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Előszó 

 „Legjobbjaink” – ezt a kitüntető címet viseli az Olvasó kezében tartott kötet. A 
Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar díjnyertes, azaz a 
XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi 
Szekciójában eredményesen szereplő hallgatók dolgozatait olvashatjuk benne.  

A Szekcióban harminchárom tagozatba osztva versenyeztek a hallgatók, összesen 
háromszázkettő dolgozatot mutattak be, a zsűrik összesen kilencvenkilenc helyezést és 
számos különdíjat adtak ki. A rendkívül erős mezőnyben hallgatóink négy első, kettő 
második, egy harmadik helyezést és kettő különdíjat szereztek. Eredményeikre 
büszkék vagyunk és ezzel a büszkeséggel adjuk minden érdeklődő kezébe ezt a kötetet. 
De nemcsak a díjazottakat, hanem minden hallgatót, aki tudományos diákköri 
dolgozatot készít, dicséret illeti.  

Az elért eredmények két okból teremtenek alapot az elégedettségre és a 
büszkeségre. Az egyik, hogy a korábbi OTDK-n Karunk hallgatói nem tudtak első 
helyezést szerezni. A másik, hogy a versenyfeltételek korántsem egyenlők. Az 
Országos Tudományos Diákköri tanács Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottsága 
nevezési kvótákat állapít meg, esetünkben ez huszonöt volt. Ez azt jelentette, hogy 
nyolc tagozatban matematikai esélyünk sem volt az indulásra és a nyerésre. Végül a 
dolgozatok beosztása után csak tizenhat tagozatban szerepelt győri versenyző. Ebből 
nyertünk meg négyet.  

A számok tükrében eredményeink tehát a következők. A háromszázkettő 
bemutatott dolgozatból huszonöt volt győri, ez nyolc százalékos arány. A 
kilencvenkilenc kiosztott helyezésből hét lett Karunké, ez hét százalék, vagyis a díjak 
száma nagyjából arányos volt a részvételünkkel. Ha azonban az első helyezéseket 
nézzük, akkor a harminchárom tagozatból négyet nyert meg Széchenyis hallgató, ami 
tizenkét százalékos arány. Ha azt nézzük, hogy csak tizenhat tagozatban volt 
dolgozatunk és abból nyertünk meg négyet, az huszonöt százalék, és végül ha azt 
nézzük, hogy a tizenhat tagozatból, ahol szerepeltünk, hétben helyezést értünk el, az 
már negyvennégy százalékot jelent. Karunk vezetése és a Kar Tanácsa ezt 
kiemelkedően eredményes szereplésnek tekintette és a verseny után az érintetteknek 
elismerését fejezte ki. Az is szép szám, ha az indult huszonöt dolgozatból hét helyezett 
lett, ami huszonnyolc százalék, a két különdíjjal együtt ez harminchat százalékos 
eredményesség. A számítgatást még tovább lehetne folytatni. 

A sikerekben nemcsak a dolgozatot megíró hallgatóknak, a munkájukat segítő 
konzulens tanároknak, hanem a Kar diákköri felelőseinek, Dr. Smuk Péternek és dr. 
Karácsony Gergelynek is jelentős szerepe volt, illesse őket is köszönet áldozatos 
szervező és felkészítő munkájukért.  

 

Lectoris salutem! 

Dr. Patyi András 
tanszékvezető, egyetemi docens 

tudományos dékánhelyettes 
 



 

 

A díjazott pályamunkák konzulensei és díjai 
 

Szerző Dolgozat címe Tagozat Konzulens Díj 

Belcsák Róbert 
Ferenc 

A bírságkiszabás jogállami 
garanciáinak hiányáról 

Közigazgatási jog 
II. 

Dr. Patyi András 
egyetemi docens Különdíj 

Cséffai Attila 
Csaba 

Legalizált alkotmányellenesség, 
avagy anomáliák a magyar 
alkotmánybíráskodásban 

Alkotmányjog II. 
– Államszervezet 

II. 

Dr. Smuk Péter 
egyetemi adjunktus 

1. 

Dobos István 

Az ingatlantulajdon visszterhes 
vagyonátruházási illetéke az 

osztrák szabályozás tükrében, 
különös tekintettel az 

elkerülésének társasági jogi 
lehetőségeire 

Pénzügyi jog I. 

Dr. Pardavi László  
főiskolai docens 

Dr. Szegedi 
András 

egyetemi docens 

1. 

Farkas Ádám 
Az első önálló magyar katonai 

büntető törvénykönyv 
megalkotásának története 

Magyar állam- és 
jogtörténet II. 

Dr. Révész T. 
Mihály 

egyetemi docens 
Dr. Barna Attila 

egyetemi adjunktus 

3. 

Hatos Hajnalka 
A végrendeletek története a 

XVII-XIX. században 
Magyar állam- és 

jogtörténet II. 

Dr. Révész T. 
Mihály 

egyetemi docens 
Dr. Barna Attila 

egyetemi adjunktus 

Különdíj 

Nagy-Mihály 
Eszter 

A terrorizmus elleni küzdelem 
és az ENSZ Biztonsági 
Tanácsának intelligens 

szankciói 

Nemzetközi jog 
II. 

Dr. Sulyok Gábor 
egyetemi docens 

2. 

Nogel Mónika 
A HIV-vírussal való 

megfertőzés büntetőjogi 
vonatkozásai 

Büntetőjog II. – 
Különös rész I. 

Dr. Kovács Gábor 
egyetemi docens 

2. 

Újhelyi Bence A szabálysértési jogsegély Közigazgatási jog 
II. 

Dr. Nyitrai Péter 
egyetemi docens 1. 

Váradi Ágnes 
A biztosítás fogalmi elemei és 

fejlődési tendenciái Polgári jog IV. 
Dr. Vermes Attila 

egyetemi 
tanársegéd 

1. 

 



 Belcsák Róbert Ferenc: A bírságkiszabás jogállami garanciáinak hiányáról 

Optimi nostri 2009.  8 

 

A bírságkiszabás jogállami garanciáinak hiányáról 

Belcsák Róbert Ferenc 

 

Témavezető: Dr. Patyi András dékánhelyettes, tanszékvezető, egyetemi docens 
 

„Az államigazgatási szankciót a rendeltetése alapján kell elhelyeznünk a jog világában, mégpedig a 
jogalkotásban és a jogérvényesítés folyamatában.” 

Madarász Tibor 

Bevezetés 

A mai közigazgatási szankciók nagyon mélyen beavatkozhatnak az érintettek 
magánszférájába, ennek ellenére kevésbé, vagy olykor egyáltalán nem kötik valódi 
eljárási garanciák a közigazgatási jogalkalmazást. A közigazgatási-jogtudományban nem 
kristályosodtak ki azok a jogelvek és bírságkiszabási szempontok, amelyek a jogterület 
sajátosságaihoz igazodva keretet adnának a közigazgatási büntetőhatalomnak. Nagy 
Marianna kiemeli, hogy a jogelvek és az eljárási garanciák rögzítése azért lenne 
kiemelten fontos, mert ezekkel megadná a jogalkotó a közigazgatási szervek 
működésének jogállami kereteit.1 A közigazgatási szankciók közül az anyagi jogi bírság 
az a szankció, amely jellemzően a legbehatóbban érinti a jogsértőket és mivel ez a 
szankció a legelterjedtebb a közigazgatás szankciórendszerében a jogállami garanciákat 
elsősorban ezen a szankciófajtán kell számon kérni. 

A közigazgatási anyagi jogi bírság jogi jellegét tekintve büntetés. A dolgozat a 
bírságok funkcióin és érvényesülésének módján keresztül megfelelteti azt a büntetőjogi 
büntetés tartalmának. A munka felhívja a figyelmet arra a jelenleg megoldatlan jogi 
problémára, hogy az állam a közhatalmi szankcionálás keretében a jogállami 
szankcióalkalmazás kritériumait figyelmen kívül hagyva jár el a közigazgatási 
bírságolási eljárás során. A közigazgatási szervek a hatósági eljárás eredményeként 
olyan bírságot szabhatnak ki, amely ugyanúgy represszív tartalmú, mint a büntetőjogi 
büntetés. A jogi probléma az, hogy azonos tartalmú szankciót alkalmazhat a hatóság, 
mint a büntetőbíróság, viszont a közigazgatási szerv bírságolási eljárása során nem 
mindenben érvényesülnek a tisztességes eljáráshoz való alkotmányos alapjogból 
levezetett büntetőeljárási garanciák, amelyek érvényesülnek a bíróság előtti eljárásban. 
Ez azért aggályos, mert az Alkotmánybíróság (a továbbiakban: AB) szerint a 
tisztességes eljáráshoz való jog abszolút, sérthetetlen emberi jog és nincsen olyan 
szükségesség, amely alkotmányosan indokolná a korlátozását.2 Mindezt alátámasztja az 
Európai Unió (a továbbiakban: EU) szabályanyaga is, amely abba az irányba mutat, 

                                                 
1 Nagy, 2000, 187. 
2 6/1998. (III. 11.) AB határozat, ABH 1998, 91, 99. 
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hogy a büntetőeljárási garanciákat adaptálni kell a közigazgatás büntetőhatalmának 
gyakorlására is. A dolgozat utolsó fejezetében pedig igyekszem javaslatot tenni egy 
olyan szabályozási konstrukcióra, amely megoldhatja a munkám alapjául szolgáló jogi 
problémát. 

I. A közigazgatási bírság jogi jellege 

1. A bírság fogalma és funkciói 

A közigazgatási anyagi jogi bírság3 a közigazgatási büntetőszankció alaptípusa (tehát 
meg kell különböztetni a nem szankció-típusú bírságoktól, azaz a rendbírságtól, a 
mulasztási bírságtól, illetve a végrehajtási bírságoktól).4 Nagy Marianna5 szerint nem 
léteznek ún. egyfunkciós bírságok, amelyet a tételes jog alapján is igazolhatónak vél. 
Állítása szerint a funkciók egymásra épülnek és esetenként erősítik, máskor pedig 
gyengítik egymás hatását. Elméletében az anyagi jogi bírság öt funkcióval rendelkezhet: 
1) jogérvényesítés, 2) speciális és generális prevenció, 3) kártérítés, 4) a bírság, mint a 
jogsértés ára, 5) a represszió.6 A téma tárgyalása során igyekszik bizonyítani azt, hogy 
ideális esetben a jogérvényesítő funkció lenne a bírság immanens tartalma, de ez nem 
lehetséges, hiszen a közigazgatási jog a társadalmi együttélés annyira széles rétegét 
szabályozza, hogy a csupán jogérvényesítő funkciót betöltő bírság nem lenne képes 
megvalósítani a jogalkotó által kijelölt célt és nem tudná oltalmazni a védett jogi 
tárgyakat.7 

A bírságnak tehát a jogérvényesítés csupán az egyik jellemzője lehet, amellyel nem 
is rendelkezik minden bírság, azonban amelyiknél ki is mutatható a jogérvényesítő 
funkció az mindig valamely másik funkcióval párban, esetleg a másik funkció mögé 
rejtve valósul meg. A bírságok között csak kevés olyat találunk, amely tisztán a 
jogszabályok által előírt magatartást szankcionálná, inkább arról van szó, hogy a 
jogszerű magatartás elmulasztása mellett valamely más, jogellenesnek minősülő aktív 
cselekvést is végez az elkövető. Ebben az esetben pedig nehéz lenne azt állítani, hogy a 
kiszabott bírság elsősorban a passzív mulasztást szankcionálja, hiszen sokkal 
nyilvánvalóbb a külvilágnak a jogsértő cselekvésre reagálása, azaz a büntetés. Léteznek 
olyan bírságok is, amelyeknél a jogérvényesítő és a represszív funkció összeolvad. 
Nagy M. ilyennek tartja azokat a bírságokat, amelyeknél a jogszerű magatartás 
kikényszerítése csak úgy valósulhat meg, hogy a jogsértő abbahagyja a jogellenes 
magatartás tanúsítását.8 

                                                 
3 Kis Norbert szinonimaként használja a következő szakkifejezéseket: közigazgatási bírság – felügyeleti 
bírság – anyagi jogi bírság. Kis, 2006, 294. 
4 Nagy – Kis, 2006, 95. 
5 A továbbiakban: Nagy M.-ként utalok a szerzőre. 
6 Az elméletet részletesen lásd Nagy, 2000, 147-159. 
7 Nagy M. megjegyzi, hogy mivel a bírság nem minden esetben alkalmas a kívánt cél elérésére, ezért van 
létalapja a közigazgatási intézkedéseknek is. Nagy, 2000, 149. 
8 Példaként említi a reklámfelügyeleti (1997. évi LVIII. törvény, 18. §), vagy a versenyfelügyeleti bírságot 
(1996. évi LVII. törvény, 78-79. §). 
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Áttérve a második funkcióra elmondhatjuk, hogy bármely jogág szankciórendszerét 
vizsgáljuk, a szankció egyik célja mindig az egyéni és az általános megelőzés. A 
generális prevenció elsősorban a kilátásba helyezett bírság hatása, míg a tényleges 
alkalmazás csak akkor lehet elrettentő hatású általánosan, ha megfelelő nyilvánosságot 
kap és eléggé ijesztő ahhoz, hogy visszatartó erővel rendelkezzen. A speciál preventív 
hatás pedig a ténylegesen kiszabott bírság sajátja.9 Beccaria tételét alkalmazva a 
jogsértés megelőzésének nem a magas összegű bírság kilátásba helyezése vagy más 
közigazgatási szankció alkalmazása a leghatékonyabb fegyvere, hanem annak a biztos 
tudata, hogy a jogellenes cselekményt mindig szankció fogja követni. Nagy M. 
fontosnak tartja megjegyezni, hogy a prevenció esélyei nagyban függenek a 
szankcionált szabály társadalmi legitimitásától is, hiszen minden szankció akkor jól 
szabályozott, ha olyan normák megsértésére statuálták, amelyek valódi szabályozási 
szükségletre adnak választ.10 Ezek pedig azok a szabályok amelyek feltétlen 
érvényesülést kívánnak, így a közérdeket vagy valamilyen kisebb-nagyobb csoport 
érdekeit védő rendelkezések. 

A harmadik funkció a kártérítés, amely a legszembetűnőbben a szervezetekre 
vonatkozó objektív alapú bírságok területén jelentkezik.11 Nagy M. szerint kimutatható 
a kártérítési jelleg azokban a bírságokban is, amelyek különbséget tesznek a 
bírságösszeg tekintetében aszerint, hogy veszélyhelyzet kialakulását vagy tényleges kár 
bekövetkeztét szankcionálják.12 Nagy M. felhívja a figyelmet arra, hogy több 
bírságfajta13 előírja, a kiszabása nem mentesít a kártérítési felelősség alól. Viszont a 
közigazgatás rendszerint nem él az általános szabályok szerinti kártérítési igényével, 
holott ez a lehetőség adott lenne a számára. Ehelyett inkább a nagyobb összegű bírság 
kiszabását választja, még akkor is, ha ezt sohasem a tényleges kár kiküszöbölésére 
fordítja. Nagy M. kiemeli, hogy a fenti, a tételes jogból levezethető kártérítésen kívül 
van egy sokkal általánosabb vonatkozása is ennek a funkciónak. Ezek a bírságok 
hivatottak megfizettetni a köznek okozott olyan károkat, amelyek nem téríthetők meg 
a polgári jog általános kártérítési szabályai szerint.14 

A bírság értelmezhető úgy is, mint a jogsértés ára, mert a közigazgatási 
jogellenesség esetenként a bírság megfizetésével kiváltható, ezzel mintegy jogszerűvé 
tehető.15 

A felügyeleti bírságok ötödik — és a dolgozatom szempontjából a legfontosabb — 
funkciója a represszió. A represszió a múltban elkövetett jogsértésre kiszabott arányos 

                                                 
9 Különös jelentőségre tesz szert az ismételt elkövetésnél, mert amikor a jogalkotó eleve bekalkulálja a 
folyamatos vagy ismétlődő elkövetést a bírságösszeg meghatározásába, akkor valószínűleg nem az 
egyéni megelőzés funkcióját helyezi előtérbe. Nagy, 2000, 151. 
10 Nagy, 2000, 149. 
11 Például erdővédelmi bírság, amelynek átalány-kártérítési funkciója van. (1996. évi LIV. törvény, 103. 
§). 
12 Például atomenergia bírság (114/2003. (VII.29.) Korm. rendelet, 17-18. §). 
13 Például környezetvédelmi bírság (1995. évi LIII. törvény, 106-107. §). 
14 Amikor a közigazgatás nem él a polgári jogi kártérítési igényével elrejti a reparatív funkciót a bírság 
mértékében. Nagy – Kis, 2006, 95. 
15 Például azok, amelyeket fennmaradási engedély mellett kötelezően kell kiszabni és megfizetésével 
mentesül a jogsértő a további következményektől. Ilyen az építésügyi bírság, lásd 1997. évi LXXVIII. 
törvény, 49. § (1) bekezdés. 
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joghátrány.16 Fontos megjegyezni, hogy a repressziós igény kimutatható valamennyi 
bírság konstrukciójában, ezért annak ellenére, hogy a közigazgatási jog általános 
társadalmi rendeltetéséből a jogérvényesítő funkció dominanciáját kellene kiemelni, a 
jogszabályok és a jogalkalmazás alapján az anyagi jogi bírság legjellemzőbb vonása a 
megtorló jelleg. A jogtudomány az állami kényszernek két fő csoportját különíti el: a 
teljesítési és a büntető kényszert.17 A bírság a büntető kényszer kategóriájába tartozik, 
amely a múltban elkövetett jogellenes cselekmény miatt, a jövőbeni ismételt elkövetés 
megelőzését célzó szankció.18 A szakirodalomban viták alakultak ki a represszió célját 
illetően.19 Szabó András a 23/1990. (X.31.) AB határozathoz fűzött 
különvéleményében kimondta, hogy a represszió nem cél, mert a büntetés célja 
önmagában van: a jogépség helyreállításában és a célra nem tekintő megtorlásban. 
Madarász Tibor szerint a szankció a jogérvényesítés eszköze, a teljesítésre és nem a 
megtorlásra irányul. Véleménye szerint a bírság büntet, de mindezt a teljesítés 
érdekében. Magyary Zoltán álláspontja az, hogy a közigazgatási bírságot nem az 
elkövető bűnössége miatt alkalmazzák, hanem az ellenállás letörése érdekében. Angyal 
Pál szerint az anyagi jogi bírság egyáltalán nem represszív, hanem inkább preventív 
jellegű eszköz, melynek célja nem lesújtani, hanem a rendre szorítani. Nagy Marianna 
és Kis Norbert20 azzal oldja fel a vitát, hogy kimondják — egyrészt a fenti elméletek 
kritikájaként — a következő tényt: a bírság a jogszerű helyzet helyreállítását meghaladó 
jogkövetkezmény, azaz büntető hátrány, másrészt rögzítik, hogy az anyagi jogi bírság 
büntető célzatával egyidejűleg egyéni és általános megelőző hatást is gyakorol.21 Ezzel 
elismerik a represszió általi prevenció legitimitását a közigazgatási szankcionálásban. 
Tehát a represszió és a prevenció nem zárják ki egymást, melyet bizonyít a büntetőjog 
kiérlelt büntetéstana, amelyben a fentieket a Büntető Törvénykönyv (a továbbiakban: 
Btk.) is kimondja.22 

A bírság funkcióinak számbavételére azért volt szükség, hogy igazoljam, a 
közigazgatás büntetőhatalmának gyakorlása során rendkívül sokféle tevékenységet 
végez. A bírság minden elemzett konstrukciójában megtalálható a represszív funkció, 
amelyet alátámaszt, hogy az állami büntető kényszer a közigazgatás területén csak 
akkor lehet hatékony, ha minden szankciójához (főleg a közigazgatási represszió 
alapeszközeként elismert bírsághoz) punitív jellemzőt, büntetést kapcsol. A bírságok 
jogi szabályozása is alátámasztja az elméleti fejtegetést, hiszen a legtöbb felügyeleti 
bírság a magas összegével rendkívüli hátrányokat képes okozni az állampolgároknak. 
Továbbá a bírság a külvilágban is büntetésként jelenik meg, hiszen a szankció 
címzettje, illetve környezete is büntetésként éli át. Ezekből pedig levezethető, hogy a 

                                                 
16 Kis, 2006, 295. 
17 Szatmári szerint büntető kényszer az a kényszer, amelyet valamely jogellenes, a társadalomra kisebb 
vagy nagyobb mértékben veszélyes magatartás elkövetése miatt nem reparatív jelleggel szabnak ki, míg a 
teljesítési kényszer célja valamely megkövetelt, de el nem végzett cselekményre vagy egyéb magatartásra 
való közvetlen rábírás. Szatmári, 1990, 94. 
18 Nagy – Kis, 2006, 89. 
19 A jogtudományi álláspontokat, lásd Nagy – Kis, 2006, 91–92. 
20 A továbbiakban szerzőpárként utalok a szerzőkre. 
21 Nagy – Kis, 2006, 92. 
22 1978. évi IV. törvény, Btk. 37. §. 
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bírság immanens tartalma a büntetés, függetlenül attól, hogy ezzel együtt vagy e mellett 
más rendeltetése is van. 

A következő alcím tárgyalása azért fontos, hogy a bírság esszenciális tartalmának 
jellegét a bírság és a büntetőjogi büntetések összehasonlításával is alátámassza. 

2. A büntetés fogalma 

A büntetőjogi dogmatikában rengeteg nézet és felfogás alakult ki az idők során a 
büntetés fogalmával, tartalmával, jogalapjával és céljával kapcsolatban. Emiatt a 
büntetés jogintézményének jogi jellege a büntető-jogtudományban letisztult. Az 
alábbiakban 9 pontban foglalom össze a szakirodalom eredményeit, s ezzel 
meghatározom a büntetés legtágabb büntetőjogi fogalmát.23 1) a büntetésnek 
fájdalmasnak, elrettentőnek és szigorúnak kell lennie. 2) a múltban elkövetett 3) 
jogellenes cselekmény miatt alkalmazzák 4) érvényesülnie kell a törvényesség 
kritériumainak 5) a tényleges vagy a feltételezett tettes ellen kell irányulnia 6) az 
államnak kell alkalmaznia, előre megtervezett és nyilvános eljárásban, az e célból 
felállított állami hatóságok által 7) stigmatizációval jár 8) kiváltja a társadalom 
rosszallását 9) a bűnösség megállapítása előfeltétel. A büntetőjogi megközelítés 
túlságosan tág a bírsággal való összehasonlításhoz. Az AB gyakorlata kialakított egy 
szűkebb büntetés fogalmat. Ez azért fontos, mert ha az AB is büntetésnek tekinti a 
bírságot, akkor felmerül a kérdés, hogy a jogalkotó miért nem ismeri el a közigazgatási 
represszió alapeszközét olyan jogintézménynek, amelynek kiszabása során kötelezően 
alkalmazni kell a büntetőeljárás garanciáit? Az AB igyekezett a jogtudományban 
kialakult represszív szankcióra vonatkozó fogalom immanens elemeinek 
megragadására és a következő 5 pontban foglalta össze a büntetés fogalmi elemeit: a) 
bűnösség b) az állam helytelenítésének a kifejezése c) elrettentés d) megtorlás és e) jogi 
tilalom megszegése miatti elrendelés.24 

Mielőtt válaszolnék az imént feltett kérdésre meg kell határozni az anyagi jogi bírság 
fogalmát. A represszív szankció a múltban elkövetett jogsértésért való felelősség 
érvényesítése a jogsértésért kiszabott arányos büntetéssel.25 Hosszas összehasonlítási 
elemzés nélkül is úgy tűnik, az AB is büntetésnek tekinti a bírságot, mivel a 
közigazgatási bírság definíciója megfeleltethető az AB által használt fogalomnak. 
Fontosnak tartom a represszív szankció vizsgálatánál az Európai Emberi Jogi Bíróság 
(a továbbiakban: EEJB) szankciós tesztjét, amely még jobban megszilárdítja azt az 
állításomat, hogy a bírság immanens tartalma a büntetés és megerősít abban, hogy a 
jövőben létalapja lesz a büntetőeljárási garanciák alkalmazásának a hatóságok 
szankcionáló eljárásai során.26 Az EEJB tézise, hogy a büntetőhatalom korlátait nem a 
védett jogi tárgy vagy annak súlya, esetleg az eljáró fórum alapján kell meghatározni, 
hanem a kiszabható szankció jellemzőivel. Ezzel azonosulok én is, mert a 
dolgozatomban a bírság punitív jellegéből (tehát a szankció oldaláról vizsgálva) 

                                                 
23 Belovics–Békés–Busch–Gellér–Margitán–Molnár–Sinku, 2006, 218–225. 
24 Gyurita – Hulkó – Kis – Lapsánszky – Mudráné – Váczi, 2008, 34. 
25 Nagy – Kis, 2006, 90. 
26 A tesztet az Öztürk v. Németország ügyben alakította ki az EEJB. Gyurita – Hulkó – Kis – 
Lapsánszky – Mudráné – Váczi, 2008, 30. 
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igyekszem levezetni a büntetőügyek garanciáinak a tisztességes eljáráshoz való alapjog 
érvényesüléséhez szükséges alkalmazandóságát a hatósági eljárásban. Az EEJB szerint 
a szankció büntető jellegét nem a jogági besorolás határozza meg, hiszen minden állam 
szuverenitásának része az, hogy meghatározza, mely cselekményeket kriminalizál és 
melyet hagy a közigazgatásnak. Így államonként eltérő lehet ugyanazon cselekmény 
elhelyezése a jogrendszerben, ezért az EEJB azt mondja, hogy jogági besorolástól 
függetlenül a szankció mindig punitív, amikor az adott állam által bűncselekménnyé 
nyilvánított cselekményre alkalmazza a repressziót.27 Ha pedig az állam nem tekinti 
bűncselekménynek, az EEJB szerint büntetésnek minősülhet egy szankció az ügy jogi 
természetétől (mindig ilyen, ha az elkövető olyan jogi normát sért, amely a társadalom 
egészének vagy nagyobb részének érdekeit védi), a szankció nemétől és mértékétől 
függően (mindig ilyen, ha a szankció szabadságelvonással is fenyeget).28 Az EEJB 
gyakorlata alapján is állítható, hogy a bírság egy büntető jellegű közigazgatási szankció. 

3. A bírság érvényesülése a represszív funkción keresztül 

A represszív funkció azt jelenti, hogy a jog a szankcióval tudatosítja, a jogsértő 
magatartásért a bírság alanya felelős, és ezáltal neveli őt a jövőbeni jogkövető 
magatartásra. Ez azt jelenti, hogy a represszív szankció egyáltalán nem alkalmas a 
magatartás olyan mozzanatainak a befolyásolására, amelyek nem tudatosíthatók.29 
Tehát a büntetés a felelősségi viszonyokon keresztül tud hatni, mert a szankció felelős 
alanya nagyobb gondosságot fog tanúsítani, ha tudja, hogy felelős volt a korábbi 
jogsértésért. Ha felelősségi viszony nem érvényesül a szankcióban (lásd objektív 
felelősségen alapuló bírságok), az elkövető elkerülhetetlennek és tőle függetlennek 
fogja tartani a szankciót, ami így nem befolyásolhatja őt a jövőbeni jogkövető 
magatartás felé.30 A bírságnak tehát immanens tartalma a szubjektív elem, ezzel pedig 
hasonlóan képes hatni a jogsértő tudatára, mint a büntetőjogi büntetés, így az elkövető 
és az alkalmazott szankció viszonyában is megfeleltethetők egymásnak. Ez pedig 
megalapozza azt a jogtételt is, hogy a bírság célja a represszió általi prevenció. 

4. Összegzés: a bírság helye a jogrendszerben 

A represszív szankciónak (azaz a büntetésnek, amellyel a fentiekben rokonítottuk a 
bírságot) jogágakon átívelő fogalma és immanens tartalma van. A közigazgatási 
büntetőjog kialakulásával már megszűnt a punitív szankcionálás büntetőjogi 
monopóliuma, tehát már nem kötődhet a jogintézmény kizárólagosan a 
büntetőjoghoz. A fenti fejtegetések alapján állítható, hogy a bírság primér jogi 
természetét tekintve büntetés.31 Az Európai Közösség is büntetésként azonosítja az 
anyagi jogi bírságot (lásd az Európai kitekintés című fejezetben). A bírság tehát az 

                                                 
27 Az EEJB csak akkor alkalmazza a szankciós tesztjét, ha az adott állam nem tekinti az ügyet büntető 
ügynek. Nagy, 1999. 
28 Nagy – Kis, 2006, 136. 
29 Lásd Szilágyi Péter, Nagy, 2000, 154. 
30 Kis, 2006, 299. 
31 Nagy – Kis, 2006, 92. 
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állami büntetőhatalom eszköze, amely a büntetőeljárás eredményeként kiszabott 
büntetéssel azonos (sőt esetenként súlyosabb) behatást gyakorol az egyén 
magánszférájába. Ez pedig felveti a kérdést, ha különböző állami szervek ugyanolyan 
jellegű szankciókat jogosultak alkalmazni, akkor miért engedi meg a jogalkotó, hogy a 
hatósági eljárásban megbírságolt személy hátrányosabb helyzetbe kerüljön a 
bírságkiszabási eljárás során, mint az a társa akinek az ügyében büntetőbíróság jár el és 
rendel vele szemben ugyanolyan jellegű büntetést? E kérdésre a választ már Madarász 
Tibor is megadta, mikor kijelentette, hogy „az államigazgatási szankciót a rendeltetése 
alapján kell elhelyeznünk a jog világában, mégpedig a jogalkotásban és a 
jogérvényesítés — folyamatában egyaránt.”32 Ebből következően — ha a bírság 
rendeltetése a represszió általi jogérvényesítés a speciális és generális prevenció szem 
előtt tartásával nem lehet kérdéses, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog alapján 
különbséget tehetne a jogalkotó jogsértő és jogsértő között aszerint, hogy az ügyét 
milyen eljárás keretében bírálják el, és milyen eljárási garanciák érvényesülnek az állam 
és a jogsértő közötti jogviszonyban az állami büntetőhatalom gyakorlása során. 

II. A tisztességes eljáráshoz való jog 

1. Az alapjog fogalma, részjogai, sérthetetlensége 

A tisztességes (fair) eljárás elve kiemelt helyet foglal el az Európai Emberi Jogi 
Egyezményben33 (a továbbiakban: EEJE), illetve a Polgári és Politikai Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmányában34 (a továbbiakban: Egyezségokmány), és 
elengedhetetlen feltétel a megvalósítása egy jogállamban. Az EEJE 6. cikkének, illetve 
az Egyezségokmány 14. cikkének alkalmazása a Magyar Köztársaságra, mint az 
egyezményekben részes félre, kötelező. 

Az AB szerint nincs olyan szükségesség, amely miatt a tárgyalás tisztességes voltát 
arányosan ugyan, de korlátozni lehetne.35 Fontosnak tartom kiemelni, hogy ez az a 
mondat, amellyel eldöntött tényként kellene kezelni azt, hogy a bírságolási eljárás során 
elengedhetetlenek a büntetőeljárási garanciák, mert a legjellemzőbb ellenérv az eljárási 
garanciákkal szemben az, hogy ezzel a közigazgatási eljárás a sajátosságát (nevezetesen 
a gyorsaság és egyszerűség) vesztené el. Az AB álláspontja pedig egyértelmű, hiszen 
„nincs olyan szükségesség”, amely miatt az alapjog korlátozható lenne, így a hatósági 
eljárás jellege sem lehet az. Az AB alkotmányértelmezése pedig mindenkire kötelező.36 
A jogalkotónak meg kellene próbálnia összeegyeztetni a kettőt. Ez alapján 
mondhatjuk, annak ellenére, hogy az emberi jogok többsége nem korlátozhatatlan jog, 
az AB a fair eljárást abszolút sérthetetlen jognak tartja. Az alapjog érvényesülése olyan 
alkotmányos princípium, amely nélkül nem létezhet állami szankcióalkalmazás. 

A fair eljárás kereteit garanciák sokasága tölti ki, aminek az eredményeként általában 
nem az egyikük betartása vagy be nem tartása fogja eldönteni, hogy az eljáró hatóságok 

                                                 
32 Lásd Madarász, 1989. Lábjegyzetben hivatkozza: Nagy, 1999. 
33 Kihirdette: 1993. évi XXXI. törvény. 
34 Kihirdette: 1976. évi 8. törvényerejű rendelet. 
35 6/1998. (III. 11.) AB határozat , ABH 1998, 91, 99. 
36 Kukorelli, 2007, 16.7.8. 
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tisztességesen jártak-e el vagy sem. Az AB kifejtette, hogy a tisztességes eljárás olyan 
minőség, amelyet az eljárás egészének és körülményeinek figyelembe vételével lehet 
csupán megítélni. Ezért az eljárás egyes részletek hiánya ellenére lehet tisztességes, 
éppúgy, mint az összes részletszabály betartása dacára „nem tisztességes”.37 Ebből 
pedig azt a következtetést is levonhatjuk, hogy az AB szerint a tisztességes eljáráshoz 
való jog elemeit nem lehet taxatíve felsorolni.38 

Ennek ellenére az AB az alapjog fogalmát a következőképpen határozta meg: „A 
tisztességes eljáráshoz való jog az Alkotmányban explicit módon nem nevesített, de az 
alkotmánybírósági gyakorlatban a független és pártatlan bírósághoz való jog és az 
eljárási garanciák védelmének egymásra vonatkoztatásából tartalmilag levezetett 
alapjog, amely komplex védelmet nyújt a terhelt számára.”39 

Halmai kísérletet tesz a fair eljárás elemeinek taxációjára. Véleménye szerint az 
alapjog elemei két nagy csoportra oszthatók.40 Az egyikbe az általános, a másikba pedig 
a speciálisan büntetőeljárási garanciák tartoznak. Általános garanciának tekinti a bírói 
döntéshez, a törvény által felállított bírósághoz, a független és pártatlan bírósághoz, a 
nyilvános tárgyaláshoz, az ésszerű időn belüli tárgyaláshoz és a jogorvoslathoz való 
jogot. A büntetőügyek garanciái közé sorolta az ártatlanság vélelmét, a hallgatás jogát, 
a védelemhez való jogot, a fegyverek egyenlőségét, illetve a visszaható hatály tilalmát. 
Halmai csoportosítása azért fontos, mert az általa általánosnak vett garanciák 
érvényesülnek a bírságkiszabás során, viszont a büntetőeljárás specifikumai nem. 

A magyar jogrendszerben témám szempontjából a következő jogszabályok 
rendelkeznek a fair eljárásról: mindenekelőtt az Alkotmány (a továbbiakban: Alk.) 41 
valamint a Büntetőeljárási törvény42 (a továbbiakban: Be.), illetve a Közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény43 (a továbbiakban: 
Ket). Az Alk. 57. § (1) bekezdése a nemzetközi kötelezettségeinknek is megfelelően 
deklarálja a tisztességes eljárás követelményét. A Ket. az alapjognak csupán néhány 
elemét nevesíti,44 de általánosságban nem mondja ki az alkalmazását, ahhoz az 
alábbiakban kifejtett kiterjesztő jogértelmezésre van szükség.45 A Be. szintén nem 
nevesíti tételesen a tisztességes eljárás követelményét, de a törvény rendelkezéseit 
áthatja az alkotmányos alapelv és sem a jogtudományban, sem a jogalkalmazásban nem 
merül fel kérdés az érvényesülésével kapcsolatban a büntetőeljárás során. 

 

                                                 
37 6/1998. (III. 11.) AB határozat, ABH 1998, 91, 95. 
38 Sári – Somody, 2008, 118. 
39 14/2004. (V. 7.) AB határozat, ABH 2004, 241, 256. 
40 Halmai – Tóth, 2003, 703-735. 
41 1949. évi XX. törvény. 
42 1998. évi XIX. törvény. 
43 2004. évi CXL. törvény. 
44 Lásd Ket. 1-2. §, 4-5. §, 7. §. 
45 Lőrincz Lajos a tisztességes eljáráshoz való jog tartalmát a következőkben határozza meg: megtestesül 
az ügyféli jogok biztosításában, az eljárási cselekmények megfelelő megválasztásában, az ügyintézés 
elhúzásának tilalmában és az ésszerű határidőn belüli döntéshozatalban. Lőrincz, 2005, 117. 
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2. Az alapjog alkalmazási köre 

A jogtudományban heves viták zajlanak arról, hogy a tisztességes eljáráshoz való 
jog posztulátumait kizárólag a büntetőeljárásra, vagy esetleg más jogágak eljárási 
jogaira is alkalmazni kell. Általánosságban elmondható, hogy azok a szerzők,46 akik 
szigorúan ragaszkodnak a tisztességes eljáráshoz való jog egyrészről csak a 
bíróságokra, másrészről csak a büntetőeljárásra való alkalmazásához, a nemzetközi 
dokumentumok és az Alk. szó szerinti értelmezését veszik figyelembe és nem 
engednek semmiféle logikai következtetést.47 

Nézzük a kiterjesztő értelmezést, amely szerintem a helyes irányt mutatja. Az AB 
kimondja, hogy „a jogbiztonság az állam kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a 
jog egésze, egyes részterületei és az egyes jogszabályok világosak, egyértelműek, 
működésüket tekintve kiszámíthatóak és előreláthatóak legyenek a norma címzettjei 
számára. Vagyis a jogbiztonság nem csupán az egyes normák egyértelműségét követeli 
meg, de az egyes jogintézmények működésének kiszámíthatóságát is. Ezért alapvetőek 
a jogbiztonság szempontjából az eljárási garanciák. Csak a formalizált eljárás 
szabályainak követésével keletkezhet érvényes jogszabály, csak az eljárási normák 
betartásával működnek alkotmányosan a jogintézmények.”48 Tehát a jogbiztonság 
követelményéből levezethető a tisztességes eljárásnak eredetileg csak a bíróságokat 
kötő szabálya. A fair eljárás közvetlenül az Alk. alapján kötelező minden eljárásra. 

A szakirodalomban e tény megállapítása után még mindig kérdéses, hogy pontosan 
mely eljárásokra kell alkalmazni az alapjog követelményeit. Sári János és Somody 
Bernadette szerint e jog azért nem korlátozható csupán a büntető hatalmi ágra, mert az 
alapjog hatóköre kiterjed az állami tevékenységnek mindazon a területeire, ahol az 
állampolgárok az állami szervekkel, mint hatóságokkal találkoznak.49 

Az AB szerint az Alk. 57. § (1) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek 
érvényesülniük kell az olyan eljárások során is, amelyek kimenetele az eljárás alá vont 
személy számára a büntetőjogi marasztaláshoz hasonló hátrányokkal járhat.50 

Az EEJB akkor kéri számon a jogalkalmazón a tisztességes eljárás 
követelményeinek betartását, amikor a büntetőhatalom gyakorlását büntetőügynek 
tekinti.51 Ennek indoka az, hogy a közigazgatási versus büntetőjogi minősítés esetleges. 
Az EEJB kifejtette, hogy az államok tetszés szerint nyilváníthatnak igazgatásellenesnek 
egy cselekményt, ezzel azonban nem zárják ki a 6. cikkben foglalt elvek 
érvényesülését.52 

A Nemzetközi Büntetőjogi Társaság szerint a közigazgatási büntetőjog közelít a 
büntetőjoghoz a represszív szankciók alkalmazásával, ez a közeledés pedig szükségessé 

                                                 
46 Például Király, 2003, 133. és Blutman, 1996. 
47 A terjedelmi korlátok miatt ennek részletes tárgyalásától eltekintek. 
48 9/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 59, 65. 
49 Sári – Somody, 2008, 118. 
50 8/2004. (III. 25.) AB határozat, ABH 2004, 144, 156. 
51 Szankciós teszt, lásd a büntetés fogalma alcímnél. 
52 Kis, 2005, 192. 
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teszi, hogy a közigazgatási büntetőjogban is alkalmazzuk az anyagi büntetőjog és a fair 
eljárás elveit.53 

Halmai álláspontja az, hogy az alapjog garanciáit érvényesíteni kell minden, a 
polgári jogokat érintő, vagy a büntetőjogi vád jellegzetességeivel bíró kérdés 
elbírálásánál.54 

Én arra az álláspontra helyezkedem, hogy igyekszem az eljárási garanciák 
legitimációját az alkalmazott szankció oldaláról levezetni, így elfogadom az AB, az 
EEJB valamint a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság teóriáját is. A lényeg, hogy a 
közigazgatási hatóság bírságolási eljárása során alkotmányos követelmény lenne a 
büntetőeljárási garanciák alkalmazása. 

3. Az érdemi bírói felülvizsgálat és az eljárási garanciák kapcsolata a 
jogállamiság elvén keresztül 

Az AB szerint „a közigazgatási határozatok törvényessége bírósági ellenőrzésének 
szabályozásánál alkotmányos követelmény, hogy a bíróság a perbe vitt jogokat és 
kötelezettségeket az Alk. 57. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek 
megfelelően érdemben elbírálhassa.55 „Az Alk. 50. § (2) bekezdésének az 57. § (1) 
bekezdésre tekintettel történő értelmezése kapcsán az AB hangsúlyozta, hogy nem 
csupán az a jogszabály lehet alkotmányellenes, amely kizárja a jogkérdésen túlmenő 
bírói felülvizsgálatot vagy annak a közigazgatási mérlegeléssel szemben olyan kevés 
teret hagy, hogy az ügy érdemi elbírálásáról nem beszélhetünk, hanem az olyan 
jogszabály is, amely az igazgatásnak korlátlan mérlegelési jogot adván semmilyen 
jogszerűségi mércét nem tartalmaz a bírói döntés számára.”56 

Az érdemi bírói felülvizsgálat hiányát az AB összekapcsolta a jogállamisággal, mikor 
kimondta, hogy a vizsgált szabályok akadályozzák a bíróságot a perbe vitt jogok és 
kötelességek érdemi elbírálásában és alkalmazásuk sérti az igazságszolgáltatás 
tekintélyének elvét is.57 E rendelkezések ellentétesek a jogállamiság elvével, mert „az 
Alk. valóban nem azt garantálja, hogy a bírói eljárás eredménye minden esetben helyes 
lesz, de azt igen, hogy ne szülessen olyan szabály, amely ezt elve kizárja. Így az anyagi 
igazság érvényre juttatását ellehetetlenítő szabályozás éppúgy sérti a jogállamiság elvét, 
mint az eljárási garanciák hiánya.”58 

Tehát az érdemi bírói felülvizsgálat hiánya a jogállamiság elvén keresztül 
összekapcsolható a tisztességes eljáráshoz való jogból levezetett eljárási garanciákkal. 
Ez pedig azt jelenti, hogy nem lehet tisztességes az eljárás, ha a közigazgatási szerv 
döntését érdemben nem bírálhatja felül a bíróság. 

                                                 
53 Kis, 2005, 191. 
54 Halmai – Tóth, 2003, 706. 
55 39/1997. (VII. 1.) AB határozat, ABH 1997, 263. 
56 39/1997. (VII. 1.) AB határozat, ABH 1997, 263, 272. Megerősítette például: 67/1997. (XII. 29.) AB 
határozat, ABH 1997, 411, 416. és 17/2008. (III. 12.) AB határozat, ABK 2008. március, 261, 265. 
57 4/1998. (III. 1.) AB határozat, ABH 1998, 71, 77. 
58 4/1998. (III. 1.) AB határozat, ABH 1998, 71, 77. Megerősítette: 109/2008. (IX. 26.) AB határozat, 
ABK 2008. szeptember, 1179, 1193. 
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III. A jogállami szankcionálás kritériumai (az eljárási garanciák) 

Az alábbiakban tárgyalt elvek elsősorban a büntető és a szabálysértési jogban 
érvényesülnek, azonban az eddigiek alapján valamennyi közhatalmi szankcionáló 
eljárás kereteit képezik.59 Az analógia fontos lenne egyrészt azért, mert a közigazgatási-
jogtudományban még nem kristályosodtak ki azok a jogelvek és büntetéskiszabási 
szempontok, amelyek a jogterület sajátosságaihoz igazodva zsinórmértékül 
szolgálhatnának a közigazgatás büntetőhatalmának gyakorlása során, másrészt a 
jogelvek és az eljárási garanciák rögzítése kiemelten fontos kérdés, mert azok egyben a 
közigazgatási szervek működésének jogállami korlátait is meghatározzák. Az AB 
kimondja, hogy az olyan eljárás, amelyben a rá vonatkozó egyik alapelv nem jut 
érvényre, a jogállamiság szempontjából nem tekinthető alkotmányosnak.60 Tehát egy 
jogállamban szankciót csak a következő elvek tiszteletben tartásával lehet alkalmazni:61 

1. A törvényesség 

Minden bírságfajtának meg kell felelnie bizonyos minimum követelményeknek, 
hiszen enélkül nem tehetnek eleget a jogállami közigazgatás kritériumainak. Nagy M. 
szerint ezek a következők: a) a bírság minimum és maximum értékének a 
meghatározása b) a bírság jogalapjának (tényállás) megfelelő körülírása c) 
bírságkiszabási szempontok lefektetése d) pontosan behatárolható legyen a norma 
címzettjeinek a köre. A követelményeknek maradéktalanul megfelelő „minta bírságot” 
a jelenlegi magyar jogrendszerben keveset találunk.62 Nincsenek meghatározva a bírság 
kiszabásának szempontjai pl. a közúti közlekedési bírság esetében. 

A fenti kritériumok mellett érvényesülnie kell a büntetőjogból ismert és az EEJE (7. 
cikk), illetve az Egyezségokmány (15. cikk) által is deklarált alkotmányos nullum 
crimen/nulla poena sine lege elveknek. Ezek sem érvényesülnek minden bírságnál — 
annak ellenére sem, hogy a közigazgatási jog terrénumában kell értelmezni. Ez pedig 
azzal jár, hogy nem lehet szigorúan számon kérni a törvényi szintű szabályozást, mert a 
törvényalkotó már nem közigazgatás, emiatt a közigazgatástól csupán a jogszabályi 
szintű normaalkotás kérhető számon — hiszen az elvek a büntetendő cselekmény (ez 
esetben) legalább jogszabályi meghatározottságát kívánják meg, és ennek a jogi 
szabályozás sok helyen nem tesz eleget.63 

 
                                                 

59 Fontos, hogy „a büntetőeljárásban érvényesülő elveket a bírságolási eljárás képéhez kell alakítanunk.” 
Szatmári, 1990, 262. 
60 63/1997. (XII. 11.) AB határozat, ABH 1997, 365, 372. 
61 Részletesen lásd Nagy, 2000, 187-200. 
62 A legutóbbi módosítása óta ilyen a fogyasztóvédelmi bírság. A törvény 47/C. § meghatározza a bírság 
kereteit, a 45/A. § körülírja a jogsértő magatartásokat, a 47. § meghatározza a büntetéskiszabási 
szempontokat valamint ugyanezen szakasz rendelkezésének értelmezéséből kitűnik, hogy a benne foglalt 
norma mindenkire vonatkozik. (1997. évi CLV. törvény A fogyasztóvédelemről – a továbbiakban: 
Fgyvtv.) 
63 Például 1995. évi LIII. törvény 106. § (1) bekezdés: „Aki jogszabályban, illetve hatósági határozatba 
foglalt…” 
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2. Az ártatlanság vélelme 

Nagy M. szerint a büntetőjogászok a fogalmat két értelemben használják. Az egyik 
kimondja, hogy az ártatlanság vélelme egy eljárásjogi alapelv, ebből következően 
kizárólag a büntetőeljárásban lehet rá hivatkozni. A másik aspektus viszont általános 
büntetőjogi elvnek tekinti és kimondja, hogy a büntetőeljáráson kívül is lehet rá 
hivatkozni, de csak kriminális kérdésekben.64 Utóbbi álláspontot tartom 
elfogadhatónak. 

Herke Csongor szerint az ártatlanság vélelme65 a Be. alapján három elemből áll, 
melyek a szűk értelemben vett ártatlanság vélelme,66 a bizonyítási teher és az in dubio 
pro reo.67 Halmai jól megragadja a három elem kapcsolatát, amikor lejegyzi, hogy az 
ártatlanság vélelme kedvező helyzetet teremt a terhelt számára, mert nem kötelezhető 
ártatlanságának bizonyítására, hiszen azt vélelmezni kell, s amennyiben ezt nem sikerül 
megdönteni, úgy a vádlott számára kedvező döntéshez vezet. A vélelem megdöntése 
pedig az eljáró hatóság feladata a bűnösség bizonyítása során.68 

A jogirodalomban vita alakult ki az elv alkalmazási körével kapcsolatban. Érdemes 
megvizsgálni a Szikinger–Blutman vitát. Szikinger szerint „az ártatlanság vélelme nem 
jogági, hanem alkotmányos alapelv, amelyet az alaptörvényben úgy kell 
megfogalmazni, hogy minden olyan eljárásban érvényesüljön, ahol az egyéni 
felróhatóság megállapítása a tét.”69 Álláspontja szerint ez azért fontos, mert „nem 
engedhető meg, hogy a szigorúbb szabályokat tartalmazó büntetőeljárásból más 
jogterületre átcsúszva érvényesítsenek szankciót azokkal szemben, akik az előbbi során 
nem marasztalhatók el.”70 Ezzel szemben Blutman a következőket mondja: 
„Alkotmányos szabályozás esetén is, az elv — éppen a megfogalmazása miatt — 
büntetőjogi elv marad, mert büntetőjogi összefüggésekben és kategóriákkal 
értelmezhető. Önmagában az alkotmányos szabályozás nem jelenti azt, hogy az elv 
nem büntetőjogi kérdésekkel kapcsolatban is alkalmazható.”71 

Eleinte sem a gyakorlat,72 sem az AB nem fogadta el az ártatlanság vélelmének 
kiterjesztését a közigazgatási jogra. Azonban az AB elutasító álláspontja az évek során 
jelentősen változott.73 Az AB először kimondta, hogy „nem kezelhetők a 
szabálysértések ugyanolyan igénymércével mint a bűncselekmények, illetve a 
büntetőeljárás során érvényesülő garanciális szabályok.” (1990)74 Nagy áttörés volt, 
amikor deklarálták, hogy megengedhető a kiterjesztő értelmezés egyéb olyan eljárásra 
is, amelyben az eljárás alá vont ügyfél vallomástétele esetén önmagát bűncselekmény 

                                                 
64 Nagy, 2000, 187-200. 
65 Herke, 2007, 22. 
66 Be. 7. §. 
67 Be. 4. §. 
68 Halmai–Tóth, 2003, 720. 
69 Szikinger, 1989. 
70 Szikinger, 1989. 
71 Blutman, 1996. 
72 A Legfelsőbb Bíróság nem terjeszti ki a vélelem hatókörét. LB Kf. II. 25.074/1994. sz. határozat. 
73 A folyamatot lásd Nagy, 2000, 187-200. 
74 1284/B/1990/5 AB határozat. 
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elkövetésével vádolná (1991).75 Ezután már leszögezi egy konkrét ügy vizsgálata 
kapcsán, hogy az nem sérti az Alk. 57. § (2) bekezdését, mert az ártatlanság vélelme — 
amennyiben az államigazgatási eljárásban szóbajöhet — érvényesül (1994).76 Végül 
eljut addig a következtetésig, hogy az ártatlanság vélelme, bár elsősorban büntetőjogi 
elv, az egyéb (különösen a kriminális jellegű) eljárásokban is alkalmazható (1997).77 Ezt 
erősíti meg, amikor kimondja, hogy „a jogállam által védett élet és jogviszonyok 
körében a fejlődés általános iránya az ártatlanság vélelmének mind szélesebb körben 
való érvényesülése felé mutat”, de hozzáteszi, hogy nem terjeszthető ki korlátlanul az 
alkotmányos védelem (2008).78 

A jogtudomány ingázó álláspontját igyekszik eldönteni az idézett szerzőpáros, 
amikor kimondja, hogy az ártatlanság vélelmének a közigazgatási eljárás során 
alkalmazandó kereteit jelöli ki az EEJE 6. cikkének EEJB általi értelmezése.79 Ebből 
pedig az következik, hogy az ártatlanság vélelmét alkalmazni kell a közigazgatási bírság 
kiszabása során. 

3. A bűnfelelősség elve80 

A bírság csak akkor tudja betölteni a rendeltetését, ha felelősségi alapon 
alkalmazzák.81 Szükség lenne arra, hogy a közigazgatási egyéni felelősség tartalmát 
meghatározza a jogalkotó. A természetes személyekre kiszabható szankciók felelősségi 
szempontú osztályozásában megkülönböztetünk objektív és szubjektív szankciókat. 
Szubjektív felelősség esetén a jog értékeli a jogsértő tudati helyzetét, illetve 
cselekménye felróhatóságát, míg az objektív felelősség esetén a jogsértés ténye 
megalapozza a szankció kiszabását a kötelezettség címzettjével szemben. 

A bírságnak a felróhatóságon alapuló szankciók között lenne a helye, azonban a 
hatályos magyar jogrendszerben túlnyomó többségben az objektív bírságok foglalnak 
helyet. A dogmatika szerint olyan vétkességi mérce kell, amely a polgári joginál 
szigorúbb, de a büntetőjogi felelősséget még nem éri el. Ennek indoka, hogy a bírság 
funkciói részben eltérnek mind a büntetőjogi, mind a polgári jogi szankcióktól.82 
Emellett „az államigazgatás a magatartásoknak a büntetőjognál szélesebb körét 
szabályozza és a veszély lehetőségének a kiküszöbölésére, elsősorban prevencióra 
törekszik és már a legkisebb veszélyre is reagál.”83 

Az elméletben a közigazgatási felelősség alapja az ún. objektív gondosságsértés. A 
felelősség differenciálásakor a tudatos felelősségi alakzatot a büntetőjog szándékosság 
fogalmából, az enyhébbet, mint felelősségi minimumot, a polgári jogi vétkesség 

                                                 
75 41/1991. (VII. 3.) AB határozat, ABH 1991, 169, 170. 
76 60/1994. (XII. 24.) AB határozat, ABH 1994, 342, 368. 
77 63/1997. (XII. 11.) AB határozat, ABH 1997, 365, 372. 
78 1/2008. (I. 11.) AB határozat, ABK január. 
79 Nagy – Kis, 2006, 138. 
80 A közigazgatási bírságok tárgyalásánál, elkerülendő a terminológiai vitákat, célszerűbb a vétkesség 
vagy a felróhatóság szakkifejezések használata. Nagy, 2000, 187-200. 
81 Lásd a bírság érvényesülése a represszív funkción keresztül alcímben. 
82 Lásd a bírság fogalma, funkciói alcímben. 
83 Szatmári, 1990, 92. 
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fogalmából kell adaptálni. A szándékosság fogalmát meghatározza a Btk.,84 ez külön 
magyarázatot nem igényel. A vétkesség az adott helyzetben általában elvárható 
magatartás hiányát jelenti.85 Az idézett szerzőpáros az alábbiak szerint magyarázza az 
enyhébb felelősséget: „Az általános magatartási követelmény azt jelenti, hogy a 
kötelezettség címzettjével azonos helyzetben lévő személytől elvárható magatartás a 
zsinórmérték. Azonos helyzetben a kötelezettség címzettjével azonos objektív 
jellemzőkkel (pl. foglalkozás, szakképzettség, életkor) rendelkező modell-személyt 
tekintjük (pl. az adott szakember modelljét). Ez a vétkesség abban az esetben is 
megalapozza a felelősséget, ha a kötelezettség címzettjének a modell-személytől 
elmaradó személyes képességei, ügyetlensége vagy egyéb szubjektív gyengeségei okán 
nem volt képes az objektív kötelességet teljesíteni. Tehát a felelősség megállapításánál 
nem kell vizsgálni a szubjektív gondossági képességet (pl. lelki-fizikai állapot). Ezek 
alapján a vétkesség abban különbözik a gondatlanságtól, hogy utóbbinál a gondossági 
képesség egyéniesített, az elkövető személyes kvalitásait is magában foglaló felelősségi 
vizsgálat történik.”86 

A polgári jogi objektív felelősség és az objektív alapú közigazgatási bírság közötti 
különbség, hogy a magánjogi objektív felelősség egy felelősségi alakzat,87 még akkor is 
ha nem mérlegelik, de van felróhatóság, míg a közigazgatási jogi objektivitás nem 
szabja feltételül a minimális vétkességet sem, másrészt abszolút lett, hiszen jellemzően 
nem ismer kimentési okokat.88 Az imént leírtak a közigazgatási felelősség pozitív 
oldalát jelentik. Fontos az id. szerzőpáros gondolata, hogy amennyiben hiányzik a 
negatív oldal, vagyis a felelősséget kizáró és megszüntető okok, akkor a közigazgatási 
represszió nem rendelkezik felelősségi alappal, emiatt ezeket is szabályozni kellene 
minden bírságra kiterjedő hatállyal.89 

4. Proporcionalitás 

Elsősorban a büntetőjogban érvényesülő alapelv.90 Sajátossága, hogy az Alk. nem 
rendelkezik róla, de a jogbiztonság követelményéből levezethető, amikor az AB 
hangsúlyozza, hogy a közhatalommal rendelkező szervek a jog által meghatározott 
szervezeti keretekben és működési rendben, a jog által a polgárok számára 
megismerhető és kiszámítható módon szabályozott korlátok között fejtik ki 
tevékenységüket.91 

A büntető és a szabálysértési jogban viszont a törvény kimondja, hogy a 
büntetésnek a cselekmény súlyához kell igazodnia.92 Az aránytalan büntetés ebből 

                                                 
84 Btk. 13. §. 
85 Nagy – Kis, 2006, 81. 
86 Nagy – Kis, 2006, 81-82. 
87 Alátámasztja Nagy M. gondolatát Eörsi Gyula, aki szerint a vétkesség nélküli felelősségben is 
eredetileg ott volt a vétkesség és az objektív felelősségnél jelenleg a vétkességet vélelmezik, az mintegy 
beleolvad a jogellenességbe. Nagy, 2008. 
88 Nagy, 2000, 121-128. 
89 Nagy – Kis, 2006, 82. 
90 Nagy F. szerint eredetileg a közigazgatási jogban alakult ki. Nagy, 2004, 71. 
91 56/1991. (XI. 8.) AB határozat, ABH 1991, 392, 393. 
92 Btk. 83. § és a Szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, 23. §. 
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kifolyólag e jogterületeken törvénytelenséget is jelent. Az EU szintén megköveteli az 
arányosság elvének töretlen alkalmazását (lásd az Európai kitekintés című fejezetben). 
A hatósági eljárásban történő alkalmazása az AB értelmezése alapján oldható meg. 

A jogalkotó adós a proporcionalitás megfelelő szabályozásával a közigazgatási 
jogban. Megjegyzendő, hogy a tettarányos büntetés az államigazgatás területén csak ott 
válhat be maradéktalanul, ahol mérhető a jogsértéssel okozott kár, illetve kifejezhető a 
létrehozott veszélyhelyzet súlyossága.93 Nagy M. szerint a tettarányos büntetések nem 
alkalmazhatók minden elkövetővel szemben, de a büntetőjog is kialakított korrekciós 
mechanizmusokat, amelyekkel a legveszélyesebb elkövetőkkel szemben is felléphetett. 

Az arányosság elvét nem érvényesítő jogi szabályozás egyaránt veszélyt jelent a 
jogbiztonságra és a jogegységre, emiatt a proporcionalitásnak két szinten kell 
érvényesülnie: a jogalkotói és a jogalkalmazói egyéniesítés szintjén. 

A jogalkotói individualizáció azt jelenti, hogy a jogszabályban meghatározott 
bírságtételnek arányban kell állnia a büntetni rendelt jogsértés absztrakt tárgyi 
súlyával.94 A jogszabály a jogalkotói egyéniesítés követelményének a bírság mértékének 
meghatározásával és a bírságkiszabás körülményeinek a szabályozásával tud eleget 
tenni.95 A jogalkotói individualizáció alkotmányossági szempontból fontos, mert az AB 
szerint „a büntetéskiszabás normatív előírásainak az a rendeltetése, hogy lehetővé 
tegyék az elkövetőkre az arányos és a bűnösségi körülményekkel összhangban álló 
büntetés kiszabását. A büntetéssel történő jogkorlátozásnak — a mértékét tekintve is 
— meg kell felelnie az arányosság, szükségesség és ultima ratio elveinek.”96 Ezeket a 
közigazgatási szankciókat szabályozó jogalkotáson is számon kell kérni.97 Ez szerintem 
nem valósul meg a hatályos bírságok esetében, hiszen abszurd állapotot feltételez, 
hogy egy közigazgatási szerv magasabb összegű bírságot szabhat ki pénzbüntetésként, 
mint a büntetőügyekben eljáró bíróság.98 

A jogalkotói egyéniesítés fajsúlyának nyomatékosításaként elengedhetetlen az AB 
szükségességi-arányossági tesztjének megemlítése. Az AB szerint „az állam akkor 
nyúlhat az alapjog korlátozásának eszközéhez, ha másik alapvető jog vagy szabadság, 
illetve egyéb alkotmányos érték védelme más módon nem érhető el. Az alapjog 
korlátozásának alkotmányosságához szükséges, hogy a korlátozás megfeleljen az 
arányosság követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága és az ennek érdekében 
okozott alapjogsérelem súlya megfelelő arányban legyenek egymással. A törvényhozó a 
korlátozás során köteles az adott cél elérésére alkalmas legenyhébb eszközt 
alkalmazni.”99 A bírságok hatályos szabályozásának legitim célja és alkalmassága nem 
vitatott (értsd: a szükségesség). A teszt arányossági kritériumainak — ezek bővebb 
kifejtését mellőzve — nem felel meg a jelenlegi szabályozás. 

                                                 
93 Nagy, 2000, 187-200. 
94 Gyurita – Hulkó – Kis – Lapsánszky – Mudráné – Váczi, 2008, 41. 
95 Gyurita – Hulkó – Kis – Lapsánszky – Mudráné – Váczi, 2008, 41. 
96 1214/B/1990. AB határozat, ABH 1995, 571, 576. 
97 Gyurita – Hulkó – Kis – Lapsánszky – Mudráné – Váczi, 2008, 41. 
98 Például a fogyasztóvédelmi bírság maximuma 2 milliárd Ft (Fgyvtv. 47/C. §). A Btk 
pénzbüntetésének maximuma pedig csak 10 800 000 Ft (Btk. 51. §). 
99 879/B/1992. AB határozat, ABH 1996, 401. 
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Az alkotmányjogilag aggályos helyzet kiküszöbölését véleményem szerint a 
jogalkotó úgy tudná megoldani, hogy azokat a tényállásokat, amelyeket a 
pénzbüntetésnél jóval nagyobb bírságösszeg kilátásba helyezésével fenyeget, 
kriminalizálni kellene (ha a jogalkotó akkora értéknek tartja a védett jogtárgyat) és a 
Btk-ba iktatni. Nagy M. is leszögezi, hogy „a jogalkotó társadalomra veszélyességre 
vonatkozó mérlegelése legpontosabban az általa statuált szankció mértékében 
fejeződik ki.”100 

Egy másik megoldás lehetne, ha a jogalkotó közelítené egymáshoz a két szankciót. 
Ez lehetne pl. egy olyan konstrukció, amelyben a pénzbüntetés maximális összegét 
megemeli, és ezzel egyidejűleg egy másik jogszabályban a pénzbüntetés felső értéke 
alatti összegben határozza meg a közigazgatási szervek bírságolási jogkörének határát. 

A jogalkalmazói egyéniesítés során a hatóság a jogszabályi keretek között a 
cselekmény konkrét tárgyi súlyához igazodva, az egyéni és az általános prevenció célját 
szem előtt tartva határozza meg a bírság mértékét.101 Itt a mérlegelési jogkör rendkívül 
tág terjedelme okoz problémát. A jogalkotó azzal, hogy nagy teret enged a mérlegelés 
során, a differenciálás követelményének kívánt megfelelni, amely védhető cél, de ha ezt 
jogszerűen akarja elérni, akkor szükség lenne a mérlegelés szempontjainak a 
szabályozására.102 Ezt az AB a jogalkotó jogi kötelességévé teszi, amikor kimondja, 
hogy „a jogalkotónak az Alkotmányból eredő kötelessége, hogy a közigazgatási 
hatóságok anyagi mérlegelésének szempontjait jogszabályban rögzítse, míg a hatóságok 
kötelessége, hogy a Ket. 1. § (1) bekezdésében foglalt alapelvvel összhangban azokat 
alkalmazva hozzák meg döntésüket.”103 Hazánkban ennek ellenére jellemzően 
elmulasztja a bírságkiszabási szempontok szabályozását a jogalkotó, ha pedig nem, 
akkor határozatlan jogfogalmakat használ.104 

Az AB kimondja, hogy az Alk. nem tartalmaz rendelkezéseket a közigazgatási jogi 
szankcióra vonatkozóan. Az AB elismeri, hogy a jogalkotó széles mérlegelési jogkörrel 
rendelkezik a szankció alkalmazási feltételeinek, mértékének szabályozását illetően. A 
jogalkotó döntési szabadságának csak az Alk. rendelkezései szabnak korlátot.105 
Márpedig többek között ilyen korlát a jogállamiság követelménye és az emberi 
méltósághoz való jog, amelyek a tisztességes eljáráshoz való jog alapjai. 

 

  

                                                 
100 Nagy, 1999. 
101 Gyurita – Hulkó – Kis – Lapsánszky – Mudráné – Váczi, 2008, 41. 
102 Lásd az érdemi bírói felülvizsgálat és az eljárási garanciák kapcsolata a jogállamiság elvén keresztül 
alcímmel. 
103 60/B/2007. AB határozat. 
104 Például nincsenek meghatározva a szempontok a közúti közlekedési bírság esetében (1988. évi I. 
törvény). 
105 498/D/2000. AB határozat. 
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5. Bizonyítottság 

A hatósági eljárás során hozott döntés közhatalmi aktusnak minősül. A 
jogtudomány az aktusokkal szemben jogi és célszerűségi követelményeket támaszt.106 
A jogi kritériumok egyike, hogy a hatóság döntése legyen megalapozott, vagyis az 
aktus alapjául szolgáló tényállás legyen tisztázott és bizonyított, valamint illeszkedjen 
abba a jogszabályi tényállásba, amely alapján a döntés meghozatalára lehetőség van. 
Amennyiben ez a feltétel nem valósul meg az aktus hibás, azaz jogszabálysértő és 
emiatt megsemmisítendő. 

A Legfelsőbb Bíróság is osztja a tudományos álláspontot, mert „az államigazgatási 
eljárás egyik legsúlyosabb eljárási szabálysértésének kell tekinteni, ha a közigazgatási 
szervek eljárást gyakorlatilag nem folytatnak le, tényállás-tisztázási kötelezettségüknek 
nem tesznek eleget és a közigazgatási eljárásban az ügyfelet megillető jogok gyakorlását 
nem biztosítják.”107 A Legfelsőbb Bíróság annak ellenére, hogy elfogadja a 
megalapozatlanság aktustani következményét, korlátozza annak szigorú alkalmazását 
azokra az esetekre, ahol „a tényállás oly mértékben tisztázatlan, hogy arra döntést 
alapítani nem lehet.”108 Tehát a részleges megalapozatlanságot s saját hatáskörben való 
orvoslás terrénumába utalja. A bizonyítottság a fentiek alapján a közhatalmi 
szankcionálás egyik alappillére, hiányában nem beszélhetünk jogállami 
szankcióalkalmazásról. A hatósági eljárásban a megalapozatlanság kiküszöbölésének jól 
kiépített rendszere van (pl. a döntés saját hatáskörben való módosítása). 

Véleményem szerint a bizonyítási eljárás nem rendelkezik minden esetben a kellő 
garanciákkal, amelyek büntetés kiszabása esetén elengedhetetlenek lennének. Vegyünk 
néhány példát. Miután elfogadtuk, hogy az ártatlanság vélelmét a közigazgatási 
eljárásban is érvényesíteni kellene, a bizonyítási teher a hatóságot terheli. Ezzel nem 
fér össze a Ket 50. § (1) bekezdése: „A hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges 
tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, hivatalból 
vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le.” Ezzel a probléma az, hogy ha a meglévő 
információk alapján a hatóság nem tud megalapozott döntést hozni, akkor a 
bizonyítási teherből eredő kötelessége a bizonyítási eljárás lefolytatása. A jogalkotó 
nem adhat lehetőséget arra, hogy ha a hatóság mulaszt és hivatalból nem egészíti ki a 
tényállást és azt az ügyfél sem kéri, „jogszerűen” hozhasson megalapozatlan döntést. A 
Ket 51. § (6) bekezdése szerintem korlátozza az ügyfélnek a védekezéshez való jogát 
azzal, hogy a valótlan tény állítása vagy a valóság elhallgatása esetén eljárási bírsággal 
sújtható. A büntetőeljárásban a vádlottnak nincsen igazmondási kötelezettsége, saját 
védelme érdekében akár hazudhat is. Ezt kellene érvényesíteni a bírságolási eljárás 
során is. Érdemes elgondolkodni a bírság kiszabásra vezető eljárás során Miranda-elv 
alkalmazásán, mert a Ket arról már nem rendelkezik, hogy az ügyfél a vallomást egyes 
kérdésekben is megtagadhatja, ha már megtagadta bármikor dönthet úgy, hogy mégis 
vallomást tesz, továbbá, hogy amit mond, illetve rendelkezésre bocsát, bizonyítékként 
felhasználható. 

                                                 
106 Részletesen lásd Patyi – Varga, 2008, 231-235. 
107 BH 2002.335. 
108 EBH 2001.584. 
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6. Ne bis in idem 

Minden büntetőszankció közös eredője a büntetőjog, amelynek a viszonya a 
közigazgatás büntetőhatalmához, továbbá ezek együttes viszonya más pl. a 
szabálysértési vagy magánjogias büntetőszankciókhoz, a jogrendszer represszív 
eszközrendszerének komplexitását eredményezi.109 Ebben a komplex rendszerben a 
párhuzamos represszió vet fel alkotmányossági aggályokat. 

A tudomány a párhuzamos szankcionálásnak két síkját különbözteti meg: 
horizontális (az egy jogrendszeren belüli, jogágak közötti párhuzam), illetve vertikális 
(az igazgatási represszió nemzeti és szupranacionális dimenziója közötti 
párhuzamosság).110 A mennyiségi korlátok miatt bővebben csak a magyar 
jogrendszeren belüli párhuzamossággal foglalkozom, alkotmányos problémát ez vet 
fel. A témával kapcsolatban alapkövetelményeket állít fel az Európa Tanács (a 
továbbiakban: ET) Miniszteri Bizottsága, melynek kifejtésére az Európai kitekintés 
című fejezetben kerül sor. 

Először a különböző jogterületek büntetőszankcióinak halmozódását (heterogén 
kumuláció) vizsgálom.111 A kétszeres értékelés tilalmát a legszigorúbban kell 
megvizsgálni a közigazgatási és a szabálysértési büntetés párhuzamában.112 A 
közigazgatás kétszeresen büntet, amikor párhuzamosan szabja ki ezeket a bírságokat, 
mert az anyagi jogi és a szabálysértési bírságok célja egyaránt a múltban elkövetett 
jogsértés arányos megtorlása és ezáltal a jövőbeni jogsértés megelőzése, illetve a védett 
általános jogi tárgy egyaránt a közigazgatás működésének védelme a szankcionálás 
útján.113 Ez alkotmányellenes állapot. De lege ferenda javaslatot tesz az id. szerzőpáros a 
jogi probléma feloldására, amikor olyan jogszabályi rendelkezést javasol, amely a 
hatósági eljárást megszünteti, ha azonos tényállás miatt ugyanazon személlyel szemben 
korábban szabálysértési eljárás indult, vagy jogerősen szabálysértési büntetést szabtak 
ki és fordítva.114 

További problémát vet fel egyrészt az a helyzet, amikor a közigazgatáson belül a 
különböző ágazatok bírságai kumulálódnak (homogén anyagi kumuláció), másrészt 
amikor ugyanaz a bírság ismételten is kiszabható (homogén alaki kumuláció). Az ET 
ajánlása által is megengedett eset a homogén anyagi kumuláció akkor, ha közigazgatási 
büntetés különböző társadalmi, illetve ágazati érdekek védelmében történik, azzal a 
korláttal, hogy a később szankcionáló hatóság köteles figyelembe venni a korábbi 
bírságot ugyanazon személy vonatkozásában.115 A homogén alaki kumuláció kizárólag 
abban az esetben alkalmazható ha az elkövetés a bírság kiszabása után is folyamatos, a 

                                                 
109 Nagy – Kis, 2006, 120. 
110 Nagy – Kis, 2006, 120. 
111 A terjedelmi korlátok miatt a büntetőjoggal, illetve a polgári joggal való párhuzamosságot nem 
tárgyalom. 
112 Jellemzően halmozódik a szabálysértési és a közigazgatási szankcionálás a következő ágazatokban, 
például: építésigazgatás, munkabiztonság, vízügy, szennyvíz, csatornaügy stb. Nagy – Kis, 2006, 125-
126. 
113 Nagy – Kis, 2006, 123. 
114 Nagy – Kis, 2006, 129. 
115 Az idézett szerzőpáros példája: a fogyasztóvédelmi bírság halmozódhat az egészségvédelmi bírsággal. 
Nagy – Kis, 2006, 124. 
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jogsértő állapot továbbra is fennáll. Ezt a tudomány azzal indokolja,116 hogy az ismételt 
kiszabás esetén nem a korábban már bírságolt jogsértés ismételt bírságolásáról van szó, 
hanem az azzal összefüggő folytatódó jogsértés büntetéséről (tehát a jogsértés 
stádiumának egy későbbi szakaszáról). Ilyen értelemben pedig az ismételt bírságolás is 
önálló egyszeri büntetés. Tehát a bírság ismétlését más ténybeli alapra kell helyezni, 
mint a korábbi bírságot, mert jogsértő, ha az elkövetővel szemben ugyanazon 
cselekmény miatt több bírságot szabnak ki. 

7. Védelemhez való jog 

Az AB kimondta, hogy a védelemhez való jog csak a büntetőeljárásban 
értelmezhető.117 A jogtudomány viszont más álláspontra helyezkedik, amikor 
kimondja, hogy a védelemhez való jog nélkül a tisztességes eljárás értelmezhetetlen, 
mert utóbbi alapjog az előbbi nélkül nem biztosítható.118 

Az ellentét feloldására véleményem szerint alkalmas Szikinger elmélete, miszerint 
ha egy alapjog az Alkotmányban kifejezetten nevesítve van, akkor minden bizonnyal 
az egész jogrendszerre vonatkozik. Márpedig az Alk. 57. § (3) bekezdése szól a 
védelemhez való jogról. Természetesen ezt az eljárási garanciát is csupán a 
közigazgatás bírságolási eljárásában kellene alkalmazni, hiszen az egyéb hatósági 
eljárásokban szükségtelen az ügyfél ilyen szintű védelme. A védelemhez való jog 
alapvetően két részjogot foglal magában: a védő közreműködését, illetve a 
nyelvhasználati jog szabályozását. 

Halmai az EEJE és az Egyezségokmány alapján119 összefoglalta az alapjog 
minimum követelményeit, melyek: tájékoztatás, védekezés előkészítése, tárgyaláson 
való személyes jelenlét, védőhöz való jog, fegyverek egyenlősége, ingyenes tolmács.120 

Szatmári szerint az elkövető meghallgatásának elvét valamennyi bírságolási eljárás 
általános elvévé kellene emelni, hiszen ez garancia arra, hogy az illető a védekezését 
maximálisan igénybe vehesse.121 

A Ket. az alkotmányos követelményeknek megfelelően szabályozza a 
nyelvhasználati jogot, mert a vonatkozó rendelkezések ténylegesen biztosítják az ügyfél 
védelemhez való jogát.122 A védő közreműködése és az ebből eredő garanciák viszont 
hiányoznak a törvényből. A védő személyéről a Ket. nem is szól, helyette a 
képviselőről rendelkezik,123 amelyek rokon jogintézmények, de közel sem azonosak. 

 

  

                                                 
116 Részletesen lásd Nagy – Kis, 2006, 131. 
117 25/1991. (V. 18.) AB határozat, ABH 1991, 357, 358. (megerősítette: 1/2008. (I. 11.) AB határozat, 
ABK január. 
118 Nagy – Kis, 2006, 139. 
119 EEJE 6. cikke és az Egyezségokmány 14. cikke. 
120 Halmai – Tóth, 2003, 724. 
121 Szatmári, 1990, 268. 
122 Ket. 9-11. §. 
123 Ket. 40. §. 
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IV. Európai kitekintés 

1. A jogharmonizáció igénye 

A közösségi jog kialakította azokat a szupranacionális védett jogi tárgyakat,124 
amelyeket igazgatási szabályokkal is védeni kell. Az EU érdeke, hogy igazgatási 
normáit egységes elvi alapokon működő igazgatási szankciórendszer védelmezze, 
amely az Unió egész területén érvényesül. Az EU szankciórendszerében is megtaláljuk 
a represszív eszközöket.125 Harding a közösségi repressziót a következő fogalmi 
elemekkel határozza meg: reaktív és vádoló jellegű, megtorló és elrettentő, ezért 
büntető szankció.126 Hasonlóan a nemzeti jogok szabályozási struktúrájához az EU 
igazgatásában is ágazatonként eltérő szempontok szerint épül fel a szankciós rendszer. 
Minden ágazat szabályanyaga ennek megfelelően külön közösségi jogi normában nyert 
elhelyezést. Ezek közül a legfontosabb az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről szóló 2988/95 Tanácsi rendelet.127 

2. Miért fontos a közösségi szabályok tárgyalása? 

Az alábbiakban bemutatandó 2988/95 tanácsi rendelet a dolgozatom által vizsgált 
jogi problémák nagy részét megoldja. Meghatározza a közigazgatási szankcionálás 
célját és módjait; deklarálja a nullum crimen/nulla poena sine lege elveket; a közösségi jog 
kötelességévé teszi, hogy meghatározza a közigazgatási szankciók jogi természetét; 
alkalmazásuk hatókörét; alapkövetelményként állítja, hogy büntetést csak akkor lehet 
alkalmazni ha az feltétlenül szükséges; a szükségesség vizsgálatához szempontokat 
sorol fel, felelősségi alapon szabályozza az igazgatási büntetéseket; alkotmányosan 
megfelelő konstrukciót állít fel a közigazgatás és a büntetőeljárás párhuzamának 
szabályozására. Ez pedig azért kezelendő kiemelt kérdésként, mert az EK szerződés 5. 
cikke megköveteli a tagállamoktól a közösségi jog átültetését és a szerződésben foglalt 
kötelezettségek teljesítésének biztosítását.128 Ennek ellenére az ET rendelet által 
lefektetett értékek recipiálása hazánkban a mai napig nem történt meg.129 
  

                                                 
124 Például a közösség pénzügyi érdekei. 
125 A közösségi szintű büntető jellegű igazgatási szankciók általában a bírságokat, időszakos büntető 
kifizetéseket és a kizárást foglalják magukba. Nagy – Kis, 2006, 262. 
126 Nagy – Kis, 2006, 256. 
127 Halász Zsolt feldolgozta a 2988/95 tanácsi rendeletet és kifejtette annak gyakorlati alkalmazását. 
Halász, 2006. 
128 Nagy – Kis, 2006, 260. 
129 Fontos megállapítást tesz ezzel kapcsolatban Fábián Adrián, amikor kimondja, hogy „Ezeket a 
garanciákat az eljáró hatóság az uniós jog végrehajtása során nem hagyhatja figyelmen kívül, még abban 
az esetben sem, ha a vonatkozó hazai jog ilyen princípiumokat nem ismer.” Fábián, 2006. 
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3. A 2988/95 tanácsi rendelet130 

A rendeletet a közösségi represszió mintanormájaként kell kezelnünk, mert a 
közösség igazgatásával kapcsolatban olyan elveket fektet le, amely a közigazgatás 
büntetőhatalmának gyakorlása szempontjából elengedhetetlenek. A rendelet egy 
keretszabályozási rendszert statuál, tehát részben meghagyja a tagállamok szabadságát 
a részletszabályok kialakításában. 

A hatálya az ún. szabálytalanságokra terjed ki, amely a közösségi jog valamely 
rendelkezésének egy gazdasági szereplő általi, annak cselekménye vagy mulasztása 
útján történő megsértése, amelynek eredményeként a Közösség költségvetése kárt 
szenved.131 

A 2. cikk (1) bekezdése deklarálja, hogy szükség esetén ellenőrzések, közigazgatási 
intézkedések és szankciók kerülnek bevezetésre a közösségi jog megfelelő alkalmazása 
érdekében. Kiemeli, hogy ezeknek hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek 
kell lenniük. 

Szabályozza a nullum crimen/nulla poena sine lege elveket, amikor kimondja, hogy 
semmilyen közigazgatási szankció nem alkalmazható, ha a szabálytalanságot 
megelőzően közösségi jogi rendelkezés nem rendelkezett arról. Emellett rögzíti, hogy a 
közösségi jogszabályba foglalt, közigazgatási szankciót tartalmazó rendelkezések 
későbbi módosítása esetén a kevésbé szigorú rendelkezéseket kell alkalmazni, 
visszaható hatállyal.132 

Rendkívül fontos, hogy a közösségi jog meghatározza azon közigazgatási 
intézkedések és szankciók természetét és alkalmazási körét, amelyek a szóban forgó 
szabályok megfelelő alkalmazásához szükségesek, figyelembe véve a szabálytalanság 
jellegét és súlyát, a nyújtott vagy szerzett előnyt és a felelősség mértékét.133 

Az 5. cikk felelősségi feltételt szab az igazgatási szankciók alkalmazásának, amikor 
kimondja, hogy a szándékosan elkövetett vagy gondatlanságból okozott 
szabálytalanságok vonhatják maguk után a rendelet által szabályozott szankciókat. 

Az ET rendelet 6. cikke feloldja a közigazgatási és a büntetőeljárás közötti 
párhuzamot azzal, hogy a közigazgatási bírságok kiszabása a hatáskörrel rendelkező 
hatóság határozatával felfüggeszthető, amennyiben büntetőeljárást indítottak az 
érintett személlyel szemben ugyanazon tények vonatkozásában. Ha a büntetőeljárás 
nem folytatódik, a felfüggesztett közigazgatási eljárás folytatódik. Amikor a 
büntetőeljárás lezárul a felfüggesztett közigazgatási eljárás folytatódik, hacsak ezt az 
általános jogelvek ki nem zárják (pl. ne bis in idem). Ahol a közigazgatási eljárás 
folytatódik, a hatóság biztosítja, hogy olyan szankciót szabjanak ki, amely figyelembe 
veheti az igazságszolgáltatási hatóság által kiszabott bármely büntetést ugyanazon 
személlyel szemben és ugyanazon tényállás vonatkozásában. És bezárja a kört azzal, 
hogy a 6. cikk rendelkezései nem vonatkoznak azokra a pénzbeli szankciókra, amelyek 
szerves részét képezik a pénzügyi támogatási rendszereknek és minden büntetőjogi 

                                                 
130 Nagy – Kis, 2006, 2. sz. melléklet. 
131 2988/95 ET rendelet (a továbbiakban: ET rendelet) 1. cikk (2) bekezdés. 
132 ET rendelet 2. cikk (2) bekezdés. 
133 ET rendelet 2. cikk (3) bekezdés. 
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szankciótól függetlenül alkalmazhatók, ha és amennyiben nem egyenértékűek az ilyen 
büntetésekkel. 

A rendelet az igazgatási szankció fogalmán belül megkülönbözteti az igazgatási 
intézkedés és az igazgatási büntetés fogalmát.134 Az ET rendelet az alkalmazás elveiben 
világosan kimondja az igazgatási intézkedések és büntetések közötti különbséget, 
deklarálva, hogy az intézkedéseket nem lehet büntetéseknek tekintetni.135 Utóbbi 
terrénumába sorolja a bírságot. 

A büntetéseknek felelősségi feltételt szab, tehát az EU igyekszik kizárni az objektív 
felelősség intézményét a büntetések területéről, azzal, hogy ezt a felelősségi formát az 
intézkedéseknek hagyja meg. Nem tartozik közvetlenül a rendelethez, — viszont a 
közösségi represszióhoz igen — az Európai Bíróság azon döntése, amely kimondja, 
hogy egy igazgatási szankció csak akkor lehet büntetés, ha alkalmazásakor nem sérül a 
büntetőjog elvi rendszere (pl. bizonyítási teher, ártatlanság vélelme, védelemhez való 
jog).136 

4. Az ET R (91) 1 ajánlás137 

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága az Ajánlásban meghatározza azokat az 
eljárási garanciákat, amelyeknek a közigazgatási szankcionáló eljárásban érvényesülniük 
kell.138 Az Ajánlásban meghatározott alapelvek nagy részét korábban is alkalmazták a 
tagállamok, legfeljebb nem mindig azzal a tartalommal, amit az ET dokumentuma 
megkíván.139 Ennek a magyarázata, hogy a megkövetelt elvek nem csak a büntetőjog és 
a büntető-eljárásjog elvei, hanem a tagállamok alkotmányai is tartalmazzák, ennek 
köszönhetően pedig a tagállamok jogállami működésének részévé váltak.140 Az id. 
szerzőpáros fontosnak tartja kiemelni, hogy az Ajánlás által megkövetelt elvek 
elsősorban a közigazgatási határozattal és a közigazgatási eljárással szemben támasztott 
követelmények, nem pedig a büntetőjogi és büntető-eljárásjogi elvek egyszerű 
átültetései.141 Mindenekelőtt a törvényesség elvét deklarálja az Ajánlás. Miszerint 
„Törvény határozza meg az alkalmazható közigazgatási szankciót, valamint az 
alkalmazás feltételeit.”142 Az Ajánlás hat pontban foglalja össze a követelményeket: 

1) Az ésszerű határidő elve. Nem határozza meg a jogintézmény fogalmát, ellenben 
rögzíti, hogy az elv megsértése az EEJE-be ütközik (tudniillik a fair eljárás egyik 
elemét ülteti át a közigazgatási eljárásba) és mindig rövidebb határidőt jelent, mint a 
büntetőeljárás határideje. Ezt a követelményt teljesíti a Ket.143 

                                                 
134 Nagy – Kis, 2005, 217. 
135 Nagy – Kis, 2006, 262. 
136 Airposol Fiskano AB v. Commission-ügy. Kis, 2005, 218. 
137 ET Miniszteri Bizottságának Ajánlása (ET Rec) /Nr.R./91/1. (a továbbiakban: Ajánlás). 
138 A közigazgatási szankciók kiemelkedő jelentőségét mutatja, hogy az Európa Tanács Miniszteri 
Bizottsága már 1991-ben ajánlást fogadott el a tagállamok számára az egységes szabályozás kialakítása 
érdekében. Hajdú, 2000. 
139 Nagy – Kis, 2006, 135. 
140 Nagy – Kis, 2006, 135. 
141 Nagy – Kis, 2006, 135. 
142 Nagy – Kis, 2006, 89. 
143 A Ket. az alapelvek között is nevesíti. (Ket. 4. §). 
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2) A határozathozatali kötelezettség. Ha valaki ellen közigazgatási büntető szankció 
kiszabására irányuló eljárás indult, akkor bármi legyen is az eljárás eredménye, azt 
formális záró határozatban kell rögzíteni. Ez azért fontos, mert a jogorvoslati jogot 
csak a formális határozatok ellen veheti igénybe az érintett.144 

3) Az eljárási garanciák biztosítása. Az Ajánlás itt három dolgot követel meg: az 
egyik, hogy a szankciót alkalmazó szerv az eljárás elején köteles tájékoztatni az eljárás 
alá vont személyt az ellene irányuló eljárásról és azokról a tényekről, amelyeken az 
eljárás alapul. A másik a védelemhez való jog, harmadik pedig a közigazgatási 
büntetőhatározat indokolási kötelezettsége. 

4) A bizonyítási teher, amellyel kapcsolatban az Ajánlás kimondja, hogy az a 
közigazgatási szervet terheli. 

5) A bírói felülvizsgálat. Ezzel kapcsolatban csupán annyit mond az Ajánlás, hogy 
minden szankcionáló közigazgatási aktus legalább jogszerűségi bírósági felülvizsgálat 
alá tartozzék. 

6) Ne bis in idem. Az Ajánlás kimondja, hogy a közösségi igazgatási szankció és a 
nemzeti igazgatási szankció eltérő jogi tárgyakat védenek, ezért azonos cselekmény 
miatt párhuzamosan is kiszabhatók. Az Ajánlás azonban kimondja azt is, hogy 
mindegyik eljáró hatóságnak figyelembe kell vennie a korábban ugyanazon 
cselekményért azonos személlyel szemben kiszabott más szankciót.145 Ezt az arányos 
büntetés elve követeli meg. 

5. Az EU néhány tagállamának vonatkozó szabályai146 

Az EU tagállamait a közigazgatási szankcionálás szempontjából három csoportra 
oszthatjuk.147 Az első csoportba tartoznak azok az országok, amelyekben törvényben 
szabályozott alapja és rendszere van a közigazgatás büntetőhatalmának (ezek: 
Németország, Olaszország, Portugália). A második típusba azokat soroljuk, amelyek 
alkalmazzák a közigazgatás büntetőhatalmát, de nincsen egységes törvényi alapja az 
államigazgatási szankcionálásnak (idetartozik: Belgium, Spanyolország, Görögország, 
Franciaország, Hollandia). Végül a harmadik csoportot azok az államok alkotják, 
amelyek teljes mértékben elutasítják a közigazgatás büntetőhatalmát (idesoroljuk: 
Nagy-Britannia, Írország, Dánia). 

Mielőtt belemerülnék a részletekbe, le kell szögezni a vizsgált országok 
többségében a közigazgatási büntetőjog leginkább a mi szabálysértési jogunkkal 
rokonítható, viszont azokban az országokban, ahol ismerik a közigazgatási 
büntetőjogot és az attól különböző speciális közigazgatási szankciókat, általában az 
adott ország Alkotmánybírósága terjesztette ki a közigazgatási büntetőjog alapelveit a 
speciális szankcionálásra is (pl. Franciaország, Spanyolország).148 Tehát az EU 
tagállamaiban is megtalálható az a tendencia, amely a büntetőjogi elveket a 

                                                 
144 Az idézett szerzőpáros szerint annak ellenére, hogy az Ajánlás kifejezetten nem nevesíti alapvető 
fontosságú garancia a jogorvoslati jog is. Nagy – Kis, 2006, 140-141. 
145 Ez összhangban van a 2988/95 ET rendelettel. 
146 Az alcímben foglaltakat Nagy 2004. alapján fogom kifejteni. 
147 Nagy, 2004. 
148 Nagy, 2004. 
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közigazgatási szankcionálásba át kívánja ültetni. A mennyiségi korlátok miatt az egyes 
országok bemutatásánál csak a legfontosabb elveket, illetve a sajátosságokat fogom 
leírni. 

Olaszországban149 a közigazgatási represszió alaptörvényének a tárgyi hatálya 
minden olyan büntetendő cselekményre kiterjed, amely bírsággal büntetendő, ha a 
törvény eltérően nem rendelkezik. A törvényesség elve sajátosan érvényesül, mert bár 
az olasz Alkotmány deklarálja a nullum crimen/nulla poena sine lege elveket, az 
Alkotmánybíróság értelmezésében azok kizárólag a büntetőjogban alkalmazandók. 
Ezért az olasz jogtudomány szerint a legalitás elve azt jelenti, hogy a közigazgatási 
bűncselekménynek törvényi alapja van, amelynek további lényeges tartalmi eleme a 
visszaható hatály tilalma. A törvény szerint minden olyan bűncselekmény esetén, 
amelyben közigazgatási szankciót alkalmaznak, az a személy felelős, aki a cselekvést 
vagy mulasztást szándékosan vagy gondatlanul elkövetette. A legfontosabb szankció a 
pénzfizetési kötelezettség, amelyet nem neveznek bírságnak, mert ezt a terminust a 
büntetőjognak tartják fenn. A szankcióalkalmazás során érvényesítik a proporcionalitás 
elvét. A közigazgatási eljárásban megvalósul a kontradiktórium elve és az érintettek 
védelemhez való jogát is tiszteletben tartják. 

Portugáliában150 1886-ban létrejött egy rendkívül differenciált repressziós rendszer, 
amelyet egyrészről a trichotom rendszerű büntetőjog, másrészről az ún. coimákból151 
álló közigazgatási büntetőjog alkotott. 1982-ben alakult ki a mai rendszere a portugál 
közhatalmi szankcionálásnak, akként, hogy a Btk. szabályozza a trichotom rendszerű 
bűncselekményeket a külön törvény pedig az ún. contra-ordenacaokat, amelynek a 
büntetése továbbra is a coima. A portugál jog is deklarálja a törvényesség elvét, 
méghozzá a közigazgatási büntetőjogra transzformálva. 

A belga jog152 több jogszabály alapján ismeri a közigazgatás büntetőhatalmát, de ez 
nem felel meg mindenben a közigazgatási büntetőjog kritériumainak. A belga jog 
sajátossága az ún. tranzakció intézménye: olyan bírság, amelyet a közigazgatás mintegy 
felajánl a jogsértőnek. Tehát a kihágás jogkövetkezménye egy a hatóság által 
megállapított bírságösszeg, amelyet ha befizet a jogsértő, akkor lezárul az ellene folyó 
eljárás. Joga van azonban elutasítani az ajánlatot és ekkor az ügy átkerül az ügyészhez 
és büntetőjogi jelleget kap. Fontos, hogy ezen kívül szigorú értelemben vett 
közigazgatási szankció csak elvétve található Belgiumban, továbbá az igazi 
közigazgatási bűncselekmény sem létezik. Ennek ellenére alapelvként rögzíti a belga 
jogtudomány, hogy a törvényesség elvének a közigazgatási szankcionálás során is a 
büntetőjogi kritériumoknak kell megfelelnie. 

Spanyolország153 1978-as alkotmánya a törvényesség elvét kiterjeszti a közigazgatási 
jogellenességekre is, amikor deklarálja, hogy „senkit sem lehet megvádolni, illetve 
megbüntetni csak olyan cselekményért, illetve mulasztásért, amely már az elkövetéskor 
bűncselekményként vagy vétségként, illetve közigazgatási jogellenességként volt 

                                                 
149 Nagy, 2004. 
150 Nagy, 2004. 
151 A coima az a pénzfizetési kötelezettség, amelyet a bűncselekmény elkövetőjének az egyébként 
kiszabott büntetésen felül kellett fizetnie. Nagy, 2004. 
152 Nagy, 2004. 
153 Nagy, 2004. 



Belcsák Róbert Ferenc: A bírságkiszabás jogállami garanciáinak hiányáról 
 

Optimi nostri 2009. 32 

szabályozva”.154 Szintén az alkotmány155 tiltja meg a közigazgatásnak, hogy bármilyen 
bíráskodási tevékenységet végezzen. Az alkotmány kifejezetten nem szabályozza ennek 
ellenére a közigazgatási büntetőjogot, a spanyol Alkotmánybíróság több határozatában 
is kifejtette, hogy „az elvek, amelyek meghatározzák a büntetőjogi rendet, bizonyos 
eltérésekkel magyarázzák a közigazgatás szankcióalkalmazási jogát is, mert mindkettő 
az állam büntetőhatalmának kifejeződése.”156 A spanyol jog szigorúan megköveteli a 
bűnösségen alapuló felelősséget és az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánít 
minden vétkesség nélküli felelősséget. A spanyol taláros testület kimondta, hogy „az 
ártatlanság vélelme minden büntetőeljárásban alkalmazandó, legyen az akár 
büntetőjogi vagy közigazgatási eljárás.”157 

A görög jog158 unikumnak számít, mert szembefordul több tekintetben a többi 
tagállam és az EU felfogásával. A közigazgatási bűncselekmények központi kategóriája 
nem a jogellenesség, hanem a közigazgatás-ellenesség. A büntetőjogi szankcionálásra a 
görög jog szerint bírósági monopólium van, míg a közigazgatási szankcionálást mindig 
közigazgatási szerv végzi. A görög jog szerint a közigazgatási büntetőhatalom tisztán a 
közigazgatási hatáskör gyakorlása és semmi köze a büntetőjoghoz, tehát a 
jogtudomány nem a büntetőjogból vezeti le a közigazgatás büntetőhatalmát, hanem 
azt sui generis jogként fogja fel! Közigazgatási szankciót nemcsak törvény írhat elő. Az 
EU jogával szembefordulva ez az egyetlen olyan rendszer, amelyben a szubjektív 
felelősséget figyelmen kívül hagyva az objektív felelősség a meghatározó, azonban 
szűk körben ismeri a kimentési okokat. A szankció öröklődhet az elkövető 
jogutódjára. A védelemhez való jogot alkalmazzák a hatósági eljárás során is, ugyanígy 
érvényesítik a jogorvoslati jogot, az arányosság követelményét, az indokolási 
kötelezettséget és betartják az ésszerű határidő elvét. 

A francia159 Alkotmánytanács határozataival kijelöli a közigazgatási szervek 
szankciós jogkörének határait. A leginkább vizsgált kérdések közé tartozott, hogy a 
közigazgatási szankcionálás nem sérti-e a hatalommegosztás elvét, másrészt nem hoz-e 
létre hatalom-kumulációt? Az Alkotmánytanács szerint a „hatalommegosztás elmélete 
és egyetlen alkotmányos elv vagy szabály sem akadályozza meg a közigazgatási szervet 
abban, hogy közhatalmi jogkörében foglalt előírásainak keretei között közigazgatási 
szankciót alkalmazzon.”160 A francia közigazgatási bíráskodás az Alkotmánytanács 
joggyakorlatával párhuzamosan alakította ki a közigazgatási szankcionálás elveit. Az 
Államtanács viszont kimondta, hogy a büntetőjog és az érintettek érdekeit védő 
garanciák nem alkalmazhatók automatikusan a közigazgatási szankciót kiszabó 
határozatban, mert a közigazgatási szankció speciális szabályok alkalmazását kívánja 
meg. A francia jogtudomány egynemű a tekintetben, hogy a közigazgatási szankció 
központi kategóriája a szankció repressziós célja. A francia közigazgatási büntetőjog 
alkalmazza a bűnösség elvét, a kontradiktórius eljárás elvét és a védelemhez való jogot. 

                                                 
154 Spanyol Alkotmány 25. cikk 1. §. 
155 Spanyol Alkotmány 9. cikk 3. §. 
156 18/81. és 2/87. AB határozat. 
157 138/1990. AB határozat. 
158 Nagy, 2004. 
159 Nagy, 2004. 
160 Nagy, 2004. 
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Biztosított a bíróság előtti megtámadás lehetősége. A francia jog a közigazgatási 
szankció alkalmazásához nem egyszerűen az előzetes jogszabályt kívánja meg, hanem a 
szabályaik szerint csak törvény határozhat meg közigazgatási bűncselekményt. 

A harmadik nagy csoport államainak szabályait a terjedelmi korlátokra tekintettel 
nem tárgyalom. 

Nagyon fontos generális jellemzője a tagállamok közigazgatási büntetőjogának, 
hogy valamennyi tagállam tiltja a személyes szabadságot korlátozó vagy elvonó 
intézkedések alkalmazását. Ez nem jelenti azt, hogy ilyen következményei ne 
lehetnének a közigazgatási jogellenesség elkövetésének, csak a személyes szabadság 
korlátozását a közigazgatási szervek nem írhatják elő és nem alkalmazhatják.161 

V. Záró gondolatok 

A közigazgatási anyagi jogi bírság jogi természetét tekintve büntetés. A büntetésnek 
jogágakon átívelő fogalma van, mert olyan immanens tartalommal rendelkezik, amely 
komoly eljárási garanciákat igényel minden jogi szabályozástól, függetlenül attól, hogy 
a punitív szankciót milyen típusú eljárás keretében alkalmazzák. A büntetés immanens 
tartalma pedig a megtorlás és az elrettentés, azaz a súlyos hátrány okozása, akként, 
hogy másokat elijesszen a jogsértés jövőbeni elkövetésétől. Az állam a közhatalmi 
tevékenysége során represszív szankciókat alkalmaz a büntetőeljárás, a szabálysértési 
eljárás, valamint a közigazgatási szerv előtt lezajló hatósági eljárás során. A 
szabálysértési jogban vitathatatlanul érvényesülnek azok az eljárási garanciák, amelyek 
a büntetőeljárásban. Ezzel szemben a közigazgatási szerv eljárása során annak ellenére 
nem érvényesülnek a jogállami szankcionálás kritériumai, hogy ugyanolyan jellegű (sőt 
gyakran súlyosabb) szankciót szabhat ki a jogsértőre, mint a büntetőügyekben eljáró 
bíróság. A ma fennálló helyzet ezért alkotmányossági aggályokat vet fel. Az AB 
leszögezte, hogy a nemzetközi dokumentumokban is védett tisztességes eljáráshoz 
való alkotmányos alapjog olyan emberi jog, amely abszolút és sérthetetlen. Kimondta, 
hogy nem létezik olyan szükségesség, amely alkotmányos értelemben megengedhető 
módon korlátozhatja a fair eljárás érvényesülését.162 Ebből pedig az következik, hogy a 
jogállami szankcionálás jogbiztonságból levezetett követelményeinek és a közigazgatási 
eljárás gyors, egyszerű és a bíróságokat tehermentesítő jellegének szembeállításakor 
utóbbi soha nem élvezhet elsőbbséget az előbbivel szemben. Márpedig az AB 
alkotmányértelmezése mindenkire kötelező, ebből kifolyólag már jogi kötelessége a 
jogalkotónak, hogy a problémát orvosolja. Ezt a jogi kötelességet nyomatékosítja az 
EEJB gyakorlata, továbbá az EK szerződés azon passzusa, miszerint a tagállamoknak 
a közösségi joggal összhangban kell kialakítaniuk jogrendszerüket. A jogalkotónak arra 
kell törekednie, hogy a két szembenálló érdeket összeegyeztetve szabályozza újra a 
közigazgatási szervek büntetőhatalmának gyakorlását. Az EU tagállamai is igyekeznek 
a közösségi jognak, illetve az ET Ajánlásának megfelelően kialakítani a közigazgatási 
represszió gyakorlásának módját, amelyet Európa-szerte a büntetőeljárási garanciáknak 
a hatóságok bírságolási eljárásába átültetése jellemez. 

                                                 
161 Nagy, 2004. 
162 6/1998. (III. 11.) AB határozat, ABH 1998, 91, 99. 
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VI. De lege ferenda javaslatok 

1. Helyezzük el a jogrendszerben újra a jogsértéseket! 

Véleményem szerint a hatályos magyar jogrendszerben léteznek olyan jogellenes 
cselekmények, amelyeket nem a jellegüknek és társadalomra veszélyességüknek 
megfelelő jogterület szabályoz. Ez azért okoz problémát, mert a jogalkotó igyekszik a 
védett értékek jogi környezetét úgy kialakítani, hogy azok a rendszeridegen jogági 
elhelyezés ellenére megfelelő oltalmat élvezzenek. Ez pedig azzal a hátrányos 
következménnyel jár, hogy a problematikus cselekményeket szabályozó jogterületek 
szankciórendszerében funkcionális zavarok keletkeznek, miközben az adott jogág 
igyekszik megteremteni a megfelelő jogvédelem lehetőségét. 

A nem megfelelő besorolás problémája legszembetűnőbben a büntetőjog és a 
közigazgatási jog párhuzamában fedezhető fel. A közigazgatási jog terrénumában 
találunk néhány olyan tényállást, amelyet társadalomra veszélyessége, illetve a védett 
jogtárgy jellege alapján a büntetőjogban kellene szabályozni. Emiatt a közigazgatási 
jogi szankciórendszerben napjainkban tömkelegével fordulnak elő a represszív jellegű 
büntetőszankciók, a bírságok. A probléma nem is azzal van, hogy a közigazgatás 
gyakorolja a büntetőhatalmát, hanem azzal, hogy ezt sok esetben olyan mértékű 
szankcióval teszi, amely még a súlyosabb elbírálást lehetővé tevő büntetőjogtól is 
idegen. A rendkívül magas összegű bírságok láttán felmerül a kérdés, hogyha a 
jogalkotó a büntetés súlya alapján ennyire fontosnak tartja a bírság által védett értéket, 
akkor miért nem a büntetőjogban szabályozza, ahelyett, hogy alkotmányos aggályokat 
felvetve erősebb eszközt ad a közigazgatási szervek kezébe, mint az ezzel párhuzamba 
állítható pénzbüntetéssel a bíróságoknak? Nagy M. is kimondja, hogy „a jogalkotó 
társadalomra veszélyességre vonatkozó mérlegelése legpontosabban az általa statuált 
szankció mértékében fejeződik ki.”163 

A véleményem szerint jelenleg a közigazgatási szankciórendszerben funkcionális 
zavar uralkodik, mert a jogterület igyekszik oltalmazni a jelenlegi jogpolitika alapján 
olyan fajsúlyos értékeket, amelyekkel története során eddig nem találkozott. 
Szükségesnek tartanám a fenti két jogterület (és a közöttük elhelyezkedő szabálysértési 
jog) által szabályozott jogellenes cselekmények törvényi elhelyezésének vizsgálatát és 
az eredmények ismeretében újraszabályozását. 

A témába vágó kutatást végzett Franciaországban a Delmas–Marty–Teitgen–Colly 
jogászokból álló csoport, amely kutatómunka eredményeként kialakítottak egy olyan 
szempontrendszert, amely az egyes jogsértések jövőbeni jogrendszerbeli 
elhelyezésének újragondolásában a jogalkotó segítségére lehet. Az elmélet igyekszik 
egzakt módon elhatárolni egymástól a büntetőjogi bűncselekmény – közigazgatási 
bűncselekmény – civiljogi jogellenesség kategóriákat. Két táblázatba (az egyik a 
büntetőjogi és a közigazgatási jogi bűncselekmény, míg a másik a közigazgatási 
bűncselekmény és a magánjogi jogellenesség elkülönítésére szolgál) gyűjtve egy 
pontrendszert alkalmazva igyekeznek megoldást kínálni a fennálló problémára. 

                                                 
163 Nagy, 1999. 
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Szorosan az alcím témájába az első táblázat illeszkedik, így a másik elhatárolás 
részletesebb tárgyalásától eltekintek.164 

 

A vizsgált szempont A feltételek Pontozás 

A jogsértés mértéke 

Szándékos jogsértés 3 

Gondatlan jogsértés 2 

Objektív hiba 1 

A védett érdek 

Abszolút vagy quasi abszolút 
értékek 

3 

Olyan jogok és szabadságok, 
amelyek egy demokratikus 
társadalomban kivételesen 

oltalmazhatók

2 

A társadalmi együttélés 
szabályainak megsértése

1 

Az okozott kár 

Az okozott kár mértéke nagy 3 

Az okozott kár mértéke kicsi 2 

A cselekmény csak veszélyeztetés 1 

1. táblázat 

Az elmélet úgy működik, hogy ha az adott jogsértés legalább a 7 pontot eléri, akkor 
a büntetőjogban, ha nem akkor a közigazgatási jogban kell elhelyezni. Nézzük meg 
példával.165 A fogyasztóvédelmi bírság166 objektív alapú szankció, de mivel a bírság 
büntetés, ezért csak bűnösen lehet elkövetni, így az újraszabályozás szempontjából 
legalább a gondatlanságot kell számításba venni (2 pont), a fogyasztók széles körének 
lehet nagy kárt okozni a fogyasztóvédelmi szabályok súlyos megszegésével (3 pont), 
végül a bírság a fogyasztók érdekeit és a gazdaság szabadságát oltalmazza (2 pont). Ez 
összesen 7 pont, emiatt a fogyasztóvédelmi bírság súlyosabb eseteit az elmélet szerint a 
büntetőjogban kellene szabályozni.167 

                                                 
164 Nagy, 2004. 
165 Az alábbi eredmények csupán az általam első ránézésre megállapított pontokat jelentik, céljuk a 
rendszer működésének bemutatása; a pontos meghatározásukhoz rendkívül részletes vizsgálatra lenne 
szükség, például a szabályozás célja, jogpolitikai indokai, a védett jogi tárgyak, a bírság hatékonysága stb. 
166 Fgyvtv. 47. §. 
167 A lehetséges kriminalizáció esetén célszerű lenne a fogyasztóvédelmi bírságot az okozott kár vagy a 
cselekmény veszélyessége alapján megosztani a jogterületek között. Az enyhébb jogsértések elbírálását 
meghagyni a közigazgatásnak (hiszen például egy bolti mérleg nem megfelelő beállítása nem 
indokolhatná a kriminalizálást), viszont bizonyos értékhatár, illetve veszélyesség felett már a 
büntetőjogban kellene elhelyezni. Így lehetne a fogyasztóvédelmi jogsértéseknek az értékhez igazodóan 
bűntetti, vétségi és „kihágási” alakzata. 



Belcsák Róbert Ferenc: A bírságkiszabás jogállami garanciáinak hiányáról 
 

Optimi nostri 2009. 36 

2. Alakítsuk ki a közigazgatási jogi felelősség rendszerét! 

A közigazgatási jog tudománya még nem határozta meg pontosan a közigazgatási 
felelősség fogalmát. Az id. szerzőpáros szerint ez az ún. objektív gondosságsértés 
kategóriájában ragadható meg, amely — véleményem szerint ha jogszabályba foglalnák 
— a gyakorlatban is megállná a helyét.168 

Azonban a közigazgatási jogi felelősség meghatározása még nem ad választ arra a 
kérdésre, hogy megtartsa-e a szabályanyagában a közigazgatás az objektív felelősséget, 
ha igen mely jogsértésekre és arra sem, hogy a közigazgatási jogi felelősség enyhébb, 
illetve súlyosabb kategóriáját mely esetekben kell számon kérni a jogalkotótól. E cím 
alatt a Bresson Bizottságnak a felelősség franciaországi újraszabályozására tett 
javaslatát ismertetem. A rendszert két dimenzióban kell értelmezni az alábbi táblázat 
szerint:169 

 
A Bresson Bizottság 

javaslata
szándékosság gondatlanság Objektív felelősség 

Magánérdeket sértő 
cselekmény

  X 

Közérdeket sértő 
cselekmény

 X  

A közigazgatás érdekét 
sértő cselekmény

X   

Kárt okozó cselekmény   X 

Kárveszélyt okozó cselekmény X  

Kárral nem járó cselekmény X  

2. táblázat 

A javaslat kritikája, hogy csupán a főszabályokat adja meg, tehát a határesetekről és 
a keverék tényállásokról nem szól, de már a fő vonalak felvázolásával is előbbre járnak, 
mint mi. A táblázat alapján megállapítható, hogy a magánérdeket sértő cselekményt 
általában az objektív felelősség alapján kívánja szankcionálni, minden kárt okozó 
cselekménynél. A közérdeket sértő és a főszabály szerint csak kárveszélyt okozó 
cselekményeknél a gondatlanságot kívánja meg a javaslat, míg a szándékosságot 
fenntartja a közigazgatás érdekét sértő, illetve a kárral nem járó cselekményeknek. 

 

  

                                                 
168 Lásd a jogállami szankcionálás kritériumai című fejezetben. 
169 Kis, 2005, 207. 
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3. Állítsuk fel újra az önálló közigazgatási bíróságot! 

A hatályos szabályozás szerint a közigazgatási szervek bírságolási eljárása során 
nem mindenben érvényesülnek azok a jogállami garanciák, amelyek elengedhetetlenek 
lennének az alkotmányos represszió gyakorlásához. A magyar jogtörténetben már volt 
példa arra, hogy a közigazgatási ügyekben önálló közigazgatási bíróság járt el.170 

Véleményem szerint megoldaná az alkotmányos problémát, ha újra felállítanák és 
betagoznák a bírósági szervezetrendszerbe a független közigazgatási bíróságot. Ez 
garancia lenne arra nézve, hogy minden esetben a közigazgatási jogban jártas, 
szakmabeli személy járjon el az adott hatósági ügy bírósági szakaszában. Gyógyírt 
jelentene a Szamel Lajos által felvetett azon problémára is, hogy a bírói függetlenség 
nem érvényesül teljes egészében a jelenlegi „közigazgatási bíráskodás” során, hiszen a 
csak a jogszabályoknak való alárendeltség nehezen tud megvalósulni, ha a 
közigazgatási ügyeket hivatali függőségben bíráskodó személyek végzik.171 

Álláspontom szerint elképzelhető lenne egy olyan szabályozási konstrukció, 
amelyben a felállítandó közigazgatási bíróságot ruházná fel a jogalkotó a bírsággal is 
sújtható hatósági ügyek elintézésével már első fokon is. Ezzel szervezeti kereteket 
lehetne adni a büntetőeljárási garanciák érvényesülésének. Ha a közigazgatási bíróság 
ismét felállításra kerülne, a Magyar Köztársaság maradéktalanul eleget tudna tenni a 
nemzetközi dokumentumok és az EU joganyag által támasztott követelményeknek, 
illetve csatlakozna ahhoz az európai tendenciához, amely jelenleg elterjedőben van a 
kontinensen. 

Európában a közigazgatási bíráskodásnak négy alaprendszere van:172 1) a rendes 
bíróságok által végzett közigazgatási bíráskodás (angolszász államok); 2) a közigazgatás 
szervezetétől el nem választott szervek ítélkezése (Franciaország); 3) mind a rendes 
bíróságoktól, mind a közigazgatási szervektől elválasztott önálló és független 
közigazgatási bíróság (német-osztrák rendszer) 4) és a vegyes rendszerek (Olaszország, 
Spanyolország). Az utóbbi évek tapasztalatai alapján a 3. rendszer válik uralkodóvá 
Európában.173 

A bíróság felállításával tehermentesíteni lehetne a közigazgatási ügyekben eljáró 
rendes bíróságokat azzal, hogy azokban az ügyekben, amelyekben nem a közigazgatási 
bíróság járna el elsőfokon (tehát a bírságolási eljáráson kívüli hatósági ügyek) a bírósági 
felülvizsgálatot is a hatáskörébe utalná a szabályozás. 

A bírság kiszabására irányuló eljárásokban a fellebbezés elbírálására pedig két 
lehetőség közül lehetne választani: az egyik, hogy nem egyszintű, hanem kétszintű 
közigazgatási bíróságot statuálunk, a másik pedig az, hogy a Legfelsőbb Bíróság kapna 
hatáskört a „közigazgatási határozatok” bírósági felülvizsgálatára. Tehát a 
közigazgatási bíróságokat az egyszintű konstrukció szerint a mai szabályozással 
azonosan, a megyei bíróságok mellett kellene felállítani. A kétszintű szabályozás esetén 

                                                 
170 Királyi Közigazgatási Bíróság 1897–1949. Patyi – Varga, 2008, 57. 
171 Szamel, 1988. Lábjegyzetként hivatkozza: Nagy, 1999. 
172 Patyi – Varga, 2008, 59. 
173 Lásd Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, EU. Patyi – Varga, 2008, 60. 
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az első fok a megyei rendes bíróságok mellett működne és az ítélőtáblák illetékessége 
szerint lehetne megszervezni a fellebbviteli fórumot. 

Annak érdekében, hogy a közigazgatási eljárás gyorsabb és egyszerűbb jellege 
megmaradjon az eljárási garanciák érvényesülése mellett, egyrészt megfelelő 
mennyiségű szakképzett apparátussal kellene ellátni a bíróságokat, másrészt a 
munkájukat a Ket.-ben meghatározott szigorú határidőkhöz kellene kötni. A határidők 
elmulasztásához a közigazgatási bíróság tagjaival szemben hátrányos 
jogkövetkezményeket lehetne fűzni (természetesen az ezekhez kapcsolt megfelelő 
kimentési okokkal), pl. az alábbi sorrendben: figyelmeztetés, megrovás, pénzbírság, 
juttatások csökkentése vagy megvonása, próbaidő és felfüggesztés, végül a 
munkaviszony megszüntetése. Az iménti szankciókat akkor kellene alkalmazni a 
bíróval szemben, ha neki felróhatóan nem zajlik le az előtte folyó eljárás határidőben. 

A közigazgatási bíróságok felállításával ellenőrizhetővé válna a közigazgatás 
büntetőhatalmának az a része, amely a bírságokkal kapcsolatos. Az általam vázolt 
szabályozási mód nem jelenti azt, hogy a szabálysértési eljárásnak is helye lenne a 
közigazgatási bíróság előtt. A szabálysértési jog a nemzetközi egyezményeknek 
megfelelő szabályozással rendelkezik, ezért véleményem szerint a szabályozási 
rendszeréhez nem kell hozzányúlni. 

A bírságolási eljárásokban való döntési hatáskört a felállítandó bíróság 
természetesen csak akkor tudná megfelelően ellátni, ha az újraszabályozás előtt a 
jogalkotó szűkítené a bírságokkal fenyegetett igazgatásellenes cselekmények körét. Ezt 
pedig úgy tudná megtenni, hogy megvizsgálja a jogsértések jellegét, súlyát, 
társadalomra veszélyességét és a bírsággal, mint szankcióval való fenyegetés 
szükségességét és arányosságát. Ennek eredményeként pedig a legsúlyosabb igazgatás-
ellenes cselekményeket kriminalizálnia kellene a jogalkotónak, de legalább a 
szabálysértési jog garanciákkal teletűzdelt terrénumába áthelyezni. Másrészt azokkal a 
tényállásokkal kapcsolatban, amelyekkel szemben szükségtelen és aránytalan a bírság 
alkalmazása, más közigazgatási szankciót rendelne a jogalkotó és ezzel csökkentené 
azon eljárások körét, amelyekben a közigazgatási bíróságnak kellene eljárnia. Ezekkel a 
szűkítésekkel pedig kialakulna a bírságok tiszta, önálló a közigazgatási jog terrénumába 
eső jellege, és nem jelentene túlzott megerőltetést az ügyek vitele a bíróság számára. 

4. Alakítsuk ki az alapelvek koherens rendszerét! 

Véleményem szerint egy kódex a szabályozásának és alkalmazásának alapjául 
szolgáló alapelvek egységes, áttekinthető, érthető és annak minden szabályát 
visszavezethető alapvető rendelkezések nélkül nem töltheti be a jogalkotó által 
meghatározott rendeltetését. A bírságkiszabásnak jelenleg nincsenek meg az alapelvei, 
sem a Ket.-ben, sem pedig az egyes bírságokat szabályozó ágazati törvényekben. 
Érdemes az alapelvek tekintetében megvizsgálni Verebélyi Imre gondolatait.174 
Verebélyi egy 25 pontból álló alapelv-csokor szabályozását ajánlotta a 2004-es Ket. 
hatályba lépése előtt. 

                                                 
174 Verebélyi, 2003. 
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Az alapelvek érdekessége, hogy a szerzője alapvetően két csoportra osztotta őket. 
Az egyik oszlopba az ügyfelek alapvető jogai és kötelezettségei, a másikba a 
közigazgatási szerv hatásköri jogai és kötelezettségei kerültek. A bírságok 
szempontjából a Verebélyi-féle elvek közül több is relevanciával bír, mert közülük 
több a Ket. eljárási garanciájaként is megállta volna a helyét. 

Elsőként a meghallgatás joga. Verebélyi szerint „nyilatkozattételhez és a 
meghallgatáshoz való jog elve alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot 
tehet vagy ezt megtagadhatja. A hatóságnak a bizonyítási eljárás befejezése után és a 
határozathozatal előtt kellő időben értesíteni kell az ügyfeleket, hogy azok 
nyilatkozhassanak, illetve a további bizonyítási indítványaikat előterjeszthessék.” 

A második — a témával kapcsolatban — érdemleges elv szerint „az ügyfél köteles 
jóhiszeműen és tisztességesen eljárni. A hatóság ellenkező bizonyításig feltételezi az 
ügyfél jóhiszeműségét.” 

A következő, amelyet kiemelt a szerző: az arányosság, amely „magában foglalja, 
hogy a hatóság döntésében csak a jogszabályban kitűzött célokkal arányos eszközöket 
alkalmazhat, az ügyfél jogát és jogos érdekét csak a közérdek védelméhez szükséges 
mértékben korlátozhatja és a korlátozásnak összhangban kell állnia a jogszabályban 
megjelölt közérdekű céllal.” 

Az utolsó releváns elv a következő: „Az ügyfél javára való mérlegelési kötelezettség: 
a) a hatóság a bizonyításban megmaradt kétségét kizárólag az ügyfél javára értékelheti 
b) másodfokon csak az ügyfél javára lehet megváltoztatni a döntést c) a végrehajtás 
során először a legenyhébb intézkedést kell választani.” 

Ezek alapján állíthatom, hogy Verebélyi is elismeri a büntetőeljárási garanciák egy 
részének létjogosultságát a hatósági eljárás során. Fontosak a gondolatai, mert 
bizonyítják, hogy már a Ket előtt is foglalkoztatta a jogtudományt a közhatalmi 
szankcionálás keretek közé szorítása a hatósági eljárás során is. 

5. Szabályozzuk speciálisan a bírságolási eljárást! 

A magyar eljárásjogoktól nem idegen, hogy egy-egy valamilyen különleges 
sajátosságokkal rendelkező eljárási formát az egységes és általános kódexen belül 
önálló fejezetben speciális rendelkezésekkel szabályozza a jogalkotó (pl. a Polgári 
Perrendtartás és a Be). Véleményem szerint tényként kell kezelni, hogy a közigazgatási 
eljárások közül a bírság kiszabása a legspeciálisabb területe a Ket. által összefogott 
joganyagnak. Megvalósíthatónak tartom a Ket. olyan módosítását, amely külön 
fejezetben szabályozza a bírságok kiszabására vonatkozó eltérő szabályokat. Ezzel a 
szerkezettel be lehetne építeni a Ket.-be a jogállami szankcióalkalmazás garanciáit 
anélkül, hogy a többi rendelkezés koherenciáját megbontaná a jogalkotó, vagy esetleg 
további eljárást venne ki a törvény tárgyi hatálya alól. Sokkal radikálisabb, de megoldás 
lehetne a jelenlegi problémákra az is, ha a bírságokra vonatkozóan külön törvényben 
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foglalná össze a jogalkotó a bírságokra vonatkozó legfőbb anyagi és eljárásjogi 
szabályokat, mintegy kodifikálva egy Közigazgatási büntetőtörvénykönyvet.175 
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„Mi csak a törvény teljesítését kívánjuk; mert a nem teljesített törvény holt betű, 
jogfolytonosság nélkül az alkotmány nem él.” 

Deák Ferenc 

I. Bevezetés 

Legalizált alkotmányellenesség. Jogosan felmerülhet az olvasóban a kérdés, hogy 
a címben nincs e rögtön valamifajta ellentmondás. Legalitás, melyet menten követ 
az alkotmányosság kérdése. Miről is van szó? Láthatjuk, hogy mindkét szó (egy-egy) 
kihívás, melyek hol egymásba kapcsolódnak, hol (mintha) ellentmondásban 
feszülnének egymásnak.  

Mi az alkotmány? Egy leírás: politikai és közjogi leírása egy adott országnak. „Az 
alkotmány közkeletű fogalma napjainkban különleges törvényt jelent, olyan 
alaptörvényt, amelyekben az állam önmagát korlátozva biztosítja a polgárai számára 
az alapvető jogokat, megszabja a hatalom gyakorlásának törvényes kereteit és 
szervezetét. Az ilyen értelmű alkotmány, polgári fejlődés eredménye.”1 A feltörekvő 
burzsoázia elutasította az állam mindenhatóságát, az állam minden irányú 
beavatkozását a társadalom életébe, és habár a társadalmi rend fenntartása 
érdekében szükséges állami funkciókat mégiscsak igényli, arra törekszik, hogy ezek 
a funkciók jogilag szabályozottak legyenek, mindamellett, hogy a társadalom létezési 
formáinak széles körében elutasítja a közhatalom beavatkozását. Ezzel 
kapcsolatban fejti ki az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata, hogy „Az a 
társadalom, amely nem biztosítja a jogok védelmét, sem a hatalmak elválasztásáról 
nem intézkedik, nem rendelkezik alkotmánnyal.”2 Az alkotmányfogalom tehát 
kettős értelmezést takar: egyfelől szűkebben az alkotmányt, mint alaptörvényt, 
másfelől tágabban az alkotmányosságot, mint a jogilag szabályozott és korlátozott 
állami főhatalom követelményét. Az alkotmánynak ez a kettős jelentése mind a mai 
napig megtartotta létjogosultságát. Ily módon vizsgálható ugyanis az a kérdés, hogy 
egy adott állam alkotmánya biztosítja-e az alkotmányosságot, vagy az alkotmány 
fiktív, mert a hatalom gyakorlására vonatkozó tételei csak formális deklarációk.3 

                                                 
1 Trócsányi, 2006. 
2 Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata, 16. cikk. 
3 Takács, 2007, 21-22. 



Cséffai Attila Csaba: Legalizált alkotmányellenesség… 
 

43                                                Optimi nostri 2009. 

„Az alkotmányosság olyan elvi követelmények együttese, amelyek az ideális 
demokratikus alkotmány tartalmát és megvalósulását jellemzik.”4 Ha ez nem valósul 
meg, akkor beszélhetünk alkotmányellenességről, mely lehet formai vagy tartalmi 
szempontú. Formai alkotmánysértés következik be akkor, ha a jogszabályok nem 
sértik az Alkotmány egyetlen rendelkezését sem, de ellentétesek valamely magasabb 
fokozatú jogszabállyal.5 A tartalmi alkotmányellenesség pedig azt jelenti, hogy a 
jogszabály az Alkotmány valamely előírását sérti. Természetesen az is előfordulhat, 
hogy a formai szempontból alkotmányellenes jogszabály egyben ellentétes az 
Alkotmány rendelkezésével is. Ebben az esetben halmozott, formai és tartalmi 
alkotmánysértésről van szó.6 Nota bene a formai alkotmánysértés7 inkább csak rövid 
formula, amely a további részletes indokolást teszi fölöslegessé. A jogszabályok 
közötti ellentmondás mögött azonban mindig anyagi alkotmányellenesség fekszik, a 
legkülönbözőbb módon, a jogbiztonságtól kezdve akár a bírósági hatáskör 
korlátozásáig.8 

 Lényegesen egyszerűbb helyzetben vagyunk a legalitás esetében. A 
mindennapi életben gyakran és közkedvelten használt szó a legális, legalitás. 
Jelentése: törvényesség, jogosság.  

E fogalom szociológiai átértelmezése a XX. század kezdete óta ment végbe a 
polgári szociológiai elméletekben, ám a pontos tartalmát illetően egy sor eltérést 
találunk. A szűkebb tudományos vitákban sokszor zavart okoz a legitimáció eltérő 
tartalmú használata.9 Az Alkotmánybíróság frazeológiájában szintén szerepel 
(látszólag) különböző jelentéstartalommal. Az Alkotmánybíróság a 11/1992. (III.5.) 
AB határozatában kifejti, hogy a legalitás elve azt a követelményt támasztja a 
jogállammal szemben, hogy a jogrendszer önmagára vonatkozó szabályai feltétlenül 
érvényesüljenek. Egy másik esetben — az ügynöktörvény alkotmányossági 
vizsgálatánál — pedig Vörös Imre alkotmánybíró a párhuzamos véleményében 
általánosságban és elvi szinten úgy vélte, ha egy állami szerv hatáskörét akár túllépi 
(például egy szabálysértési hatóság börtönbüntetést szab ki), vagy akár hatásköre 
gyakorlását megtagadja (például a bíróság a törvény által előírt büntetést nem szabja 
ki), lelép a legalitás talajáról. Fokozottan érvényes ez akkor, ha mindkettő egyszerre 
fordul elő.10 

Magam részéről a legalitásban egyfajta felhatalmazottságot látok, mely a 
társadalmi mechanizmusok szűrőjeként orientálja a hatalom lándzsáját. „A jogi 
legitimitás legfontosabb formája (…) magából a jogból következik.”11 

                                                 
4 Takács, 2007, 29. 
5 Eltekintve az Alkotmány 35. § (2) bekezdésének, 37. § (3) bekezdésének, valamint 44/A. § (2) 
bekezdésének hatáskört megállapító szabályaitól. 
6 Ádám, 1992.  
7 Másképpen: jogforrási hierarchia sérelme. 
8 Sólyom, 2001, 436. 
9 Bihari — Pokol, 1998, 188. 
10 Vörös I.: 60/1994. (XII. 24.) AB határozat párhuzamos indokolása. 
11 Kulcsár, 2002, 309. 
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A dolgozat címe fogalmi elemeinek áttekintése után kívánok rátérni dolgozatom 
témájára és egyben céljára, mely bemutatja, hogy a jelenlegi szabályozás és gyakorlat 
mellett hogyan képzelhető el, hogy egy alkotmányba ütköző (büntető)szabályt 
jogrendszerünk legitimál, túlélve és/vagy megkerülve a megsemmisítés 
jogkövetkezményeit.12 

 A dolgozatban a terjedelemre való tekintettel csak a neuralgikus pontok 
kerülnek kifejtésre, melynek megközelítése — jóllehet főképpen alkotmányjogi — 
kiemelt figyelmet fordít a büntetőjog sajátosságaira a témában. Az értekezés a 
jogszabályok hatályossága körül szerveződik, támaszkodva az Alkotmánybíróság 
jelenlegi gyakorlatára, miszerint a bíróság csak kivételes esetekben vizsgálja felül a 
hatályon kívül helyezett jogszabályok alkotmányosságát, noha ezt legtöbben 
magától értetődőnek is veszik. Hogy ez mennyire nincs így, mutatják az 
Alkotmánybíróság előtt rendszeresen fel-felbukkanó esetek, amelyek puszta 
létükkel igazolják jogosságukat. A hatályon kívül helyezett jogszabályok 
alkotmányossági felülvizsgálata a dolgozat fő témája, felhívva az olvasó figyelmét 
arra, úgy tűnik, a jogtudomány a téma fölött eddig általában elsiklott. 

Minderre tekintettel először a jogszabályok és hatályosságuknak természetét, az 
Alkotmánybíróság funkcióját és szabályozási modelljét ismertetem, rátérve a 
szokásjogi úton történő szabályozás sajátosságaira. A részletes kifejtés mögött (is) a 
hatályon kívül helyezett jogszabályok vizsgálata áll, hiszen az Alkotmánybíróság 
teljes ülésének határozata (a továbbiakban: Tüh.) meghatározó módon kihat erre, 
így elhelyezése jogforrástanilag nem problémamentes. 

Ezek után kerülhet sor az utólagos normakontroll absztrakt és konkrét 
kifejtésére, kitérve a hatályos és nem hatályos jogszabályok különbözőségére, 
valamint a büntetőjog helyére és szerepére a jogrendszerben. A dolgozat végére így 
ki-ki megválaszolhatja azt a kérdést, hogy milyen hibákhoz vezethet az, ha egyes 
rendelkezéseket önmagukban, az összefüggésekből kiragadva értelmezünk. 
Hasznosítani kell a hermeneutikai megismerésnek azt az elvét és módszerét, mely 
szerint az egészet a részből, részt az egészből ismerhetjük meg, így vázolva fel egy 
lehetséges megoldást. 

 

  

                                                 
12 Tulajdonképpen legalizált alkotmányellenesség. 
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II. Alkotmányos normatan 

1. Normák 

A normák eszmei képződmények, de megfordítva, nem minden eszmének van 
normatív rangja. A norma mérték, az emberi cselekvések megítélésének alapja, 
eszköze. De erre a rangra, a „mérték rangjára csak az ismétlődő és érvényesnek 
minősülő emberi magatartások tehetnek szert”. Az ismételtség, a szabályosság léte a 
normativitás létalapja, ami spontánul, tudattalanul is előállhat. A társadalmi normák 
valóságos elvárásokat tartalmaznak, melyeket az egyes csoportok vagy azok tagjai 
kölcsönösen éreztetnek egymással, meghatározott szituációban, ahol az elvárást 
kifejező normától való eltérést vagy egyenesen annak megsértését elítélik, míg 
követését jutalmazzák. A társadalmi normákhoz tartozik a jogi norma is, amely 
olyan jogi magatartásszabály, amely előírja egy tipikus helyzetben a követendő 
magatartást és jogkövetkezményét.13 A jogi normának a fentieken túl, azonban van 
még két alapvető ismerve, mégpedig, hogy azokat az állam alkotja, vagy legalábbis 
elismeri, valamint az állam által (végső soron) kikényszeríthető. Csakhogy Egy 
„állami aktus” normativitásának eldöntése nem mindig olyan egyértelmű, mint azt a 
fenti leírás sugallja. Az Alkotmánybíróság is igen gyakran ismételi el a régi leckét,14 
hogy mi is az a normatív aktus vagy — konyhanyelven szólva — mi is az a 
jogszabály. 

1.1. Mit ért az Alkotmánybíróság „jogszabály”15 alatt? 

Mind „klasszikus” hatásköri kérdésként, mind pedig döntés vállalása vagy 
elhárítás eszközeként fontos szerepe van annak, mely normákat ismeri el az 
Alkotmánybíróság az alkotmányossági vizsgálat tárgyaként. „Az Alkotmánybíróság 
felülvizsgálja a jogszabályok alkotmányosságát (...)” – deklarálja az Alkotmány 
32/A. § (1) bekezdése, majd e szakasz (2) bekezdése így folytatja: „Az 
Alkotmánybíróság alkotmányellenesség megállapítása esetén megsemmisíti a 
törvényeket és más jogszabályokat.” Ez nem azt jelenti, hogy a törvény nem 
jogszabály, hanem azzal, hogy a megsemmisítésre való felhatalmazáskor az 
Alkotmány külön kiemeli a törvényeket (garanciális jelentőségével) emancipálja az 
Alkotmánybíróságot a törvényhozáshoz képest. Az 1989. évi XXXII. törvény az 
Alkotmánybíróságról16 a jogszabályokhoz még (a kerekasztal megállapodásának 
megfelelően) hozzáteszi az állami irányítás egyéb jogi eszközeit is.17 

                                                 
13 Szigeti, 2005, 70–87. 
14 Először: 60/1992. (XI. 17.) AB határozat, legutóbb megerősítette: 42/2005. (XI. 14.) AB 
határozat. 
15 Tulajdonképpen norma alatt. 
16 A továbbiakban: Abtv.  
17 Sólyom, 275. 
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Az alkotmánybíróság saját hatáskörét több ízben értelmezte e témakörrel 
kapcsolatosan, melyet egy különvélemény foglal össze a legkifejezőbben. A 
különvélemény megállapítja, hogy az Alkotmány 32/A. §-a értelmében az 
Alkotmánybíróságnak a jogszabályok alkotmányossági felülvizsgálatára van 
hatásköre, mely hatáskört az Abtv. I. Fejezetében foglalt szabályok konkretizálnak. 
Az Alkotmánybíróság joggyakorlata kivételes esetben — az Alkotmánybíróság 
alkotmányvédelmi funkciójából levezethető — „élő jog” alapján a normatív 
funkciót betöltő (de elnevezésben sem jogszabálynak, sem az állami irányítás egyéb 
jogi eszközének nem minősül) kvázi jogszabályok tartalmi alkotmányossági 
felülvizsgálatát is lehetővé teszi.18 

2. Hatályosság, érvényesség, érvényesülés triásza 

Különbséget kell tenni egy „jogszabály” érvényessége, hatályossága és tényleges 
érvényesülése között. Érvényes az a norma, amit az annak kibocsátására 
feljogosított jogalkotó szerv a jogalkotásról szóló törvény betartásával bocsátott ki, 
s a norma kihirdetésre került. Jogállami keretek között az érvényesség tartalmi 
feltétele a norma — tartalmi — alkotmányossága is. A „jogszabály” akkor hatályos, 
ha alkalmazhatóságának feltételei adottak. A norma érvényesülése az adott 
jogszabály tényleges alkalmazását jelenti. Csak érvényes jogszabály lehet hatályos, és 
csak hatályos jogszabály kerülhet ténylegesen alkalmazásra. 

Az érvényes és hatályos norma jogérvényesülése esetén, bármely módjáról 
legyen is szó (jogkövetés, jogérvényesítés), jogviszony formájában valósul meg. A 
jogi normákban elvont módon megfogalmazott és preferált magatartástípusok, 
társadalmi viszonyok, jogviszonyok keretében valósulnak meg.19 A norma hatályon 
kívül helyezése ugyanakkor ritkán fejt ki hatást a hatályosság időtartama alatt 
szabályozott jogviszonyokra; fő szabályként a jövőbeni alkalmazhatósága enyészik 
el. Az egyes jogviszonyok és jogi tények ugyanis önállósulnak az alapul vett 
normától, és annak sorsát nem osztják automatikusan. Ellenkező esetben minden 
jogszabályváltozás a jogviszonyok tömegének felülvizsgálatával járna — fejti ki az 
Alkotmánybíróság 1992-ben.20 

2.1. Időbeli hatályosság kérdése 

A hatálybalépés időpontját a jogalkotó többnyire konkrétan meghatározza a 
jogszabályban. A jogszabályokat döntő többségben határozatlan időre hozzák, 
hiszen stabilizáló hatásukat csak így tudják betölteni. Ezért a hatály megszűnését 
általában nem lehet előre megállapítani. Ha a társadalmi szükségletek változása 
megkívánja a hatályon kívül helyezést, ami alatt érteni lehet a jogszabály 

                                                 
18 Bihari M.: 70/2006. (XII. 13.) AB határozat különvéleménye. 
19 Szigeti, 2005, 175. 
20 10/1992. (II. 25.) AB határozat. 
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módosítását is, akkor ezt az a szerv teheti meg, amely a jogszabályt alkotta, vagy 
„magasabb” szintű szerv.21 

Fő szabály szerint a jogi norma mind hatályba lépésére, mind megszűnésére ex 
nunc vagy pro futuro forma érvényesül. Visszaható (ex tunc) hatállyal történő hatályba 
lépés vagy megszűnés alapvető jogi értékeket sértene meg (jogrend, jogbiztonság). 
Kivételként akkor alkalmazható a visszamenőleges hatályú jogalkalmazás, ha ezzel a 
címzettek számára előnyöket, kedvezőbb elbírálást tesznek lehetővé.22 

III. Az Alkotmánybíróságról 

1. Általánosságban az alkotmánybíróságról 

Az alkotmánybíráskodás a hatalommegosztás után a jogállam legfontosabb 
alkotmányos garanciája, amely biztosítja, hogy független bíróság (vagy hasonló 
szerv) őrködjön az alkotmányosság megtartása fölött. Az Alkotmánybíróság az 
alkotmány autentikus és mindenkire kötelező értelmezésével, illetőleg az alkotmány 
tételes rendelkezéseinek konkrét esetben történő alkalmazásával jogilag 
megtámadhatatlan határozatával biztosítja az alkotmányosságot. „Az alkotmány 
érvényesülése általános társadalmi érdek. Az állam- és jogrend alkotmányjogi 
alapelvei olyan politikai értékeket fejeznek ki, amelyeket a demokratikus társadalmi 
rendet vállaló politikai tényezőknek (mozgalmaknak, pártoknak és egyéb társadalmi 
szervezeteknek) tiszteletben kell tartaniuk. Ezeknek a jogelveknek az értelmezését 
és mindenkire kötelező alkalmazását ellátó alkotmánybíráskodás alkotmánypolitikai 
kérdésekben konszenzusteremtő tényezőként jelenik meg a demokratikus 
rendszerekben.”23 

Ekképpen van egy olyan funkcionális standard, amelyet minden jól működő 
alkotmánybíróság ellát függetlenül attól, hogy a törvényhozás milyen hatásköröket 
osztott rá. Ez természetesen nem a bíróság egyoldalú elhatározásán múlik, hanem a 
vele szemben támasztott igényeken is. Az alkotmányos demokrácia minőségére is 
jellemző, hogy mivel fordulnak az alkotmánybírósághoz.24 

A magyar Alkotmánybíróság a jogalkotás tekintetében az előzetes 
normakontroll, az utólagos normakontroll, a mulasztásos alkotmánysértés és az 
alkotmányjogi panasz elbírálása révén gyakorol alkotmányossági védelmet.25 E 
védelmi alakzatok közül az utólagos normakontroll (ezalatt értsd mindkét fajtáját: 
absztrakt és konkrét) jellemzőit és ezekről alkotott véleményemet későbbi 
fejezetekben fejtem ki részletesen. Előzetesen azonban annyi megjegyezhető, hogy 
az említett hatáskörök között nem mindig lehet éles határvonalakat meghúzni. Az 

                                                 
21 Szigeti, 2005, 127. 
22 Szigeti – Takács, 1998, 218.: „hiszen semmi értelme az egyént az állammal szemben kedvező 
visszaható jogszabályokat a jogállamiság szempontjából elvetnünk.” 
23 Takács, 2007, 441. 
24 Sólyom, 2001, 226. 
25 Ádám, 1992. 
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Alkotmánybíróságnak természetesen van önképe, saját szerepfelfogása, amely egész 
tevékenységét áthatja, s amelynek állandó finom korrekciói a saját tevékenységre is 
reflektálnak.26 

2. A magyar alkotmánybírósági modell sajátos jellemzői 

A magyar Alkotmánybíróság három szinten (a valóságban azonban négy27) 
szabályozott intézmény (Alkotmány, Abtv, ügyrendi törvény28). A többszintű 
szabályozás koncepcióját a történelmi körülmények alakították így. 

„Az intézmény — az alkotmányos rendszerben betöltött pozíciójához képest — 
alkotmányosan alulszabályozott, az alkotmányozó hatalom a szabályozás 
súlypontját a törvényhozó hatalomra bízta. Az alkotmánynak az Alkotmány-
bíróságról szóló IV. fejezete (amely csak a 32/A. §-ból áll) rögzíti a klasszikus 
alkotmánybírósági hatáskört, az utólagos normakontrollt az alkotmányellenesnek 
tartott jogszabály megsemmisítési jogával együtt. Az alkotmány hatásköri 
katalógusa nyitott, az Alkotmánybíróság ellátja a törvénnyel hatáskörébe utalt egyéb 
feladatokat is.”29 Ez alatt természetesen nem csak az Abtv. értendő, bár kétségtelen 
hogy a „legfontosabb” hatásköröket ez teremti meg. 

Az Abtv. rendelkezései azonban nem egyértelműek. Az Alkotmánybíróság 
„létrehozói a politikai változások közepette ugyanis csak homályos elképzelésekkel 
rendelkeztek az alkotmánybíróságok funkcióiról és arról, hogy milyen szerepet 
szánnak a magyar Alkotmánybíróságnak. Az Alkotmány-bíróságról szóló 1989. évi 
XXXII. törvény ennek, és elkapkodott technikai előkészítésének megfelelően 
hézagos és ellentmondásos lett. A törvény az alkotmánybíráskodás azonnali 
megindulása érdekében az eljárási rend kialakítását — menet közben — az 
Alkotmánybíróságra hagyta.30 

Az ügyrendi törvény megalkotására vonatkozóan az Alkotmánybíróság — 
figyelembe véve az alkotmánybíráskodás másfél évének tapasztalatait — 1991 
augusztusára elkészítette ügyrendjét, és az Alkotmánybíróság elnöke megküldte a 
javaslatot a miniszterelnöknek és az igazságügy-miniszternek, hogy gondoskodjanak 
a javaslatnak a törvényhozási eljárásba való felvételéről. Azonban hosszas 
tárgyalássorozat eredményeként törvény nem született.31  
A végrehajtás nehézségei egyenesen kiprovokálták a bírói aktivizmust32 és 
megszületett a Tüh.33 

                                                 
26 Sólyom, 2001, 264. 
27 3/2001. (XII.3.) Tü. határozat melyet és melyben az Alkotmánybíróság kinyilvánította, hogy az 
„Ügyrend-tervezetet a teljes ülés az alkotmánybírósági eljárásban kötelező érvényűnek ismeri el”, 1. 
§ (2) bekezdése ügyviteli szabályzat megállapítását is előírja. 
28 Jelenleg nincs hatályos ügyrendi törvény. 
29 Kukorelli, 2007, 449. 
30 Sólyom, 2001, 19. 
31 Lásd részletesen 2/2002. (I. 25.) AB határozat, III. rész. 
32 Vö. Wayne, 1992. 
33 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat. 
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3. Ügyrendi törvény helyett a teljes ülés határozata 

Az Abtv. 29. §-a alapján az Alkotmánybíróság szervezetére és eljárására 
vonatkozó részletes szabályokat az Alkotmánybíróság Ügyrendje állapítja meg, 
amelyet az Országgyűlés — az Alkotmánybíróság javaslatára — törvényben határoz 
meg. Az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló törvény megalkotására mind ez ideig 
nem került sor. A törvényelőkészítő munka eredménye az 1990–1994-es és az 
1994–1998-as parlamenti ciklusban is a törvényjavaslat(ok) elkészítése volt. 
Mindkét törvénytervezet alapvetően az Alkotmánybíróság által elkészített 
szövegjavaslatokra épült. Az Alkotmánybíróság teljes ülése 1991. július 2-án hozott 
11/1991. (VII. 2.) Tü. hat. számú belső határozatában kinyilvánította, hogy az 
„Ügyrend-tervezetet a teljes ülés az alkotmánybírósági eljárásban kötelező 
érvényűnek ismeri el.” Az 1994–1998-as parlamenti ciklusban a hat parlamenti 
frakció vezetője által benyújtott második ügyrendi törvénytervezet — tartalmát 
illetően — lényegében megegyezett az első tervezettel. Az Alkotmánybíróság, 
megerősítve korábbi — hivatkozott — belső határozatát, eljárásában változatlanul 
kötelezőnek ismerte el az Ügyrend-tervezetben megfogalmazott eljárási 
szabályokat. Az Alkotmánybíróság attól a szándéktól vezérelve, hogy 
nyilvánosságot kapjon az az eljárási rend, amelynek alapján döntései megszületnek, 
az alkotmánybírósági eljárásban alkalmazott ügyrendi törvény-tervezetet — mint az 
Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjét — saját hivatalos lapjában közzétette.34 

Az ügyrendi törvény kapcsán tehát megállapítható, hogy az Abtv. 29. §-a 
egyértelmű felhatalmazást ad az Országgyűlésnek, hogy az Alkotmánybíróság 
ügyrendjét törvényben szabályozza, valamint az is, hogy e törvény még nem 
született meg (az Alkotmánybíróság többszöri próbálkozásának ellenére sem). 

3.1. 2/2002. (I.25.) AB határozat 

A Tüh. normatív tartalmú jogi aktus, mely szabályzása közvetlenül az 
Alkotmánybíróságra — kötelező érvénnyel —, közvetetten azonban az 
Alkotmánybírósági eljárást megindító felekre is kihat. Az Alkotmánybíróság 
szervezetére és eljárására vonatkozó szabályok ilyen módszerű megalkotása35 
nyilván nem maradt szó nélkül. A válaszokat egy 2002-ben született 
alkotmánybírósági határozatban36 lelhetjük meg. E határozat az utólagos 
normakontroll keretében az Abtv. 29. §-ára, valamint mulasztásban megnyilvánuló 
alkotmányellenesség vizsgálatára irányult. Az indítványok nem vezettek a várt 
eredményre. Mindamellett, hogy az Alkotmánybíróság határozatában kifejtett 
elvekkel egyetértek, megítélésem szerint az indítványozók megközelítése „rossz”, és  
foglyai maradtak a Abtv. 29. §-ának. 

                                                 
34 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat, preambulum. 
35 Ti. Tüh.-hel történő szabályozás. 
36 2/2002 (I. 25.) AB határozat. 
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Ám nehezen hallgatható el az a tény, hogy az Alkotmánybíróság döntésének 
indokait a végeredmény határozta meg. Szinte biztos volt, hogy az 
Alkotmánybíróság elutasítja az indítványokat, hiszen ellenkező esetben végső soron 
saját működésének alkotmányellenességét kellett volna kimondania! 

Magam részéről úgy tartom, hogy maga a Tüh. megalkotása alkotmánysértő. A 
Tüh, a norma ilyen módszerű megalkotása, különösen annak ily módon történő 
szabályozása sérti az alaptörvény 2. § (1) és (2) bekezdéseit; 8. § (1) és (2) 
bekezdéseit, valamint 32/A. § (1), (2) és (3) bekezdéseit. Érveimet a dolgozat 
témáját érintően az alábbi pontokban foglalom össze. 

3.2. Ékek a hatalommegosztás elvi rendszerében 

Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A Magyar Köztársaság 
független, demokratikus jogállam.” 

Az Alkotmánybíróság a 38/1993. (VI. 11.) AB határozatában a hatalmi ágak 
elválasztásának elvét a jogállamiság alkotóelemének tekintette, s kifejtette, hogy ezt 
az elvet az Alkotmány is tükrözi. Az Alkotmánybíróság gyakorlatában az 
államhatalmi ágak elválasztásának elvét — úgy is, mint az Alkotmány 2. § (1) 
bekezdésébe foglalt jogállamiság részét — következetesen érvényesítette.37 

Az Alkotmánybíróság saját hatáskörének értelmezésekor elvi jelentőséggel 
mutatott rá, hogy a hatalmi ágak megosztásának elvét messzemenően figyelembe 
kell venni, amely a magyar államszervezet legfontosabb szervezeti és működési 
alapelve,38 és úgy gyakorolja azt, hogy a lehető legkisebbé tegye az ellentmondást 
saját jogállása, különösen a hatalommegosztásban elfoglalt helye és az Abtv. által 
lehetővé tett hatáskörök között.39 Az Alkotmánybíróság hatáskörei nem mások, 
mint ékek a klasszikus hatalmi ágak kontrollált és összefonódott 
mechanizmusaiban. Ék természete miatt fokozatos súrlódásba kerül a politikával és 
a többi hatalmi ággal, melyek a hatalmuk korlátozását látják az 
Alkotmánybíróságban. Így jó néhány esetben kellett az aktivizmus vádja alá 
helyezett Alkotmánybíróságnak olykor feltűnő részletességgel indokolni, hogy nem 
kíván más hatalmi ágak tevékenységébe beavatkozni.40 

Témánk szempontjából kiemelve pedig az Alkotmánybíróság (többek között) a 
1/1995. (II. 8.) AB határozatában kifejtette: „az Alkotmánybíróság nem jogalkotó 
szerv, nem vizsgálhatja a jogszabályok szükségességét (...) sem”. Az, hogy nem 
jogalkotó szerv, nem jelenti azonban azt, hogy nem alkotna ő maga is jogot. Az 
Alkotmánybíróság határozataiban foglalt mindenkire kötelező elvek normának 

                                                 
37 Lásd például 41/1993. (VI. 30.) AB határozat; 17/1994. (III. 29.) AB határozat; 55/1994. (XI. 10.) 
AB határozat; 28/1995. (V. 19.) AB határozat stb. 
38 31/1990. (XII. 18.) AB határozat. 
39 16/1991. (IV. 20.) AB határozat. 
40 Lásd például élő jog esetén a 57/1991. (XI. 8.) AB határozat. 
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tekinthetők, mely nemcsak a negatív jogalkotást,41 hanem a pozitív 
rendelkezéseket42 is magába foglalja. 

Önmagában tehát attól a ténytől, hogy a Tüh. normatív tartalmú, még nem válik 
rögtön alkotmányellenessé. A lényeg — itt is, mint máshol — a részletekben rejlik. 
Azt kell megvizsgálni, hol gyökerezik a határozat: teljesen más ugyanis, ha a 
határozat valamilyen formában, de végső soron az alkotmány autentikus 
értelmezése eredményeképpen jön létre, mintha a láthatatlan alkotmány részeként 
megjelenne, és megint más, ha a határozat a törvényhozási folyamat részeként, 
nevezetesen „javaslatként” születik meg, és nem az Alkotmányból került közvetlen 
levezetésre. A kettő közötti különbség, hogy míg az első esetben mindenkire 
kötelező érvényű határozat jön létre, a második esetben a határozat csak magát az 
Alkotmánybíróságot kötheti a jogalkotási folyamatban, mivel nincs hézagmentes 
demokratikus legitimációs43 lánc, ami a közhatalom gyakorlás követelménye. 

A Tüh.-t azonban — amely nem más, mint egy döntés-előkészítő tevékenység 
végeredménye — az Alkotmánybíróság normatív rangra emelte, amikor kötelező 
érvényűnek ismerte el, átfordítva ezzel kvázi jogszabállyá.44 Megalkotására a szerv 
(Alkotmánybíróság) hatáskörének túllépésével került sor, mely „(...) határozat 
normativitása önmagában megalapozza az alkotmányellenességet. Ennek egyik 
indoka lehet az, hogy az Alkotmányban foglalt hatáskörén — hatalmi szervként — 
túlterjeszkedő, quasi normát alkotó (...) Bíróság jogalkotása sérti az Alkotmány 2. § 
(1) bekezdésében foglalt jogállamiságot. Azzal ugyanis, hogy más hatalmi ág hatás- 
körében jár el, felborítja a demokratikus jogállam egyik legfontosabb összete-
vőjének, a hatalmi ágak egyensúlyának kényes rendszerét”.45 

3.3. A Tüh., mint ultra vires aktus? 

Feltehetjük a kérdést: mi akkor a Tüh.? 
Az Alkotmánybíróság nem rendelkezik általános jogalkotási hatáskörrel és a 

birtokában lévő hatáskörök alapján sem teremthet saját maga számára újabb 
hatásköröket. Csak az Alkotmányban meghatározott célkitűzések érdekében a 
ráruházott hatáskörök mentén járhat el. A Tüh. — tartalma alapján — nyilván az 
Alkotmányból nem vezethető le, sőt maga az Alkotmánybíróság teszi ezt még 
nyilvánvalóbbá, mikor megállapítja, hogy az „Abtv. azon rendelkezései, amelyek az 
Alkotmánybíróság ügyrendjére utalnak, az Alkotmánybíróság eljárására nincsenek 
meghatározó befolyással”.46 

                                                 
41 Ti. megsemmisítést. 
42 Lásd alkotmányos követelmények. 
43 A demokratikus legitimációról lásd részletesen 30/1998. (VI. 25.) AB határozat. 
44 Talán nem meglepő, hogy az Alkotmánybíróság honlapján szintén a „jogszabályok” fül alatt 
szerepel. Lásd http://www.mkab.hu/hu/alkotm.htm. 
45 Bihari, M.: 70/2006. (XII. 13.) AB határozat különvéleménye. 
46 2/2002. (I. 25.) AB határozat. 
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Az Alkotmánybíróság a Tüh.-t belső határozatnak testálja, mintha formális 
értelemben vett szervezeten belüli normatív aktus47 volna, és ezzel — habár végső 
soron elismeri normatív rangját — elburkolja közhatalmi jellegét. Nyilvánvalóan 
azonban mindamellett, hogy a Tüh. az Abtv. azon rendelkezéséinek szabályozását 
tartalmazza, amelyet az Alkotmánybíróság ügyrendjére utaltak, tartalmazza az 
állampolgárok széles körét érintő általános szabályokat is, mint például a IX. fejezet 
a Visszautasításról, Az eljárás felfüggesztéséről, Az eljárás megszüntetetéséről. Ezen 
szabályok pont az Abtv. rendelkezéseit egészítik ki, pótolják azt nem feltétlen 
konzisztens módon (contra legem; praeter legem), melyek az eljárás más résztvevőire is 
közvetett módon, de szükségképpen kihatással vannak. A belső határozat 
meghatározás kizárható! 

A Tüh. vajon ultra vires vagy jogforrástanilag nem létező aktus? Valójában 
mindkét felvetés helyes, attól függően, mit tekintünk kiindulópontnak. Az első 
megközelítés esetében maga a Tüh. megalkotásának eljárása a kiindulópont. Az 
Abtv. egyértelműen felhatalmazza48 az Alkotmánybíróságot az Alkotmány-bíróság 
ügyrendjéről szóló törvényjavaslat megalkotására és a fentiekben az is megállapítást 
nyert, hogy ezt a felhatalmazást lépi át azzal, hogy döntés-előkészítő tevékenység 
végeredményét normatív rangra emeli, kötelező érvényűnek ismeri el. Ez esetben a 
Tüh. ultra vires aktus. A hatáskör hiányában kibocsátott aktusnak nincs jogilag 
kötelező ereje.49 

A második megközelítés esetében a Tüh. normatív ereje, mint az 
Alkotmánybíróság mindenkire kötelező határozata a kiindulási pont. Hans Kelsen a 
jogot egy hipotetikus alapnormára épített hierarchikus, zárt rendszerként fogta fel. 
A normák e lépcsőjén, az egyes lépcsőfokokon elhelyezkedett szabályok érvényüket 
a felettük elhelyezkedő normákból merítik.50 Mivel az Alkotmánybírósági határozat 
nem változtatható meg más jogforrással a jogforrási hierarchiában, mint kitüntetett 
jogalkalmazói döntés, az Alkotmány alatt és egyéb jogforrások fölött helyezkedik 
el.51 A Tüh. megalkotása ugyanakkor — már említetten — nem vezethető le 
Alkotmányból. A jogforrástanilag alatta elhelyezkedő norma pedig érvényes 
felhatalmazást nem adhatott. Az itt tárgyalt esetben tehát egyáltalán nincs az aktus 
kibocsátójának érvényes felhatalmazása a „jogalkotásra”. Jogforrástanilag nem 
létező, de valójában követett aktusról van szó, amelynek jogilag kötelező ereje 
szintén nincs. 

Analógiával alkalmazhatjuk az Alkotmánybíróság azon érvelését, melyet a 
minisztériumi leiratok kapcsán hozott, hogy „bár a bennük foglalt 

                                                 
47 Az aktustanról lásd részletesen: Patyi – Varga, 2007, 105-143. 
48 Az Abtv. 29-30. § kimondja: „Az Alkotmánybíróság szervezetére és eljárására vonatkozó részletes 
szabályokat az Alkotmánybíróság ügyrendje állapítja meg, amelyet az Országgyűlés — az 
Alkotmánybíróság javaslatára — törvényben határoz meg. Az Alkotmánybíróság teljes ülésén dönt a 
következő ügyekben: f) az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló törvényjavaslat megalkotása”. 
49 Sólyom, 2001, 293-295. 
50 Kulcsár, 2002, 25. 
51 Vö. Patyi – Varga, 2008, 78. 
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jogértelmezésnek, jogalkalmazási szempontnak semmiféle jogi ereje, kötelező 
tartalma nincs, miután (...) központi szervei bocsátják ki, alkalmasak arra, hogy a (...) 
kötelező előírásként kövessék azokat. (...) A törvényben foglalt garanciális szabályok 
be nem tartásával alkotott, ilyen iránymutatások könnyen válhatnak a jogi 
szabályozást pótló, a jogszabályok érvényesülését lerontó irányítási eszközökké, s ez 
a jogállamiság követelményével összeegyeztethetetlen.”52 

3.4. Tüh. versus Abtv. 

Az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja 
meg.53 Az utólagos (absztrakt vagy konkrét) normakontroll alapvető joggal 
kétségkívül összefügg. Az alkotmánybírósági eljárás kezdeményezésének 
jogosultsága (...) az Alkotmány 32/A. § keretei között alkotmányos alapjog,54 mely 
alapvető jog törvényi szabályozását — az Alkotmány 32/A. § (3) és (6) bekezdése 
alapján — az 1989. évi XXXII. az Alkotmánybíróságról szóló törvény látja el. 

Azonban nem mindenfajta összefüggés az alapjogokkal követeli meg a törvényi 
szintű szabályozást. Valamely alapjog tartalmának meghatározása és lényeges 
garanciáinak megállapítása csakis törvényben történhet, törvény kell továbbá az 
alapjog közvetlen és jelentős korlátozásához is. Közvetett és távoli összefüggés 
esetében azonban elegendő a rendeleti szint is. Ha nem így lenne, mindent 
törvényben kellene szabályozni. Ebből az következik, mindig csak a konkrét 
szabályozásról állapítható meg, hogy — az alapjoggal való kapcsolata intenzitásától 
függően — törvénybe kell-e foglalni vagy sem.55 

Az Alkotmánybíróság ügyrendjével kapcsolatban bár „megállapítható (...), hogy 
az Abtv. azon rendelkezései, amelyek az Alkotmánybíróság ügyrendjére utalnak az 
Alkotmánybíróság eljárására nincsenek meghatározó befolyással”,56 így akár a 
rendeleti úton való szabályozás is megfelelőnek tűnhet, ellenben ezt rögtön ki is 
zárja az Abtv.  törvényi szabályozásról rendelkező 29. §-a. Bár kétharmados 
törvényként57 ugyan ez teremti meg az alapját ügyrendi törvény megalkotásának, 
ugyanakkor keretet is szab neki azzal, hogy egyszerű többségű törvényi 
szabályozásról rendelkezik. Az ügyrendi törvény, így nem az Abtv. hiányainak 
pótlója, hanem csupán kisegítője. Az Alkotmány előírása szerint ugyanis, minősített 
többséggel megalkotott törvényt egyszerű többséggel hozott törvénnyel módosítani 

                                                 
52 60/1992. (XI. 17.) AB határozat. 
53 Az Alkotmány 8. §-a kimondja: „(1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és 
elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű 
kötelessége. (2) A Magyar Köztársaságban az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó 
szabályokat törvény állapítja meg, alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.” 
54 4/1997 (I. 22.) AB határozat. 
55 64/1991. (XII. 17.) AB határozat. 
56 2/2002. (I. 25.) AB határozat. 
57 Alkotmány, 32/A. § (6) bekezdés: „Az Alkotmánybíróság szervezetéről és működéséről szóló 
törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.” 
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nem lehet.58 Azokban az esetekben, amikor az a probléma, hogy az egyszerű 
szótöbbséggel elfogadott törvény a minősített többségű törvényt módosította-e — 
formálisan (szövegszerűen) nem egyértelmű a módosítás (megváltoztatás, 
kiegészítés) is beleértve —, minden esetben vizsgálandó az is, hogy mi a 
kétharmados törvény által meghatározott szabályozási koncepció lényegi eleme, 
azaz érinti-e a lényeges normatartalmat az egyszerű szótöbbséggel megalkotott 
törvény.59 

Az ügyrendi törvény a Tüh. jelen tartalma mellett csakis minősített többséggel 
elfogadott törvény lehetne (sic!), függetlenül attól, hogy az Abtv. 29. §-a csak 
egyszerű többségű törvényről rendelkezik. Ebben az esetben azonban a 
kétharmadosság igénye immár „csupán” azért áll fenn, mert a rendelkezései e 
körben60 nyernek szabályozást. Magam részéről így értelmezem az 1996. április 2. 
napján az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló törvényjavaslat általános vitáján 
elhangzottakat is azon koncepcionális kérdésekről, amelyek szerint: „ügyrendi 
törvényjavaslatban foglalt egyes kérdések szabályozását az Abtv.-be kellene 
foglalni”.61 

A Tüh. ilyen módon még az Abtv. szerinti törvénytervezetnek sem felelne meg, 
nemhogy a kötelező normának. Kétségtelen, hogy ez nem maradt 
jogkövetkezmények nélkül. 

A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást 
választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.62 A népszuverenitás 
egyik gyakorlási formája a megjelölt közvetlen hatalomgyakorlás. Ilyen: a 
népszavazás, a népi kezdeményezés vagy a norma alkotmányossági vizsgálatának 
kérelme, mely esetén „az indítványozó nem saját jogsérelme orvoslása érdekében 
lép fel, hanem a köz(érdek) képviselőjeként az alkotmánynak megfelelő jogállapot 
helyreállításáért” (actio popularis).63 Az alkotmányból következik (az is), hogy az 
utólagos normakontroll minden jogszabályra kiterjed, ez a teljesség még 
törvényhozási úton sem lenne szűkíthető.64 

A meg nem alkotott törvény fölött ugyanakkor nem lehet az állam polgárainak 
ellenőrzéséről beszélni, hiszen nincs mit kontrollálni. Azzal azonban, hogy nem 
került sor az Alkotmánybíróság szervezetére és eljárására vonatkozó törvény 
megalkotására még alkotmányellenes helyzet nem alakult ki, mivel a puszta 
„mulasztás nem éri el az alkotmányellenesség szintjét”.65 Az alkotmányellenességet 
pont a Tüh., mint egyfajta pszeudo norma megalkotása okozza, amellyel a jogalkotási 
folyamatba avatkozott be. Ugyanis hatását tekintve a Tüh. és a Tüh. alapján 

                                                 
58 4/1993. (II. 12.) AB határozat. 
59 31/2001. (VII. 11.) AB határozat. 
60 Ti. minősített többségű törvényben, hiszen annak a rendelkezéseit egészíti ki, pótolja. 
61 Lásd részletesen: 2/2002. (I. 25.) AB határozat, III. rész. 
62 Alkotmány, 2. §. 
63 Papp, 2007, 454. 
64 4/1997. (I. 22.) AB határozat. 
65 2/2002. (I. 25.) AB határozat. 
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feltételezhető ügyrendi törvény között nincs különbség: a gyakorlatban mindkettő 
kötelezően érvényesül. Csakhogy míg a második esetben folyamatos demokratikus 
legitimáció lánc mellett, még a nép kontrollja66 is ott áll, addig az első esetben 
semmilyen kontroll és legitimációs lánc nincs. Az Alkotmány zárt rendet alkot az 
államhatalom gyakorlására: egyetlen tényező sem rendelkezik kizárólagos, 
ellenőrzés nélküli hatalommal.67 Ezen az Alkotmánybíróság kialakította „élő jog” 
teória sem segít, hiszen nem tekinti az Alkotmánybíróság normának az „élő jogot” 
azokban az esetekben, ahol nem egy meglévő és vizsgálatra elfogadott norma 
tartalmaként szerepel.68 Akár évtizedes „élő jog” sem pótolja a törvényi szintű 
szabályozást.69 „Csak a formalizált eljárás szabályainak követésével keletkezhet 
érvényes jogszabály, csak az eljárási normák betartásával működik alkotmányosan a 
jogszolgáltatás.”70 

IV. Jogvédelem vagy jogkorlátozás? 

Az eddigieket tulajdonképpen e fejezet szolgálatába kell állítanunk, melyben a 
dolgozat fő témája kerül kifejtésre, a könnyebb érthetőség kedvéért néhány példával 
illusztrálva. 

Eisenmann egyik alapvető tétele szerint az alkotmány az alkotmánybíráskodás 
révén válik jogilag valóban kötelező, legmagasabb fokú jogi normává. Az 
alkotmányi rendelkezés hatékony szankciót ugyanis csak azáltal nyer, hogy az 
alkotmányellenes rendelkezést az erre feljogosított Alkotmánybíróság 
megsemmisíti. E nélkül az alkotmány nem más, mint legfeljebb erkölcsileg kötelező 
politikai program, a jogalkotónak címzett jótanácsok gyűjteménye, amelyek 
figyelembevételében vagy mellőzésében a jogalkotó jogilag kötetlen.71 

Elsősorban az Alkotmánybíróságnak az alapjogi védelmével kapcsolatos 
legfontosabb feladatait, hatásköreit idézzük fel, így szólunk az alkotmányjogi panasz 
intézményéről és az utólagos normakontroll szabályairól.72 Ezt a fajta elnevezést 
követi maga az Abtv. törvény is (szerintem) nem túl következetesen. Talán 
szerencsésebb fogalmazás (felosztás) lenne az absztrakt utólagos normakontroll és 
a konkrét utólagos normakontroll típusokra. Én magam ehhez igazodom. 

                                                 
66 Ti. normakontroll kezdeményezése. 
67 48/1991. (IX. 26.) AB határozat. 
68 Sólyom, 289. 
69 31/1997. (V. 16.) AB határozat. 
70 11/1992. (III. 5.) AB határozat. 
71 Eisenmann, 1928, 22. 
72 Sári – Somody, 2008, 365. 
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1. Absztrakt utólagos normakontroll 

Az Alkotmánybíróság legjelentősebb és a gyakorlatban leginkább kedvelt, 
leggyakrabban előforduló hatásköre az utólagos normakontroll.73 Az absztrakt 
utólagos normakontroll actio popularis; bárki kezdeményezheti — időhatár 
megjelölése nélkül — valamely jogszabály vagy állami irányítás egyéb jogi eszköze 
alkotmányellenességének megállapítását. Az absztrakt utólagos normakontroll 
esetében az indítványozó nem saját jogsérelme orvoslása érdekében lép fel, hanem 
a köz(érdek) képviselőjeként az alkotmánynak megfelelő jogállapot helyreállításáért. 
Az indítványnak nem feltétele semmilyen konkrét jogsérelem.74 

Az Alkotmánybírósághoz intézett indítványok 80%-át az utólagos 
normakontroll teszi ki.75 „Az Alkotmánybíróság absztrakt arcéle nem előre 
eltervezett hatásköri kiegyensúlyozatlanság, hanem az utólagos absztrakt 
normakontrollra bevezetett gyakorlatilag feltétel nélküli populáris akció 
következménye.”76 Ne gondolja azonban senki, hogy az állampolgárok csupán 
tudományos érdeklődésből tanulmányozzák az alkotmányt szabadidejükben és 
vetik össze különféle jogszabályokkal, mígnem felfedezve valamilyen 
alkotmányellenességet, lelkesen fordulnak az Alkotmánybírósághoz megsemmisítés 
végett. Az indítványozók túlnyomó többségét a kifogásolt jogszabály személyesen is 
érinti,77 a háttérben nagyobbrészt valamilyen konkrét ügy szerepel. 

Az alkotmányellenesség utólagos megállapítását kezdeményező indítványban az 
alkotmánnyal összefüggésben javasolni kell a jogi norma teljes vagy részbeni 
megsemmisítését. „A megsemmisítés lényegi szankció, ennek következtében 
ugyanis a jogi norma a hatályát veszíti.”78 Az Alkotmánybíróság a megsemmisítésről 
szóló határozatát közzéteszi a Magyar Közlönyben, illetőleg abban a hivatalos 
lapban, amelyben az állami irányítás egyéb jogi eszközét közzétették. A fő szabály 
az ex nunc hatályon kívül helyezés (a jogszabály megsemmisítése nem érinti a 
határozat közzététele előtt létrejött jogviszonyokat, valamint a belőlük származó 
jogokat és kötelezettségeket). A fő szabály alóli kivétel, hogy az Alkotmánybíróság 
akár visszamenőleges (ex tunc) akár a jövőre nézve (pro futuro) hatállyal rendelkezhet 
a jogi norma megsemmisítéséről, ha ezt a jogbiztonság érdeke indokolja. Ehhez 
hasonlóan az Alkotmánybíróság az alkotmányellenes jogszabály konkrét esetben 
történő alkalmazásáról a fő szabálytól eltérően is — ha ezt az eljárást 
kezdeményező különösen fontos érdeke indokolja — dönthet, vagyis az 
alkotmányellenesség következményeit egyes jogviszonyokra egyedileg is 
meghatározhatja, akár visszamenőleg, akár a jövőre nézve.79 A jogerősen lezárt 

                                                 
73 Az alkotmányellenesség utólagos vizsgálta: Abtv. 37-43. §. 
74 Papp, 2007, 454. 
75 http://www.mkab.hu/content/hu/statisz/sajto2004p1.htm. 
76 Sólyom, 2001, 167. 
77 Sólyom, 2001, 160, 255-256. 
78 Papp, 2007, 454. 
79 Papp, 2007, 454. 
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büntetőeljárások tekintetében a jogszabály alkotmányellenessége következményeit 
illetően azonban az Alkotmánybíróságnak nincs választási lehetősége: el kell 
rendelni azok felülvizsgálatát, ha az elítélt még nem mentesült a hátrányos 
jogkövetkezmények alól, és az alkalmazott rendelkezése semmisségéből a büntetés 
csökkenése vagy mellőzése, illetőleg a felelősség alóli mentesülése vagy korlátozása 
következne.80 

2. Konkrét utólagos normakontroll 

A konkrét normakontrollnak két fajtája létezik: a bírói kezdeményezés, valamint 
az alkotmányjogi panasz. 

2.1. Bírói kezdeményezés 

A bíró — a bírósági eljárás felfüggesztése mellett — az Alkotmánybíróság 
eljárását kezdeményezi, amikor az előtte folyamatban lévő ügy elbírálása során 
olyan jogszabályt vagy állami irányítás egyéb jogi eszközét kell alkalmazni, amelynek 
alkotmányellenességét észleli. A bírósági eljárásban részt vevő kérheti a bírótól, 
hogy kezdeményezze az alkotmánybírósági eljárást, a bírói gyakorlat szerint 
azonban a bíróság nem köteles indokolni azt a döntést, amellyel a feleknek az 
eljárás felfüggesztésére és az Alkotmánybíróság eljárásnak kezdeményezésére 
irányuló kérelmet elutasítja.81 E hatáskörében az Alkotmánybíróság — az 
alkotmányjogi panaszhoz hasonlóan — hatályon kívül helyezett jogi norma 
alkotmányosságát is elbírálja, valamint dönt a norma konkrét esetben való 
alkalmazhatóságáról. 

2.2. Alkotmányjogi panasz 

„Az alkotmányjogi panasz az alkotmányban szabályozott alapvető jogok 
védelmének eszköze, az Alkotmánybíróság hatáskörei közül pedig azon kivételes 
eszköz, amely az „igazságszolgáltató” funkcióra összpontosul.”82 Az alkotmányban 
biztosított jogok megsértése miatt benyújtott alkotmányjogi panasz jogorvoslat.83 
Az indítványozó azonban még itt is a közérdek képviselőjeként lép fel.84 

Az alkotmányban biztosított jogainak megsértése miatt alkotmányjogi panasszal 
fordulhat az alkotmánybírósághoz az, akinek a jogsérelme az alkotmányellenes 
jogszabály alkalmazása folytán következett be, és egyéb jogorvoslati lehetőségeit 
már kimerítette, illetőleg más jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva. Az 
alkotmányjogi panaszt a jogerős határozat kézbesítésétől számított hatvan napon 

                                                 
80 10/1992. (II. 25.) AB határozat. 
81 BH 1994. 448. 
82 Papp, 2007, 459. 
83 57/1991. (XI. 8.) AB határozat. 
84 Kukorelli, 2007, 451. 
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belül lehet írásban benyújtani, tehát a rendes jogorvoslati lehetőség kimerítését 
követően. Az alkotmányjogi panaszra megállapított határidő számítása 
szempontjából fő szabályként a rendkívüli jogorvoslatokat (perújítás, felülvizsgálati 
kérelem) figyelmen kívül kell hagyni, ez azonban nem jelenti azt, hogy rendkívüli 
jogorvoslatra vonatkozó jogi szabályozást ne lehetne alkotmányjogi panasz 
keretében sérelmezni.85 

Kukorelli kifejti a hazai alkotmányjogi panasz kapcsolatában, hogy az „nem 
valódi”: „az alapjogsérelem ténye önmagában nem elegendő, hanem az eljáráshoz 
az is szükséges, hogy az alapjogsértés alkotmányellenes jogszabály alkalmazása 
folytán álljon elő. Ebben a tekintetben tehát az alkotmányjogi panasz esetében is az 
a kulcsmozzanat, hogy megállapítható-e az alkalmazott jogszabály 
alkotmányellenessége, vagyis az alkotmányjogi panasz jellegét tekintve 
összekapcsolódik a normakontrollal. »Valódi« alkotmányjogi panasz esetén a 
közhatalom általi bármely alapjogsértés megalapozza a panasz lehetőségét (a 
rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket követően).”86 Sólyom László is több 
helyen megemlíti,87 hogy hiányzik az igazi alkotmányjogi panasz, de igazán 
elgondolkoztató az a kijelentése, hogy a valódi alkotmányjogi panasz „bevezetését 
már nem is tartom szükségesnek”.88 (Zárójelesen megjegyzem, hogy vajon azért 
nem: mert az Alkotmánybíróság így is aggálytalanul el tudja látni feladatát?) 

Hogy megértsük a problémát és az esetleges „különböző” álláspontokat, az 
alapvető kérdésre kell választ kapnunk: az alkotmányellenes jogszabály alkalmazása 
és a jogszabály alkotmányellenes alkalmazása között van-e különbség? Bár ennek 
megválaszolása nem tartozik a dolgozat témájába, sőt inkább jogszociológiai kérdés, 
annyi mégis megjegyezhető, hogy egy jogszabály alkotmányellenes alkalmazása 
automatikusan átvált a jogszabály alkotmányosságának kérdésévé, hiszen a 
jogalkalmazás magából a jogszabályból ered. A jognak nincs két rétege; a 
jogszabálytól független jogalkalmazás kontinentális jogrendszerben 
értelmezhetetlen kategória. Az „élő jog” doktrínája, valamint az 
„alkotmánykonform értelmezés” technikája mind-mind ezt a problémát hidalják át. 
Nem véletlen, hogy Sólyom László provokatív kijelenését e két módszer kifejtése 
követi.89 

Az pedig egy újabb kérdés, hogy az alkotmányellenesség megállapításának 
következményeit, hogyan lehet orvosolni. Napjainkban ez már egyre pontosabb 
szabályozás alá kerül,90 ugyanakkor nem felejthető, hogy a témával kapcsolatban a 
magyar igazságszolgáltatás karikatúrája mutatkozott meg a kilencvenes évek elején a 

                                                 
85 41/1998. (X. 2.) AB határozat. 
86 Papp, 2007, 459. 
87 Lásd például Sólyom, 2001, 115, 176, 210. 
88 Sólyom, 2001, 236. 
89 A problémáról lásd részletesen Illéssy, 2001., valamint Sólyom, 2001, 236–239. 
90 Lásd például 2004. évi CXL. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvény, 117. §. 
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Legfelsőbb Bíróság gyakorlatában.91 Éppen ezért (és ez igaz a mai napig) a múltba 
gyökerező, szilárd hatalmi pozíciót őrző Legfelsőbb Bíróságok fejtik ki a 
legnagyobb ellenállást az alkotmánybíróságokkal szemben.92 

2.3. Az alkotmányjogi panasz és az utólagos normakontroll viszonya 

Ami az alkotmányjogi panasz, illetve az (absztrakt) utólagos normakontroll 
egymáshoz való viszonyát illeti, az alkotmányjogi panasz intézményét jogorvoslati 
funkció különbözteti meg az utólagos normakontrolltól. Az alkotmányjogi panasz 
tehát „individuális jogsérelemhez kötött utólagos normakontroll”.93 

„A probléma gyökere az, hogy az Abtv.-ben nincs valódi különbség az absztrakt 
normakontroll és az alkotmányjogi panasz között, mindkettő jogszabály 
alkotmányellenességére vonatkozik, s miután következményei ugyanazok, a 
panaszra előírt indítványozási feltételek a bárki által indítványozható norma-
felülvizsgálatához képest értelmetlen megkötések.  Az Abtv. 43. § (4) bekezdése94 
kivételt tesz az ex nunc hatályon kívül helyezés és ama szabály alól, hogy a 
megsemmisítés nem érinti a közzététel előtt létrejött jogviszonyokat. Ez a bekezdés 
lehetővé teszi, hogy az Alkotmánybíróság a »jogszabály konkrét esetben történő 
alkalmazását« az »eljárást kezdeményező különösen fontos érdekére« tekintettel a 
hatályon kívül helyezésre vonatkozó általános szabálytól eltérően állapítsa meg. Ez 
a lehetőség azonban nem korlátozódik az alkotmányjogi panaszra, ahova pedig 
illene, hanem elvileg az absztrakt normakontroll indítványozójára is alkalmazható. 
Ugyanez a bekezdés lehetővé teszi, hogy az Alkotmánybíróság a jogszabályt ex tunc 
(avagy jövőbeni időponttól) helyezze hatályon kívül — szintén nemcsak az ehhez 
illő absztrakt kontroll, hanem panasz esetén is.”95 Ezt az Alkotmánybíróság az 
osztrák Alkotmánybíróság által kidolgozott Ergreiferprämie96-hez hasonlatosan 
oldotta meg. Eszerint a konkrét normakontroll (bírói) és alkotmányjogi panasz 
esetén az érintett fél, illetve az indítványozó javára kimondja az alkotmányellenes 
jogszabály alkalmazhatatlanságát az adott ügyben (erga omnes a jogszabályt ex nunc 
vagy jövőbeli időponttól semmisíti meg).97 

                                                 
91 A Legfelsőbb Bíróság kifejti, hogy az elkövetéskor hatályos jogot kell alkalmazni, s e tekintetben 
sem anyagi, sem eljárási hiba nem történt, így az Alkotmánybíróság által történt büntetőeljárások 
felülvizsgálatának elrendelése hatástalan volt. „Mindezekre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság 
megállapította, hogy a (…) kerületi bíróság törvényességi óvással megtámadott ítélete annak 
meghozatala és jogerőre emelkedése időpontjában nem volt törvénysértő, ezért a legfőbb ügyész 
által emelt törvényességi óvást a Be. (…) alapján elutasította.” BH 1992. 680. 
92 Vö. Sólyom, 2001, 230-231. 
93 Lábady, 1991. 
94 Abtv. 43. § (4) bekezdés: „Az Alkotmánybíróság a 42. § (1) bekezdésében, valamint a 43. § (1)-(2) 
bekezdésében meghatározott időponttól eltérően is meghatározhatja az alkotmányellenes jogszabály 
hatályon kívül helyezését vagy konkrét esetben történő alkalmazhatóságát, ha ezt a jogbiztonság, 
vagy az eljárást kezdeményező különösen fontos érdeke indokolja.” 
95 Sólyom, 2001, 34–35. 
96 Szabad fordításban: folyamodó jutalmazása. 
97 Sólyom, 2001, 61. lásd még 262, 714. 
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Büntetőjogszabályok alkotmányossági vizsgálata esetén azonban a jutalmazás 
nem járható út, mivel az Alkotmánybíróságnak nincs mérlegelési jogköre a létrejött 
jogviszonyok sorsa tekintetében. Bár az Abtv. 42. § foglaltak szerint 
alkotmányellenesség kimondása esetén „a határozat közzétételének napján veszti 
hatályát a jogszabály” és a 43 . § (1) bekezdése szerint „a hivatalos lapban való 
közzététele napjától nem lehet alkalmazni” ami így ex nunc hatályt jelentene, 
azonban a 43. § (3)98 bekezdése gyakorlatilag99 kötelező ex tunc hatályt ír elő 
büntetőeljárás esetén, ami megkülönböztethetetlenül összeolvasztja az absztrakt 
kontrollhoz, illetve az alkotmányjogi panaszhoz fűződő jogkövetkezményeket. „A 
büntetőjogra nézve ugyanis az actio popularis a törvény erejénél fogva nemcsak az 
egyébként az alkotmányjogi panasznak járó egyéni jogorvoslattal jár, hanem minden 
büntetőeljárás felülvizsgálatával, amely alkotmányellenes jogszabályon alapult.”100 
Ráadásul az Abtv. 42–43. §§-hoz fűzött indokolás egyértelműen „…az 
alkotmányellenességnek az adott jogszabály hatálybalépéséig visszamenő hatállyal 
történő…”101 megállapításáról beszél az említett esetben. Ennek magyarázata a 
büntetőjog sajátos helyzetéből adódik, melyről alább még részletesen lesz szó. 

3. Hatályon és hatályon kívül helyezés különbsége 

Egy jogszabályt akár a jogalkotó, akár az Alkotmánybíróság hatályon kívül 
helyezhet (megsemmisíthet), de annak jogkövetkezményei mégsem lesznek 
ugyanazok, így azokat egymással azonosítani sem lehet. Első és legszembetűnőbb 

                                                 
98 Abtv. 43. § (3) bekezdés: „Az Alkotmánybíróság elrendeli az alkotmányellenes jogszabály vagy 
állami irányítás egyéb jogi eszköze alapján jogerős határozattal lezárt büntetőeljárás felülvizsgálatát, 
ha az elítélt még nem mentesült a hátrányos következmények alól, és az eljárásban alkalmazott 
rendelkezés semmisségéből a büntetés, illetőleg intézkedés csökkentése vagy mellőzése, illetőleg a 
felelősség alóli mentesülés vagy annak korlátozása következne.” 
99 Elméletileg azonban pont fordítva történik és az Abtv. e rendelkezése csak desztillálja az 
alkotmányos büntetőjogból eredő következményeket: az ex tunc hatályon kívül helyezést. Az Abtv. 
két konjunktív feltétele csak a jogszabályok szinoptikus vizsgálatával tárhatók fel. Az első feltétel, a 
hátrányos következmény, mintha az alapján válogatna az ex nunc és ex tunc hatályon kívül helyezés 
között, hogy ki áll még hátrány alatt. Szó sincs erről! Csupán arról van szó, hogy aki még a hátrány 
alatt áll, annak felülvizsgálatát kötelező elrendelni, míg aki már nem áll közvetlen alatta, az maga 
rendelkezhet erről (lásd Be. reparáció intézményét). A második feltétel tulajdonképpen a kedvezőbb 
elbírás kitétele. Azoknak a büntető szabályoknak az alkotmányellenessége ugyanis, amelyek nem a 
terhelt felmentését szolgálják, a nullum crimen sine lege elv miatt csak ex nunc vagy pro futuro hatállyal 
történő megsemmisítés jöhet szóba. Másrészt a büntetőjogszabályok, amely nincsenek kihatással a 
terhelt felelőségének megállapítására, a jogviszony szerkezetétére irrelevánsak, nyilván jelentőség 
nélküli a hatályon kívül helyezésük időpontja is, hiszen akár az ex tunc hatályon kívül helyezés sem 
befolyásolná eme jogviszonyokat. Ezekben az estetekben a fő szabályt (ex nunc) a jogbiztonság 
igényli. 
100 Sólyom, 2001, 537. 
101 1989. évi XXXII. törvény indokolása (CompLex CD-jogtár). 
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különbség a döntés véglegessége.102 A második különbség: a hatályon kívül helyezés 
jogkövetkezményei. Ha a jogalkotó — mérlegelési körében — helyez hatályon kívül 
egy jogszabályt, akkor ennek ettől függetlenül van egy időintervalluma, amelyen 
belül a jogszabály hatályos;103 az alkalmazhatatlanság kérdése fel sem merülhet. 
Ezzel szemben, ha az Alkotmánybíróság az alkotmányellenesség kimondása esetén 
„hatályon kívül helyezi” a jogszabályt, amitől csak kivételes esetben104 térhet el, 
mérlegelési körében határozza meg az arra épülő jogviszonyokat jogi sorsuk 
tekintetében; felmerül az alkalmazhatóság kérdése. Azonban (általában) itt is van 
még egy érvényes időtartama. Ez a tényállás pedig nem magyarázható másképpen 
— fejti ki Hans Kelsen —, mint akként, hogy az alkotmány nemcsak az 
alkotmányos, hanem — valamilyen értelemben — az „alkotmányellenes” törvény 
érvényességét is elismeri.105 

Két esetkörben azonban az Alkotmánybíróság mérlegelése egyenesen kizárt az 
alkalmazhatóságot illetően és ez már valódi eltérés a hatályon kívül helyezések 
között: ha a jogszabály közjogilag semmis106 vagy a már említett büntetőjogszabály 
alkotmányellenessé nyilvánítása esetén (ami quasi ex tunc hatályon kívül helyezés107). 
Ezekben az esetekben nincs a jogszabálynak hatályos és érvényes időtartama, ezért 
sem véletlen használja itt az Abtv. (is) a semmisség kifejezést.108 Az alkalmazhatóság 
problémája eleve ki van zárva: az nem egy mérlegelés kérdése, hanem már egy 
mérlegelés eredménye! 

Az egyes jogviszonyok és jogi tények — mint az Alkotmányos normatan 
fejezetben említésre került — önállósulnak az alapul vett normától, és annak sorsát 
nem osztják automatikusan. Ellenkező esetben minden jogszabályváltozás a 
jogviszonyok tömegének felülvizsgálatával járna. A jogbiztonság elvéből fő 
szabályként az következik, hogy lezárt jogviszonyokat sem jogszabállyal, sem 
jogszabály hatályon kívül helyezésével — származzék ez akár a jogalkotótól, akár az 
Alkotmánybíróságtól — nem lehet alkotmányosan megváltoztatni. Kivétel ez alól 
az elv alól csak akkor engedhető meg, ha azt a jogbiztonsággal konkuráló más 
alkotmányos elv elkerülhetetlenné teszi, és ezzel nem okoz céljához képest 
aránytalan sérelmet. Ilyen kivétel a jogerősen lezárt büntetőeljárások felülvizsgálata 
az elítélt javára, ha az eljárás később alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály 
alapján folyt. Ezt az alkotmányos büntetőjog követeli meg.109 

                                                 
102 „A Parlament tetszése szerint fenntarthatja, eltörölheti vagy visszaállíthatja a halálbüntetést — 
amíg e büntetés alkotmányosságáról az Alkotmánybíróság ki nem mondta a végső szót.” 23/1990. 
(X. 31.) AB határozat. 
103 Nyilván a jogalkotó is megszüntethet jogszabályt ex tunc hatállyal, ha az a jogbiztonsággal 
összeegyeztethető. Egy büntetőjogszabály esetén quasi amnesztiát jelentene. 
104 Az alkotmánykonform értelmezés technikáját lásd bővebben Illéssy, 2001. 
105 Kelsen, 1988, 47—49. 
106 1475/B/1995. AB határozat. 
107 Lásd részletesen a „2.3. Az alkotmányjogi panasz és az utólagos normakontroll viszonya” cím 
alatt. 
108 Lásd Abtv. 43. § (3) bekezdését: „az eljárásban alkalmazott rendelkezés semmisségéből”. 
109 10/1992. (II. 25.) AB határozat. 
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4. Hatályát vesztett jogszabály alkotmányossági vizsgálata 

Az eddigiekben az általánosabb hatályos jogszabályok vizsgálatáról volt szó. Már 
itt is felmerültek a jogszabály-megsemmisítés időbeli hatályának problémái, amelyen 
az Alkotmánybíróság sikeresen túl tudott lépni. Az igazi gondot és zavart azonban a 
hatályát vesztett jogszabály alkotmányossági vizsgálta okozta és okozza. Az 
alábbiakban erről lesz szó. 

Az Abtv. a jogszabály alkotmányellenessége következményeit szabályozza, mind 
magára az alkotmányellenes jogszabályra nézve, mind pedig az annak alapján 
korábban létrejött jogviszonyok sorsa tekintetében.110 Voltaképpen a hatályon kívül 
helyezett jogszabály alkotmányossági vizsgálatánál az absztrakt és konkrét 
normakontroll intézményeit az Abtv. és az annak rendelkezésit kiegészítő (pótló) 
Tüh. külön utakra tereli. 

Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata, hogy az absztrakt normakontroll 
keretében csak a hatályos jogszabályokat vizsgálja (ergo a hatályon kívül helyezettet 
nem). A Tüh. 29. § szerint: „Az Alkotmánybíróság az indítványt visszautasítja, ha 
megállapítható, hogy f) a megsemmisíteni kért jogszabály az indítvány benyújtását 
megelőzően már hatályát vesztette. Ez a rendelkezés nem alkalmazható az Abtv. 
38. § (1) bekezdésében meghatározott bírói kezdeményezés és a 48. § (1) 
bekezdésében szabályozott alkotmányjogi panasz esetében.” A Tüh. 31. § szerint: 
„Az Alkotmánybíróság az eljárást megszünteti, ha a) az indítvány benyújtása után a 
vizsgálat alá vont jogszabály hatályát vesztette, és ezzel az indítvány tárgytalanná 
vált.” „A bíróság ezt magától értetődőnek vette, s nem a szabályt, hanem a rögtön 
ismertetendő kivételeket indokolta csak meg.”111 Sőt a kérdés legteljesebb kifejtése 
sem annyira az alapgondolatot, mint inkább a már nem hatályos norma alkotmány-
ellenességének lehetséges jogkövetkezményeit tárgyalja.112 

Az Alkotmánybíróság hatályát vesztett jogszabályok alkotmányossági vizsgálatát 
is elvégzi, ha a jogszabályt valamely konkrét ügyben még alkalmazni kell (konkrét 
normakontrollok esete). Ezt a hatáskörét az Abtv. 43. § (4) bekezdésre alapítja, 
amely szerint az Alkotmánybíróság a fő szabálytól — azaz a norma ex nunc hatályon 
kívül helyezésétől — eltérhet,113 s az alkotmányellenes jogszabály konkrét esetben 
történő alkalmazhatóságáról is rendelkezhet, ha ezt az eljárást kezdeményező 
különösen fontos érdeke indokolja. A bíróság szerint ugyanezek érdekek indokolják 
a normakontroll elvégzését.114 A „konkrét esetben alkalmazhatósághoz” azonban az 

                                                 
110 10/1992. (II. 25.) AB határozat. 
111 Sólyom, 2001, 271. 
112 1475/B/1995. AB határozat. 
113 Érhetetlen módon 36/J/1990. AB végzés szerint ugyanakkor „Az indítványozó helytelenül 
értelmezi és tévesen hivatkozik az Abtv. 43. § (4) bekezdésében foglaltakra (…), mert e rendelkezés 
az alkotmányellenesnek minősített jogszabály hatályon kívül helyezésének időpontjára állapított meg 
az általános szabálytól (Abtv. 42. §) eltérő rendelkezést és nincs összefüggésben a hatályát vesztett 
jogszabállyal kapcsolatos alkotmánybírósági hatáskörrel.” 
114 1163/B/1990. AB határozat és 34/1991. (VI. 15.) AB határozat. 
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kell, hogy a jogszabály konkrét ügy kapcsán kerüljön az Alkotmánybíróság elé, 
amely esetből pedig csak kettő van. Már nem hatályos jogszabály konkrét 
normakontrollját az első ilyen bírói kezdeményezés óta az Alkotmánybíróság 
folyamatosan elvégzi.115 A másik eset, ha alkotmányjogi panasz keretében támadja 
az indítványozó az ő ügyében alkalmazott jogszabályt. „Alkotmányjogi panaszra 
csak ritkán vizsgált hatályon kívül helyezett jogszabályt az Alkotmánybíróság; 
gyakoribb, hogy az ilyen normakontroll elvi lehetőségét állapítja meg obiter116.”117 

Kivételek kivételeként kell megemlítenünk még az utólagos normakontrollal 
kapcsolatban az Alkotmánybíróság azon gyakorlatát — a speciális, önállóan is 
nevesített eseten, az alkotmányjogi panaszon túl —, hogy még egy vonatkozásban 
teret enged a már nem hatályos norma alkotmányossági vizsgálatának, mégpedig 
akkor, ha olyan adóügyben kell alkalmazni, ami még öt éven (sic!) belülinek 
tekinthető.118 Az Alkotmánybíróság ezzel kapcsolatban a következőket állapítja 
meg: A formailag már hatályon kívül helyezett jogszabály megsemmisítésének 
kimondására nem kerülhet sor, az szükségtelen. Ezért alkotmányellenesség 
megállapítása esetében az Alkotmánybíróság az érintett jogszabályoknak vagy 
rendelkezéseknek a konkrét ügyben történő alkalmazását vagy általános érvénnyel a 
jövőbeli alkalmazását tiltja meg. Az Alkotmánybíróság elvi éllel mondja ki tehát, 
hogy a már hatályon kívül helyezett, de ténylegesen tovább élő adóügyi 
jogszabályok alkotmányellenessége esetén az alkalmazás általános érvényű tilalmáról 
szóló rendelkezés — az Abtv. 40. §-ában119 meghatározott — megsemmisítéssel 
azonos hatású alkotmánybírósági döntést jelent. A jövőre nézve, erga omnes hatállyal 
meghozott ilyen döntés, az Abtv. 43. § (2)120 bekezdésére figyelemmel, a határozat 
kihirdetése előtt jogerősen lezárt ügyeket nem érinti.121 

Hol itt a probléma? — merülhet fel a kérdés, hiszen az Alkotmánybírósági 
gyakorlat itt is egy koherens rendszer látszatát kelti. Ne felejtsük azonban, hogy a 
legmélyebb folyó hömpölyög a legkisebb zajjal.122 Elég csak 1994-ben az 
Alkotmánybírósághoz folyton visszaköszönő adóügyi zűrzavarra gondolni. Ott az 
Alkotmánybíróság egy bűvészmutatvánnyal megoldotta a problémát: bevezette a 

                                                 
115 A gyakorlat a már többször hivatkozott 34/1991. AB határozatról töretlen. Lásd például a 
670/B/1997. AB határozatot. 
116 Alkotmányjogi panaszról döntött a 7/1994. (II. 18.) AB határozat. Csupán a hatályon kívül 
helyezett norma vizsgálatának elvégezhetőségét mondja ki a 1475/B/1995. AB határozat és a 
670/B/1997. AB határozat. 
117 Sólyom, 2001, 271–272. 
118 Tilk, 2005. 
119 Abtv. 40. §: „Ha az Alkotmánybíróság a jogszabály, illetőleg az állami irányítás egyéb jogi 
eszközének alkotmányellenességét állapítja meg, a jogszabályt vagy az állami irányítás egyéb jogi 
eszközét teljesen vagy részben megsemmisíti.” 
120 Abtv. 43. § (2) bekezdés: „A jogszabálynak vagy az állami irányítás egyéb jogi eszközének 
megsemmisítése — (3) bekezdésben foglalt eset kivételével — nem érinti a határozat közzététele 
előtt létrejött jogviszonyokat, s a belőlük származó jogokat és kötelezettségeket.” 
121 7/1994. (II. 18.) AB határozat. 
122 „Altissima quaeque flumina minimo sono labuntur.” (Curtius Rufus) 
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formális hatályon kívül helyezés érvelését. De az igazi problémához meg kell 
ismételnem a fentebb elmondottakat: a büntetőjogra nézve az actio popularis a 
törvény erejénél fogva nemcsak az egyébként az alkotmányjogi panaszhoz fűzhető 
egyéni jogorvoslattal jár, hanem minden büntetőeljárás felülvizsgálatával, amely 
alkotmányellenes jogszabályon alapult.123 Mivel a formális hatályon kívül helyezés 
érvelését az Alkotmánybíróság csak az adóügyekben alkalmazza — ezt a magam 
részéről indokolatlannak is tartom124 — a hatályon kívül helyezett büntető 
jogszabály csak a két konkrét normakontroll szigorú feltételrendszerében 
vizsgálható. Ugyanakkor ennek jogorvoslata ugyanúgy — mint eredetileg — 
minden érintett jogalanyra kihat.125 Jóformán az Abtv. büntető jogszabályokra 
vonatkozó jogorvoslattal járó actio popularisa lényegében beszűkül az indítványozók 
feszes körére úgy, hogy annak jogkövetkezményei változatlanok maradnak, amivel a 
jogintézmény teljesen kiszámíthatatlanná válik. Ez gyakorlatilag a Tüh. szabályain 
alapul — s  ezzel immár felsejlik a Tüh. és az Abtv. ütközése is. 

5. Büntetőjogág helye és szerepe a jogrendszerben 

Már hivatkoztam arra, hogy a büntetőjog sajátosságaiból adódik a 
visszamenőleges hatályú megsemmisítés, vagy akár az actio popularis-hoz kötött 
jogorvoslat. Az Alkotmánybíróság már működésének kezdetén lenyomatát hagyta 
annak, hogy mit is gondol az alkotmányos büntetőjog rendszeréről, jóllehet a 
rendszerváltás körülményei is kikényszerítették ezt. Az Alkotmánybíróság ezen 
döntései máig hivatkozási alapul szolgálnak a témában, melyeket magam részéről is 
etalonként kezelek. 

„A büntetőjog a jogi felelősségi rendszerben az ultima ratio. Társadalmi 
rendeltetése, hogy a jogrendszer egészének szankciós zárköve legyen. A büntetőjogi 
szankció, a büntetés szerepe és rendeltetése a jogi és erkölcsi normák épségének 
fenntartása akkor, amikor már más jogágak szankciói nem segítenek. Az 
alkotmányos büntetőjogból fakadó tartalmi követelmény, hogy a törvényhozó a 
büntetendő magatartások körének meghatározásakor nem járhat el önkényesen. 
Valamely magatartás büntetendővé nyilvánításának szükségességét szigorú mércével 
kell megítélni: a különböző életviszonyok, erkölcsi és jogi normák védelmében az 
emberi jogokat és szabadságokat szükségképpen korlátozó büntetőjogi 
eszközrendszert csak a feltétlenül szükséges esetben és arányos mértékben indokolt 
igénybe venni, akkor, ha az alkotmányos vagy az Alkotmányra visszavezethető 

                                                 
123 Lásd részletesen a „2.3. Az alkotmányjogi panasz és az utólagos normakontroll viszonya” cím 
alatt. 
124 Ugyanazok az indokok fellelhetők a büntetőügyekben, mint az adóügyekben, ráadásul sokkal 
nyomatékosabban. 
125 Itt annak sincs jelentősége, hogy a jogviszony már lezárt, hiszen az alkotmányellenesség ex lege 
feloldja azt. 
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állami, társadalmi, gazdasági célok, értékek megóvása más módon nem 
lehetséges.”126 

„Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Btk. (...) tilalmazott magatartásnak 
(...) az egyént és a társadalmat érintő hatásai, következményei olyan súlyosak, hogy 
más felelősségi formák, így a szabálysértési vagy polgári jogi felelősségi rendszerek 
eszközei elégtelenek az ilyen magatartások tanúsítóival szemben. E magatartások 
helytelenítésének, elítélésének erőteljes kifejezése, azon demokratikus eszméknek, 
értékeknek megerősítése, amelyek ellen e cselekmények elkövetői támadnak, 
valamint a megsértett jog és erkölcsi rend helyreállítása a büntetőjog eszközeit 
igényli.”127 

„Alkotmányos jogállamban a büntetőjog nem pusztán eszköz, hanem értéket 
véd és maga is értékeket hordoz: az alkotmányos büntetőjogi elveket és garanciákat. 
A büntetőjog a büntetőhatalom gyakorlásának törvényes alapja és egyúttal az egyéni 
jogok védelmének szabadságlevele is. A büntetőjog értékvédő ugyan, de 
szabadságlevélként az erkölcsi értékek védelme körében nem lehet az erkölcsi 
tisztogatás eszköze.”128 

5.1. Jogrend sérelme 

Ebben a büntetőjogi rendszerben a bűncselekmények a társadalom jogi 
rendjének sérelmeként szerepelnek és a büntetés jogát az állam gyakorolja. A 
bűncselekmények ténylegesen okozhatnak magánsérelmet, azonban a társadalom, a 
jogrend megsértéseként való értékelésük vezetett az állam büntető hatalmához, az 
állami büntetőmonopóliumhoz.129 A megsértett jogrend esetén a szankció 
alkalmazása a normatív várakozások hitelének visszaállítása, azaz annak igazolása, 
hogy a megsértett társadalmi várakozás továbbra is érvényes.130 

A demokratikus jogállamban a büntető hatalom alkotmányosan korlátozott 
közhatalmi jogosítvány és egyben alkotmányos kötelezettség. A büntető hatalom 
gyakorlásának, a büntető igény érvényesítésének intézmény- és eszközrendszere 
közvetlen alkotmányos jelentőséggel bír; a büntető felelősségre vonás szabályai 
alkotmányos jelentőségűek. A büntetőeljárás közhatalmi jellegéből, feladatának 
természetéből következően szükségképpen érinti az egyének alkotmányos 
alapjogait.131 Azokban az esetekben viszont, amikor egy büntető jogszabály 
alkotmányellenesnek bizonyul, a jogalkotó feltevése a jogrend sérelméről tévesnek 
mutatkozik. E tévedés alapján szükségképpen jogkorlátozó jogviszonyokat létesít, 
ami természetszerűleg magánérdekek sérelmével is jár, azonban — mint minden 
alkotmányellenes szabály egyébként — a jogrendet sérti meg. Ahogy azonban a 

                                                 
126 30/1992 (V. 26.) AB határozat. 
127 30/1992 (V. 26.) AB határozat. 
128 11/1992 (III. 5.) AB határozat. 
129 40/1993. (VI. 30.) AB határozat. 
130 Kulcsár, 2002, 161. 
131 Részletesen lásd: 42/1993. (VI. 30.) AB határozat. 
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jogállami inga egy szélső állapotában az alkotmányos büntetőjog helyezkedik el, úgy 
az inga másik szélső helyzetében alkotmányellenes büntetőjogszabály áll. A 
jogrendet mindkét állapotban drasztikus sérelem éri, amelynek helyreállítása 
főképpen közérdekű. 

Az alkotmányellenes büntetőjogszabály szimpla megsemmisítésével (hatályon 
kívül helyezéssel) ugyanakkor a jogrend még nem áll helyre, ellentétben más jogági 
jogszabályokkal. Míg utóbbiaknál a ráépülő jogviszonyok védelmére mindig 
fellelhető valamilyen jogállami érték (legvégső érvként a jogbiztonság), addig az 
előbbinél a jogviszonyok védelmére „az Alkotmányban rögzített más, fontos 
alapjogok korlátozásának sem alkotmányos, sem büntető anyagi jogi célja és 
értelme nincs”;132 jogállamtól idegen büntettek és büntetések végrehajtásával az 
állam az Alkotmány egész alapjogi koncepciójával kerülne szembe.133 Mindaddig, 
amíg az alkotmányellenes büntetőjogszabály hatása tovább él a hátrányos 
következményekben, addig nem beszélhetünk a jogrend helyreállításról.134 

5.2. Büntetőeljárás kérdőjelekkel 

A teljesség igényével megemlítendő a büntetőeljárásban szabályozott reparáció 
intézménye. Ezzel a sikeres alkotmányossági vizsgálat hatása azokra is kiterjed, akik 
már mentesültek a hátrányos következmények alól, azonban ezekben az esetekben 
az Abtv. szerinti kötelező felülvizsgálat eshetőlegessé válik. Ez azért fontos, mert az 
önrendelkezés — fejti ki az Alkotmánybíróság a törvényes óvással kapcsolatos 
határozatában — „az emberi méltósághoz való jog tartalmi eleme”.135 Ez azonban 
csak a hátrányos következmények alól való mentesülés után aktivizálódik, mert 
addig más alkotmányos elvek megelőzik.136 Ezzel a jogalkotó egyértelműen 
kifejezésre juttatja, hogy alkotmányellenes büntető jogszabály esetén maga a 
jogrendszer sérül (legalitás), így annak épsége (helyre)felállítása során az egyén 
érdekei háttérbe szorulnak, és a jogalanynak nincs választási lehetősége, hogy 
kívánja e a jogerősen lezárt ügye „bolygatását” vagy sem (jóllehet általában javát 
szolgálja).137 Ez pedig dicséretes, és inkább hat a jogbiztonság mellett, mint ellene, 
kifejezve azt, hogy önmagában az érintettség egy büntető jogviszonyban súlytalan, 
alkotmányos érvként nem szolgálhat. Amint viszont a jogrend sérelme helyreáll, a 
köz érdeke háttérbe szorul, és ismét előtérbe kerülnek az egyéni sérelmek, melyeket 
az állam okozott. 

                                                 
132 42/1993. (VI. 30.) AB határozat. 
133 Vö. a halálbüntetésről: 23/1990. (X. 31.) AB határozat. 
134 A hátrányos következmények megszűnése után a jogrend automatikus helyreállása a közérdek 
hátraszorulása és egyén önrendelkezési jogának feléledéséből ered. A hátrányos következmények 
mentesülése után a büntetőeljárásról szóló törvény biztosítja a reparációt. Lásd Be. 416. § f) pont. 
135 9/1992. (I. 30.) AB határozat. 
136 Lásd részletesen az „5.1. Jogrend sérelme” cím alatt. 
137 Be. 417. § (2) bekezdés: „A 416. § (1) bekezdésének e) és g) pontjában meghatározott esetekben a 
legfőbb ügyész hivatalból köteles a felülvizsgálati indítványt benyújtani.” 
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A jogalkotó a büntetőjogszabály hatályon kívül helyezésével azonban 
drasztikusan lecsökkenheti azon személyek körét, akik ezen intézmény 
igénybevételére jogosultak. Ugyanis alkotmányellenesség kimondására csak konkrét 
normakontroll előterjesztésének nyomán kerülhet immáron sor. Azonban, mivel a 
bírói kezdeményezés esetén az érintett nem a Be. reparációját veszi igénybe, hiszen 
siker esetén nincs is mit reparálni, valamint az alkotmányjogi panasz folyamán pedig 
csak a kis tárgyi súlyú ügyeknél jöhet szóba az elbírálás időpontjában a hátrányos 
következmények alóli mentesülés, az alkotmányellenes jogszabály vizsgálatának 
indítványozói és a reparáció jogosultjai gyakorlatilag nem esnek egybe. Ennek 
egyenes következménye, hogy a hátrányos következmények alól mentesülteknek 
semmilyen befolyása sincs a Be. reparáció intézményének jogosultjai körére. Úgy 
szorul hátra az önrendelkezési jogot elnyomó közérdek, hogy közben az 
önrendelkezési jog mégsem éled fel. Így gyakorlatilag a jogalkotó a reparáció 
intézményét kiüresíti. 

Már érintőlegesen említésre került a kilencvenes évek elején folytatott érdekes 
legfelsőbb bírósági gyakorlat.138 Ott arra hivatkozva nem változtatott a jogerős 
ítéleten a Legfelsőbb Bíróság, hogy az Alkotmánybíróság kötelezően elrendelt 
felülvizsgálata érintetlenül hagyta a Be. azon szakaszát, amely szerint a megtámadott 
határozat idején hatályos jogszabályok és — a megalapozatlanság esetét kivéve — a 
megtámadott határozatban megállapított tényállás alapján kell elbírálnia.139 Ezzel 
azonban a Legfelsőbb Bíróság véleményem szerint egyenesen ignorálta a 
jogállamiságot, ugyanis a jogállamiság elvéből (is) következik, hogy az 
Alkotmányban szabályozott szerveknek az a kötelessége, hogy alkotmányos 
jelentőségű hatásköreiket jóhiszeműen, feladataik teljesítését kölcsönösen segítve, 
együttműködve gyakorolják.140 Ekként a Be. szabályainak változatlanul tartása 
mellett is érdemben el kellett volna végeznie a felülvizsgálatot. Ennek 
következményeként a jogalkotó feloldani kényszerült ezt az ellentmondást. 

Az Alkotmánybíróság elvi kiindulópontja nyilván a büntetőjogszabály ex tunc 
megsemmisítése, míg a Legfelsőbb Bíróság elvi kiindulópontja a büntetőjogszabály 
ex nunc megsemmisítése. A jogalkotó az utóbbit fogadta el, de úgy, hogy ez előzőt 
sem vetette el. Az egyéb szabályozást változatlanul hagyva a Be. fent említett 
előírását módosította arra, hogy a „felülvizsgálati indítványt az elbírálásakor 
hatályos jogszabályok alapján kell elbírálni”.141 Az én fogalomrendszeremben ez a 
visszamenőleges jogalkotás tilalmába, ekképpen nullum crimen sine lege elvébe ütközik. 
Mert például, ha egy már hatályon kívül helyezett büntetőjogszabály 
alkotmányellenességét állapítja meg az Alkotmánybíróság, akkor a Legfelsőbb 
Bíróságnak az irányadó tényállást a Be. említett szakasza szerint már a mostani, az 

                                                 
138 Lásd a „2.2. Alkotmányjogi panasz” cím alatt. 
139 Lásd például BH 1992.680. 
140 8/1992. (I. 30.) AB határozat. 
141 Be. 423. § (2) bekezdés. 
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új Btk. tényállás142 alapján kell megítélnie, tehát olyan törvény alapján, ami az 
elkövetéskor még nem is létezett. 

6. Eltűnt Alkotmány 

6.1. Jogkorlátozás 

A hatályon kívül helyezett jogszabály vizsgálatra jogosult indítványozók körének 
szűkítése az érintettekre még magyarázható azzal, hogy a hatályon kívül helyezett 
jogszabályt megsemmisíteni már nem lehet,143 valamint a ráépülő jogviszony 
tekintetében általános érvényű és kötelező felülvizsgálat nincs, ugyanakkor a 
hatályon kívül helyezett büntető jogszabály indítványozók körének ilyen irányú 
szűkítésére alkotmányos érvek nehezen támaszthatók.144 Az általános és kötelező 
felülvizsgálat ugyanis pont azt a célt szolgálja, hogy az indítványozó érintettségének 
nincs jelentősége. Visszásságba csap át, hogy valaki ez esetben úgy válhat közérdek 
képviselőjévé, hogy jogerősen el kell, hogy ítéljék — a feltételek ilyetén együttállása 
meglátásom szerint a diszkrimináció tilalmába is ütközik. Sőt az is elképzelhető, 
hogy a jelenlegi gyakorlat szerint már egyetlen indítványozásra jogosult sincs, és 
ebben az esetben a jogrend sérülése is véglegessé válik.145 A csönd nem tesz 
alkotmányossá. 

Az eddigiekben azt is tisztáztuk, hogy a büntetőjogszabály alkotmányossági 
vizsgálata actio populáris-hoz kötött jogorvoslat. A jogorvoslat benyújtását az 
irányadó jogszabályok, egyéb feltételek mellett, éppen a jogállamhoz tartozó 
jogbiztonság érvényesülése végett [Alkotmány 2. § (1) bekezdés], határidőket 
megszabva teszik lehetővé.146 Vajon felhozhatjuk-e érvként a jogbiztonság elvét? A 
válasz egyértelmű: NEM. 

Az alkotmányjogi panasznál megszabott hatvan napos határidő a hatályos 
jogszabály alkotmányossági vizsgálatánál egy felesleges kitétel,147 a hatályon kívül 
helyezett jogszabályok esetén pedig jogbizonytalanságot és kiszámíthatatlanságot 
eredményez. A kételyeket szertefoszlatva ugyanis a hatvan nap jelen 
konstellációban nem anyagi jogi, tehát nem arról van szó, hogy mulasztásával az 
érintett a jogviszony sorsa tekintetében végérvényesen és megváltoztathatatlanul ki 
lenne szolgáltatva, hanem csupán arról, hogy az Alkotmánybíróság eljárás 
megindítására e tekintetben többé nem jogosult. Más érintett sikeres alkotmányjogi 

                                                 
142 Értsd: a régit módosító. 
143 1475/B/1995. AB határozat. 
144 Talán elfogadható érvként jelenhetne meg, hogy az indítványozó vagy saját, vagy más hátrány 
alatt álló érintettségét igazolja. Erre azért lehet szükség, hogy a jogszabály az általános hatályon kívül 
helyezést valóban túlélte-e. Ellenkező esetben az alkotmánybírósági vizsgálat parttalanná válhatna. 
145 Lásd részletesen az „5.1. Jogrend sérelme” cím alatt. 
146 185/B/1991. AB határozat. 
147 Lásd részletesen a „2.3. Az alkotmányjogi panasz és az utólagos normakontroll viszonya” cím 
alatt. 
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panasza esetén, mivel azt az Abtv.148 közérdekűvé transzformálja, az 
Alkotmánybíróság elrendeli az összes alkotmányellenes jogszabály vagy állami 
irányítás egyéb jogi eszköze alapján jogerős határozattal lezárt büntetőeljárás 
felülvizsgálatát, tehát azokét is, akik eljárásjogi szempontból már nem jogosultak. 
(Azaz a jogszabályi rendelkezést az alkotmányjogi panasz intézménye tartalmilag 
tovább „élteti”.149) „A jog érvényesülésének kiszámíthatósága magában foglalja a 
jogalkalmazás, így a bírósági eljárások kiszámíthatóságát is…”,150 a jelenlegi 
gyakorlat pedig ezt alapvetően bizonytalanná teszi, ami sérti a jogbiztonság 
követelményét. 

Teljesen zavarba ejtő és illogikus az is, hogy míg a büntető anyagi jog megsértése 
esetén a felülvizsgálat — a terhelt javára — nincs határidőhöz kötve,151 addig az 
Alkotmány, mint a legfőbb norma, megsértése esetén a felülvizsgálatra csupán 
hatvan nap állhat rendelkezésre. Ez pedig csak akkor lenne indokolható, ha 
alkotmány elismerné az alapjogok „elévülését”, az állammal szemben való 
kikényszeríthetőségének elenyészését, ami egyet jelente az állam korlátlan 
hatalmával. A jogállamban korlátlan hatalom márpedig nincs.152 

6.2. Legalizált alkotmányellenesség 

Hatályos büntetőjogszabály alkotmányossági vizsgálata bárki által és 
tulajdonképpen határidő nélkül kezdeményezhető, ám a hatályon kívül helyezett 
büntetőjogszabály alkotmányossági vizsgálatára csupán az érintettek jogosultak, az 
ügyüket lezáró jogerős határozat kézbesítésétől számított hatvan napon belül.153 Ezt 
az óriási különbséget a jogalkotó hatályon kívül helyezési aktusa eredményezi. 

Az alkotmányjogi panasz esetén tehát minden egyes indítványozónak hatvan 
napja van arra, hogy panaszát beterjessze. E határidő vétlen (avagy akár vétkes) 
elmulasztásával az érintett jogviszonyokra megszűnik az alkotmány hatálya (sic!). 
Lényegében a büntető törvénykönyv szabályai megelőzik az Alkotmány 
rendelkezéseit. Így az Alkotmánybíróság jelenlegi gyakorlata átjárót nyit a hatalmi 
ágak között, ami sérti a jogállamiság alkotóelemének tekintett hatalmi ágak 
elválasztásának elvét, mégpedig úgy, hogy a törvényhozás jogalakító (konstitutív) 
aktusa, egy büntető jogszabály hatályon kívül helyezésével az igazságszolgáltatásban 
(törvényhozás-igazságszolgáltatás aspektusában) előre kalkulálható módon 
végérvényesen és megváltoztathatatlanul alkotmányellenes helyzeteket „fixálhat” 
(legalizál). 

                                                 
148 43. § (3) bekezdés. 
149 vö. Sólyom,  2001, 34. 
150 9/1992. (I. 30.) AB határozat. 
151 Be. 418. § (2) bekezdés: „A terhelt javára szóló felülvizsgálati indítvány benyújtása — a 416. § (2) 
bekezdésének esetén kívül — nincs határidőhöz kötve. Az indítvány benyújtását nem zárja ki, hogy 
a terhelt büntetését végrehajtották, vagy a terhelt büntethetősége megszűnt.” 
152 28/1995. (V. 19.) AB határozat. 
153 A határidő anyagi vagy eljárási voltáról, lásd Tilk, 2005. 
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6.3. Szemléltetés 

Álljon végezetül néhány példa: az Alkotmánybíróság 9/1992. (I. 30.) AB 
határozatában foglalkozott a törvényességi óvásról. Ha az indítványozó a 
törvényességi óvás intézményének eltörlését absztrakt normakontrollban kérte 
volna, de a kérelme alatt a jogalkotó eltörli azt, a Tüh. szerint az Alkotmánybíróság 
nem tehetett volna mást, mint az indítványt visszautasítja, vagy az eljárást 
megszünteti. Következésképpen az Alkotmánybíróság nem rendelhette volna el 
„mindazon büntetőeljárások felülvizsgálatát, amelyekben a törvényességi óvás 
nyomán a terheltre a jogerős határozatnál hátrányosabb határozatot hoztak, feltéve, 
hogy az elítélt még nem mentesült a hátrányos következmények alól.” Ezek a 
jogviszonyok, így megtámadhatatlanokká válnának, a jogalkotó aktusával — bár 
azok továbbra is nyilván alkotmánysértők maradtak — legalizálja azokat.154 

Másik példaként említhetjük, amikor a jogalkotó hoz egy alkotmánysértő 
büntetőjogszabályt, majd módosítja. A módosítással a régi szabály hatályát veszti, 
de a büntetőtörvény időbeli hatályára vonatkozó általános szabály szeirnt155 a 
bűncselekményt az elkövetése idején hatályban lévő törvény szerint kell elbírálni. 
Az eredeti szabállyal szemben — egy kivételtől eltekintve156 — absztrakt 
normakontroll már nem kérhető, vagyis az ilyen jellegű indítványt az 
Alkotmánybíróság visszautasítja, vagy az eljárást megszünteti. Feltétezzük, hogy a 
már nem hatályos szabály alapján elítélnek valakit, aki elmulasztja az alkotmányjogi 
panasz feltételeinek betartását, így indítványát elutasítják. Majd évek múltán szintén 
ugyanazon jogszabály alapján elítélnek valakit (akár őt magát is újra!) és ugyanazon 
indítványt már a feltételek betartása mellett (hatvan napon belül) ismét beterjesztik 
alkotmányjogi panaszra. Ennek eredményeképpen az alkotmányellenes jogszabály 
alapján jogerősen lezárt büntetőeljárások felülvizsgálatát elrendeli az 
Alkotmánybíróság (tehát azt is, amelynek a beadásánál mulasztás történt). A két 
időszak között azonban az alkotmánysértő helyzet törvényes és végrehajtható volt. 
Ez aligha nevezhető jogbiztonságnak. A példák tárháza e témában azonban 
kimeríthetetlen. 

                                                 
154 Megjegyzendő, hogy a Legfelsőbb Bíróságon elakadt ezen ügyek felülvizsgálta. Lásd például BH 
1992.616. 
155 Btk. 2. §. 
156 Az Alkotmánybíróság határozatában és végzésben, többek között a 258/B/1991. AB végzésében 
kifejti, hogy az Alkotmánybíróság „… a jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezése esetén csak 
akkor terjeszti ki eljárását az új jogszabályi rendelkezések vizsgálatára, ha azok az indítvánnyal 
támadott, de időközben hatályon kívül helyezett jogszabályi rendelkezésekkel azonos szabályozást 
tartalmaznak.” Ezt azonban alkalmazni, annak fogalmi elemei miatt, nem lehet akkor, amikor az 
alkotmányossági vizsgálat éppen a büntető jogszabály tartalmi határozatlanságára irányul. 



Cséffai Attila Csaba: Legalizált alkotmányellenesség… 
 

71                                                Optimi nostri 2009. 

V. Záró gondolatok 

A dolgozat zárásaképpen néhány összegző és jövőbe mutató gondolatot 
fogalmazok meg, felvillantva a megoldás lehetőségét a problémára.157 

Az Alkotmánybíróság tevékenysége alapvetően az Alkotmányon nyugszik,158  
valamint az Alkotmánybíróság gyakorlatában alkalmazott elvből, miszerint az 
Alkotmánybíróság hatásköreit alkotmányos jogállásával összhangban kell 
értelmezni. Az Alkotmánybíróság feladatát, az Alkotmány védelmét csak e 
szempontok messzemenő figyelembe vételével tudja teljesíteni, hogy az Alkotmány 
ne csupán „jótanácsok gyűjteménye”159 legyen, hanem a legfőbb jogi norma. „Ha 
tehát egy norma, akárcsak egy egyedi eljárásban is túlélte az általános hatályon kívül 
helyezést, az alkotmánybírósági kontrollnak követnie kell oda is”.160 ennek eljárási 
akadályai nem lehetnek, mert az felborítja a hierarchikus jogszabályi rendet, 
átrendezi a demokratikus jogállami értékeket annulálva a materiális jogállam 
alkotórészének tekintett igazságosságot. Az igazságosságot, ami az egyes jogok 
értéktartalmának kibontásával pedig a pozitivizmussal való visszaéléssel szemben 
véd.161 

Az Alkotmánybíróság eljárásának szabályozása — a korábban említett — 
elkapkodott technikai előkészítésének megfelelően hézagos és ellentmondásos lett. 
Az alapkérdés az, hogy az Alkotmánybíróság elsődleges feladata az absztrakt 
alkotmányos rend biztosítása-e, vagy az alapvető emberi jogokon esett egyéni 
sérelmek orvoslása. Az absztrakt normakontroll és az alkotmányjogi panasz 
természetesen nem zárja ki egymást, mivel az alkotmányos jogok egyéni sérelmének 
megállapítása és esetleges jóvátétele gyakran jogszabály alkotmányellenességének 
kimondásával jár, azaz közvetett normakontroll. A fenti kérdés eldöntése azonban 
meghatározza az indítványozók körét, az Alkotmánybíróság elé kerülő ügyek 
aktualitását, s más helyet jelöl ki számára a jogállam rendszerében, attól függetlenül, 
hogy a helye a hierarchiában ugyanaz marad. A fenti alapkérdés az 
Alkotmánybíróság megalakulása óta napirenden van.162 Legalább négy 
törvényjavaslat került már a plénum elé, utoljára 2005-ben a T/4487. számon, de 
ezek különféle okok miatt megakadtak a törvényhozás labirintusában és törvényi 
szintre nem emelkedtek. E törvényjavaslatok közös jellemzője, hogy „törekszik az 
Alkotmánybíróság egyes eljárásai tekintetében a pontosabb szabályozás 
kialakítására”.163 Azonban a „probléma gyökerét” a Bárándy Péter igazságügyi-
miniszter által beterjesztett javaslat sem kezeli, s például az alkotmányjogi panasz 
intézményét lényegében változatlanul hagyja. E javaslatok elemzése azonban már 

                                                 
157 Lásd Függelék. 
158 2/2002. (I. 25.) AB határozat. 
159 Eisenmann, 1928, 22. 
160 Sólyom, 2001, 272. 
161 21/1996. (V. 17.) AB határozat. 
162 Sólyom, 2001, 19–20. 
163 Tilk, 2005. 
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meghaladná jelen tanulmányom kereteit, így átugorva e kázust, a következőkben de 
lege ferenda az Alkotmánybíróság hatásköreit alkotmányos jogállásának primátusából 
kiindulva, a jelenlegi gyakorlatnál lényegesen egyszerűbb és tisztább megoldást 
javasolok a kérdés megoldására. 

Sólyom László kifejti, hogy „az Abtv. 43. §-ban szét kellene választani egyrészt 
az absztrakt normakontroll, másrészt a konkrét kontroll és az alkotmányjogi panasz 
következményeit.”164 E gondolatokkal a legmesszebb menőkig egyet kell érteni. Ez 
két lépcsőben el is végezhető.165 Egyrészt a hatvan napos határidőt mint feltételt 
(amely ráadásul még alkotmányellenesnek is tűnik) büntetőügyekben meg kell 
szüntetni. Másrészt az alkotmányjogi panasz és az absztrakt normakontroll 
kapcsolatát fel kell számolni, amelyet a jelenleg hatályos Abtv. 48. § (3) bekezdése 
jelent. Ez után lehet az utólagos (absztrakt) normakontroll törvényi szabályozását 
ráhangolni a változásokra. Ehhez kénytelen-kelletlen hozzájárulna az 
alkotmánybíróság paradigmaváltása, mégpedig ezentúl el kellene végeznie a bárki 
által kezdeményezett utólagos normakontrollt a hatályon kívül helyezett 
(büntető)jogszabályok esetén, hasonlóan, mint jelenleg a hatályon kívül helyezett 
adóügyi jogszabályok egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata során 
teszi. 

Az absztrakt normakontrollra megmaradnának a mai fő szabályok, és kivételesen 
— ha a jogbiztonság indokolja ezt — a ex tunc hatályok kívül helyezésről is lehetne 
szó. Konkrét alkotmányossági ügyekben ezzel szemben fő szabály az 
alkotmányellenes jogszabály „alkalmazhatatlansága”.166 Attól viszont elzárkózom — 
és itt Sólyom László feltételezésével nem értek egyet —, hogy az alkotmányjogi 
panasz esetében a bíróság erga omnes hatályt egyáltalán megállapíthasson,167 mert 
megítélésem szerint ettől formálódna világossá a két intézmény elkülönülése. Ezt 
elképzelhetőnek csak az absztrakt normakontrollnál vagy akár a bírói 
kezdeményezésnél tartom, amely ezután inkább az absztrakt normakontrollhoz, 
mint az alkotmányjogi panaszhoz fog közeledni. Nem tartom kizártnak 
ugyanakkor, hogy alkotmányjogi panasz esetén az Alkotmánybíróság hivatalból (ex 
officio) vizsgálja a büntetőeljárások felülvizsgálatának elrendelésének lehetőségét, ami 
immár nem hatásköri, hanem jogosultsági kérdéskör lenne. 

Elképzelésem szerint az Alkotmánybíróság így következetesebben tudná 
alkalmazni az „élő jog” teóriáját, vagy az alkotmánykonform értelmezés technikáját, 
mely főképpen — és elsősorban ehhez is illene — az alkotmányjogi panasz 
intézményes keretébe kerülhetne. Az alkotmányjogi panasz a „valódival” 
konvergálna és az Alkotmánybíróság ki tudna alakítani egy precedens rendszerű 
ítélkezést. Velejárója lenne nyilván a holt normák168 kialakulása,169 mely így nagyobb 

                                                 
164 Sólyom, 2001, 36. 
165 Lásd: Függelék. 
166 Sólyom, 2001, 36. 
167 Megjegyzem, ez nem azt jelenti, hogy az Alkotmánybíróság ne fogalmazhatna meg mindenkire 
kötelező elvi tételeket, hanem csupán azt, hogy a jogszabály erga omnes hatályosságát nem érintheti. 
168 Hatályban lévő normák, melyeket nem alkalmaznak. 
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figyelmet fordítana az Alkotmánybíróság határozataira. A már nem hatályos 
normák pedig összhangba kerülnek az Alkotmánybíróság eszközrendszerével, 
feloldva a hatályosság és alkalmazhatóság egymásnak feszülő problémáját, aminek 
18 évvel a rendszerváltás után épp itt is lenne az ideje. 

Dolgozatomat a 20. század egyik legbefolyásosabb filozófusa, Karl Raimund 
Popper gondolatával zárom: 

 

„Ha nem tudjuk, hogyan ellenőrizzünk egy elméletet, akkor joggal kételkedhetünk 
abban, hogy van-e egyáltalán valami olyan valóság (vagy valóságos szint), amelyet a 
kérdéses elmélet leírna; ha pedig pozitíve tudjuk, hogy nem lehet ellenőrizni, akkor 
kételyeink növekedni fognak; arra gyanakodhatunk, hogy egy puszta mítoszról vagy 
meséről van szó. Ha azonban egy elmélet ellenőrizhető, akkor ebből az következik, 
hogy bizonyos fajta események nem következhetnek be; s így az elmélet állít valamit a 
valóságról.” 

  

VI. Függelék 

Az alkotmányellenesség utólagos vizsgálata (javaslat) 

37. § (1) Az alkotmányellenesség utólagos megállapítását kezdeményező 
indítványban javasolni kell a jogszabály vagy az állami irányítás egyéb jogi 
eszközének teljes vagy részbeni megsemmisítését. 

(2) Ha az Alkotmánybíróság a jogszabály, illetőleg az állami irányítás egyéb jogi 
eszközének alkotmányellenességét állapítja meg, a jogszabályt vagy az állami 
irányítás egyéb jogi eszközét teljesen vagy részben megsemmisíti. 

38. § (1) A bíró — a bírósági eljárás felfüggesztése mellett — az 
Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezi, ha az előtte folyamatban levő ügy 
elbírálása során olyan jogszabályt vagy állami irányítás egyéb jogi eszközét kell 
alkalmazni, amelynek alkotmányellenességét észleli. 

(2) Kérelemben a bíró (1) bekezdés szerinti eljárását kezdeményezheti az, aki 
szerint a folyamatban lévő ügyében alkalmazandó jogszabály alkotmányellenes. 

(3) Ha az Alkotmánybíróság a jogszabály, illetőleg az állami irányítás egyéb jogi 
eszközének alkotmányellenességét állapítja meg, a bíró azokat a folyamatban lévő 
ügyben nem alkalmazhatja. Egyéb következmények tekintetében pedig megfelelően 
kell alkalmazni a 37. § (2) bekezdését és a 39. § (2) bekezdését. 

39. § (1) Az Alkotmánybíróság a hatályon kívül helyezett jogszabály vagy az 
állami irányítás egyéb jogi eszközének alkotmányosságát nem vizsgálja, kivéve, ha 
az indítványozó igazolja, hogy 

                                                                                                                                   
169 Szigeti, 2005, 153. 
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a jogszabályt vagy az állami irányítás egyéb jogi eszközét továbbra is 
alkalmazzák; 

a jogszabály, vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze alapján jogerős 
határozattal büntetőeljárást zártak le. 

(2) Ha az Alkotmánybíróság a hatályon kívül helyezett jogszabály, illetőleg az 
állami irányítás egyéb jogi eszközének alkotmányellenességét állapítja meg, a 
jogszabálynak vagy az állami irányítás egyéb jogi eszközének teljesen vagy részbeni 
alkalmazásának általános érvényű tilalmáról rendelkezik. 

40. § Az Alkotmánybíróság a határozatát közzé teszi a Magyar Közlönyben, 
illetőleg abban a hivatalos lapban, amelyben az állami irányítás egyéb jogi eszközét 
közzé tették. 

41. § (1) A 37. § (2)-ben foglalt esetben a határozat közzétételének napján veszti 
hatályát a jogszabály vagy annak rendelkezése, és minősül visszavontnak az állami 
irányítás egyéb jogi eszköze vagy annak rendelkezése. 

(2) A már kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály az 
alkotmányellenességének megállapítása esetén nem lép hatályba. 

42. § (1) A 37. § (2) bekezdésében, 38. § (3) bekezdésében és 39. § (2) 
bekezdésében foglaltakat az Alkotmánybíróság erről szóló határozatnak a hivatalos 
lapban való közzététele napjától nem lehet alkalmazni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetek — a 43. § (2) bekezdésben foglalt eset 
kivételével — nem érinti a határozat közzététele előtt létrejött jogviszonyokat, s a 
belőlük származó jogokat és kötelezettségeket. 

43. § (1) Az Alkotmánybíróság a 41. § (1) bekezdésében, valamint a 42. § (1)–(2) 
bekezdésében meghatározott időponttól eltérően is meghatározhatja az 
alkotmányellenes jogszabály hatályon kívül helyezését vagy alkalmazhatóságának 
általános tilalmának elrendelését, ha ezt a jogbiztonság érdeke indokolja. 

(2) Az Alkotmánybíróság elrendeli az alkotmányellenes jogszabály vagy állami 
irányítás egyéb jogi eszköze alapján jogerős határozattal lezárt büntetőeljárás 
felülvizsgálatát, ha az elítélt még nem mentesült a hátrányos következmények alól, 
és az eljárásban alkalmazott rendelkezés semmisségéből a büntetés, illetőleg 
intézkedés csökkentése vagy mellőzése, illetőleg a felelősség alóli mentesülés vagy 
annak korlátozása következne. 

Az alkotmányjogi panasz (javaslat) 

48. § (1) Az Alkotmányban biztosított jogainak megsértése miatt alkotmányjogi 
panasszal fordulhat az Alkotmánybírósághoz az, akinek a jogsérelme az 
alkotmányellenes jogszabály alkalmazása folytán következett be, és egyéb 
jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, illetőleg más jogorvoslati lehetőség nincs 
számára biztosítva. 

(2) Az alkotmányjogi panasz benyújtása a jogerős határozattal lezárt 
büntetőeljárás esetén nincs határidőhöz kötve, egyebekben a jogerős határozat 
kézbesítésétől számított hatvan napon belül lehet írásban benyújtani. 
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(3) Ha az Alkotmánybíróság a jogszabály, illetőleg az állami irányítás egyéb jogi 
eszközének alkotmányellenességét állapítja meg, alkalmazhatóságát a konkrét 
esetben megtiltja. Ebben az esetben külön törvény szerinti olyan új eljárásnak van 
helye, amely a jogerő feloldásával rendelkezik. 

(4) Az Alkotmánybíróság határozatát közzé teszi a Magyar Közlönyben, és 
abban a hivatalos lapban, amelyben az állami irányítás egyéb jogi eszközét közzé 
tették. 
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Az ingatlantulajdon visszterhes vagyonátruházási illetéke 
az osztrák szabályozás tükrében, különös tekintettel az 

elkerülésének társasági jogi lehetőségeire 

Dobos István 

 
Témavezető: Dr. Pardavi László főiskolai docens 

Dr. Szegedi András egyetemi docens 
 

„Minden korok törvényhozói és bölcsei, akik a társadalom kiépítésén fáradoznak, legfőképpen 
arra törekedtek, hogy az irányításuk alatt élőkkel elhitessék, miszerint számukra is előnyösebb 
kívánságaikat legyőzni, mintsem kielégíteni, s a köz javát tekinteni saját érdekeik helyett.” 

Bernard Mandeville 

I. Bevezetés 

A magyarországi vagyonszerzési illetékszabályok problémáival először a bécsi 
Schönherr Ügyvédi Irodában töltött szakmai gyakorlat során találkoztam, ahol a 
potenciális befektetőknek tartottak egy előadást a magyar gazdaság helyzetéről, 
befektetési lehetőségekről, nem elhanyagolva a jogi környezet pozitívumainak, 
illetve gyengeségeinek a megemlítését.  

Az előadás keretében komoly kritika fogalmazódott meg a visszterhes 
vagyonátruházási illeték 10 százalékos mértéke kapcsán. Az Európai Unió 
tagállamait tekintve ez a második legmagasabb érték, amelyet ingatlan 
megszerzésekor fizetni kell (Magyarországot csupán Belgium „előzi meg“), a többi 
tagországban ugyanezt a funkciót betöltő jogintézmények jelentősen mérsékeltebb 
adókulcsot alkalmaznak.1 Az irodai munkám során kerültem kapcsolatba az osztrák 
adójogszabályokkal, különösen az ingatlanszerzési adóval kapcsolatos szabályokat 
tanulmányoztam. Az első pillanattól kezdve feltűnt a magyar szabályozáshoz 
viszonyítva az osztrák rendszer cizellált, körültekintő rendelkezései.  

Magyarországon a visszterhes tulajdonszerzési illetékkulcs európai viszonylatban 
kiugróan magas volta mellett a szabályozás véleményem szerint hiányos, illetve 
helyenként túlságosan is „nagyvonalú“, hiszen a gazdasági társaságok tulajdonában 
lévő, jellemezően nagy értékű ingatlanok átruházása könnyedén megoldható a 
társaság átalakulásának a segítségével, így kerülve ki az illetékfizetést.  

A téma súlyát jól mutatja a dolgozat mellékletéhez csatolt statisztika, amely 
szerint a központi költségvetés és az önkormányzatok között megosztandó 

                                                 
1 A „Grunderwerbsteuer” magyar megfelelője (ingatlanszerzési adó) miatt a külföldi (főképp osztrák) 
szabályok bemutatásánál következetesen az „adókulcs” kifejezést használom, a magyar 
illetékjogszabályok vonatkozásában pedig az „illetékkulcs” kifejezést. 
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illetékbevételek háromnegyedét (114 milliárd forintból 85 milliárd forint)2 az 
ingatlan visszterhes vagyonátruházási illeték teszi ki. 

Dolgozatomban a magyar szabályozás bemutatása során kiemelem a kritikus 
pontokat, az osztrák szabályozás felvázolása segítségével pedig de lege ferenda 
javaslatokat teszek a hazai illetékszabályok megváltoztatására.  

II. A magyarországi illetékszabályozás 

1. Az illeték fogalma 

Illetéken olyan központi és önkormányzati költségvetési bevételt értünk, amelyet 
mind a természetes személyek, mind pedig a jogi személyek, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetek fizetnek, ha egyrészt az illetéktörvényben 
meghatározott vagyont az ott meghatározott módon szerzik meg, másrészt ha 
közigazgatási vagy bírósági eljárást kezdeményeznek. Az illetékfizetési 
kötelezettséget az állam egyoldalúan, törvényben írja elő, a beszedéséről szükség 
esetén állami kényszer útján is gondoskodik.3  

Az illetékeknek az adóktól való elhatárolása elvileg azon alapul, hogy az illeték 
esetében az egyén vagy a szervezet állami (közigazgatási, bírói) szerv nem gazdasági 
természetű ellenszolgáltatást vesz igénybe. Gyakran említett másik elhatárolási 
szempont az illetékfizetés eseti jellege.4 Ez az elhatárolás talán védhetőbb, hiszen az 
ellenszolgáltatás ismérve formailag csupán az illetékek egyik csoportjára, az eljárási 
illetékekre igaz, a vagyonszerzési illetékekre nem. Ezért is nevezte az eljárási 
illetékeket Takács György valódi illetékeknek.5 

2. A magyar illetékszabályozás rövid története  

A magyar illetékrendszer szabályait először az 1850-ben kiadott császári nyílt 
parancs tartalmazta. Az 1920-as évekre kialakult a négyes tagozódású 
illetékrendszer, mely a törvénykezési és közigazgatási illetékek mellett a 
vagyonátruházási és az okirati illetéket foglalta magában. 1950-től az illetékrendszer 
hármas tagozódású volt: vagyonátruházási, okirati és eljárási illetékek szerepeltek az 
illetékrendszerben. Az 1986. évi illetéktörvény az okirati illetékeket megszüntette, 
vagy beolvasztotta a másik két illeték valamelyikébe.  

                                                 
2 2008. januártól szeptemberig vizsgált időszakban, lásd: 1. számú melléklet. 
3 Simon, 2007, 295. 
4 Simon, 2007, 349. 
5 Takács, 1959, 134. 
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3. Az illetékfizetési kötelezettség alkotmányos alapja 

Az illetékfizetés alkotmányos alapját az alaptörvény 70/I. § teremti meg, amely 
szerint a Magyar Köztársaság minden állampolgára köteles jövedelmi és vagyoni 
viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni.6 

A közfeladatokhoz való arányos hozzájárulás két módon valósul meg. 
Szorosabb értelemben azok vállalnak részt a központi terhekből, akik valamelyik 
közigazgatási szerv vagy bíróság szolgáltatását veszik igénybe. Az eljárást 
kezdeményezők illeték formájában történő hozzájárulása biztosítja, hogy az említett 
szervek tevékenységével felmerülő költségek egy részét nem a társadalom egésze, 
hanem azok viselik, akiknek érdekében tevékenykednek. Tágabb értelemben az 
illetékalanyok befizetései nem kapcsolódnak konkrét eljárások költségeihez, hanem 
az Alkotmány 70/I. § alapján „jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően“ 
vagyonszerzési illeték megfizetésével járulnak hozzá a közterhekhez.  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: illetéktörvény) 
preambuluma kifejezi, hogy az Országgyűlés a törvényt az állami és társadalmi 
feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi 
forrásainak gyarapítása érdekében alkotta meg.  

Az illetékek gazdasági funkciója tehát az állami, valamint az önkormányzati 
feladatok megvalósításához szükséges bevételi források gyarapítása. Ennek 
megfelelően az illetékbevételek az államháztartás két alrendszere, a központi 
költségvetés és a helyi önkormányzatok költségvetése között oszlanak meg,7 a 
megosztás szabályait évente a központi költségvetésről szóló törvény határozza 
meg.   

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 20. § 
szerint a beszedett illeték 50 százaléka a központi költségvetést, 50 százaléka a 
fővárosi, a megyei, illetve a megyei jogú városi önkormányzatokat illeti meg. 

Ez a szabályozási elv a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 
1993. évi CXI. törvényben jelent meg először. A Magyar Köztársaság 1993. évi 
költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény még nem biztosított a központi 
költségvetés számára a megyei illetékhivatalok által beszedett illetékekből bevételi 
forrást. Így a növekvő illetékterhek mellett az ebből a forrásból származó 
önkormányzati bevételek 1994 óta csökkentek.8 

4. Az illetékrendszer tagozódása 

Az illetékrendszer kettős tagozódását (vagyonszerzési és eljárási illetékek) a 
jelenleg hatályos törvényünk is megtartotta.  

Az illetékek körében különböző jellegű elvonási formákat találunk. Az eljárási 
illetékeket az állam valamely szerve előtt indított eljárásért kell fizetni. A 
vagyonszerzési illetékek speciális — a vagyoni érték mobilizálódásához kötődő 

                                                 
6 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/I. § 
7 Balogh – Dobay – Röschenthaler, 2001, 15. 
8 Herjavecz, 1994, 60. 
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„dinamikus“ — vagyonadók, adójellegű elvonások, hiszen ezeknek a fizetése nem 
eredményez ellenszolgáltatást az állam részéről.9  

A törvény az illetékek teljes körét szabályozza. A rendszer két részre tagolódik: a 
vagyonszerzési illetékekre, amelyek a vagyon öröklés, ajándékozás útján, valamint 
visszteher ellenében, vagy egyéb módon történő megszerzéséhez kapcsolódnak, 
illetve az államigazgatási és a bírósági eljáráshoz kötődő eljárási illetékekre.  

 

 
1. ábra: Az illetékrendszer tagozódása 

Az eljárási illetékeket az államigazgatási szervek és bíróságok eljárásáért, illetve 
eljárási cselekményeiért kell fizetni. Ezen a módon az intézményeknek a 
működtetéséhez az eljárási illetékek fizetésével azok járulnak hozzá, akik e 
szerveknek a szolgáltatásait igénybe veszik.  

Ezzel szemben az illetékrendszer másik fontos eleme, a vagyonszerzési illeték 
nem viseli magán az illetéknek e klasszikus jegyeit. Az öröklés és az ajándékozás 
útján, valamint a visszteher ellenében történő vagyonszerzés után fizetendő 
vagyonszerzési illeték tartalmilag eseti jellegű, a vagyon megszerzéséhez kötődő, 
adóelven nyugvó kötelezettség, amelyek az arányos közteherviselés elvének 
megfelelően — a vagyonszerzésre felhalmozott jövedelem (nyereség) egy részét 
egyszeri alkalommal fizetendő „vagyonadóként” vonja le. Az így keletkező bevétel a 
társadalmi közkiadásokhoz való hozzájárulás alkotmányos követelményét 
szolgálja.10 

A dolgozatom témájából adódóan a vagyonszerzési illetékekkel foglalkozom, 
azon belül is az öröklési, ajándékozási illeték rövid bemutatása után a visszterhes 
vagyonátruházási illetékkel.  

                                                 
9 Kónya, 2002, 23. 
10 Lomniczi, 2008, 18. 
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5. Az öröklési és ajándékozási illeték 

A vagyonszerzési illetékek körébe tartozó öröklési, ajándékozási és visszterhes 
vagyonátruházási illetékek szabályai a szerzés gazdasági hátterétől függően 
jelentősen különböznek. A haláleset folytán bekövetkező vagyonátszállás, valamint 
az ajándékozás útján történi vagyonszerzés közös jellemzője az ingyenesség. Tehát 
az öröklés vagy ajándékozás jogcímén vagyoni előnyhöz jutónak e 
vagyongyarapodást jellemzően nem kell semmilyen viszontszolgáltatással 
ellentételeznie. Ennek megfelelően az öröklési és az ajándékozási illetékre 
vonatkozó szabályok jelentős része megegyezik, így nem meglepő, hogy a törvény 
egy fejezet keretein belül szabályozza a két illetékfajtát.11 

Az öröklési és az ajándékozási illeték tárgya a haláleset folytán, illetve az 
ajándékozással történő vagyonszerzés.12 

Lényeges tehát, hogy az illetéktörvény mit tekint vagyonnak, melyek azok a 
javak, amelyeknek szerzése illetékjogi következményekkel jár. Erre nézve az 
illetéktörvény. 102. § (1) bekezdése ad egyértelmű választ, amely szerint vagyon az 
ingatlan, az ingó és a vagyoni értékű jog.  

Az illetéktörvény alkalmazásában ingó a fizetőeszköz, az értékpapír, valamint 
minden ingatlannak nem minősülő dolog. A vagyoni értékű jog a földhasználat, a 
haszonélvezet, a használat joga, további a vagyonkezelői jog és az önálló orvosi 
tevékenység működtetési joga.  

5.1. Öröklési illeték 

Az öröklési illetéket a haláleset folytán bekövetkező vagyonszerzésért kell 
fizetni, függetlenül attól, hogy törvényesen vagy végintézkedésen alapul az öröklés. 
Az öröklési illeték tárgya: az örökség, a hagyomány, a meghagyás alapján történő 
vagyonszerzés, a kötelesrész szerzése, továbbá a halál esetére szóló ajándékozás. 
Fontos megjegyezni, hogy novemberben elfogadták az illetéktörvény módosítását, 
amely az egyenes ági leszármazottak számára 20 millió forintos értékhatárig eltörli 
az örökösödési illetéket. A gyermek, a házastárs és a szülő részére illetékmentessé 
teszi az öröklött vagyonnak azt a részét, amelynek tiszta (terhekkel csökkentett) 
értéke nem több 20 millió forintnál. Ezt a szabályt a jövő év első napján 
illetékkiszabásra benyújtott ügyekben kell alkalmazni, de megengedi a módosítás azt 
is, hogy a még jogerősen el nem bírált ügyekben is a kedvezőbb szabályt alkalmazza 
a hatóság. 

5.2. Ajándékozási illeték 

Az ajándékozási illeték tárgya az ingatlan ajándékozása, ingó ajándékozása, 
vagyoni értékű jognak ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes 
átengedése, továbbá az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás.13 

                                                 
11 Balogh – Dobay – Röschenthaler, 2001, 39. 
12 Illetéktörvény 7. §. 
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Az ajándékozás abban az esetben illetékköteles, ha arról okirat készül. Kivétel ez 
alól a 150 000 forintot meghaladó ingóajándék, mely okirat hiányában is tárgya az 
ajándékozási illetéknek. Ingatlan ajándékozását minden esetben írásba kell 
foglalni.14 

Az öröklési és az ajándékozási illetéket egy-egy örökös (hagyományos), illetőleg 
megajándékozott által megszerzett vagyon terhekkel csökkentett (tiszta) értéke után 

— a vagyont juttató és szerző közötti rokoni kapcsolat szerint differenciált — 

sávosan progresszív kulcstáblázat15 alkalmazásával kell megállapítani, amely 
kulcstáblázat már figyelembe veszi az örökölt és az ajándékba kapott értékét is, 
ellentétben a régi lineáris kulcstáblázattal.16  

6. Visszterhes vagyonátruházási illeték 

6.1. A visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyi hatálya 

Nem csupán a visszterhes, azaz ellenérték vagy szolgáltatás fejében történő 
vagyonszerzések tartoznak ide. Hatóköre a visszterhes szerzéseken túlmenően 
kiterjed mindazokra a vagyonszerzésekre, amelyek nem esnek öröklési vagy 
ajándékozási illeték alá. Így például a jogszabályi rendelkezéssel, hatósági 
határozattal vagy bírósági ítélettel bekövetkező vagyonszerzések szintén a 
visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyát képezik. 

A visszterhes vagyonszerzéssel érintett vagyon köre érthető módon szűkebb, 
mint az ingyenes ügyletek esetében. Azonban nem csak az ingatlanok esnek a 
visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyi hatálya alá. Az ingatlanon kívül a törvény 
18. § (2) bekezdésében taxatívan felsorolt ingók, illetve vagyoni értékű jogok is 
idetartoznak.  

Így az illetékfizetési kötelezettség a következő vagyoni értékű jogokra és ingókra 
terjed ki: 

• az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése, továbbá e 
jognak a megszüntetése folytán bekövetkező vagyonszerzés 

• az ingatlanon fennálló haszonélvezet gyakorlásának átengedése 
• az ingónak hatósági árverésen történő megszerzése 
• gépjármű, illetőleg pótkocsi tulajdonának, haszonélvezetének 

megszerzése 
• közterületen álló, ingatlannak nem minősülő felépítmény 

tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzése 
• az önálló orvosi tevékenység működtetési jogának megszerzése 
• az értékpapír öröklési szerződéssel való megszerzése 

A taxatív felsorolásban nem szereplő vagyontárgyak (például gépjármű és 
pótkocsi kivételével az ingóság, amennyiben nem hatósági árverésen kerül sor a 

                                                                                                                                   
13 Illetéktörvény 11.§. 
14 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 579. § (2) bekezdés. 
15 Kónya, 2002, 23. 
16 1990. évi XCIII. törvény indokolása az illetékekről szóló törvényjavaslathoz. 
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szerzésére) visszteher ellenében, illetve öröklési vagy ajándékozási illeték alá nem 
eső más módon történő megszerzése illetékkötelezettséget nem eredményez. 17 

A szabályozás nem a tulajdonátszálláshoz köti az illetékfizetési kötelezettség 
keletkezését, hiszen például egy ingatlanon fennálló használati, vagy haszonélvezeti 
jog megszerzése esetében az ingatlan vonatkozásában a tulajdoni viszonyok 
változatlanok maradnak. 

Jelentős kérdés, hogy a megszerzett vagyontárgy ingatlannak vagy ingóságnak 
minősül-e. Az elhatároláshoz nyújt segítséget az illetéktörvény 102. § (1) 
bekezdésének b) és c) pontja, amely a földet és a földdel alkotórészi kapcsolatban 
álló dolgokat ingatlannak, minden más javat ingóságnak tekint.  

Az alkotórész a dologgal olyannyira tartósan van egyesítve, hogy az elválasztással 
a dolog vagy elválasztott része elpusztulna, illetőleg az elválasztással értéke vagy 
használhatósága számottevően csökkenne.18 Az ítélkezési gyakorlat a tartós 
egyesítés értelmezésénél a fizikai kapcsolódáson túl a dolog jogi jellegére is 
figyelemmel van. Például a közterületi pavilon esetében rámutat a bíróság arra, hogy 
a közterület jogi minősége nem az, hogy ott építményeket emeljenek, hanem, hogy 
a területet szabadon használják.19 A közterületen emelt pavilon, mint ingatlannak 
nem minősülő felépítmény megszerzését az illetéktörvény külön nevesíti és a 18. § 
(2) bekezdés e) pontja a visszterhes vagyonátruházási illeték tárgykörébe vonja.  

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: gazdasági 
társaságokról szóló törvény) 13. § (1) bekezdése szerint a gazdasági társaság tagjai 
(részvényesek) pénzbeli hozzájáruláson (pénzbetét) túlmenően, nem pénzbeli 
hozzájárulást (nem pénzbeli betét) bocsátanak a társaság tulajdonába.  

A visszterhes vagyonátruházási illeték tárgykörére tekintettel — öröklési vagy 
ajándékozási illeték alá nem eső más módon történő vagyonszerzésről lévén szó — 

az ingatlan, a gépjármű, a pótkocsi, valamint a közterületen létesített, ingóságnak 
nem minősülő építmény formájában nyújtott nem pénzbeli hozzájárulás a társaság 
(mint vagyonszerző) oldalán visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettséget 
keletkeztet. 2000. január 1-jétől megszűnt az ingatlanapport illetékmentessége.  

Minthogy a visszterhes illetéknek az ingatlanon kívül csak a 18. § (2) 
bekezdésében felsorolt ingók és vagyoni értékű jogok megszerzése képezi tárgyát, a 
felsorolásban nem szereplő javak, például üzletrész, ellenérték, illetve öröklési vagy 
ajándékozási illeték alá nem eső, más módon történő megszerzése nem keletkeztet 
visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettséget.  

A visszterhes vagyonátruházási illeték alá eső leggyakoribb szerződéstípus az 
adásvétel. Ebbe a körbe tartozik ugyanakkor az öröklési szerződés alapján történő 
vagyonszerzés, a tartási és életjáradéki szerződés alapján történő vagyonszerzés is. 
Az adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés esetén az illetékfizetési kötelezettség a 
vállalkozási szerződés alapján nem áll fenn. 20 

                                                 
17 Balogh – Dobay – Röschenthaler, 2001, 72. 
18 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 95. § (1). 
19 BH 1991/372. 
20 Lomniczi, 2008, 86. 
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6.2. A visszterhes vagyonátruházási illetékkulcs mértéke 

A törvény eltérő rendelkezése hiányában a visszterhes vagyonátruházási illeték 
mértéke a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értékének 10 
százaléka. Forgalmi érték az a pénzben kifejezett érték, amely a vagyontárgy eladása 
esetén az illetékkötelezettség keletkezésekor volt állapotában — a vagyontárgyat 
terhelő adósságok, továbbá az ingatlanon a vagyonszerző javára az elidegenítéskor 
megszűnő bérleti jog figyelembevétele nélkül — árként általában elérhető.21 A 
vagyon forgalmi értékét a fizetésre kötelezettnek kell bejelentenie.  

A jog valós értékét azonban az illetékhivatal az illetéktörvény 70. § szerint 
becsléssel is megállapíthatja, ha úgy ítéli meg, hogy a bejelentett érték eltér a valós 
értéktől, vagy a fél a bejelentést elmulasztja. A forgalmi érték megállapítására 
helyszíni szemle lefolytatásával, az ügyfél nyilatkozata, valamint összehasonlító 
értékadatok figyelembevételével kerül sor.   

A továbbiakban a visszterhes vagyonátruházási illeték mértéke az 
ingatlanvásárlás vonatkozásában kerül vizsgálatra.  

Az ingatlanvásárlásokat céljuk alapján két csoportba oszthatjuk. Saját célra 
vásárolt ingatlanok, illetve a rendszeres ingatlanforgalmazási tevékenységet 
folytatók által üzleti célokat szolgáló ingatlanszerzések. 

Az ingatlan tulajdonjogának cégjegyzék, illetve vállalkozói igazolvány alapján az 
illetékkötelezettség keletkezésekor a főtevékenysége szerint ingatlan-forgalmazásra 
jogosult vállalkozó, ha a vagyonszerzés illetékkiszabásra bejelentésekor tett 
nyilatkozata szerint az ingatlant továbbeladás céljából vásárolta, és az 
illetékkötelezettség keletkezésekor ingatlanok pénzügyi lízingjét főtevékenységként 
végző vállalkozó, ha a vagyonszerzés illetékkiszabásra bejelentésekor tett 
nyilatkozata szerint az ingatlant pénzügyi lízingbeadás céljából vásárolta, továbbá az 
ingatlanalap által történő megszerzésekor az illeték mértéke az ingatlan — terhekkel 
nem csökkentett — forgalmi értékének két százaléka. A főtevékenységként 
folytatott ingatlanforgalmazást cégbizonyít-vánnyal kell igazolni.22 

Ingatlanvásárláskor főszabály szerint tehát az illeték mértéke a forgalmi érték tíz 
százaléka. A 10 százalékos visszterhes vagyonátruházási illeték európai 
viszonylatban túlzottan magas. Ezen állítás alátámasztásaként szolgál a következő 
táblázatot, amely tartalmazza az ingatlanvásárlások alkalmával az Európai Unió 
egyes tagállamaiban fizetendő adót, amelyek nálunk a visszterhes vagyonátruházási 
illetéknek felelnek meg. Az adott adók mértéke a forgalmi érték meghatározott 
százalékaként került megadásra. 
  

                                                 
21 Illetéktörvény 102. § e). 
22 Hidasi – Horváth – Kőszegi – Urbán, 2007, 310. 
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Ausztria 3,5%

Belgium 12%

Bulgária 2–5%

Ciprus 3%

Csehország 3%

Dánia 2,5%

Finnország 4%

Franciaország 4–5% 

Görögország 7–11%

Hollandia 6%

Horvátország 5%

Írország 3%

Lengyelország 2%

Litvánia 1,5%

Luxemburg 6%

Magyarország 10%

Nagy Britannia 1–4%

Németország 3,5%

Norvégia 2,5%

Olaszország 7–10%

Portugália 2–8%

Románia 0,5–3%

Svájc 2%

Szlovákia 0%

Szlovénia 2%

Spanyolország 6%

Svédország 1,5%

1. táblázat: Ingatlanszerzési adókulcsok az Európai Unió tagállamaiban 

 
A táblázatból egyértelműen megállapítható, hogy a magyarországi 10 százalékos 

illeték magasan az Európai Uniós átlag fölött van, kizárólag Belgiumban 
alkalmaznak magasabb adókulcsot.  
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6.3. Lakástulajdon szerzése 

A főszabály szerinti 10 százalékos mérték alól az ingatlanforgalmazási célú 
vagyonszerzés mellett kivételnek számít a lakástulajdon megszerzése. 

Illetékjogi szempontból csakis a lakás céljára létesített és az 
ingatlannyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy 
ilyenként feltüntetésre váró ingatlan minősül lakástulajdonnak, a hozzá tartozó 
földrészlettel együtt. A lakóépülethez tartozó földrészleten létesített, a lakás 
rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem minősül 
lakástulajdonnak, ha az a lakóépülettel egybe épült (például garázs, műhely, üzlet).23 

Lakástulajdon megszerzése esetén a főszabálytól eltérően a visszterhes 
vagyonátruházási illeték alapja a lakástulajdon forgalmi értéke. Ebben az esetben 
tehát az illetékalap a tulajdonon fennálló terhek értékével csökkenthető. Az illeték 
mértéke — lakásonként — 4 millió forintig 2 százalék, a forgalmi érték ezt 
meghaladó összege után 6 százalék. Lakás résztulajdonának szerzése esetén a 4 
millió forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére alkalmazható a 2 
százalékos illeték, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 6 százalékos illetéket 
kell fizetni.24 

A jogalkatotói szándék e szabály tekintetében nyilvánvaló, támogatni a kisebb 
értékű ingatlanok szerzőit. A mérték egy kissé elgondolkodtató, hiszen a lakáshoz 
kapcsolódó kedvezményes mértéket még az 1993. évi XCIII. törvény állapította 
meg, az akkori ingatlanárakhoz viszonyítva. Azóta azonba budapesti viszonylatban 
egy 40 négyzetméteres lakás ára meghaladja a 12–14 millió forintot, így egyértelmű 
a 4 millió forintos értékhatár alacsony volta. 

Egy másik példával szemléltetve a problémát: 2000 és 2002 között a lakások 
forgalmi értéke átlagosan 82 százalékkal emelkedtek, így átruházáskor az illetékalap 
nagyobb hányada a 6 százalékos kulcs alá esett. Ennek tudható be, hogy a 82 
százalékos lakásárváltozás mellett a kiszabott illeték összege 123 százalékkal 
emelkedett.25 A 4 millió forintos értékhatár felemelése így indokoltnak tűnik, annak 
érdekében, hogy a törvény hatékonyan enyhítse az otthonteremtéssel járó 
kiadásokat.26 

A lakásokhoz kapcsolódó kedvezményes kulcsú illeték alapjának alacsony voltát 
a szakirodalomban is számos szerző kritikával illette.27  

                                                 
23 Balogh – Dobai – Röschenthaler, 2001, 82. 
24 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 21. § (1) bekezdés. 
25 Lóránt – Sallai – Dankó, 2002, 720. 
26 1990. évi XCIII. törvény indokolása az illetékekről szóló törvényjavaslathoz. 
27 Törő – Károlyi, 2002.; Szilovics, 1995, 30–33.; Laposné – Pomázi – Szép, 2000, 742. 
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III. Az osztrák ingatlanszerzési adóra vonatkozó szabályok 

1. Bevezető gondolatok 

Az osztrák jog szerint az ingatlanok megszerzése után ingatlanszerzési adót 
(Grunderwebsteuer) kell fizetni. A magyar szabályozással ellentétben, ahol a 
visszterhes tulajdonátruházási illeték nem csupán ingatlanokra, hanem az 
illetéktörvény 18. §-ban meghatározott ingókra, illetve vagyoni értékű jogokra is 
vonatkozik, az osztrák adónem külön törvényi szabályozást nyert az 1987. július 2-
án elfogadott ingatlanszerzési adóról szóló törvényben (Grunderwerbsteuergesetz 1987) 
(továbbiakban: ingatlanszerzési adóról szóló törvény) és csupán az 
ingatlanszerzések tartoznak a jogszabály tárgyi hatálya alá.  

2. A szabályozás rövid története 

Először az 1850-ben elfogadott illetékekről szóló törvény — több más 
illetékfajta között — szabályozta az ingatlanszerzéskor fizetendő illetéket is. Ekkor 
tehát az ingatlanszerzési adó nem külön törvényben, hanem hasonlóan a jelenlegi 
magyar szabályozáshoz egy kódexszerű illetéktörvényben kapott helyet. Ez a 
törvény 1940-ig volt hatályban, amikor is a német ingatlanszerzési adóról szóló 
törvény lépett hatályba, amely a második világháború végéig volt hatályos. 1955-ben 
alkották meg az osztrák ingatlanszerzési adóról szóló törvényt, amely teljes 
mértékben a német törvényt vette alapul. Ezt a törvényt váltotta fel a jelenleg is 
hatályos 1987. július 2-án elfogadott ingatlanszerzési adóról szóló törvény.  

3. Az ingatlanszerzési adó jogpolitikai indoka 

Az osztrákok az ingatlanszerzési adófizetési kötelezettség jogpolitikai indokát a 
keletkező értéknövekedés egy részének „lefölözésében“ látják: Egy jogügylet 
megkötésével minden félnek a saját szemszögéből előnye származik.28 Ezt, a 
jogügylet megkötésével keletkező előnyt terhelik adóval.29 

4. A szabályozás szelleme 

A magyar szabályozáshoz hasonlóan, ha valaki ajándékozás, vagy öröklés útján 
szerez ingatlantulajdont, akkor a fizetési kötelezettség az ajándékozási adó 
(Schenkungssteuer), illetve öröklési adó (Erbschaftssteuer) alapján keletkezik és nem az 
ingatlanszerzési adó (Grunderwerbsteuer) alapján.  

                                                 
28 Különben a szerződéskötési szabadság értelmében nem jönne létre szerződés a felek között. 
29 Doralt – Ruppe, 2006, 74. 



Dobos István: Az ingatlantulajdon visszterhes vagyonátruházási illetéke… 
 

Optimi nostri 2009. 88 

4.1. Az adófizetési kötelezettség keletkezése és a kötelmi jogi ügylet 

A 2.1 pont első mondatában szándékosan kerültem az „ingatlan tulajdonának 
megszerzése“ kifejezést, hiszen az osztrák szabályozás nem ehhez köti az 
ingatlanszerzési adó fizetését, hanem a törvény a gazdasági értelemben vett 
rendelkezési jog megszerzését, illetve a közvetett tulajdonosi pozíciót veszi alapul 
az adófizetés kötelezettség keletkezéséhez. Az Osztrák Polgári Törvénykönyv 
(ABGB) 914. § alapján a szerződések értelmezésénél mindig vizsgálni kell a 
szerződő felek akaratát, célját. Ez az elv összekapcsolódva a gazdasági értelemben 
vett rendelkezési joggal megjelenik az ingatlanszerzési adó szabályozásánál is, 
hiszen ez nem csupán az ingatlantulajdon átszállásához kötődik, hanem az 
adófizetési kötelezettség megállapításánál messzemenően tekintettel van a felek által 
kötött jogügylet céljára. 

Az adófizetési kötelezettség keletkezése tehát nem mindig esik egybe a 
tulajdonszerzés polgári jogi fogalmával. Ezen állítás alátámasztására szolgálnak a 
következő esetek: 

Főszabály szerint az adófizetési kötelezettség keletkezése a jogcímként szolgáló 
jogügylet megkötéséhez (a kötelmi jogi ügylethez – Verpflichtungsgeschäft) kapcsolja.30  

Az ingatlanszerzési adókötelezettség azonban már a jogügylet megkötésekor 
keletkezik, tehát még az előtt, hogy a tulajdonátruházást az ingatlannyilvántartásba 
bejegyeznék. Az ingatlanszerzési adóról szóló törvény 1. bekezdés 1. § 1. pontja 
alapján az adófizetési kötelezettség már az adásvételi szerződés megkötésekor, vagy 
más jogügylet létrejöttekor keletkezik. 

Ebben az esetben, tehát míg a polgári jog szerinti tulajdonátszállás az 
ingatlannyilvántartásba való bejegyzéssel történik meg, az ingatlanszerzési adó 
szempontjából azonban a „szerzés“ már a pl. adásvételi szerződés megkötésekor 
bekövetkezik. 31  

Ez a szabályozási módszer a magyar jogrendszerben is megtalálható, hiszen az 
illetéktörvény 3. § (3) bekezdés a) pontja szerint az illetékfizetési kötelezettség a 
szerződés megkötésének a napján keletkezik.  

                                                 
30 A kötelmi jogi ügylet („elkötelező szerződés” – Verpflichtungsgeschäft) és a dologi ügylet 
(„véghezvívő szerződés” – Verfügungsgeschäft) megkülönböztetése jelentős kérdés az egyetemes 
magánjogi dogmatikában. A tulajdonátruházás esetén a jogcímet alkotó adásvételi szerződés (a 
kötelmi jogi ügylet) csak a szerződő felek közötti jogok és kötelezettségek szülője. A joghatást, a 
dologi jogi hatást a tradíció váltja ki, hiszen a tradicíós ügylet elengedhetetlen elemét képezi az 
átadás, illetve az ingatlannyilvántartásba bejegyzés mindenkire kiható, tulajdonváltoztató aktusa. Az 
ingatlanok esetében a traditio az ingatlannyilvántartásba történő bejegyzéshez történő 
hozzájárulásban (bejegyzési engedélyben) valósul meg. lásd: Vékás, 2001, 209–213.; Az ingatlant 
közvetlenül átruházó dologi szerződés abban áll, hogy az eddigi tulajdonos a szerző részére kiadja a 
bekebelezési engedélyt, a szerző pedig ezt az engedélyt elfogadja és a telekkönyvi hatósághoz 
bekebelezés végett benyújtja. Általában a két szerződés egy okiratban jelenik meg, úgy hogy a felek 
az elidegenítő (kötelmi) szerződésbe mindjárt belefoglalják a bekebelezési engedélyt is. Lehetséges 
azonban, hogy az átruházó a bekebelezési engedélyt külön engedélyben adja meg. lásd: Szladits, 
1937, 272. 
31 VwGH 19.5.1988, 87/16/0162, VwGH 23.1.1976, 731/74. 
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4.2. A gazdasági értelemben vett rendelkezés joga 

Szintén a fenti állítás alátámasztásaként szolgál az ingatlanszerzési adóról szóló 
törvény 1. § 2. bekezdésében szabályozott eset, amikor a törvény a gazdasági 
rendelkezés jogának a megszerzéséhez köti az ingatlanszerzési adó fizetési 
kötelezettségét. Ezen bekezdés az 1. bekezdés kiegészítő tényállása. A polgári jog a 
jogügyletek kialakításánál olyan nagymértékű szabadságot nyújt, amelynek 
kihasználásával lehetőség nyílna az ingatlan „saját részre történő hasznosítására“ 
(Verwertung auf eigene Rechnung) anélkül, hogy e személy tulajdonjogot szerezne az 
ingatlan fölött.32   

A saját célra történő hasznosítás fogalmát a törvény nem határozza meg. 
Ilyennek tekinthető, ha valaki építési jogot (Baurecht) enged az ingatlanán vagy 
például bányászati jogot biztosít azon. Az építési jog az osztrák polgári jog szerint 
egy átruházható dologi jog, amely arra irányul, hogy egy „idegen“ ingatlanon az 
építési jog jogosultja ráépítsen. Az ingatlannyilvántartásba az ingatlanon történő 
bejegyzéssel keletkezik, legkevesebb tíz, maximum száz évre lehet alapítani. A 
bejegyzéstől kezdve az ingatlanon teherként jelenik meg az 
ingatlannyilvántartásban.  

Ebben az esetben tehát az ingatlan és az építési jog alapján létrehozott épület 
tulajdonosa elválik egymástól.33 Így az építési jog jogosultja oldalán a tulajdoni 
viszonyok változatlansága ellenére ingatlanszerzési adó keletkezik. 

Egy bérleti szerződés megkötése azonban természetesen nem vezethet 
ingatlanszerzési adó keletkezéséhez az osztrák jog szerint se.34  

A magyar illetékrendszerben is található olyan eset, amikor az illetékfizetési 
kötelezettség alapjául a rendelkezési jog alanya tekintetében történő változás 
szolgál, mint például az ingatlanhoz tartozó vagyoni értékű jog megszerzése esetén. 
35 

4.3. Az üzletrész egyesítés, az egyesített üzletrészek átruházása 

Harmadik eset az üzletrész egyesítés és átruházás esete, amikor is az ingatlan 
vonatkozásában a tulajdonviszonyokban nem következik be változás. A gazdasági 
társaság üzletrészeinek egy kézben történő egyesítése, illetve az egyesített 
üzletrészek átruházása a szerző fél vonatkozásában az ingatlan fölötti rendelkezési 
jog megszerzését jelenti, amely ingatlanszerzési adót von maga után.  Ez az eset 
később részletesen bemutatásra kerül. 

Általánosságban tehát kijelenthető, hogy az osztrák szabályozás nem csak azon 
jogügyleteket vonja be az ingatlanszerzési adó tárgyi hatálya alá, amelyek az 
ingatlannal kapcsolatos tulajdonátszálláshoz köthetőek, hanem azokat is, amelyek 

                                                 
32 Arnold – Arnold, 1987, 287. 
33 Ebben az esetben tehát nem érvényesül az osztrák jogban is alkalmazandó, római jogból származó 
superficies solo cedit alapelv. 
34 Dorazil – Takacs, 2004, 94. 
 



Dobos István: Az ingatlantulajdon visszterhes vagyonátruházási illetéke… 
 

Optimi nostri 2009. 90 

rendelkezési jogot engednek az ingatlannal kapcsolatban. Ahogy fentebb említettem 
ez a szabályozási elv részben a magyar rendszerre is jellemző, azonban nálunk az 
üzletrész egyesítés, illetve üzletrészátruházás osztrák modelljének nincs megfelelője. 
 
5. Ingatlanszerzési adófizetési kötelezettséget keletkeztető tényállások 
 

 
2. ábra: Adóköteles ingatlanszerzések az ingatlanszerzési adóról szóló törvény 1. §-a 

szerint 

5.1. Ingatlanszerzési adóról szóló törvény 1. § (1) bekezdés 

Az ingatlanszerzési adóról szóló törvény első szakasza határozza meg az 
adófizetési kötelezettséget megalapozó tényállásokat. Az első szakasz első 
bekezdéséhez viszonyítva a második és harmadik bekezdés kiegészítő jellegű, tehát 
kizárólag csak abban az esetben alapozhatnak meg adófizetési kötelezettséget, ha az 
első szakasz alapján nincs olyan tényállás, amely ezt megtenné.  

Az első bekezdés első pontjában említi a törvény az adásvételi szerződést, vagy 
más olyan jogügyletet (például: csereszerződés, tartási és életjáradéki szerződés), 
amely tulajdon megszerzésére való igényt alapoz meg. Ezek a kötelmi jogi ügyletek 
(Verpflichtungsgeschäft), amelyek önmagukban még nem vezetnek a tulajdonjog 
megszerzéséhez, hiszen ahhoz ingatlanoknál szükséges az ingatlannyilvántartásba 
történő bejegyzés is.  

A bekezdés második pontja rendelkezik az eredeti szerzésmódok esetén 
fizetendő ingatlanszerzési adóról. Ezekben az esetekben a tulajdonszerzést nem 
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kötelmi jogi ügylet alapozza meg. Itt a jogcím tehát nem szerződés, hanem a 
tulajdonszerzésre hatósági határozat, vagy a törvény erejénél fogva kerül sor. 
Ezekben az esetekben tehát a nélkül szerez valaki tulajdont az ingatlan felett, hogy a 
tulajdonszerzése kötelmi jogi igényen alapulna. Az elbirtoklással történő 
tulajdonszerzés esetében is e tényállás alapján kell ingatlanszerzési adót fizetni.  

A harmadik pont az engedményezés esetét vonja adófizetési kötelezettség alá. 
Abban az esetben kétszer keletkezik adófizetési kötelezettség, ha „A” megvesz egy 
ingatlant „B”-től, majd eladja „C”-nek. A tényállás alapján akkor is két alkalommal 
kell az illetékszerzési adót megfizetni, ha „B” a megvásárolt ingatlannal kapcsolatos 
tulajdonátruházásra irányuló igényét „C”-re engedményezi.  

5.2. Ingatlanszerzési adóról szóló törvény 1. § (2) bekezdés 

A második szakasz egy kiegészítő tényállás, amely a polgári jog által biztosított 
széleskörű jogügyletalakítási lehetőségekkel történő adóelkerülést hivatott 
meggátolni.36 Az adófizetési kötelezettség e szakasz alapján történő 
megállapításának sine qua non-ja, hogy a „szerző“ félnek ebben az esetben nincs 
érvényes jogcíme a tulajdonjog átruházására, hiszen ebben az esetben az előbb 
említett első szakasz lenne releváns. Ebben az esetben tehát a tulajdoni viszonyok 
érintetlenül maradnak. 

A szerző fél a második szakasz alapján a „gazdasági hasznosítás jogát“ 
(wirtschaftliche Verwertungsbefugnis) szerzi meg.  

Ahogy fentebb említettem, ilyennek tekinthető, ha valaki építési jogot (Baurecht) 
enged az ingatlanán, vagy az ingatlannal kapcsolatos haszonélvezeti jogot szerez.  

6. Üzletrész egyesítés 

A törvény első szakasz (3) bekezdése foglalkozik az egy kézben történő üzletrész 
egyesítés, illetve az egyesített üzletrészek átruházásának eseteivel. Ezek a szabályok 
a társasági jog terrénumába tartozó jogügyleteket fognak át, ezekhez a 
jogügyletekhez kapcsolják az ingatlanszerzési adó keletkezését, ezzel feladva az 
ingatlanszerzési adó és a tulajdoni viszonyokban beálló változás közötti 
kapcsolatot.37 

Ezek a szabályok az adóelkerülést hivatottak meggátolni, amelyek olyan 
jogügyletek segítségével valósulhatnának meg, amik üzletrész egyesítésre, egyesített 
üzletrészek átruházásra vonatkoznak közvetlenül, de közvetetten az ingatlanhoz 
kapcsolódnak.38 Az összes üzletrész tulajdonlása azt eredményezi, hogy a 
tulajdonos rendelkezik a gazdasági társaság tulajdonában álló ingatlan fölött. 
Valamennyi üzletrész egy kézben való egyesítése, vagy ezeknek az átruházása esetén 
a megszerzőjük gyakorolja az ingatlan fölötti rendelkezési jogot. E szabály 

                                                 
36 Dorazil – Takacs, 2004, 89. 
37 Gassner, 1970, 33. 
38 Arnold – Arnold, 1987, RN 1. 
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hiányában a nélkül cserélődhetne az ingatlan fölött a rendelkezési jogot gyakorló 
személy,39 hogy ingatlanszerzési adót kellene fizetni.  

A gazdasági társaság tulajdonában álló ingatlannal kapcsolatos tulajdonviszonyok 
nem változnak, változatlanul a társaság tulajdonában marad az ingatlan.  Az 
üzletrészek megszerzője a társaság tulajdonában álló ingatlanok fölött közvetett 
módon rendelkezhet.  

Azt mondhatjuk, hogy itt nem másról van szó, mint az ingatlan fölötti 
rendelkezési jog megszerzésének a megadóztatásáról, ami felfogható közvetett 
ingatlanszerzésként is.  Az üzletrészek átruházásával, egyesítésével a tulajdonos 
személyében gazdasági nézőpontból alanyváltozás következik be.  

A szabályozás itt szinte áttöri a jogi személyiséget, az önálló jogalanyiság mögé 
megy, és aki az üzletrészek fölött megszerezte a tulajdonjogot, azt egyúttal az 
ingatlan új tulajdonosának tekinti.40  
  

                                                 
39 Ahogy Magyarországon könnyedén cserélődik is. 
40 Ezen szabályozási elvre, hogy a jogalkotó nem a jogi értelemben vett önálló jogalanyiságot veszi 
valamely szabályozás alapjául, a magyar jogrendszerben is találunk példát: a versenyjog területén. A 
tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.évi LVII. törvény 
(továbbiakban: Tpvt.)  tényállásszerű magatartásait nem csak az önálló vállalkozások valósíthatják 
meg, hanem a Tpvt. 15. § szerinti nem független vállalkozások is. A más vállalkozás által irányított 
vállalkozás és irányítója, továbbá az irányító által irányított másik vállalkozás jogi értelemben ugyan 
önálló jogalany, közgazdaságilag azonban összetartozó egységet képez. Ebben az esetben tehát a 
jogilag elkülönülő, de gazdaságilag nem autónom vállalkozásokat a Tpvt. egyetlen gazdasági 
egységnek tekinti. lásd: Miskolczi Bodnár, 2002, 189.; Szervezeti értelemben a vállalkozás fogalma 
tehát magában foglal minden jogalanyt, amely felett, közvetlenül vagy közvetve, ugyanazon döntési 
centrum — gazdasági társaság, magánszemély — gyakorol meghatározó befolyást. lásd: Nagy, 2008, 
75.; lásd. még: Szegedi, 2005, 343–351. 
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6.1. Az üzletrész egyesítést megalapozó tényállások 

Ezen szakaszban a törvényalkotó 4 tényállást határozott meg, amelyekből kettő 
az üzletrész egyesítésre, kettő a már egyesített üzletrészek átruházásához 
kapcsolódik. Valamennyi tényállás megvalósulása ingatlanszerzési adót keletkeztet. 

 

 

 
3. ábra: Az ingatlanszerzési adóról szóló törvény 1.§ (3) bekezdésében szabályozott egy 

kézben történő üzletrész egyesítés, üzletrészátruházás tényállásai 
 

A 3. bekezdés első két pontja az üzletrészek egyesítésével, 3. és 4. pontja az 
egyesített üzletrészek átruházásával foglalkozik.  

Az 1. pont azon kötelmi jogi jogügylet alapján rendeli el az adófizetési 
kötelezettséget, amelyek az üzletrészek egyesítését rendelik el. Ebben az esetben 
tehát a gazdasági társaság egyik tagja válik az összes üzletrész tulajdonosává, így a 
korlátolt felelősségű társaság egyszemélyes társasággá alakul, a részvénytársaság 
pedig egyszemélyes részvénytársasággá.  

A gazdasági társaság tagjai közötti üzletrészátruházás kötelmi jogi jogcímen 
(például adásvételi szerződéssel) történik ebben az esetben.  

Ezen tényállás (valamennyi üzletrész egy tag kezében történő egyesítése) 
fogalmilag csak a jogi személyiséggel rendelkező társaságok esetén valósulhat meg. 
Azon társaságoknál, amelyek jogi személyiséggel nem rendelkeznek (pl. betéti 
társaság – Kommanditgesellschaft) az egy kézben történő üzletrész egyesítés fogalmilag 
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kizárt. A jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoknál41 kizárt, hogy 
egy tag kezében egyesüljön az összes üzletrész, mivel a jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság tagjainak egy főre való csökkenése a társaság 
megszűnését vonja maga után. Mivel tehát ezeknél a társaságoknál az üzletrész 
egyesítés fogalmilag kizárt, így természetesen adófizetési kötelezettség se 
keletkezhet az ingatlanszerzési adóról szóló törvény 1. § 3. bekezdése alapján. 

Az első pont második fordulata szabályozza azt az esetet, amikor egy gazdasági 
társaság üzletrészeit egy vállalatcsoport tagjai szerzik meg. 

A vállalatcsoporton belül az egyes tagok formálisan és jogilag önállóak. A 
vállalatcsoport léte tehát nem érinti az egyes tagok jogi önállóságát, jogalanyiságát, 
és nem hoz létre a részes társaságoktól elkülönült új jogalanyt sem.42 A formális jogi 
önállósága ellenére azonban gazdaságilag az uralkodó társaság akaratának van 
alávetve.43 

Az ingatlanszerzési adóról szóló törvény nem határozza meg a konszern 
fogalmát, hanem az 1994-től hatályos Umsatzsteuergesetz 2. § (2) bekezdésére utal, 
amely szerint akkor beszélhetünk konszernről, ha az ellenőrzött társaságok 
anyagilag, gazdaságilag és szervezetileg (nem jogi,44 hanem közgazdaságtani 
értelemben) betagozódnak az uralkodó gazdasági társaságba.  

Gazdasági szempontból nézve tehát a konszern egy gazdasági egységet testesít 
meg. Az üzletrész egyesítés a vállalatcsoport egyes tagjai által megy végbe, akként, 
hogy egy, a vállalatcsoporthoz nem tartozó gazdasági társaság üzletrészének száz 
százalékát a vállalatcsoport tagjai egymás között különböző arányban felosztva 
szerzik meg. 

A törvény itt tehát egy fikcióval él, hogy a konszernhez tartozó gazdasági 
társaságok „egy kéznek” számítanak, gazdasági egységet képeznek.45 Az 
ingatlantulajdonnal rendelkező gazdasági társaság üzletrészeinek az egyesítése tehát 
az uralkodó és az ellenőrzött társaság között történik meg. Ebben az esetben tehát 
az üzletrészek megosztásra kerülnek a jogilag önálló gazdasági társaságok között, 
azonban ezek vállalatcsoportot alkotnak, egy gazdasági egységnek minősülnek az 
ingatlanszerzési adó szabályozása a szellemében. 

Az 1. § (3) bekezdés 2. pontja abban az esetben rendeli az egy kézben történő 
üzletrész egyesítéshez adófizetési kötelezettség keletkezését, ha az üzletrész 
egyesítés nem kötelmi jogi jogcímen alapul, hanem például bírósági határozaton. 

A 3. és 4. pont esetében a már egyesített üzletrészek átruházására kerül sor olyan 
személyre, aki az összes üzletrész átruházásáig nem volt tagja a gazdasági 
társaságnak.  

Ezzel tagcserére kerül sor, az új tag — aki a gazdasági társaság összes 
üzletrészének a tulajdonosa — rendelkezhet innentől a változatlanul a gazdasági 

                                                 
41 A magyar jogban ilyen a betéti és közkereseti társaság. 
42 Horváth – Szalay – Szalay – Szegedi, 2007, 107. 
43 Umsatsteuergesetz 1994 2. § (2), a magyar jogban: gazdasági társaságokról szóló törvény V. fejezet 
2.-3. cím 
44 Hiszen jogilag továbbra is az uralkodó társaságtól elkülönülő, önálló jogalanynak számítanak. 
45 Arnold – Arnold, 1987, RN 388. 
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társaság tulajdonában álló ingatlan fölött, így e tényállás megvalósulása is 
ingatlanszerzési adófizetési kötelezettséget von maga után.  

Ezen szabály célja annak az elkerülése, hogy az esetleg tagcserék folytán a 
gazdasági társaságban kikerülhetővé váljon az ingatlanszerzési adó.46 

Tehát a szabályozás egészén végigvonuló elv, hogy a törvényalkotó nem 
magához a tulajdonátszálláshoz köti az adófizetési kötelezettség keletkezését, 
hanem az ingatlan fölötti rendelkezési joghoz, ezen szabály útján egyértelműen 
kifejezésre jut. Hiszen itt az ingatlannal kapcsolatos tulajdonviszonyban nem áll be 
változás, „csupán“ a rendelkezési jog alanyának a személye változik meg. Az 
ingatlan változatlanul a gazdasági társaság tulajdonában marad tehát, azonban az 
összes üzletrész egy kézben történő egyesítése miatt az a személy rendelkezik az 
ingatlan fölött, aki (amely) az üzletrészek 100 százaléka fölött a tulajdonjogát 
megszerezte. 

6.2. A rendelkezési jog és az egyszemélyes gazdasági társaság 

Ahogy fentebb említettem az osztrák szabályozás tehát a változatlanul maradó 
tulajdoni viszonyok ellenére adókötelezettséget keletkeztető tényállásként 
szabályozza az egy kézben történő üzletrész egyesítést. Üzletrész egyesítés esetén a 
korlátolt felelősségű társaság egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá, a 
részvénytársaság egyszemélyes részvénytársasággá alakul át. Ebben az esetben a 
gazdasági társaság tagja a jogi személyiséggel rendelkező egyszemélyes gazdasági 
társaság tulajdonában álló ingatlan fölött a gazdasági társaság útján rendelkezési 
jogot gyakorolhat. 

Az egyszemélyes gazdasági társaság létének egyetlen indoka, hogy ez által a 
tulajdonos a gazdálkodási tevékenysége során kockáztatott vagyont le tudja 
választani saját vagyonáról. Az egyszemélyes társaság nem a társasági formáció 
lényegéhez tartozó jelenség, azaz az erőforrások egyesítésének funkciója ebben az 
esetben csak másodlagos, a felelősség korlátozása a döntő tényező. Az 
egyszemélyes gazdasági társaság a tulajdonos összvagyonának része, ebből 
következően a társaság tulajdona közvetetten ugyan, de ugyanúgy a tag tulajdona. 
Az egyszemélyes gazdasági társaság egy jogi fikció (tulajdonképpen ebben az 
esetben áltársaságról beszélhetünk), amely a tag tulajdoni viszonyait kettőzi meg.47  

Ezért ebben az esetben logikus szabályozás az illeték megfizetésére kötelezni a 
tagot, hiszen az ingatlan fölött — a gazdasági társaság útján — kizárólag ő 
rendelkezik.  

Ahogy említettem, a szabályozás kizárólag a jogi személyiséggel rendelkező 
társaságoknál lehet releváns. Azon társaságoknál, amelyek jogi személyiséggel nem 
rendelkeznek az egy kézben történő üzletrész egyesítés fogalmilag kizárt. 

                                                 
46 Verwaltungsgerichtshof (VwGH), 86/16/0122, 01.12.1987. 
47 Kisfaludi, 2007, 26. 
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6.3. Az összes üzletrész egyesítése, törpeüzletrész 

Csak az összes üzletrész egyesítése, illetve az összes üzletrész átruházása esetén 
keletkezik adófizetési kötelezettség. Az ún. „törpeüzletrészek” (Zwerganteile) megléte 
tehát kizárja az adófizetési kötelezettséget, erre a következtetésre jutott a 
közigazgatási bíróság a jogszabály nyelvtani értelmezése alapján.48 

Ezen a ponton az osztrák szabályozást következetlennek tartom. Míg az 
ingatlanszerzési adóról szóló törvény 1. § (2) bekezdés a gazdasági rendelkezés jogát 
veszi alapul, az üzletrész egyesítés esetén már nem a rendelkezési jogot tekinti 
mérvadónak, hanem az összes üzletrész egyesítését tekinti az illetékfizetési 
kötelezettség alapjának. 

Az üzletrész egyesítés megtörténhet gazdasági és jogi értelemben. A gazdasági 
értelemben vett üzletrész egyesítés esetén nem kell az összes üzletrészt egyesíteni. A 
döntési jogosítványok egy személy által történő gyakorolhatósága miatt az üzletrész 
egyesítés gazdasági értelemben már a minősített befolyás megszerzésekor 
bekövetkezik. Jogi értelemben vett üzletrész egyesítés alatt az osztrák szabályozás 
valamennyi üzletrész egyesítését érti.49 Itt tehát a jogalkotó már nem a rendelkezési 
jogot veszi alapul, amelyet a gazdasági társaság tagja az üzletrészek 75 százalékának 
a tulajdonlása esetében már szinte korlátlanul gyakorolhat.  

A német jog ebben a kérdésben az egész szabályozás szellemével koherensebb 
választ ad a törpeüzletrészek kérdésére. Ha egy tag minősített befolyást szerez, 
abban az esetben a szabályozás egy kézben történő üzletrész egyesítést lát, ami 
pedig már adókötelezettséget keletkeztető tényállás.  

A német jog tehát az üzletrészek „gazdasági” egyesítéséhez köti az 
ingatlanszerzési adófizetési kötelezettséget, míg az osztrák jog a jogszabály 
nyelvtani értelmezése alapján a „jogi”, tehát száz százalékos mértékű üzletrész 
egyesítést veszi alapul.50   

Az osztrák jogban a „törpeüzletrész” kérdésénél azonban releváns lehet a 
Bundesabgabeordnung51 (BAO) 22. §. Ez a szakasz a polgári jog által biztosított 
jogügyletalakítási lehetőségekkel adóelkerülés céljából való visszaéléseket 
szabályozza. Egy gazdasági társaság üzletrészeinek felosztása egy „törpeüzletrészre” 
(például 1-5 százalék), illetve egy üzletrészre, amelynek a tulajdonosa minősített 
befolyást szerez, kimeríti a Bundesabgabeordnung 22. §-ban meghatározott tényállást, 
hiszen az üzletrész ilyen módon való felosztása egyértelműen a jogi52 üzletrész 
egyesítést hivatott elkerülni, ennek segítségével pedig az adófizetési kötelezettséget 
megkerülni.  

                                                 
48 VwGH 14. 6. 1984, 82/16/0069. 
49 Arnold – Arnold, 1987, RN 361. 
50 VwGh 83/16/0157, 30.05.1985. 
51 1961. június 28-án elfogadott az adózás rendjéről szóló törvény (Bundesabgabeordnung). 
52 A jogi üzletrész egyesítés (rechtliche Vereinigung aller Anteile) fogalma alatt az osztrák terminológia az 
összes üzletrész egy kézben történő egyesítését érti. 
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Ebben az esetben a törvény a felek valós céljának megfelelő 
jogkövetkezményeket rendel, tehát e szakasz segítségével keletkezhet 
ingatlanszerzési adó, anélkül is, hogy az üzletrészek jogilag egyesítve lennének.  

7. Az ingatlanszerzési adó kiszámítása 

Az ingatlanszerzési adóról szóló törvény 4. § (1) bekezdés alapján, főszabály 
szerint az ingatlanszerzési adó alapja az ellenszolgáltatás mértéke.  

Az adóalap kiszámításakor üzletrész egyesítés esetén a főszabálytól eltérően az 
ingatlan értékéből kell kiindulni. (4. § (2) bekezdés 3. pont) Az egy kézben történő 
üzletrész egyesítés, illetve üzletrészátruházás esetén a társaság tulajdonában lévő 
valamennyi ingatlant figyelembe kell venni.  

A törvény két ingatlanszerzési adókulcsot ismer. Főszabály szerint az adókulcs 
3,5 százalék, a kedvezményes adókulcs mértéke 2 százalék. A kedvezményes 
adókulcs abban az esetben használható, ha az ingatlanszerzés a 7. § 1. pontjában 
meghatározott személyek között történik, tehát:  

• házastársak vagy, 
• felmenők és lemenők között. 

8. Főszabály és a kiegészítő tényállások egymáshoz való viszonya 

Az eddig leírtakból egyértelműen látszik, hogy az ingatlanszerzési adó nem csak 
akkor keletkezik, ha jogilag tulajdonosváltás következik be az ingatlanra 
vonatkozóan, hanem akkor is, ha a gazdasági rendelkezés joga változik ezzel 
kapcsolatban. 

A főszabályként megjelenő tényállás kimerülése esetén mind a kiegészítő 
tényállások valamelyikének a megvalósulása esetén adófizetési kötelezettség 
keletkezik, akkor is, ha a jogügyletek tárgya ugyanaz az ingatlan.53 

Ha először a gazdasági rendelkezés joga száll át a szerzőre, majd utóbb a 
tulajdon is ugyanerre a személyre, akkor a második esetben már nem keletkezik 
adófizetési kötelezettség. Először tehát a kiegészítő tényállás alapján keletkezik 
adófizetési kötelezettség, majd a tulajdonátszálláskor a főszabályként szabályozott 
tulajdonátszállás is megvalósul. Mivel mindkét jogügylet ugyanazon felek között 
valósul meg, csak az első alkalommal kell adót fizetni, elkerülve ezzel a kettős 
adóztatást.  

Csupán akkor, és olyan mértékben keletkezik adófizetési kötelezettség, ha a két 
jogügylet közül az időben később bekövetkező olyan ellenszolgáltatás ellenében 
történik, amelynek az összege meghaladja azt az értéket, amely az első esetben az 
illetékalapot adta.  Az osztrákok ezt a megfizetendő adót nevezik „Differenzsteuer”-
nek.  

                                                 
53 Ingatlanszerzési adóról szóló törvény 1.§ (4) bekezdés. 
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9. Az ingatlanszerzési adó fizetésére kötelezettek 

A magyar szabályozástól eltérően54 az osztrák ingatlanszerzési adóról szóló 
törvény csak az eredeti szerzésmódok esetében és az üzletrész egyesítésnél 
határozza meg, hogy ki viseli az adóterhet.  

Eredeti szerzésmód esetében a szerző fél, üzletrész egyesítés, illetve az egyesített 
üzletrészek átruházása esetén pedig az a személy, akinek (amelynek) kezében az 
összes üzletrész van köteles megfizetni az ingatlanszerzési adót.  

Az ingatlanszerzési adóról szóló törvény 9. § 4. pontja szerint a többi esetben a 
jogügylet megkötésében részt vevő személyeket (tehát a szerző felet és az átruházó 
felet egyaránt) egyetemlegesen terheli az adófizetési kötelezettség.  

 Ezért célszerű a szerződésben meghatározni, hogy melyik felet terheli a fizetési 
kötelezettség.55  

IV. Ingatlantulajdonnal rendelkező gazdasági társaságok 
alapításával, átalakulásával összefüggő visszterhes vagyon-
átruházási illetékszabályok Magyarországon és Ausztriában 

1. Gazdasági társaságok ingatlanszerzése Magyarországon  

A gazdasági társaságok ingatlantulajdon szerzése alatt két esetet lehet 
megkülönböztetni. Az egyik az alapításkori tulajdonszerzés, amikor is a társasági 
szerződésben, vagy alapító okiratban a tagok ingatlan formájában nem pénzbeli 
hozzájárulást szolgáltatnak a gazdasági társaság részére.  

A másik eset, amikor nem alapításkor, hanem a már fennálló társaság szerez 
tulajdonjogot egy ingatlan felett, például egy adásvételi szerződés keretében. Ebben 
az esetben egyértelmű a visszterhes vagyonátruházási illetékfizetés kötelezettsége az 
illetéktörvény 18. § (1) bekezdése alapján. 

Ha gazdasági társaság alapításakor a tagok nem pénzbeli hozzájárulás 
formájában ingatlant bocsátanak a társaság rendelkezésére, akkor az ingatlannal 
kapcsolatos tulajdoni viszonyokban változás áll be, a gazdasági társaság 
tulajdonjogot szerez az ingatlan fölött. Az alapításkori ingatlanapport az 
illetéktörvény 18. § (1) bekezdése alapján ma már szintén illetékköteles, azonban 
2000. január 1. előtt ez nem volt így. Addig a társaság alapítása során a tag által 
rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli hozzájárulás mentes volt a visszterhes 
vagyonátruházási illeték alól. 

Az illetéktörvény 26. § 1. bekezdésének g) pontja rendelkezett úgy, hogy 
„mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a közös gazdálkodás céljára a tag 
által szolgáltatott ingatlanapport megszerzése.” 

Az ingatlanapportról a társaság alapításakor a társasági szerződésben,56 vagy 
alapszabályban57 rendelkeznek. 2000. január 1-jétől tehát a társaságba apportált 

                                                 
54 Illetéktörvény. 27.§ (1): A vagyonszerzési illetéket a szerző fél köteles megfizetni. 
55 Bruckner – Widinski, 2008, 498. 
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ingatlan miatt a társaság oldalán (mint szerző fél) a társasági szerződés 
megkötésének napján visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség 
keletkezik.  

2. Gazdasági társaságok ingatlanszerzése Ausztriában 

Ausztriában a gazdasági társaság ingatlanszerzésekor az ingatlanszerzési adóról 
szóló törvény 1. § (1) bekezdés 1. pontja alapján adófizetési kötelezettség 
keletkezik.  

A 2002-től hatályos Neugründungs-Förderungsgesetz58 szerint azonban 
meghatározott feltételek fennállása esetén a gazdasági társaság alapításakor 
illetékmentesen lehet ingatlant apportálni.  

A jogalkotó e módon is támogatja az új gazdasági társaságok alakulását, 
amelyeknek igen magas költségvonzata van. Az alapításkori ingatlanapport utáni 
adómentesség a kezdetben felmerülő költségek lefaragását szolgálja.59 Az 
alapításkori illetékmentességet a következő feltételek fennállása esetén lehet igénybe 
venni:60 

gazdasági társaság alapítása61 
a gazdasági társaság vezető tisztségviselője nem végzett még ilyen, vagy hasonló 

üzleti tevékenységet 
az alapítástól számított egy éven belül a gazdasági társaság nem egyesül más 

gazdasági társasággal 
Amennyiben alapításkor fennálltak az illetékmentesség feltételei, de az alapítást 

követő egy évben a gazdasági társaság más gazdasági társasággal egyesül, akkor az 
ingatlanszerzési adó visszamenőleges hatállyal keletkezik.  

Ebben a vonatkozásban tehát a jelenlegi magyar és osztrák szabályozás között 
párhuzamok, illetve különbségek is felfedezhetők. Főszabály szerint mindkét 
nemzeti jogban a gazdasági társaságok ingatlanszerzésekor illetékfizetési 
kötelezettség keletkezik. Azonban az osztrák jog meghatározott feltételek esetén a 
társaságalapításkori ingatlanapportot privilegizált helyzetbe hozza, a gazdasági 
társaság alapítási költségeinek lefaragása érdekében. Magyarországon azonban az 
ingatlanapport illetékmentessége 2000. január 1-jétől megszűnt. 

                                                                                                                                   
56 Korlátolt felelősségű társaság alapítása esetén. 
57 Részvénytársaság alapítása esetén. 
58 A gazdasági társaságok alapításakor ígénybe vehető kezdvezményekről szóló törvény. 
59 Ulrik – Fritz-Schmied, 2006, 62. 
60 Neugründungs-Förderungsgesetz (Steuerreformgesetz 2000) 2.§.  
61 A kedvezmény kizárólag a társaságalapításra vonatkozik, így nem lehet ígénybe venni meglévő 
társaság átalakulása esetén.  
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3. Az ingatlantulajdonnal rendelkező gazdasági társaságok átalakulása 
Magyarországon 

3.1. A gazdasági társaságok átalakulása 

Magyarországon a gazdasági társaságok tulajdonában található ingatlanok 
visszterhes vagyonátruházási illeték megfizetése nélkül történő „megszerzésének” 
egelterjedtebb módja a gazdasági társaságok szétválása.  

A szétválás a gazdasági társaságok átalakulásának egyik lehetséges módja, a 
szűkebb értelemben vett átalakulás (társasági formaváltás) illetve az egyesülés 
mellett. 

 
4. ábra: A gazdasági társaságok átalakulásának lehetséges módjai 

A szétválás különválással, illetve kiválással történhet. Kiválás esetében az eredeti 
gazdasági társaság fennmarad, belőle egy új gazdasági társaság válik ki. Különválás 
esetében az eredeti gazdasági társaság megszűnik, helyébe két vagy több új 
gazdasági társaság lép. 

A gazdasági társaságokról szóló 69. § (1) bekezdése alapján a gazdasági 
társaságok más társasággá való átalakulása során a gazdasági társaság alapítására 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, kivéve, ha törvény másként nem 
rendelkezik. Eltérő szabályokat tartalmaz a törvény VI. fejezet 3. címétől, „az 
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átalakulás közös szabályai”-tól kezdődően.62 Továbbá a részvénytársaságra 
vonatkozóan a különös részi szabályok között is találunk eltérést a főszabályokhoz 
képest. 

Szemléletesen mutatja az alapítási szabályoktól való eltérést az illetéktörvény is, 
amely a gazdasági társaságok ingatlanmozgással járó átalakulását (az alapítással 
ellentétben) nem terheli illetékkel.  

3.2. Az illetéktörvény 26. § (1) bekezdés h) pontja: az átalakulás illetékmentessége 

Az illetékekről szóló törvény 26. § (1) bekezdése tartalmazza a visszterhes 
vagyonátruházási illetékmentesség eseteit. Ezen szakasz h) pontja szerint mentes a 
visszterhes vagyonátruházási illeték alól a gazdálkodó szervezet olyan szervezeti 
átalakulással (egyesülés, szétválás) bekövetkező vagyonszerzése, amikor a létrejövő 
gazdálkodó szervezet(ek) a korábbinak jogutóda(i) lesz(nek). 

Az illetékmentesség tehát nem szorítkozik az általános jogutódlásra, hanem az 
átalakulás minden formájára, a társaságok egyesülésére, és szétválására is kiterjed.  

Az Alkotmánybíróság több alkalommal is vizsgálta63 az ebben a pontban 
lefektetett szabályt, amely alapján a gazdasági társaságok átalakulása az ingatlannal 
kapcsolatos visszterhes vagyonátruházási illeték alól mentesítve van. Mind a 
458/B/1991., mind a 207/B/2001. alkotmánybírósági határozatban megállapította, 
hogy az illetéktörvény 26. § 1. bekezdés h) pontja nem alkotmányellenes. 

Amíg a közterhekhez való hozzájárulás az állampolgároknak az Alkotmány 70/I 
§-ból64 eredő alapvető kötelezettsége, addig az e kötelezettség alóli mentesülésre, 
vagyis kedvezményekre senkinek sincs az Alkotmányon alapuló alanyi joga. A 
mentességek és kedvezmények megállapítására a jogalkotónak van széles körű 
mérlegelési joga. E joga gyakorlása során érvényre juttathatja a gazdaságpolitikai, 
életszínvonal- és szociálpolitikai, illetve egyéb céljai megvalósítását célzó döntéseit. 
A mérlegelése során azonban kötik az Alkotmányban meghatározott jogi korlátok.65 

A kifejtett álláspontból következik tehát, hogy az Alkotmánybíróság a 
kedvezmények és mentességek kivételes szabályai alkotmányos felülvizsgálata során 
csak azt vizsgálja, hogy a jogalkotó a mérlegelési joga gyakorlása során nem került-e 
ellentétbe az Alkotmány valamely rendelkezésével. Az Alkotmánybíróság vizsgálata 
során tehát magának a mentességi szabálynak alapjául szolgáló gazdaságpolitikai 
szempontokat nem bírálhatja felül. Az indítványokkal érintett rendelkezések 
mindegyike gazdaságpolitikai célokat szolgáló jogalkotói döntés. Az 
Alkotmánybíróság azt tehát nem vizsgálta felül, hogy a jogalkotó milyen 
gazdaságpolitikai megfontolások alapján biztosít a gazdasági társaságok 
átalakulásának illetékmentességet. 

                                                 
62 Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 69.§ - 87.§. 
63 458/B/1991. AB határozat, 207/B/2001. AB határozat. 
64 A Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/I. §: „Minden természetes személy, jogi személy és jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági szervezet köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak 
megfelően a közterhekhez hozzájárulni”. 
65 458/B/1991. AB határozat. 
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3.3. Az ingatlannal kapcsolatos visszterhes vagyonátruházási illeték kikerülése  

    Ahogy fentebb említettem az ingatlanszerzés esetén fizetendő 10 százalékos 
visszterhes vagyonátruházási illeték fizetésének legnépszerűbb elkerülési módjait a 
társasági jog intézményei biztosítják.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra: A visszterhes vagyonátruházási illeték elkerülésének sematikus ábrája 

 
A gyakorlatban az ingatlantulajdonát elidegeníteni kívánó gazdasági társaság nem 

adásvételi szerződés útján ruházza át az ingatlana tulajdonjogát, tehát a vevő és a 
gazdasági társaság között nem adásvételi szerződés köttetik, hiszen ebben az 
esetben meg kellene fizetni a tíz százalékos visszterhes vagyonátruházási illetéket. 
Ezért a társasági jog segítségével kerülik el az illetékfizetést, a kiválás66 és a 
törzstőke felemelés67 jogintézményén keresztül. 

Első lépésként a gazdasági társaság legfőbb szerve döntést hoz az ingatlan 
vételárának megfelelően a pénzbeli hozzájárulással történő törzstőke felemelésről.68 
Erre azért van szükség, mivel módot kell teremteni az ingatlan vételárának társasági 
jogi jogintézmény útján történő teljesítéséről. Ebben a határozatban már kijelölik a 
tőkeemelésben részt vevő külső személyt, aki ebben az esetben az „ingatlan 
vevője”. A tagok nem élnek az elsőbbségi jogukkal a tőkeemelésben való részvétel 

                                                 
66 Gazdasági társaságokról  szóló törvény 86. §. 
67 Gazdasági társaságokról szóló törvény IX. fejezet 4. cím. 
68 A tőrzstöke felemelésének a folyamatát a 2. számú mellékletben részletesen bemutatom. 

Az átruházni kívánt ingatlannal 
rendelkező gazdasági társaság 

 
Vevő, 

aki az ingatlant kívánja 
„megszerezni” 

Az ingatlannal kivált 
egyszemélyes gazdasági társaság 

Az átalakulás 
az Itv. 26. § 

(1) h) alapján 
illetékmentes 
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kapcsán. A nyitva álló határidő, vagy a nyilatkozatok69 után nyílik lehetősége a 
vevőnek, hogy a törzstőkeemelés vagyoni hozzájárulását (az ingatlan vételárát) 
rendelkezésre bocsássa, és ezután lesz a társaság tagja.  

Második lépésben nyúlnak a tagok a kiválás jogintézményéhez.70 A szétválási 
szerződés keretében rendelkeznek egy új gazdasági társaság kiválásáról akként, hogy 
az új tag az ingatlannal együtt kiválik a jogelőd gazdasági társaságból. Ennek 
következtében a „vevő” egy egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosa lesz, 
amelynek tulajdona a megvenni kívánt ingatlan. Mivel 100 százalékban az ő 
tulajdonában van a gazdasági társaság, ezért közvetetten a tulajdonosi jogokat is ő 
gyakorolja az ingatlan fölött.  

A másik, egyszerűbb lehetőség az illeték kikerülésére, hogy a kiválás új tag (az 
„ingatlan vevője”) az ingatlantulajdonnal rendelkező gazdasági társaságba történő 
belépése nélkül megy végbe. Ebben az esetben az ingatlantulajdonnal rendelkező 
gazdasági társaság tagjai kiválás útján létrehoznak egy új gazdasági társaságot, 
amelybe a szétválási szerződés alapján csak az eladni kívánt ingatlant viszik, 
amelyben a korábbi üzletrészarányoknak megfelelően tulajdonjogot szereznek. 
Ekkor nem szükséges a vevő belépése a jogelőd gazdasági társaságba, csupán az új 
gazdasági társaság üzletrészeinek száz százalékát vásárolja meg és válik így az 
ingatlannal rendelkező gazdasági társaság egyedüli tagjává.  

Ezekkel a lehetőséggel élve, ha Magyarországon egyszer egy nagy értékű ingatlan 
gazdasági társaság tulajdonába kerül, akkor az átalakulás szabályainak és az 
átalakulás illetéktörvényben biztosított illetékmentességének a felhasználásával 
minden további ingatlanátruházás az illetékfizetési kötelezettség megkerülésével 
történik a gyakorlatban. Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy az alapításkori 
ingatlanapport 2000. január 1-ig illetékmentes volt (4.1), bőven volt arra idő és 
lehetőség, hogy minden jelentős értékű ingatlan illetékmentesen kerüljön gazdasági 
társaságok tulajdonába.  

Így ezen nagy értékű ingatlanok tekintetében a nélkül cserélődik az ingatlan 
tulajdonosa (amely mindig az ingatlannal együtt kivált gazdasági társaság lesz), hogy 
a 10 százalékos visszterhes vagyonátruházási illeték megfizetésre kerülne. 
Amennyiben az illetéktörvény a továbbiakban is biztosítja az illetékmentes 
átalakulást, akkor ezek a nagy értékű, már a gazdasági társaságok tulajdonába került 
ingatlanok vonatkozásában a tulajdonosváltozás ellenére se jelentenek a központi 
költségvetés és az önkormányzatok számára bevételi forrást.  

                                                 
69 A gazdasági társaság tagjai nyilatkoznak arról, hogy a tőkefelemelésben való részvételt biztosító 
elsőbbségi jogukkal nem kívánnak élni. 
70 A gazdasági társaság szétválásának folyamatát a 3. számú mellékletben részletesen bemutatom. 
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4. Az ingatlantulajdonnal rendelkező gazdasági társaságok átalakulása 
az osztrák jog szerint 

A gazdasági társaságok átalakulásával kapcsolatos adójogi szabályok külön 
törvényi szabályozást nyertek a 2005-től hatályos, átalakulások adójogi szabályairól 
szóló törvényben.71 

Az osztrák jog a gazdasági társaságok számára lehetőséget nyújt egyesülésre 
(Verschmelzung), szűkebb értelemben vett alakulásra72 (Umwandlung) és szétválásra 
(Spaltung).  

Az osztrák jog szerint az ingatlantulajdonnal rendelkező gazdasági társaságoknál 
az átalakulás összes esetében ingatlanszerzési adót kell fizetni, kivéve a szűkebb 
értelemben vett átalakuláskor (társasági formaváltás), hiszen ebben az esetben a 
jogelőd és jogutód gazdasági társaság között egyetemes jogutódlás történik, így nem 
keletkezik ingatlanszerzési adófizetési kötelezettség.73 

Az osztrák szabályozás tehát a magyartól eltérően az ingatlanvagyonnal 
rendelkező gazdasági társaságok átalakulása mögött illetékjogi szempontból is 
vagyonmozgást lát.74 Számomra ez a nézőpont logikusabbnak tűnik, hiszen például 
a gazdasági társaság kiválásakor szétválási szerződésben rendelkeznek az ingatlan 
sorsáról, amely az átalakulás során egy új gazdasági társaság tulajdonába kerül, tehát 
egyértelműen változás történik a tulajdoni viszonyokban. Innentől az 
ingatlannyilvántartásban megjelenő tulajdonos ez a társaság. Nem érezhető a 
karakteres különbség, hogy jogi személyek cserélődnek az ingatlan tulajdonosi 
pozíciójában, vagy természetes személyek.  

5. A gazdasági társaság alapításával, átalakulásával összefüggő 
illetékszabályok konklúziója 

A magyar jog szerint társaságalapításkor az ingatlanapport után fizetendő 10 
százalékos vagyonátruházási illeték és az átalakulás illetékmentessége az osztrák 
szabályozás inverze, hiszen ahogy említettem az ausztriai társaságalapításkor 
meghatározott feltételek esetén nem kell az ingatlanapport után ingatlanszerzési 
adót fizetni, viszont az ingatlanmozgással járó átalakulások nem illetékmentesek. 

Az osztrák szabályozás számomra sokkal ésszerűbb ebből a szempontból, 
hiszen Magyarországon egyszer keletkezik illetékfizetési kötelezettség, amikor a 
társaságalapítással amúgy is jelentős költségek merülnek fel. Viszont a gazdasági 
társaság tulajdonába került ingatlan fölött a kiválás jogintézményének a 
felhasználásával úgy változhat az ingatlan felett tulajdonjogot gyakorló alany, hogy a 
jogalkotó minden ilyen változáskor lemond az illetékről. Így Magyarországon az 
egyszeri illetékfizetési kötelezettség után átalakulások százai mehetnek végbe úgy, 
hogy abból nem keletkezik illetékbevétel, míg Ausztriában a szabályozás fordítottja 

                                                 
71 Umgründungssteuergesetz 2004. 
72 Társasági formaváltás. 
73 Walter, 2008, 25. 
74 Wundsam – Zöchling – Huber, 2007, 67. 
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érvényesül: alapításkor nem keletkezik adóbevétel, azonban az gazdasági társaság 
ingatlanmozgással járó átalakulásakor minden esetben illetékfizetési kötelezettség áll 
fent. 

A gazdasági társaságok átalakulásának az illetéktörvény által biztosított 
illetékmentességét véleményem szerint csupán a társasági formaváltás esetén kellene 
biztosítani, hiszen ebben az esetben egyetemes jogutódlás történik a jogelőd és 
jogutód gazdasági társaság között. Azonban a kiválás esetében nem beszélhetünk 
egyetemes jogutódlásról, hiszen a szétválási szerződésben rendelkeznek a jogok és 
kötelezettségek megosztásáról. 

A 2000. január 1. előtt illetékmentesen apportált ingatlanok esetében se a 
gazdasági társaság alapításakor, se azóta a fentebb leírt módszerrel történő 
átruházásakor nem keletkezett illetékfizetési kötelezettség, és ha az átalakulás 
továbbra is illetékmentességet élvez, akkor ez a jövőben is így marad.  

Kijelenthető tehát, hogy Magyarországon egy jelentős ingatlanvagyon van a piaci 
forgalomban, amelyek esetében az említett módon kikerülik az illetékfizetési 
kötelezettséget. 

V. Záró gondolatok és de lege ferenda javaslatok 

A magyar szabályozás hiányosságainak, gyengeségeinek, illetve az osztrák 
szabályozás körültekintő jellegének a bemutatása után felmerül a kérdés, mit lenne 
érdemes a szabályozásukból mintának tekinteni, melyek azok az elemek, amelyek a 
magyar rendszerben is koherensek lennének, illetve azok, amelyek az osztrák 
rendszerbe jól illeszkednek, de Magyarországon „idegen testként” lennének jelen a 
jogrendszerben.  

Egy gazdasági társaság összes üzletrészének egyesítése során keletkező 
adófizetési kötelezettség Ausztriában jól működő gátja az illetékkikerülésnek, de a 
jogi személy egyik leglényegesebb ismérvét, az elkülönült vagyon létét kérdőjelezi 
meg. A jelenlegi magyar illetékszabályozásban egy hasonló megoldás kizárólag 
„dogmatikai bakugrások” révén érvényesülhetne.  

A gazdasági társaságok átalakulása során keletkező illetékfizetési kötelezettség de 
lege ferenda megvalósíthatóbb lenne a jelenlegi magyar viszonyok között, hiszen a 
jelenlegi illetékmentességet az illetéktörvény 26. § (1) bekezdésének h) pontja 
tartalmazza, amelynek hatályon kívül helyezése gátat szabna a bemutatott 
illetékkikerülési módszereknek.  

Az Alkotmánybíróság a gazdasági társaságok átalakulásának illetékmentességét 
nem találta alkotmányellenesnek, azonban egyértelműen megfogalmazta, hogy „az 
Alkotmánybíróság a kedvezmények és mentességek kivételes szabályai alkotmányos 
felülvizsgálata során csak azt vizsgálja, hogy a jogalkotó a mérlegelési joga 
gyakorlása során nem került-e ellentétbe az Alkotmány valamely rendelkezésével. 
Az Alkotmánybíróság vizsgálata során tehát magának a mentességi szabálynak 
alapjául szolgáló gazdaságpolitikai szempontokat nem bírálhatja felül.”75 

                                                 
75 458/B/1991. AB határozat. 
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A gazdasági társaságok átalakulása illetékmentességének a megszüntetése 
jelentős, társadalmilag elfogadott bevételi forrást jelentene a központi költségvetés 
és az önkormányzatok számára. Ennek a jelentős forrásnak egy részét fel lehetne 
használni az általános visszterhes vagyonátruházási illetékkulcs csökkentésére, 
illetve a lakástulajdon szerzése esetén a kedvezményes illetékkulcs hatálya alá eső 
négy millió forintos értékhatár emelésére. 

Ha a gazdasági társaságok átalakulásának illetékmentessége megszűnne, azonban 
az üzletrész egyesítéshez, illetve üzletrészátruházáshoz kötött illetékfizetési modell 
változatlanul nem kap helyet a hazai illetékszabályok között, akkor első pillantásra 
úgy tűnhet, hogy az illetékfizetési kötelezettség változatlanul elkerülhető marad. 

Ez elméletileg lehetséges, a gyakorlatban azonban nagyon csekély számban 
fordulna elő, hiszen egy gazdasági társaság gazdálkodó tevékenységet folytat, 
számos jogviszonyban kötelezetti, illetve jogosulti pozicíóban van. Valamennyi 
üzletrész átruházása esetén a megszerezni kívánt ingatlanon kívül természetesen 
ezek a jogok, kötelezettségek is közvetetten, a gazdasági társaságon keresztül az 
összes üzletrész megszerzőjét illetnék. A feleknek természetesen ez nem célja, ők 
csupán az ingatlant kívánják ezen személy rendelkezési szférájába juttatni. Így az 
üzletrészátruházással az illetékfizetési kötelezettség nem kerülhető el, csupán az 
esetek kis százalékában, amelyeknél úgynevezett „projekt cégek”76 üzletrészeinek 
átruházásáról van szó. 

Véleményem szerint a gazdasági társaságok átalakulásával kapcsolatos 
illetékmentesség megszűntetésének a segítségével biztosítható lenne, hogy az 
Alkotmány 70/I. §-ban meghatározott közteherviselés általános követelménye 
igazságosabban megvalósuljon.  

Egyetértek Gadó Gábor gondolatával, hogy gazdasági szabályt nem lehet 
íróasztal mellett írni, legyen az Londonban vagy Budapesten. A gazdasági jogalkotás 
nem elvont tételeket törvénybe foglaló elméleti tevékenység, hanem olyan 
gyakorlati célokat megvalósító munka, amelynek értékéről, hasznáról a piaci 
szereplők mondanak ítéletet.77 

 
  

                                                 
76 A projekt cégek hosszú távon általában nem folytatnak gazdálkodó tevékenységet, csupán egy-egy 
beruházás megvalósítása céljából alapítják őket. 
77 Fischer – Gadó – Gál, 2007, 15. 



Dobos István: Az ingatlantulajdon visszterhes vagyonátruházási illetéke… 

107                                                Optimi nostri 2009. 

Melléklet 
1. melléklet 

2008. januártól szeptemberig tartó időszakban képződött illetékbevételek78 
 

A központi költségvetés és az 
önkormányzatok között megosztandó 

illetékek
Bevétel 

öröklési illeték (gépjármű nélkül) 5 666 270 930 Ft 

ajándékozási illeték (gépjármű 
nélkül) 

1 644 278 961 Ft 

gépjármű öröklési és ajándékozási 
illetéke 

188 280 376 Ft 

visszterhes ingatlan-átruházási illeték 85 202 484 812 Ft 

visszterhes gépjármű-átruházási 
illeték 

17 169 801 081 Ft 

bírósági eljárási illeték 3 140 687 153 Ft 

felügyeleti illeték 2 929 273 Ft 

államigazgatási eljárási illeték 1 305 531 885 Ft 

 
 

                                                 
78 http://www.apeh.hu/adoinfo/illetek/illetekfelosztas.html, (letöltés időpontja: 2008. október 10) 
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Az első önálló magyar katonai büntető törvénykönyv 
megalkotásának története 

Farkas Ádám 

 
Témavezető: Dr. Révész T. Mihály tanszékvezető, egyetemi docens 

     Dr. Barna Attila egyetemi adjunktus 
 

„Az igazság legnagyobb tisztelete annak használatában van.” 

Ralph Waldo Emerson 

 
„Kétszeres óvatossággal szabad csak tehát a katonai büntetőjog reformjához nyúlni, mert a katonai 
büntetőjog a fegyelemtartásnak végső eszköze.” 

Az 1930. évi II. törvénycikk indokolása 
 

I. Előszó 

Amikor az első, önálló magyar katonai büntető törvénykönyv — a továbbiakban: 
Ktbtk. — megalkotásának körülményeit jelöltem meg kutatásom tárgyaként, úgy 
éreztem, dolgozatom folyamán egy utat kell bejárnom, mely az általánostól a 
részletesig tart, és melynek indulópontja és végpontja egyaránt a jog terrénumában 
található. 

Dolgozatom a jogtörténet tárgykörébe tartozik, s mint ilyennel kapcsolatban 
felmerült bennem a kérdés, hogy mennyiben jellemző rá az „eredeti témaválasztás, 
egyéni kritikus véleménnyel”1 kitétel. 

Úgy vélem, az első önálló, magyar katonai büntető törvénykönyv megalkotásának 
vizsgálata eredeti témaválasztásnak tekinthető, kiegészülve az általam hadügyi 
kényszerűség stratégiájának nevezett folyamat elemzésével, mely a tények alapján 
formált egyéni véleményemre jelentékeny módon épít. 

Dolgozatom súlyát, úgy vélem, növeli, hogy ugyan történeti, mégis a múlt szélesebb 
körű megismerésén túl egyéb aktualitással is bír, hiszen „múlt nélkül nincs jövő”, 
ahogy ezt a Hadtörténeti Intézet mottója is rögzíti. A katonai büntető törvénykönyv 
kapcsán a közelmúlt aktualitásaként a Kondorosi Ferenc által 2006-ban előirányzott, 
előbb, vagy utóbb remélhetőleg megvalósuló, elkülönült katonai büntetőjogi 
kodifikáció említendő, ami úgy vélem, igényli a múlt feltárását, köztük jelen dolgozat 
kutatási eredményeit is, még akkor is, ha jelenleg a kodifikáció kérdése ingatag. 

Önálló kutatási tevékenységem a témaválasztást, és a jogszabály szövegének és 
indoklásának vizsgálatát követően a tárgyalt korszak történeti hátterének szakirodalmi 
áttekintésével kezdődött, majd a katonai kérdések szakirodalmában történő 

                                                 
1 http://www.jak.ppke.hu/hallg/tdk/letolt/tajek0822.pdf. 
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tájékozódással folytatódott. A kötetekbe rendezett ismeretanyagban történt „körút” 
után a Hadtörténelmi Levéltár és Irattár anyagai között folytattam kutatómunkámat. A 
kutatás záró szakaszában pedig az Országgyűlési Könyvtár őrzésében lévő ritka 
köteteket és a képviselőházi, illetve felsőházi naplókat elemeztem. Ezen folyamatokat 
egészítette ki a Vargyai Gyula professzorral folytatott értékes, témaorientált 
konzultáció is, mely a történeti események tekintetében jelentett komoly látókör 
szélesedést. 

Kutatásomat azonban még messze nem tekintem lezártnak. Egyrészt azért, mert 
számos releváns irat még nem került feldolgozásra, így kincsként tárulkoznak egy 
hosszabb távú kutatás elé, másrészt azért, mert olyan korszak vizsgálatára irányul, 
melyet az utókor többféle aspektusból vizsgál, széles skálán változó módon 
véleményez, s a társadalom tekintetében rendre a következőképp ír le: „A 
magyarságnak ugyanis sok és sokféle fájdalmat okozott a békeszerződés. A millió 
megnehezített életlehetőség és megkeserített sors, a menekülők és a maradók 
szenvedései, megaláztatásai egyénenként állították szembe a magyarokat Trianonnal. 
Akiket pedig személyükben nem vagy kevésbé érintett a békeszerződés, azokat mint a 
magyar nemzet tagjait sújtotta és degradálta a döntés, s ezzel az anyagi hátrányokon túl 
a szellemi-érzelmi sérelmek okán is kihívta a magyarság ellenszenvét.”2  

A jelen dolgozatban publikált eredmények véleményem szerint a kutatás magját 
képzik, melyeket további kutatási eredményekkel, így például a kor vonatkozó 
rendeleteivel és jogeseteinek elemzésével, a vonatkozó korabeli szakirodalom és a 
nemzetközi „rokonjelenségeinek” kiterjedtebb elemzésével, a Ktbtk. részletes 
elemzésével és kritikájával, és mindenek előtt egy jelentékeny, terjedelmi és időbeli 
okokból elmulasztott, köztörténeti kiegészítéssel látom szükségesnek felvértezni a 
későbbiekben. Munkámat tehát nem tekintem lezártnak a jelenlegi dolgozattal. 

II. A katonai büntetőjogról 

A katonai büntetőjogról és a hadseregről alkotott álláspontom megismertetése 
során, elsőként az általánosság és elméletiség oldaláról kívántam megközelíteni ezen 
kérdéseket. Meggyőződésem, hogy általános és különös, elmélet és „gyakorlat” egymás 
nélkül nem nyújt teljesen kielégítő választ és nem alkalmas a mind teljesebb feltárásra. 

Az általános elemzés előtt be kell vallanom, hogy magát a hadsereget és a hozzá 
kapcsolódó tudományokat, köztük a katonai jogot és katonai büntetőjogot is, többre 
hivatottnak és becsülendőbbnek tartom, mint jelen korunk közvéleménye, vagy 
kortársaink többsége. Ez a fajta preferálása ennek a — szerintem az átlagosnál 
erőteljesebben elkülönült — társadalmi alrendszernek néhol kiterjesztettebb, nagyobb 
jelentőséget és tényezőkészletet látó gondolkodást eredményez, mely például már a 
katonai büntetőjog definíciójának taglalásakor is felszínre bukkan. 

1. A katonai büntetőjog fogalma és tagozódása 

A katonai büntetőjog sajátságos terrénumának elemzését a hadseregről, annak 
feladatáról és szerepéről, illetve a katonai hivatásról folytatott értekezés előtt, érdemes 

                                                 
2 Zeidler, 2002, 6. 
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a következő kérdésekkel kezdeni: Mit is jelent a katonai büntetőjog? Mi is a katonai 
büntetőjog definíciója? 

Földvári József büntetőjogi definíciója szerint „a büntetőjog azoknak a 
jogszabályoknak az összessége, amelyek meghatározzák, mely cselekmények 
minősülnek bűncselekményeknek, ezek elkövetőit hogyan kell felelősségre vonni és 
velük szemben milyen szankciókat és hogyan kell alkalmazni”.3 

E tág értelemben vett definíció, valamint Nagy Ferenc szintén tág értelmű 
büntetőjogi definíciója alapján azt mondhatnánk: a katonai büntetőjog azoknak a 
jogszabályoknak az összessége, amelyek meghatározzák, mely, a katonai büntető 
törvénykönyv hatálya alá tartozó személyek által elkövetett, cselekmények minősülnek 
— katonai — bűncselekménynek, ezek elkövetőit hogyan kell felelősségre vonni, 
velük szemben milyen szankciókat és hogyan kell alkalmazni. 

Ez a meghatározás azonban véleményem szerint csak abban az esetben elégséges, 
ha a katonai büntetőjogot, párhuzamban a büntetőjognak az oktatásban bevett 
tagolása — az anyagi jog, eljárásjog, végrehajtási jog triásza — szerint elemezzük. 

Ez a hármas tagolásra építő meghatározás azonban nem mutat rá számos olyan 
tényezőre, mely erőteljesen befolyásolja a katonai rend és hivatás szabályozását. Ezen 
hiányosság miatt Hautzinger Zoltán „A katonai büntetőjog fogalma és forrásai” c. 
munkájában, a katonai jogról alkotott definícióját alkalmazom a katonai büntetőjogra, 
kiegészítve azt néhány sajátos a katonai függelemmel és fegyelemmel szorosan 
összefüggő tényezővel, melyekre aztán dolgozatom során elemző jelleggel ki is térek. 
Munkafogalmam tehát a következő: 

A katonai büntetőjog legtágabb — történetileg is leíró — fogalma a katonákra 
vonatkozó anyagi, eljárásjogi és büntetés végrehajtási jogszabályokon túl, szerves 
kapcsolatban áll mindazon tényezőkkel, melyek az adott jogszabályokban foglalt 
körülményeket nem tisztán jogi eszközökkel határozzák meg. Ilyen formán a 
mindenkori katonai büntetőtörvény egy tükör, melynek képe jogszabályok mellett, a 
katonai nevelés és tisztképzés alapelveiből, a hadsereg struktúrájából és jellegéből 
adódó sajátos — egyben nemzeti — mentalitásból, „a katonai hierarchiában 
elhelyezkedő vezetőktől származó belső szabályzókból, vagy a katonai életviszonyokat 
jellemző, sokszor íratlan erkölcsi elvekből, szokásokból”4 áll össze. 

A fenti definíció igazolására alkalmas Helmuth von Moltke elhíresült gondolata, 
miszerint „a fegyelem pedig a hadsereg lelke, amely nélkül a hadsereg háborúban 
hasznavehetetlen, békében veszedelmes”, hiszen a hadsereg fegyelmét nem egyedül a 
jogi eszközök, hanem „hátországukkal” alkotott együttesük biztosítja. A katonai 
büntetőjog feladata ugyanis évezredek óta a háborúra és a belső béke védelmében tett 
esetleges fellépésekre való készülés közepette a katonai alakulatokon belüli fegyelem 
megtartása és megerősítése, melynek módszertani bázisát a nevelésen, kiképzésen és 
honoráláson túl a példaértékű, példastatuálásra alkalmas büntetési tételek, a gyors és 
átlátható eljárás és a sajátos tényállások szabályozása is képezi. 

A fenti fogalom azonban rendkívül tágan értelmezett variánsa a katonai büntetőjog 
fellelhető fogalmainak. Ez a fogalmam főként a jogtörténeti megközelítés okán tűnik 

                                                 
3 Földvári, 2002, 27.  
4 Hautzinger, 2008. 
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helytállónak és célszerűnek, jogtudományi, ezen belül jogág tagozódási megközelítés 
tekintetében azonban a szűkebb, többek között Nagy Ferencet és Földvári Józsefet is 
követő fogalmat tartom használatra érdemesnek. 

A büntetőjog tagolása során a szűkebb, de nem a legszűkebb — csupán az anyagi 
jogra korlátozó — értelmezést célszerű alkalmazni. Ezen szűkített meghatározás 
alapján a katonai büntetőjog, akárcsak a büntetőjog maga, a következő módon 
tagozódik a XIX. század közepétől kezdődően: Anyagi jog (Általános és Különös 
részre tagolva) — Eljárásjog — Végrehajtási jog. 

Ez a kérdés dolgozatom tekintetében azért is fontos, mert a dolgozatom tárgyát 
képző első önálló, magyar katonai büntető törvénykönyv, vagyis az 1930. évi II. 
törvénycikk e tagolásból a katonai büntetőjog anyagi jogát tartalmazza, míg a másik két 
jogcsoportot „a közös haderő katonai bűnvádi perrendtartásáról” szóló 1912. évi 
XXXIII. törvénycikk tartalmazza, az 1930. évi III. törvénycikk módosító 
rendelkezéseivel együttesen. 

A tagozódás azonban nem csak dolgozatom tartalmi kérdései, hanem a katonai 
büntetőjog jogrendszerbeli elhelyezkedésének okán is fontos, szimbolikus értékű 
kérdés, hiszen egy véleményem szerint jelentékeny módon elkülönült „világ” 
büntetőjogának azt a tulajdonságát mutatja meg, hogy az akármennyire is „különc” 
szabályozási terület, következetesen kapcsolódik a jogrendszer egészének 
milyenségéhez — ami, szögezzük le, nem volt mindenkor evidencia e jogágat illetően. 

2. A katonai büntetőjog feladata 

A katonai büntetőjog feladatait, akárcsak annak fogalmát, tagoltan kívánom 
tárgyalni. Első megközelítésben a katonai büntetőjog feladatkörének szűk, az általános 
büntetőjoghoz erőteljesen közelített értelmezését kívánom feltárni. 

Ebben a megközelítésben a katonai büntetőjog feladata ultima ratio jelleggel a 
hadsereg kötelékében szolgálók közösségi együttélésének védelme, a kiadott parancsok 
és elvárt magatartások kikényszeríthetőségének, valamint a tiltott magatartások 
szankcionálhatóságának garantálása, a hadseregbeli rend alapértékeinek védelme, a 
hierarchia és tekintélyrendszer feltétlen működésének biztosítása, s mindezeken 
keresztül a társadalom és az állam egészének védelme — ez utóbbiak épségének, 
szuverenitásának, biztonságának és rendjének védelmi kötelezettsége okán. 

Ez a szűk értelemben vett meghatározás azonban a feladatkör mibenlétének 
felületes ismertetését meríti ki, ezért szükségesnek tartom, hogy a katonai büntetőjog 
feladatát a hadsereg feladataival analógiában is, tágabb értelemben kezeljem. 

A hadsereg, vagy magyar viszonylatban vett beszédesebb megnevezésével a 
honvédség feladata elsődlegesen az ország védelme a külső ellenség ellen. A „hostis”5 
elleni magabiztos és sikeres harc érdekében azonban szükségszerű a hadsereg soraiból 
rideg vasfegyelemmel kiiktatni az „inimicus”6 magatartást, mintegy alapul véve Szun Ce 
mester szavait: 

                                                 
5 A hostis Fisichella megközelítésében a politikai értelemben vett külső ellenséget jelenti. Fisichella, 2004,  
47. 
6 Az inimicus a belső vagy magánellenséget jelenti. Fisichella, 2004, 47. 
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„A mi rendünk segítségével várhatjuk ki a felfordulást (az ellenségnél), a mi 
nyugalmunk segítségével várhatjuk ki a nyugtalanságot (az ellenségnél).”7 

A háborúra való készülés, az életben maradás akaratával azonos, a fennmaradásért 
vívott folyamatos békeharc folyamatában tehát a jogalkotók, az egyenruhás-taláros 
jogalkalmazók és a felelős beosztásokban szolgáló egyenruhások egyaránt részt 
vesznek, és az ő irányításuk alatt a katonai állomány szinte egésze küzd az emberi 
gyengeség és esendőség ellen. 

A katonai büntetőjog feladata — általánosságban az összes többi jogágéval azonos 
— a társadalmi rend biztosítása. Tágabb értelemben azonban a körébe tartozó, a 
társadalom egyes elemeire és a hadsereg feladatából adódóan egészére fizikailag és 
pszichikailag egyaránt veszélyes cselekményektől való védelem sajátos jelleget ad a 
katonai büntetőjognak, mely feladatát a társadalom védelmével, neveléssel és 
„megtorlással” együttesen látja el. 

Megítélésem szerint a katonai büntetőjog tekintetében döntő momentum a szigor, a 
gyors eljárás — ld. 1912. évi XXXIII. törvénycikk — és a megelőző jelleg, hiszen a 
hadsereg kötelékében minden egyes törvénysértő cselekmény a fegyelemre, rendre és 
precizitásra mért ütéssel egyezik meg, tovább gondolva pedig a haza és nemzet 
biztonságára, az állam stabilitására mért csapással azonos. Ezen magatartásokat 
elsősorban nem utólagos büntetéssel, hanem megelőző eszközökkel, a közösség, 
vagyis az állomány nevelésével kell kiküszöbölni. Ezt a nevelési funkciót a katonai 
kereteken belül a nevelés és kiképzés, a szigor, a szabályellenes magatartásokkal 
szembeni fokozott és arányos, de legenyhébb esetben is szükségszerű fellépés mellett a 
sajátos mellékbüntetések és a büntethetőség személyi hatályának kiszélesítése — 
például speciális helyzetű fiatalkorúakra — szolgálja. 

A katonai büntetéseket nagymértékben befolyásolják a hadseregre, mint társadalmi 
csoportra, közösségre jellemző sajátos viszonyok, így például a rendfokozatok és a 
velük járó becsület és büszkeség, melyeknek csorbítása tradicionálisan kemény 
fellépésként értelmezhető8 és ez a jelleg a két világháború közötti Magyarország 
hadseregére is erőteljesen érvényesült. 

Megállapítható, hogy sajátos büntetések, személyi hatály, bűncselekmények és 
sajátos eljárás jellemzi a katonai büntetőjogot, melyben szinte minden résztvevő a 
fegyveres testületek kötelékének tagja. Ez pedig arra enged következtetni, hogy a 
katonai büntetőjog egy teljesen sajátos és elkülönült „jogterület”. E következtetés 
azonban csak részint helytálló, hiszen mára az évezredes jogszabályi és jogalkalmazói-
igazságszolgáltatási elkülönülés jelentékenyen oldódni látszik, s alapelvvé vált a XX. 
század derekára, hogy a fegyveres erők állományára csak annyiban vonatkozzék 
különleges szabályozás, amennyiben azt a katonalétből adódó különleges viszonyok 
megkívánják (ld. 1930. évi II. törvénycikk 1. §). 

Ezen alapelvvel a katonai büntetőjog szabályai már lényegileg „csak” a katonai 
kötelezettségek teljesítését, vagyis a hadsereg harcképességének fenntartását és 
megerősítését szolgáló intézkedések, melyek nem terjednek ki a közbűncselekmények 

                                                 
7 Szun Ce, http://mek.oszk.hu/01300/01345/01345.htm. 
8 Ezt jól példázza a nemzetközileg más okból elhíresült Dreyfus-ügy, melynek során a francia Alfred 
Dreyfust megalázó körülmények között — tiszti kardjának teljes állomány előtti eltörésével — 
fosztották meg katonai rangjától. 
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körére. Azok tekintetében ugyanis, ahogy már az 1930. évi II. törvénycikk 1.§-a is 
mutatja, a „civil Btk” — akkoriban az 1878. évi V. törvénycikk — szabályai váltak 
mérvadóvá a XX. században. Azt megelőzőleg azonban a testület kollektív becsületén 
esett folt miatt nem ez az álláspont dominált. 

A XX. században azonban a katonai büntetőjogra is kiterjedt a modern jogelvek 
hatálya, és ezzel alapelvként ismeri el, hogy a hadseregben szolgáló egyének nem 
különülnek el teljes egészében a társadalom többi elemétől, sőt azok az egyenruha és a 
katonai kötelezettségek ellenére is kötelesek megfelelni az alapvető társadalmi 
elvárásoknak. „Mindezekből az következik, hogy a katonát általában kétféle 
kötelezettség terheli. Egyrészt rá is vonatkoznak mindazok a szabályok, amelyek 
minden állampolgárra nézve kötelezőek, másrészt vonatkoznak rá a katonai szolgálat 
előírásai is. Ilyenformán a katonai személyt szolgálati ideje alatt az általános 
állampolgári fegyelem mellett a speciális katonai fegyelem is köti. Ez jogi 
vonatkozásban azt jelenti, hogy a katonára az általános büntetőjogi szabályokon kívül a 
speciális katonai büntetőjogszabályok is vonatkoznak.”9  

A katonai büntetőjog tehát, felvértezve a jogbiztonságot és jogállamiságot szolgáló 
alapelvekkel, egy olyan védvonala minden államnak, mely elsősorban azok ellen lép fel, 
akik gondatlansággal vagy szándékossággal olyan megengedhetetlen magatartást 
tanúsítanak, mely nem csupán személyük és az egyenruhával vállalt felelősségük 
vonatkozásában, de a nemzet és haza egészére nézve veszélyesek. Ezek a magatartások 
annyiban speciálisak, amennyiben a katonai viszonyok speciálisak a társadalom 
egészének viszonyaihoz mérten. A katonai büntetőjog elsőrendű feladata pedig az, 
hogy elkülönült módon fellépjen ezekkel szemben. 

III. A hadügyi kényszerűség stratégiája 

Az 1930. évi II. törvénycikk becikkelyezése előtti évek áttekintése során arra a 
következtetésre jutottam, hogy a katonai büntető törvénykönyv megalkotása egy 
történelmi kényszerűségben keletkezett folyamat logikus zárköve volt. Bizonyos 
megszorításokkal ugyan, de helytállónak tartom azt a tételt, hogy a törvényalkotás 
tükrözi a hosszú távú politikai tevékenységet. Ebből következőleg úgy gondolom, 
hogy az 1930-as évek második felére jellemző fegyverkezésnek és háborús 
készülődésnek az 1920-as évek teremtették meg a hátországát, vagyis intézményi, 
részint humán-erőforrásbeli és jogi alapjait, persze nem abban a szélsőséges 
mértékben, ahogy azt a Ktbtk. megtárgyalása során a szociáldemokrata párt képviselői 
kinyilatkoztatták. 

Megítélésem szerint nem helytálló az a kijelentést, miszerint az 1920-as évek a 
hadsereg teljes „elsorvadásának”, „elgyengülésének”, „szunnyadásának” évei voltak. 
Természetesen gazdasági okokból, és a békeszerződés kényszerítő intézkedései miatt a 
keretszámok kitöltése sem valósult meg, és szóba sem jöhetett egy ütőképes, offenzív 
hadviselésre alkalmas hadsereg felállítása. Ennek ellenére téves következtetés, hogy a 
magyar hadsereg a „teljes elhalás” állapotában volt, vagyis még a korszerűsítés 
előmunkálatai sem mentek végbe. 

                                                 
9 Földvári, 2002, 34–35. 
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A konszolidáció évei a kényszer okozta tudatalattiságtól, vagy tudatosságtól 
vezérelve, biztos alapokat teremtettek a II. világháborút megelőző hadseregépítés 
számára mind gazdasági, mind politikai, mind pedig szervezeti és törvényi tekintetben. 
Ezt az alapozó folyamatot nevezem én a hadügyi kényszerűség stratégiájának, mely 
messze nem azonosítható egyfajta háborús készülődéssel, inkább egy azt tudva-
tudatlanul megalapozó intézményi „alapkőletételként” értelmezendő. Dolgozatomban 
ennek törvényi-szervezeti folyamatait kívánom górcső alá venni, melyeknek 
véleményem szerint zárkövét képzi az 1930-ban becikkelyezett katonai büntető 
törvénykönyv. 

1. A stratégia becikkelyezett indukálója, az 1921. évi XXXIII. törvénycikk 

A trianoni békeszerződés katonai rendelkezései számos olyan megszorítást 
sorakoztatnak fel, melyekkel Magyarország katonai önvédelmét tették lehetetlenné, s 
ezzel olyan mérvű változtatásokra és átértékelésre volt szükség, amelyeket érdemben 
csak a trianoni békeszerződést kihirdető 1921. évi XXXIII. törvénycikk vizsgálata után 
elemzek. 

A békeszerződés katonai rendelkezései szinte teljes alapossággal érték el azt, hogy a 
fizikai és törvényi értelemben vett magyar hadsereg még azt a katonai potenciált se 
tudja megtestesíteni, ami egyetlen szomszédjával — nem pedig az egész kisantanttal — 
szembeni önvédelmi készségét biztosítaná. Az offenzív magatartás tehát, egyes katonai 
körök álmai ellenére, melyeket Dombrády Lóránd és Tóth Sándor mutat be,10 
lehetetlenné vált. A katonai revízió, akárcsak a támadóképes magyar hadsereg ideája, 
évtizedes kényszeraltatásra kárhoztatott, mind jogi, mind pedig pénzügyi tekintetben. 

A magyar hadsereg korlátait a békeszerződés (1921. évi XXXIII. törvénycikk) 102. 
cikkétől 139. cikkéig tartó része taglalja, melyek közül – úgy vélem – a szárazföldi 
erőkre, és az ellenőrzésre vonatkozó szakaszok tekinthetők a legfontosabbnak a 
katonai potenciál, míg az egyéb fegyvernemekre vonatkozó szakaszok a technológiai 
szint tekintetében. 

A szerződés korlátozó rendelkezései a következőkben ragadhatók meg: 

• Tiltotta az általános hadkötelezettséget, ellehetetlenítve ezzel a férfi lakosság 
háborús időkre való felkészítését és a létszámkeretek maximális kitöltését. 
Teljesen önkéntes alapúvá tette a hadseregszervezést. (103. cikk) 

• A hadsereg összlétszámát 35 000 főben állapította meg, mely a kor elemzései 
szerint elégtelen még az önvédelmi funkció ellátásához is — amihez legalább 
65 000 fő kellett volna —, nemhogy offenzív magatartáshoz. (104. cikk) 

• Tiltás tárgyát képezték a csapatvezetésre és háború előkészítésére alkalmas 
szervek is, köztük értelemszerűen a Vezérkari Főnökség is, illetve tilos volt 
mindem mozgósítást elrendelő, vagy arra vonatkozó intézkedés. (105–106. 
cikk) 

• A szerződés táblázatokban rendelkezett az alakulatok jellegéről, és tiltó listára 
helyezte az érdemi hadműveletekhez nélkülözhetetlen harcászati eszközöket, 
valamint tételezte az engedélyezett 35 000 fő milyenségét is. (107–108. cikk) 

                                                 
10 Dombrády – Tóth, 1987. 
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• A tisztek számát is gondosan behatárolta a szerződés, a továbbszolgálni kívánó 
tiszteket 40. életévükig, az újonnan állományba vételezendő tiszteket pedig 20 
évi szolgálatra kötelezéssel engedélyezte állományba venni, de tiltotta ezeknek 
elméleti, vagy gyakorlati továbbképzését. (109. cikk) 

• A becikkelyezett békeokirat egyebek mellett a katonai tisztképzés létszámát is a 
megszabott 35 000 főhöz arányosította és előírta a mértéken felüli képzés 
esetén történő intézmény-bezárásokat. (111. cikk) 

• A szerződés tiltotta a nem katonai tanintézményeknek és sportegyesületeknek 
katonai kérdésekkel való foglalkozását is. (112. cikk) 

• Emellett a fegyver és lőszerkészletre vonatkozólag is erőteljes 
megszorításokkal élt: a keretszámok mellett például előírta, hogy fegyvert és 
lőszert csak egyetlen gyárban lehet előállítani, valamint szabályozta a 
vadászfegyverek kérdését is. (113–115. cikk) 

• A szerződés emellett a katonai rendelkezések kivitelezésének ellenőrzésére 
felállította a Szövetségközi Ellenőrző Bizottságokat, melynek hazánkban 
illetékes delegáltjait Budapestre telepítette és kötelezte a magyar kormányt az 
együttműködésre és kapcsolattartásra. A SZEB jogkörei között a váratlan 
ellenőrzés és „kiszállás” jelentős fontossággal bírt, hiszen ezzel tudták 
folyamatosan felügyelni a béke betartását. Természetesen a bizottság költségeit 
a magyar állam viselte. (133–139. cikk) 
 

A békeszerződés szakaszai tehát jelentős mértékben korlátozták a magyar hadsereg 
létszámát és működését, sőt szinte lehetetlenné tették a magyar állam önvédelmét, 
valamint az 1928-ig ki nem mondottan elsődleges célt, a revíziót. Közismert tény, hogy 
ezen szabályokat a magyar kormány lehetőségei szerint igyekezett megkerülni és csak 
formálisan betartani, azonban le kell szögeznünk, hogy az állam pénzügyi nehézségei 
miatt az önkéntes alapú katonaállítás még a 35 000 fős keretszám kitöltésére is 
elégtelennek bizonyult, tehát Magyarországnak nem volt „titkos hadserege”, csupán 
leszerelni nem kívánt, rejtett alakulatai és szervei. Ennek okairól Vargyai Gyula a 
következőképp nyilatkozott: 

„A legfőbb ok azonban mégsem a béke és az Ellenőrző Bizottság volt, amiért a 
magyar hadsereg fejlesztése váratott magára: ezt elsődlegesen az ország pénzügyi 
viszonyai tették lehetetlenné.”11 

A békeszerződés végrehajtása a becikkelyezést követően megkezdődött. Az 1921. 
évi XXXV. törvénycikk rendelkezett a béke miatt leszerelésre kerülő katonák átmeneti 
ellátásáról, valamint ezzel párhuzamosan megindult a Vezérkari Főnökség 
„felszámolása” is. A becikkelyezett szerződéssel tehát jelentős átszervezési folyamat, és 
a szükségszerűség miatt a katonai és politikai állásfoglalások időleges átértékelése, új 
stratégia kialakítása valósult meg. Ez utóbbi pedig a katonai körök hatalmi 
potenciáljának, az 1919–1921 közötti időszakhoz mérten, jelentékeny gyengülését 
idézte elő. 

                                                 
11 Vargyai, 1984, 10. 
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2. A stratégia törvénykezési és szervezeti folyamatai 

A szükséges átalakítások és változások, egyfajta stratégia mentén valósultak meg. 
Első körben szervezeti szinten történtek meg a szükséges átalakítások, a hadsereg és 
katonapolitika béketörvényhez és önálló államisághoz igazításával. 

Az egyik első, nagy horderejű lépés az volt, hogy „a vezérkart a honvédelmi tárca 
VI. csoportjaként tüntették fel”,12 meghagyva azonban a fővezérség idejéből 
megörökölt leglényegesebb szervezeti egységeit, s egyúttal folyamatosan elvonva 
többletjogait és túlhatalmát, melyeket a Fővezérségtől örökölt. Be kellett látni, hogy a 
hadsereg szükségszerű leépítésével és a konszolidáció által megkövetelt 
hatáskörszűkítésekkel párhuzamban azonban, ez a szerv nem lehetett tartósan az 
aránytalan és nehezen korlátozható hatalmú Fővezérség teljes körű jogutódja. 

A következő döntő lépés a hadsereg átszervezése volt, mely az 1921. évi XLIX. 
törvénycikkel vált jogilag szabályozottá. Ebben a jogalkotó a következőképp 
rendelkezett — összhangban a békeszerződéssel — a magyar királyi honvédség 
jelentősebb kérdéseiről: 

„4. §. A m. kir. honvédség vezérlete, vezénylete és belszervezete tekintetében a 
rendelkezés alkotmányos jogainál fogva az államfőt illeti meg. 

A m. kir. honvédség ügyeinek intézése a honvédelmi miniszter hatáskörébe 
tartozik. 

5. §. A m. kir. honvédség önként jelentkezők felvétele útján alakul és egészíttetik ki. 
7. §. A m. kir. honvédség tisztikara kizárólag hivatásos tisztekből áll. A m. kir. 

honvédség tisztjeit minden rendfokozatban a honvédelmi miniszter előterjesztésére az 
államfő nevezi ki és lépteti elő.”13 

Ezzel tehát a béke és a bethleni politika megkezdte fellépését az ellenforradalmi 
hatalomátvétel éveinek katonai túlhatalmával szemben, saját medrébe terelve vissza a 
katonai köröket, egészen az 1930-as évek második feléig, valamint időlegesen komoly 
többletterheket róva a honvédelmi minisztérium szervezetére, melyről a 
Hadtörténelmi Levéltárban fennmaradt iratok is tanúskodnak. 

Ezen iratokból kitűnik, hogy az 1920-as évek második felében a HM jogi előkészítő 
osztálya számtalan panaszos esettel volt kénytelen foglalkozni, melyek a békeszerződés 
miatti kényszerleszerelésekre és az ezekből fakadó nyugdíjazási problémákra 
vezethetők vissza. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezen esetek között szinte a 
teljes rendfokozati skála jelentkezett egészen a legfelsőbb fokozatokig, ezt tanúsítja az 
az irat is, melyben N. Gyula nyugállományú tábornok folyamodott panasszal a HM-
hez.14 

A hadsereg létszámának katasztrofális állapota, a hadkötelezettség tiltása és az 
önvédelmi készség felszámolására tett kísérletek azonban nem érték el azon céljukat, 
hogy semlegesítsék Magyarországot, mint esetleges háborús résztvevőt, hiszen a 
politika és a hadvezetés átértékelte helyzetét, és belátták, hogy az ország gazdasági-, 

                                                 
12 Vargyai, 1971, 32.  
13 1921. évi XLIX törvénycikk a magyar királyi honvédségről, Corpus Iuris Hungarici CD-ROM 
változat, KJK-Kerszöv. 
14 HM Jogi előkészítő osztály iratai 1929-1930, iratszám: 286, Hadtörténelmi Levéltár és Irattár. 
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oktatási- és társadalmi stabilizálása előbbre való, mint a lényegileg kivihetetlen 
fegyverkezés. 

Úgy gondolom, a Bethlen-kabinet tíz éve egy nagyon komoly előkészületi szakasz 
volt a hadsereg tekintetében is, hiszen többek között az önálló magyar államisághoz 
igazították a hadsereg szervezetét, legyen szó nyilvános, vagy rejtett alakulatokról és 
szervekről, valamint előkészítették a harmincas évek fegyverkezési korszakát, mind 
szervezeti, mind állományképzési, mind diplomáciai szempontból. Háborús felké-
szülésről azonban a ’20-as években még szó nincs. Úgy látom, olyan óvintézkedések 
voltak ezek, melyek „új időknek új dalaival”15 álmodva biztosították a legszükségesebb, 
minimális alapokat. Hogy ez a dal később, többek között az Erdély-induló lett, az egy 
másik dolgozat tárgykörébe tartozó kérdés. 

Amikor tehát fentebb a katonai körök „kényszeraltatásáról” beszéltem, az 1919-
1920-as évek politikai dominanciájának elszunnyadására vonatkoztattam kijelent-
ésemet, hiszen a katonai átszervezés, felzárkózás és előkészítés nem szűnt meg 
működni a konszolidáció éveiben sem. Ezt mind irattári anyagok, mind pedig a 
törvényalkotás termékei igazolják. 

Törvényi szinten a hadügyi kényszerűség stratégiájának bizonyítékaként kezelem az 
1921. évi LIII. „a testnevelésről” szóló törvényt, mellyel a jogalkotó a katonai 
alapképzést készítette elő legális keretek között. E törvény hozta létre a későbbiekben 
a levente-kötelezettség néven ismertté vált intézményt a következő szakaszaival: 

„2. §. Evégre az állam 
1. mindennemű iskolában gondoskodik mindkét nembeli tanulóifjúság rendszeres 

testneveléséről, a főiskolák körében pedig ezt minden hallgató számára lehetővé teszi; 
2. szervezi az iskolát elhagyó ifjúság testnevelését oly módon, hogy ebben 21-ik 

életévének betöltéséig a nemzetnek minden férfitagja kötelezően résztvegyen; 
3. támogatja azokat a társadalmi alakulatokat, melyek testneveléssel komolyan 

foglalkoznak s működésük nemzeti irányával a támogatást megérdemlik.”16 
A testnevelésről szóló törvény fontossága a megidézett szakaszokon túl abban 

rejlik, hogy a testnevelési kötelezettséget az adott korosztályba eső állampolgároknak 
külön e célra képzett, „katonás” szigorral és erős nemzeti öntudattal ténykedő, e 
célokat ismerő oktatók keze alatt kellett teljesíteniük, létrehozva ezzel a sorkötelesség 
fizikai alapkiképzésének törvényes módját, hadkötelezettség nélkül. 

Az általános kiképzés mellett alapvető fontosságú volt egyes katonai alakulatok 
megtartásának kérdés. Ennek intézményes keretét biztosította a korábban már említett 
csendőrségbe és folyamőrségbe való beszervezés. Ezt a jelenséget volt hivatott 
legalizálni az 5 643/1921 BM-HM számú rendelet, melynek 4. és 5. pontja, úgy vélem, 
a tények ismeretében kiválóan szemlélteti ezt az eljárást, mely idomul a békeszerződés 
egyes, kiskapukat teremtő részeihez (ld.: békeszerződés 107. cikk). 

„4. Minden vármegyei csendőrparancsnokság mellett egy tartalék csendőrszázadot 
kell szervezni. 

A tartalék csendőrszázad hivatása a próba csendőrök első kiképzésén kívül az, hogy 
a közrend és közbiztonság nagyobbmérvü veszélyben forgása esetében a járási és az 

                                                 
15 Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én… (részlet), http://mek.oszk.hu/00500/00588/html. 
16 1921. évi LIII törvénycikk a testnevelésről, Corpus Iuris Hungarici CD-ROM változat, KJK-Kerszöv. 
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őrsparancsnokságok támogatására szolgáljon, valamint az, hogy egyéb indokolt 
esetekben a vármegyei csendőrparancsnokság rendelete alapján a közrend és 
közbiztonság megóvása érdekében zárt osztagban, vagy szakaszonkint esetleg 
rajonkint önállóan működjék. 

5. A csendőrségi állomány kiegészítése átmenetileg kivételes rendelkezések alapján 
fog történni.”17 

Ezt az eljárást egyéb jogszabályok is jogalkotói támogatásban részesítették, így 
például az 1922. évi VII. törvénycikk a magyar királyi állami rendőrségről és a királyi 
csendőrségről, az 1922. évi VIII. törvénycikk a magyar királyi vámőrségről és a magyar 
királyi pénzügyőrségről, illetve az 1922. évi XIV. törvénycikk a magyar királyi 
folyamőrség szervezéséről. 

Álláspontom szerint az egyes alakulatok átszervezésének kérdése azonban messze 
nem a „rejtett hadsereg” sztereotípiája miatt volt döntő fontosságú momentum. Az 
átszervezett alakulatokat képzett és tapasztalt, sok esetben a háborút megjárt katonák 
alkották, akiket egy későbbi és köztudottan várva-várt sorkötelesség esetén mint 
tapasztalt kiképzőket és vezetőket újra alkalmazni lehetett. 

Az felkészülés és utánpótlás egyik fontos momentuma volt a továbbiakban a 
tisztképzés, melyről az 1921. évi XXXIII. törvénycikk szintén rendelkezett, s melynek 
ügyét a politikai elit a békeszerződésnek megfelelő módon az 1922. évi X. 
törvénycikkel rendezte a következőképp: 

„1. §. A m. kir. honvédség harcos állományú hivatásos tisztisarjadékának kiképzése 
négy évfolyammal bíró és teljes ellátást nyujtó katonai főiskolában: a budapesti m. kir. 
Ludovika Akadémián történik. A többi katonai tisztképző iskola, mint ilyen, megszűnt 
s ezekről az 1921:XLIV. törvénycikk intézkedik. 

A Ludovika Akadémia hallgatói a m. kir. honvédség katonai erejének megállapított 
létszámában foglaltaknak, a m. kir. honvédség tényleges tagjaivá azonban csak 
felavatásukkor (5. §.) válnak. 

Az egyes fegyvernemekhez kiképzendő hallgatók száma, valamint az egyes 
évfolyamokba felvehető hallgatók összlétszáma a tisztikarban évenkint betölthető 
állások számához igazodik. Ezeket a létszámokat évenkint a honvédelmi miniszter 
állapítja meg s a törvényhozás az évi költségvetésben hagyja jóvá.”18 

A hadsereget érintő lényegi, törvényerőre emelt fordulat az 1927. évi VII. 
törvénycikkel valósult meg, mely a trianoni békeszerződés által meghatározott 
hadiipari megszorításokat enyhítette, összhangban a történelem alakulásával, miszerint 
„a Nagykövetek Tanácsa 1927. március 31-i hatállyal megszüntette a Katonai 
Ellenőrző Bizottság munkáját.”19 Ezt követően a húszas évek hadpolitikai 
tevékenységének lezárása váratott már csak magára, vagyis a katonai büntetőjog 
kérdésének végleges, törvényszintű rendezése. A hadügyi kényszerűség stratégiájának 
lezárása — a Ktbtk. megalkotása — mellett kezdetét vehette a nyílt ténykedés, 
melynek első lépéseként „olyan szövetséges partnert kellett keresni, mely támogatást 

                                                 
17 5 643/1921 BM-HM számú rendelet, A magyar királyi csendőrség szervezetéről, Corpus Iuris 
Hungarici CD-ROM változat, KJK-Kerszöv. 
18 1922. évi X. törvénycikk a magyar királyi honvéd tisztképzésről, Corpus Iuris Hungarici CD-ROM 
változat, KJK-Kerszöv. 
19 Dombrády – Tóth, 1987, 51. 
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tud nyújtani mind a nemzetközi politika porondján, mind pedig a fegyverkezésben.”20 
Ezen folyamat elemzése azonban már túllép dolgozatom keretein. 

Összességében megállapítható, hogy a kényszerűség stratégiájával a HM szerepe 
valamelyest újra megerősödött. Ezen tézisemet a Hadtörténeti Levéltár őrzésében lévő 
iratok között fellelt dokumentumokra alapozom. 1929 és 1930 között ugyanis a HM a 
Jogi Előkészítő Osztályán keresztül számos fontos kérdésben állást foglalt. Ilyenek 
voltak betegbiztosítási,21 a Magyar Királyi Központi Statisztikai hivatal szervezeti 
reformjának,22 a magyar-német kereskedelmi szerződésnek,23 a kémkedésre vonatkozó 
francia törvényjavaslat vizsgálatának24 kérdései, valamint a gyülekezési jogról szóló 
törvényjavaslat25 kapcsán és néhány külügyi vonatkozásban tett állásfoglalás. 

Mindezek mellett az általam feltételezett felkészülési folyamatnak vannak olyan 
fontos elemei is, melyek közvetlenül nem a szervezeti átalakítások, vagy törvényesítés 
folyamatok, sokkal inkább szociológiai jelenségek következményeiként ragadhatók 
meg. Ilyen kérdés például a tisztképzés mentalitásváltozása, melyet kiválóan szemléltet 
a következő gondolat: „Amíg a Monarchia idején az önvédelem szükségessége, addig a 
Horthy-korszakban a revans szükségessége képezte a nevelési értékrend egyik elemét a 
Ludovika Akadémián. […] Az 1920-as években a kisantant elleni revansvágy egy igen 
jól körbehatárolt tényezőből gyökerezett: ez a »magyarság élni akaró nemzeti 
szelleméből« eredő »ludovikás szellem« volt.”26 

Ezt a mentalitást talán Miklós Zoltán gondolatainál is jobban fémjelzi az a 
munkájában Stirling László altanácsnoktól idézett gondolat, mely a következőképp 
hangzott: „Legyen hadseregünk kicsi, de jó, fegyelmezett, lelkes, magyar 
militarizmustól áthatott s árassza ki magából a rend, tekintélytisztelet, engedelmesség, 
lelkiismeretes s pontos munka szeretetét, tekintse az ország honvédségünket 
dédelgetett gyermekének, melynek erélyes életétől a lankadás pillanatában új erőt 
nyerhet, melynek fáradalmakat nem ismerő munkakedve csüggedésében újból 
lelkesedést tud vérébe ontani: fejlődjön az ország és a honvédség ily irányban s akkor a 
mi népünk is eggyé forr, lesz akkor militarizmusunk majdnem katonaság nélkül, erősek 
leszünk anélkül, hogy még érvényre jutnánk, de biztatunk, hogy a jobb idők azt is 
meghozzák.”27 

A tisztképzés ilyen jellegű alapvetései azok, melyek a revansizmus 1928-ig tartó ki 
nem mondottsága ellenére áthatották a korszak hadseregének és katonapolitikájának 
egészét, mintegy megerősítve ezzel a kényszerűségből fakadó átalakítási és előkészítési 
folyamatokat, vagyis az általam feltételezett stratégiát, melynek már csak egyetlen 

                                                 
20 Dombrády, 2000, 5. 
21 HM Jogi előkészítő osztály iratai 1929-1930, iratszám: 444, Hadtörténelmi Levéltár és Irattár. 
22 HM Jogi előkészítő osztály iratai 1929-1930, iratszám: 561, Hadtörténelmi Levéltár és Irattár. 
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hiányzó láncszeme volt: a katonai igazságszolgáltatás rendezése, a katonai büntető 
törvénykönyvvel bezárólag. 

3. A kényszerűség stratégiája a katonai igazságszolgáltatásban 

A világháború elvesztését követő trianoni békeszerződés miatti katonai 
változtatások és átszervezések zárköveként megtörtént katonai igazságszolgáltatási 
reform majd egy évtizedes előkészületre tekint vissza, melynek okairól fentebb már 
szó esett. Ezen előkészületi folyamattal párhuzamban két jelentős és egy kevésbé 
jelentékeny, de gazdasági és jogalkotói szempontból messze nem elhanyagolható 
jogszabály gondoskodott a hatályos igazságszolgáltatási rendszer működőképességéről. 

„A katonai büntető bíráskodás terjedelmét külön törvény szabályozza”,28 szögezte 
le a Magyar Királyi Honvédségről szóló 1921. évi XLIX. törvény, melynek azonban 
emellett más fontos funkciói is voltak a katonai igazságszolgáltatás tekintetében. „A 
törvény egyrészt meghatározta a tényleges katonai egyén fogalmát, (…) másrészt 
kimondta, hogy a tényleges katonai egyénekkel szembeni eljárás továbbra is a katonai 
bíróságokat és fegyelmi hatóságokat illette meg”.29 Emellett a jogszabály 
bűncselekményi tényállásokat fogalmaz meg a hadsereg kiegészítésével kapcsolatos 
magatartások tekintetében, melyeket a katonai bíráskodás hatáskörébe rendel, ezzel 
mintegy hézagpótlást végezve, a még hatályos oktrojált törvényt kiegészítve. 

Ezt követően a gazdasági érdektől vezérelve a törvényalkotó az 1922. évi XVIII. 
törvénnyel úgy rendelkezett, hogy „A katonai büntető jogszabályokban valamely 
cselekmény büntetőjogi elbírálására mértékadóként megállapított minden pénzösszeg 
tízszeresére emeltetik fel.”30  

1925-ben a jogalkotás megkezdte az önálló államisághoz igazított honvédség 
struktúrájára szabni a katonai bűnvádi perrendtartást (1912. évi XXXIII. törvénycikk). 
Ennek „megtestesülését” az 1925. évi XIII. törvénycikk jelentette, mely megszüntette 
a dandárbíróságokat és akképp rendelkezett, hogy: 

„2. §. A „hadosztálybíróság” elnevezés (katonai bűnvádi perrendtartás 19. §.) 
helyébe a »honvéd törvényszék« elnevezés lép. 

A katonai bíráskodást első fokon kizárólag a honvéd törvényszékek gyakorolják. 
Az előző paragrafussal megszüntetett bíróságoknál folyamatban maradt bűnvádi 

ügyeket az immár illetékes honvéd törvényszékhez, illetőleg parancsnokhoz kell 
áttenni. Ha azonban ily ügyben már ítélet hozatott, a további eljárás az eddigi 
szabályok szerint igazodik. Fellebbezés esetén a honvéd törvényszék mint fellebbezési 
bíróság, ha a honvéd büntető bíráskodás meg van állapítva — a katonai bűnvádi 
perrendtartás 349. §-a utolsó bekezdésének szem előtt tartásával — mindenkor 
érdemben határoz.”31 

                                                 
28 1921. évi XLIX. törvénycikk a magyar királyi honvédségről, 25.§, Corpus Iuris Hungarici CD-ROM 
változat, KJK-Kerszöv 
29 Hautzinger, 2007a, 274. 
30 1922. évi XVIII. törvénycikk „a katonai büntető jogszabályokban megállapított értékhatároknak, 
valamint a pénzbüntetések és pénzbírságok ugyan e jogszabályokban meghatározott mértékének 
ideiglenes felemeléséről”, Corpus Iuris Hungarici CD-ROM változat, KJK-Kerszöv 
31 1925. évi XIII. törvénycikk a honvédség igazságügyi szervezetének módosításáról, Corpus Iuris 
Hungarici CD-ROM változat, KJK-Kerszöv. 
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Ezen jogi szabályozások voltak tehát azok, melyek lehetővé tették az új katonai 
büntető törvénykönyv — és perrendtartás — előkészítésének idejére a katonai 
igazságszolgáltatás továbbra is hatékony működését, ezek megalkotása után a 
jogalkotónak a Ktbtk. tekintetében már nem volt más feladata, mint magát az új 
kódexet megalkotni és becikkelyezni. 

IV. A katonai büntető törvénykönyvről 

Dolgozatom e része kapcsán fontosnak tartom megjegyezni, hogy az 1930. évi II. 
törvénycikk az első olyan magyar katonai büntetőtörvény, melyet — államiságát 
tekintve — vitathatatlanul az önálló magyar állam törvényhozása alkotott meg. Ez a 
tény azért döntő fontosságú, mert bár több elődje volt e törvénynek és évszázadokkal 
előtte is született már katonai szabályozás, az első önálló magyar katonai büntető 
törvénykönyv az 1930. évi II. törvénycikk volt. 

A magyar katonai büntető igazságszolgáltatás története önálló dolgozat, vagy kötet 
témája lehetne, pontosan ezért nem tartom feladatomnak ilyen irányú jogtörténeti 
elemzés megvalósítását. Értekezésem eddigi logikai menete alapján úgy vélem, a Ktbtk. 
közvetlen elődjének problematikussága és a Ktbtk. megalkotásának részletes folyamata 
az, ami az 1920-as évek katonai átalakításainak és reformjainak zárköveként jeleníti 
meg a törvényt, és amely nyomatékosan kiemelheti annak fontosságát.  

1. Időszerű reform 

Az 1930. évi katonai büntetőtörvény az első önálló magyar Ktbtk., melynek korai 
elődje a Rákóczi Ferenc idejében megalkotott „Hadi Regulák, Artikulusok, Edictumok 
és Törvények”32 c. gyűjtemény, majd az azt követő különböző osztrák szabályozások 
az 1855 januárjában császári nyílt paranccsal bevezetett katonai büntető 
törvénykönyvvel bezárólag. Önálló magyar katonai büntető törvénykönyvünk azonban 
az 1930. évi II. törvénycikk előtt nem volt. 

Az önálló magyar Ktbtk. nemléte e rövid áttekintés alapján is látható, hogy nem a 
jogi szabályozottság hiányával egyenértékű. A magyar katonai alakulatokra az új 
törvény hatálybalépésének napjáig az az osztrák szabályozás vonatkozott, melyet 
Ferenc József császár 1855-ben oktrojált, s melyet a kiegyezés és a monarchia politikai 
elitje, mindennemű alkotmányossági viták ellenére helybenhagyott. Olyan 
szabályozásról beszélünk, mely az egységes császári és királyi hadsereg egységes 
büntetőtörvényeként négy, így vagy úgy elkülönült területen és „jogrendszerben” — 
magyar, osztrák, horvát, bosnyák — hatályosult, s egy birodalom közös hadseregét 
szabályozta, azonban egyesek szerint jelentősen sértette a magyar államiságot és ezáltal 
számos politikai és jogi vita tárgyát képezte. 

Az 1930. évi II. törvénycikk megalkotása tehát nem csupán az önálló államiság 
létrejöttéből fakadó átalakítások lezárásaként volt időszerű, hanem a magyar katonai 
büntetőjog nemzeti önállósításának és korszerűségének kérdésében is, hiszen ha 
Rákóczi Ferenc hadi reguláit rövid élettartama és egyes kodifikációs elvárások miatt 

                                                 
32 A Hadtörténelmi Levéltár katonai igazságügyi szerveinek, iratainak repertóriuma 1802–1991, 
elektronikus változat, http://mek.oszk.hu/01400/01471/01471.pdf (2008.01.09.) 
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nem vesszük figyelembe, akkor Magyarországnak Ausztriához mérten mintegy 80 év 
lemaradása volt az önálló katonai büntető kodifikáció terén. Ez a helyzet tovább 
fokozódott az 1912-es katonai perrendtartási reformmal, mellyel megbomlott a 
katonai büntetőjog elvi egysége. Ennek oka, hogy az 1855. évi „Ktbtk. a középkorias 
megtorlás elvét ismeri el, míg az 1912-es katonai büntető perrendtartás a modern 
jogban képviselt megjavítás elvét.”33  

A magyar katonai büntetőjogi kodifikáció tehát módfelett aktuális volt már az 1920-
as évek végére, különös tekintettel arra, hogy szükségességéről már mintegy ötven 
évvel a megalkotás előtt is viták folytak. Előbb csak az önálló haderő kérdésének 
immanens elemeként, utóbb önálló kérdésként is. 

„Ha pedig valaki okát vizsgálná annak, hogy az állandó katonaság megállapítása óta 
miért nem sürgették ily teljesen önálló, független, külön hadserege az ország rendei, 
valószínű azon eredményre jutna, hogy nem sürgették, nem követelték, mert azon 
meggyőződésben voltak, hogy két ilyen elkülönözött, független és önálló hadsereggel, 
annyi harc és veszély között, sem a hazát, sem ő felsége trónját s többi országait a 
pragmatica sanctió értelmében megvédeni nem lehetett volna.”34 Deák Ferenc 
felszólalásának részlete jól szemlélteti a kiegyezés után, a véderővita kapcsán kialakult 
hangulatot az önálló magyar hadsereg tekintetében, mely hangulat az önálló magyar 
katonai anyagi büntetőjog helyzetére is érvényesnek mondható. 

Mind a Hadtörténelmi Levéltár repertóriuma, mind pedig Cziáky Ferenc és 
Hautzinger Zoltán kiemeli, hogy a lehetőség 1868-ban a XL. törvénycikk révén adott 
volt az új, magyar katonai büntetőjogi törvényalkotásra, ezzel a lehetőséggel azonban a 
magyar országgyűlés nem élt. Természetesen ebből nem alakítható ki egyértelműen 
negatív ítélet, hiszen még az 1920-as évek kapcsán is a következőket jegyzi le az 
utókor: „Bármily sürgősnek kellett is az anyagi katonai büntetőjog reformját tekintetni, 
nem lehetett elzárkózni annak a felismerése elől sem, hogy ilyen reformnak 
alépítményét a fegyveres erő szervezete, illetőleg az azzal kapcsolatos védtörvény és 
szolgálati utasítások alkotják és hogy nem lehet ilyen mélyreható reformhoz fogni a 
nélkül, hogy kellőképpen előkészíttetnék és főleg hogy a lefolyt háború tapasztalatai és 
az idegen államok hasonló törvényalkotásai és reformtörekvései egybegyűjtetnének”.35 

Mindezen, a nemzeti öntudatot már 1867-ben sértő tények ellenére azonban a 
kiegyezéssel megkezdődhetett a magyar katonai igazságszolgáltatás önállósulása, 
mégpedig a honvéd törvényszékek felállításával és ezzel egyetemben a magyar katonai 
jogalkalmazó személyzet részleges önállósításával, ami pedig értelemszerűen az önálló 
katonai anyagi büntetőjog egyik alapköve a szükségszerű szakmai előkészítést 
figyelembe véve. 

Természetes az önálló hadsereg és vele az új katonai büntető anyagi- és eljárásjog 
kérdésén nem lépett túl nyomtalanul a történelem, s nem hagyta szem elől a kiegyezés 
éveinek mulasztásait sem. 

Az 1880-as évek haderőreformjáig főként szervezeti és hatásköri tekintetben 
foglalkoztatta a politikát és az értelmiségi köröket a kérdés, a ’80-as évektől azonban 
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 Farkas Ádám: Az első önálló magyar katonai büntető törvénykönyv megalkotásának története 

127                                                      Optimi nostri 2009 

már eljárásjogi tekintetben is érte képviselői támadás a fennálló, vitathatatlanul 
anakronisztikus helyzetet, vagyis a Mária Terézia korabeli perrendtartást és általa az 
1855-ös oktrojált Ktbtk-t. 

A XIX. század utolsó éveiben „az 1890. évi V. törvénycikk 15. §-a a tényleges 
szolgálatban álló egyéneket a behívás napjától az elbocsátás napjáig katonai büntető és 
fegyelmi szabályok alá helyezte, ezzel visszatértek az 1855. január 15-i osztrák 
rendelkezéshez”.36 Ez azonban egy ilyen politikailag vitathatatlanul puskaporos 
korszakban, csak a dualista rendszerben alapjaiban ott rejlő ellentétek felszínre 
kerülésének kedvezett. Ezt igazolja Finkey Ferenc közjogi megítélése is: „A magyar 
államnak alkotmányos úton hozott saját katonai büntető jogszabálya még ma sincs, 
hanem a véderő (…) magyar részeire, vagyis a Magyarországról besorozott tényleges 
katonai személyekre és a magyar honosságú tisztekre, valamint a magyar királyi 
csendőrség tagjaira is az osztrák katonai büntetőtörvény van hatályban (…) Ez az 
állapot kétségtelenül nem felel meg az 1867-iki kiegyezésben biztosított paritásnak, és 
mélyen sérti a magyar állam önállóságát, hogy a magyar állampolgárok egy nagy 
osztálya voltaképpen idegen törvény alatt áll.”37 

Leszögezhető tehát, hogy az 1855-ös nyílt paranccsal életbe léptetett törvény bevált 
rendelkezésein túl a kiegyezés lényegében csak szervezeti szinten tudott alapokat 
szolgáltatni a később megalkotásra került önálló magyar katonai büntető 
törvénykönyvnek, de mindezt olyan áron tette, hogy a kor jeles gondolkodóinak 
némelyike szerint megsértette az 1790. évi X. tc-t, miszerint Magyarországot csak saját 
alkotmánya és szokásai szerint lehet kormányozni, nem pedig más tartományok 
módjára. A változás lehetősége azonban az eljárásjog tekintetében a politikai 
csatározások miatt nyitva állt. 

1903-tól az Apponyi csoport kezdő lökésével visszatérővé vált az önálló magyar 
katonai büntetőjog kérdése a magyar politikában, és bár anyagi jogi tekintetben a 
különböző nyilatkozatok csak üres ígéretek maradtak, 1912-re megszületett az új 
katonai büntető perrendtartás. 

Az 1912. évi XXXII. és XXXIII. törvénycikk megszüntette az 1700-as évek vége 
óta fenntartott nyomozóelvű eljárást, és a polgári büntető eljáráshoz tette hasonlatossá 
a katonai büntető perrendet, persze nem teljes mértékű másolás útján. „A polgári 
normáktól eltérő követelményként fogalmazódott meg az eljárás gyorsítása és 
egyszerűsítése, mivel »a fegyelem csak úgy tartható fenn, ha a büntetendő cselekményt 
a büntetés lehetőleg nyomon követi«”.38 

Megítélésem szerint, a világháború folyamán a háborús szükségleteken túlmutató, 
átütő erejű reform nem valósulhatott meg a katonai büntetőjog terén, s történelmünk 
ismeretében az 1918–1920 közötti időszaktól sem várható ilyesfajta eredmény. Érdemi 
változások csupán a kormányzói jogkör megalkotásának időszakától váltak és válhattak 
újra nyomon követhetővé. 

„A polgári Magyarország világháborút követő első jelentős katonai 
igazságszolgáltatást érintő jogforrása a Magyar Királyi Honvédségről szóló — 1921. 
évi XLIX. — törvénycikk volt, amely azon túl, hogy a békeszerződésben foglaltak 
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szerint újraszabályozta a magyar honvédség szervezeti felépítését, rendelkezéseket 
tartalmazott a katonai bíráskodásról és fenyítő hatalomról is. A törvény egyrészt 
meghatározta a tényleges katonai egyén fogalmát… másrészt kimondta, hogy a 
tényleges katonai egyénekkel szembeni eljárás továbbra is a katonai bíróságokat és 
fegyelmi hatóságokat illette meg.”39 

Az 1921. évi XLIX. tc emellett még rendelkezett arról is, hogy a katonai 
büntetőbíráskodás terjedelmét — a katonai büntetőjog egészét — külön jogszabályban 
fogják meghatározni. Ez a jogszabály pedig a későbbiekben megalkotott 1930. évi II. 
törvénycikk lett, melynek előkészítésével párhuzamban biztosítani kellett a még 
hatályos rendszerek működését és a változó pénzügyi, gazdasági viszonyokhoz történő 
„felzárkóztatását” is, így példának okáért a már említett pénzbírsági tételek 
korszerűsítését és átszámítását. A magyar királyi honvédségről szóló törvény említett 
szakaszai tehát visszavonhatatlanul előirányozták az új kódex megalkotását, egy 
komoly történelmi léptékű tartozás törlesztését. 

2. A Ktbtk. az országgyűlésben, kritikák kereszttüzében 

Az utókor forrásai rendre lejegyzik, hogy az önálló katonai büntetőtörvény 
megalkotásának folyamata már 1921-ben megkezdődött. Ezt a deklarációt eddigi 
kutatásaim alapján sem cáfolni sem megerősíteni nem tudom, mivel eddigi levéltári 
kutatásaim során erre vonatkozó iratokat nem találtam, aminek oka lehet, hogy a 
bethleni konszolidáció éveiben nem mindenről készült írásos emlékeztető, illetve 
számos irat eltűnt, megsemmisült, vagy még nem került feldolgozásra. A megalkotással 
kapcsolatos áttekintésem ezen okokból kifolyólag jelen dolgozatban a parlamenti vitára 
korlátozódik. 

A törvény vitájára 1929-ben, a törvény súlyát tekintve sajátos körülmények között, a 
szociáldemokrata „ellenzék”40 szervezett távolmaradása mellett került sor. A vitára a 
törvényjavaslatot vitéz Gömbös Gyula honvédelmi miniszter nyújtotta be, majd a 
véderő és igazságügyi bizottságok együttes megvitatás után egy tárgyrag pótlásával és a 
38. §. 3. pontjának módosításával terjesztették a Tisztelt Ház elé. Ez utóbbi tartalmi 
módosítást azonban a vita végén Erődi-Harrach Tihamér bizottsági előadó módosító 
indítvánnyal az eredeti szövegrészhez igazította, így érdemi módosítás a 
törvényszövegen csak a tárgyrag tekintetében történt. 

A vita során a törvénytervezetet ért, véleményem szerint kis számú, és a 
törvényszövegen egyáltalán nem változtató kritikákat két csoportra lehet osztani. Az 
első és vitathatatlanul nagyobb kiterjedésű kritikai halmazba a politikai ellentétekre, a 
kormány-ellenzék, illetve a katona-civil felállásra visszavezethető argumentációk 
tartoznak, melyeknek fő szószólója jelentős kritikai éllel Gál Jenő ügyvéd, jogi szakíró 
volt. A második csoportba a jogtudományi kérdéseket boncolgató, de elzárkózásig, a 
törvény elutasításáig messze nem fajuló kritikai megjegyzések és felszólalások 
kerülhetnek. 

                                                 
39 Hautzinger, 2007a, 274. 
40 Jelen esetben az ellenzék kifejezést azért tettem idézőjelbe, mert a történelmi helyzet ismeretében az 
érdemi ellenzéki munka a kormányzó párt mondhatni kényelmes többségével szemben, csak nagy 
jóindulattal tekinthető ellenzékiségnek. 
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A politikai jellegű kritikák indító momentuma a szociáldemokrata frakció 
távolmaradása és deklarációja volt, melyet aztán a kormánypárti és kormány közeli 
felszólalók mindegyike éles támadások tárgyává tett. Ebben a deklarációban és Gál 
Jenő felszólalásaiban a kormányzatot azzal támadták, hogy a törvénytervezet, melynek 
megalkotását megelőzőleg minden képviselő sürgette, nem időszerű, mert előbbre 
valóak a gazdasági és szociális kérdések, a hadirokkantak, hadiárvák, hadiözvegyek 
kérdése, a katonák zsoldbéli és egyéb viszonyainak rendezése. A deklaráció másik 
fontos tartalmi eleme, a nyílt háborús készülődés vádja volt, melyet a teljes 
képviselőház elutasított annak anyagi és történelmi lehetetlensége és „nemzetidegen”41 
agitatív jellege miatt. 

Gál Jenő felszólalásaiban kétségbe vonja, hogy a javaslat 1921 óta előkészítés alatt 
áll, mondván, e munkába sem a Jogászegyletet, sem a kamarákat nem vonták be. Ezen 
nézetéhez kapcsolódva azon — számomra kissé „összeesküvés jellegű” — álláspontját 
fűzi, miszerint a javaslatot esetleg még Magyarország állami önállósága és 
függetlensége előtt szövegezték, mondván a Csemegi-kódexet nem „magyar”, hanem a 
dualizmus korabeli szokás szerint „hazai” büntetőtörvényként nevezik meg. 
Álláspontját tovább finomítja azzal, hogy az 1929-ben már elfogadott hasonló svájci 
szabályozást az indoklás még javaslatként nevezi meg, ami szintén a vitát érdemben 
megelőző szövegezés bizonyítéka. Ezt követően ideológiai töltettel a katonai 
bíráskodás és a polgári ítélkezés szétválasztását kritizálja és más államokbeli 
állapotokra — a kormánypárt véleménye szerint hiányosan, ebből kifolyólag hibásan 
— hivatkozik, mivel más alkotmányos fejlődési tendenciákat és sajátos jellemzőket 
akar a magyar hagyományok körébe beiktatni. 

Félrevezetés lenne azonban azt sugalmazni, hogy csupán a kategorikus ellenzék 
fogalmaz meg ilyen-olyan kritikai megjegyzéseket, vagy véleménykülönbségeket a 
törvénytervezettel és a beterjesztő kormányzat képviselőivel, vitéz Gömbös Gyula 
honvédelmi miniszterrel és Zsitvay Tibor igazságügy miniszterrel szemben. A 
kormányt támogató képviselők is megjegyeztek néhány politikai tartalmú 
„ellenvéleményt”, melyek közül kiemelendőnek tartom Dési Géza azon véleményét, 
miszerint az akasztásra ítéltek végrehajtás előtti kicsapása a seregből következetlen, 
jogilag is kritizálható és a mundér becsületét érdemben nem védelmező lépés, valamint 
Csontos Imre kérését a honvédelmi miniszter felé a halálbüntetések „nemzeti 
érdekből” történő korlátozásáról. 

Ezen magánvéleményeken túl érdemi politikai kritika a törvényjavaslattal szemben 
nem, a kormányzattal és a képviselőház, majd a felsőház egyes eltérő álláspontú 
tagjaival szemben rendre afféle politikai fricskaként kerül megfogalmazásra, melyeket 
nem kívánok taglalni, lévén, hogy ezek nem tartoznak a törvényjavaslat érdemi 
vitájához. 

A bíráló felszólalások másik csoportjába az eltérő, vagy inkább teljességgel nem 
azonosítható jogtudományi álláspontokból fakadó véleményeket sorolnám. Ezekkel a 
dolgozat jelen részében általánosságban foglalkozom, majd a későbbiekben a Ktbtk. 
egyes kritikus szakaszaira részleteiben is kitérek. 

                                                 
41 „Magyar ember ilyet nem mond!” – hangzott el a parlamenti vita során több képviselő 
bekiabálásában, mikor a deklarációról e pontjáról esett szó. 
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Úgy gondolom, hogy törvényjavaslat szakmai kritikája lényegileg négy nagy 
fontosságú kérdés körül csoportosítható: a polgári és katonai ítélkezés különválasztása; 
a katonák társadalmi elkülönülésének enyhébb, de elvitathatatlan fenntartása; a 
kivételes hatalom restaurálási lehetőségének katonai büntetőtörvény általi fenntartása; 
a büntetési tételek humanitása. 

„Civil felett ne ítéljen a katonai bíróság, ezt követeljük!”42 — kiabálta be Rassay 
Károly, mintegy összegezve az ellenzők véleményét a polgári és katonai ítélkezés 
elválasztása és a különleges hatalom kérdésében. Az ítélkezési fórumok elválasztása 
tárgyában az ellenvélemények döntő hivatkozási alapja a javaslat bírálói számára Anglia 
és Svájc volt, ahol érvelésük szerint békeidőben nem tartottak fenn elkülönült katonai 
bíróságokat, vagyis a katonák felett polgári bíróság ítélkezhetett. Ezen kritika alapját 
azért tartom ingatagnak, mert olyan eltérő történelmi és jogi fejlődésű államokra 
hivatkozott, ahol maga a katonai szolgálat is másképp alakult (főként Svájcban), mint 
Magyarországon. Ezen álláspontomat annak ellenére fenntartom, hogy jeles 
jogtörténészeink Anglia alkotmányfejlődését tartják a magyar fejlődési vonal 
legközelebbi rokonának. Erre a kritikára a kormányoldal azzal válaszolt a törvény vitája 
kapcsán, hogy hagyományaink éppúgy megkívánják a külön fórumokat, mint a 
polgáritól jelentékeny módon elkülönülő életviszonyok és kötelezettségek, s a 
hivatkozott országokban háború idején hadbíróságok járnak el a legtöbb ügyben, míg 
nálunk ez a megoldás kivételes felhatalmazással valósulhat csak meg. Ezen kritikai 
észrevétel fontosságát abban látom, hogy — túl a liberálisok és konzervatívok közti 
politikai ellentéteken — a jogfejlődés olyan alapelvi tételeire hivatkozik, mely 
egyébként a törvény első szakaszában a polgári büntetőkódex piedesztálra emelésével, 
vagyis a régi, teljes elkülönítéssel történő szakítással megjelenik. Ez a kérdés a kívánt 
formában a mai napig nem került a megvalósult átalakítások körébe, hiszen elkülönült 
szervek járnak el a katonai ügyekben a mai napig. Ez az ellenvélemény tehát jelentős 
hatású, Beccaria munkásságáig visszavezethető szellemiséget tükröz, mely részint 
megvalósult a javaslat becikkelyezésével, egészében azonban a jogfejlődés még a mai 
napig sem tudta véghezvinni.  

A polgári és katonai rendek elkülönítésének fenntartása a törvényben nem 
képezheti vita vagy tagadás tárgyát. A törvény túl a speciális katonai viszonyokból 
következő tényállásokon, büntetési tételeken és szabályozásokon, olyan lehetőségeket 
tart nyitva, mely képes a tisztikar társadalmi elkülönültségének konzerválására. Ez a 
kérdés a vita során rendre „terítékre kerülő” 38. §-ában fogalmazódik meg, a tiszti 
fegyverhasználat jogának szabályozása kapcsán. A szabályozás részletes visszásságairól 
később szólok, annyit azonban általánosságban mindenképp kiemelendőnek tartok, 
hogy ez a szakasz olyan valóban meghaladott, de Magyarországon a keresztény 
konzervatív berendezkedés miatt életképes elkülönítést tudott életben tartani a korszak 
végéig, melynek puszta szabályozásszintű léte is a társadalombeli rétegek és rendek éles 
cezúrával történő elkülönülését tükrözte. 

A kivételes hatalom fenntartásának lehetőségéről a 4. §. rendelkezik. Vitája során 
erőteljesen átpolitizálták a kérdést, mely nem más körül forog álláspontom szerint, 

                                                 
42 Az 1927. évi Január hó 25-ére hirdetett Országgyűlés Képviselőházának Naplója, XXIII. Kötet, 
Atheneum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság Könyvnyomdája, Budapest, 1929, 187. 
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mint az erős és kevésbé erős állam ideáljai körül. Ez a szakasz a korszakban egyébként 
is a kiemelkedő jelentőséggel bíró erős állam eszméjét erősítette tovább, valóban 
fenntartva azt a lehetőséget, hogy szükség esetén az állam kivételes hatalommal 
kényszerítse ki akaratát. Ez a kérdés mai szemmel nézve az alkotmányosság 
legmélyebb megsértésének tekinthető, politikailag messze nem elfogadható, ám a 
történelmi szituációban, a kormánypárti argumentáció olvasatában, ha nem is 
automatikusan szentesítendő, de minden bizonnyal megfontolandó. 

A negyedik és egyben utolsó lényegi vitakérdés a szintén Beccaria ténykedéséig 
visszavezethető humanitás kérdése volt, aminek két lényegi vetülete fogalmazódott 
meg a vita során. Az egyik a halálbüntetés eltörlésének, de legalább jelentékeny 
korlátozásának ellenzéki igényében, a másik pedig a szabadságvesztés büntetésekre 
vonatkozó súlyosbító körülmények tarthatatlanságának hirdetésében nyilvánult meg. 
Az első vetületet a kormányzat „a fegyelem pedig a hadsereg lelke” tételmondatra 
hivatkozva utasította el, mondván azon tényállások melyeknél a halálbüntetést a 
jogalkotó kilátásba helyezte, a hadsereg fegyelmét olyan mértékben képesek sérteni, 
hogy csak példaértékű fellépéssel lehet elkövetésüket megelőzni, vagy visszafogni. A 
második vetület tekintetében Gál Jenő kritikáját magam sem tartom megalapozottnak, 
mivel úgy látom, a törvényben a büntetés végrehajtása tekintetében megállapított 
súlyosítások nem az elítéltek kínzására, hanem a büntetésük megrövidítésére 
irányulnak. Ez a törvény szövege szerint a következőkben ragadható meg: 

„8. §. Az egy évnél nem hosszabb tartamban meghatározandó börtön- és 
fogházbüntetést valamint az elzárásbüntetést az elítélt egyéniségének szem előtt tartása 
mellett súlyosítások alkalmazásával meg kell rövidíteni. 

Súlyosítások: a böjt, a kemény fekvőhely, fogház- és elzárásbüntetés esetében pedig 
még a magánzárka is. […] 

A böjt és a kemény fekvőhely legalább egynapi megszakítással hetenkint legfeljebb 
kétszer, a magánzárka egy-egyhavi megszakítással egyhuzamban legfeljebb egy 
hónapon át alkalmazható. 

Minden egyes súlyosítás minden napja külön egy-egy büntetési napnak számít. 
Egyáltalában nem alkalmazható súlyosítás a rendfokozatukban elítéltetésük után is 

megmaradó tisztekkel (hasonló állásúakkal), valamint azokkal szemben, akiknek 
egészségét a súlyosítás veszélyeztetné.”43 

Véleményem szerint a kiemelt részek jól mutatják a súlyosítások igazi célzatát, a 
büntetési idő megrövidítésének lehetőségét a legénységi állományra nézvést, enyhítve 
ezzel a hadsereg alacsonyabb beosztású tagjaira a fegyelem és szigor miatt nehezedő 
terheket, lehetővé téve számukra az esetleges büntetési tételek megrövidítését, s 
megmutatva, hogy bár a törvény erőteljesen elkülöníti a tisztikart, ez az elkülönítés 
nem minden esetben a tiszti állomány előnyére történik. 

Összességében tehát a törvényjavaslat általános vitájának kritikáit ezekben a 
momentumokban ragadnám meg a fenti csoportosításba rendezve. A részletes vita 
során ezek a kérdések részint újra felmerülnek, persze ekkor már az egyes szakaszokra 
vetítve minden kívánalmat, egyetértést, vagy ellenérzést. 

                                                 
43 1930. évi II. törvénycikk a katonai büntető törvénykönyvről (Ktbtk.), Corpus Iuris Hungarici CD-
ROM változa, KJK-Kerszöv. 
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2.1. A kódex legkritikusabb szakaszai és kérdései 

A részletes vita kevésbé politizált folyamában a katonai büntető törvénykönyvről 
szóló — a képviselőházban — 821. számú törvényjavaslatnak három kiemelten 
vitatott szakasza — 4. §, 5. §, 38. §. — valamint három az általános vita kritikáin 
túlmenően érdemben vitatott szakasza — 32. §, 34. §, 55. §. — volt. 

A kiemelten vitatott szakaszok közül sorrendben a 4. §. komoly aggályokat is 
megfogalmazott a törvényjavaslat egésze, illetve az általa biztosított politikai 
lehetőségekkel szemben. 

„4. §. A háború idejére szóló különös rendelkezéseket határvédelmi zavarok vagy az 
ország belső békéjét súlyosan veszélyeztető lázadás idején is alkalmazni kell. A 
minisztérium rendeletben határozza meg és teszi közzé azt a napot, amelyen az ily 
rendelkezések alkalmazása kezdődik és végződik, valamint azt a területet, illetőleg azt a 
köteléket, ahol az ily rendelkezéseket alkalmazni kell.” 

Ezt a szakaszt a képviselőház több tagjai is alkotmányosan aggályosnak találta, 
mivel a különös rendelkezések beálltának megállapítását a szakasz a minisztérium 
kezébe helyezi, ezzel pedig a hatalommegosztást súlyosan veszélyeztető hatalmat ad az 
éppen aktuális kormányzatnak. Ezt a kritikát a magam részéről jogosnak találom, a 
kormányzat azonban két, a korszak még sajgó sérelmeit kihasználó válaszban 
semlegesítette az ellenvéleményeket. Az első a szociáldemokrata deklarációra 
hivatkozva a külső és belső ellenség kérdése volt, mely már az általános vitában 
felmerült és kiemelte, hogy csak hatékony eszközökkel lehet védekezni az országot 
megcsonkító külső ellenségekkel és a belső ellenségekkel szemben. A másik ettől 
nehezen elválasztható érvelés a belső békét súlyosan veszélyeztető események esetére 
vonatkozik, melyekkel kapcsolatban a képviselőházban és a felsőházban egyaránt az 
őszirózsás forradalmat és a tanácsköztársaságot idézték fel, melyeknek újbóli 
megismétlődését e rendelkezéssel a kormány elháríthatónak tartott. Ezt az 
argumentációt mintegy kiegészíti az a kormánypárti érvelés, miszerint ez a rendelkezés 
más fejlett államok és Nyugati hatalmak hasonló törvényeiben is megtalálható, s 
mégsem tombol egyik ilyen államban sem a katonai önkény és diktatúra. 

A következő kritikus szakasz a területi és személy hatályról rendelkező 5. §. volt, 
melyet a jogalkotó a következőképp szövegezett meg: 

„5. §. A jelen törvény hatálya a magyar állam területére és azokra az egyénekre 
terjed ki, akik a katonai büntetőbíráskodásnak vannak alávetve.” 

E szakasszal kapcsolatban a kritika elsődlegesen arra irányult, hogy az anyagi jogi 
javaslat nem határozza meg, kik azok az egyének, akik a katonai büntetőbíráskodásnak 
vannak alávetve, ezzel pedig a jogbizonytalanság felé sodorják az egyébként 
általánosan elfogadott és méltatott törvény egészét. A kormányzati reakció erre a 
szintén el nem hanyagolható kritikára az volt, hogy a büntető törvénykönyvvel 
együttesen tárgyalt „a katonai büntető törvénykönyv életbeléptetéséről és a közönséges 
büntetőtörvények egyes rendelkezéseinek ezzel kapcsolatos módosításáról és 
kiegészítéséről” szóló törvényjavaslattal kiegészülő Kbp. tartalmazza a hiányolt 
kifejtést. Mindez azonban, úgy vélem, nem orvosolja az anyagi jogi szabályozás ezen 
hiányosságát, sőt megtöri a törvény kiforrottságát és teljességét, hiszen az egyébként 
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anyagi jogi körbe tartozó személyi hatás kérdését az eljárási törvényekbe helyezi át. 
Mindezek ellenére ez a szakasz is átment módosítás nélkül a törvényalkotási rostán. 

Az utolsó, jelentékeny vitát kavaró szakaszként a javaslat 38. §. 3. pontját emelem 
ki, mely a becsületsértés esetére vonatkozó fegyverhasználatra vonatkozik, s 
vitathatatlanul konzerválni igyekszik a katonai szféra és a polgári szféra dualista 
berendezkedésben oly megszokott elkülönítését. 

„38. §. Nem számítható be a cselekmény: 
3. annak a katonai egyenruhát viselő tisztnek (tisztjelöltnek), aki a becsülete ellen 

más személy jelenlétében intézett jogtalan támadás folytatásának megakadályozása 
céljából az őt megillető fegyvert azonnal használja, feltéve, hogy ezt a célt másként 
nem érhette el és hogy a fegyver használatában az elkerülhetetlen szükségesség határát 
nem lépte át.” (Ktbtk.) 

E szakasz kritikája szintén helytállónak tűnik számomra, annak ellenére is, hogy az 
országgyűlés szintén módosítás nélkül becikkelyezte a törvény egészével egyetemben. 
A szakaszon sorra kiaknázott támadási felületek közül nem csupán a társadalmi 
elkülönítés, és ebben a tiszteknek biztosított többletjogok ragadhatók meg. Rendkívül 
fontos kérdés az is, hogy felhatalmazható-e kvázi bírói jogkörrel a sértett, hiszen ez 
esetben a megsértett tiszt, vagy tisztnövendék az egyenruha védelmének jegyében 
mintegy bíróként ítélheti meg a sértés súlyosságát, s ennek függvényében — annak 
ellenére hogy ő maga a sértett — megállapíthatja, hogy a sértés megüti-e azt a 
mértéket, melynek folytatása fegyverhasználattal elhárítandó. A képviselőház több 
tagja is rámutatott arra, hogy az egyenruha és az állomány becsületének védelme még 
abban az esetben sem terelhető ilyen jogilag aggályos mederbe, ha a megelőző korok 
gyakorlata ezt elfogadottnak vélte. Sőt, akkor sem, ha az uniformist nem csupán a 
hadsereg egészét jelképező öltözékként, hanem a tisztavatáson az államfő által 
„felszentelt” misztériumként kezelik. A kérdés megvitatásában és kritikájában azonban 
túlnyomórészt a gyakorlati példákra kiélezett érvelés mutatkozott erősebbnek, 
mondván, ezen szakasz által legalizált incidensek rendre ittas állapotban, éjfél után, 
mulatóhelyeken, netán a gyengébbik nem képviselői miatt kirobbant viták végkifejletei. 
Ezzel a példálózással vált a szakasz szintén átvihetővé, hiszen kihasználva a 
pragmatizmust, a honvédelmi miniszter ígéretet tett, hogy rendeletben fogja tiltani az 
éjszakai mulatók és ivók uniformisban történő látogatását. Ezzel a kérdés mintegy 
megoldottá vált. 

A kevésbé fajsúlyos és széles körben megvitatott szakaszok közül jogdogmatikai 
ellenérzések miatt emelte ki többek között Krüger Aladár a 32. §-t, miszerint a katonai 
vétségeknek is lehet kísérlete. Ezzel a kitétellel, mely a katonai körülményekhez mért 
szigorúbb törvénykezés egyik kiváló példázata, több képviselő nem tudott közösséget 
vállalni. Ennek ellenére természetesen ez a kitétel a törvény része maradt. 

Hasonlóan kisebb mérvű vitát kavart Bródy Ernő 34. §-sal kapcsolatos kritikája. „A 
tettes és a részes felelősségére vonatkozó általános rendelkezéseket akkor is alkalmazni 
kell, ha a cselekményt sajtó útján követték el.” (Ktbtk.) kitétellel, alkotmányellenesség 
vélelmével, Bródy nem tudott azonosulni. Ennek oka az volt, hogy a sajtóvétségek 
tekintetében hagyománnyal bírt már Magyarországon a fokozatos felelősség 
alkotmányos elve, mely e rendelkezéssel érezhetően sértve lett, s nyitott kérdés maradt, 
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hogy ezt a sérelmet indokolhatják-e a különleges katonai viszonyok, illetve a hadsereg 
speciális szerepe az állam működésében és szervezetében. 

Az 55. §. szintén megkérdőjelezhető kitételével szemben Gál Jenő fogalmazott meg 
ellenvetéseket, bírálva azt a rendkívül sajátos és elgondolkodtató rendelkezést, hogy a 
törvény szövege szerint a fegyelmi kihágásokat is számba kell venni a bűnhalmazat 
elbírálásakor. Ez a rendelkezés szintén olyan kitétel, mely a törvény által alapelvként 
megfogalmazott szigor és fegyelem elvének tükrében jelentkezik, s joggal válik 
kritizálhatóvá a polgári értékek elsődlegességének történelmi korszakában, ám kevésbé 
egy konzervatív berendezkedésben. 

E szakaszokon túlmenően a képviselőházban nagy súlyú és jelentős kritika nem 
fogalmazódott meg, a képviselőház a törvényt harmadszori olvasás után a fentebb 
említett előadói módosítás, vagyis az eredeti szöveg helyreállítása után elfogadta és a 
felsőház elé terjesztette. 

A felsőházi vita során a három legkritikusabb szakasz ismét górcső alá került, az 
álláspontok azonban a képviselőházi véleményeket tükrözték, talán annyiban tértek el, 
hogy némely esetben jobban elrugaszkodtak az aktuális törvényhozási témától, már-
már történelmi kérdések elemzésébe bocsátkozva. 

A kritikus szakaszokon túlmenően azonban felmerült egy nagyon fontos, már 
ismert, de más aspektusba helyezett kérdés a felsőházban, mégpedig Vargha Ferenc 
koronaügyész kritikai megjegyzése nyomán. Ez a kérdés a jogegység kérdése volt a 
hadbíróságok eljárásai és a polgári grémiumok eljárásai tekintetében. Vargha Ferenc 
kifogásolta ugyanis a hadbírói fórumoknak szűken fenntartott jogot, hogy a katonai 
érdekektől vezérelve eltérő gyakorlatot valósítsanak meg, mint a polgári törvényszékek. 
E kérdés tekintetében miniszteri közbenjárással a Magyar Királyi Legfelsőbb Honvéd 
Törvényszék véleménye, melynek másolata a Hadtörténelmi Levéltár őrizetében 
megtalálható, reagált a felvetettekre a következőkkel: 

„Kétségtelenül nagyon kívánatos lenne, hogy azon jogterületen, amelyen… a 
katonai bíróságok a polgári büntető bíróságokkal azonos büntetőtörvények alapján 
fognak ítélkezni, a judikaturában — értve ezalatt elsősorban az elvi kérdéseket — a 
különböző bíróságoknál lényeges eltérések ne forduljanak elő, mert ez — azonos 
jogforrások alkalmazása mellett — valóban a jogbiztonság hiányának látszatát 
kelthetné. 

Ámde egyrészt ennek a veszélye nem forog fenn oly mérvben, mint azt a Ktbtk. 
…felsőházi tárgyalása során a koronaügyész úr részéről e kérdés felvetésekor 
elhangzott, 

másrészt a katonai bíráskodás terén — a katonai szolgálatra és az abból folyó 
kötelmek különleges természetére, úgyszintén az ezekkel kapcsolatban megóvandó 
jogérdekre figyelemmel — felsőbb államérdekből mégis egyes esetekben nyitva kell 
hagyni annak lehetőségét, hogy a katonai bíróságok bizonyos elvi jelentőségű 
jogkérdéseket önállóan, a polgári büntetőbírósági joggyakorlatban követett felfogástól 
függetlenül, sőt a szükség mértékéhez képest attól esetleg eltérően is dönthessenek 
el.”44 

                                                 
44 HM Jogi előkészítő osztály iratai 1929-1930, „A m. kir. Legfelsőbb Honvéd Törvényszék véleménye”, 
Hadtörténelmi Levéltár és Irattár. 
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Emellett a vélemény kitér az igazságügy miniszter azon felsőházi reakciójára, 
melyben jelezte, hogy a kúria jogmagyarázó tevékenységének tekintélye előtt a 
hadbírák mindenkor „meghajtották fejüket”,45 s így a jogbizonytalanság kérdése elvi 
szinten a törvényjavaslat vitája előtt is orvosolható volt. Ezzel párhuzamban a 
vélemény Hüttl Gusztáv vezető-tanácselnök és Vogt törvényszéki elnök 
szövegezésében kiemeli, hogy a hadbíráskodás csak a legszükségesebb esetekben tér el 
a polgári büntetőjogi gyakorlat elvi és gyakorlati megoldásaitól, s teszi ezt szükség 
szerint a legfelsőbb államérdektől vezérelve.  

Ezt az érdemi választ a felsőház a törvény elfogadását követően kapta meg, de ezt 
megelőlegezendő, a felsőházi vita lezárásaként a törvényjavaslatot a felsőház is 
jóváhagyta és kihirdetésre alkalmasnak találta. 

2.2. A törvény bizottsági méltatásáról és értékeléséről 

A törvényről és annak megalkotásáról a hiányos képviselőházi állapot, a több 
esetben — megítélésem szerint — joggal kritizált szakaszok, illetve kérdések 
kiemelésével negatív kritikai képet kapunk, ám ennek ellenére is komoly eredményként 
és értékes reformként kell felfogni az új Ktbtk-t. 

A törvény előnyeiről, „dicsőségéről” és fontosságáról kissé talán túl emelkedett 
módon, de a Ktbtk. előnyeit joggal kiemelve és méltatva nyilatkozott a javaslatot 
elbíráló bizottságok közös előadója, Erődi-Harrach Tihamér, akinek véleményét a 
legtöbb ponton osztani tudom a törvény vizsgálata és megoldásainak ismerete okán. 

Erődi-Harrach Tihamér felvezetésként a hatályos, császári nyílt paranccsal 
bevezetett, katonai büntető anyagi jogi szabályozás korszerűtlenségéről ejtett néhány 
szót, kiemelve, hogy az 1855-ös Ktbtk. az 1803-as, majd 1852-ben módosított osztrák 
Btk. alapjain állt. 

Számba vette, hogy nem új keletű kívánalomnak tett eleget a törvényalkotás az új 
Ktbtk. megalkotásával, s igazolásképp feleleveníti a katonai büntető perrendtartás 
1912-es rendezés előtti helyzetét. A perrendtartás kapcsán az anakronisztikusságot 
hangsúlyozta, említve a reform előtt hatályos törvényt, „az úgynevezett peinliche 
Halsgerichtsordnung[-ot], amely még Mária Terézia idejéből származott”.46 Ehhez aztán 
hozzáfűzte, hogy az 1912. évi perrendtartási reform idején már jogalkotói szinten is 
felmerült az anyagi jog reformjának kérdése. 

Lejegyezte az indoklásban is kiemelt tényt, hogy az 1855-ös törvénynek számos jól 
megalkotott rendelkezése volt, mely átszövegezve és módosítva ugyan, de átkerült az 
új törvényszövegbe is, kiegészülve az önálló államiság kívánalmaival és az I. 
világháborúban szerzett tapasztalatokkal. 

Az előadó tételezte, hogy az új anyagi jogi törvény előkészítése 1921-ben Gerő 
Gyula hadbíró és több más hadbíró közreműködésével megindult, mégpedig 
nemzetközi tendenciák mentén, Finnország, Ausztria, Hollandia, Lengyelország, 
Franciaország, majd pedig Svájc katonai büntetőjogi kodifikációjának mintáit 

                                                 
45 Ugyanazon irat szövegéből kiemelve (F. A.). 
46 Az 1927. évi Január hó 25-ére hirdetett Országgyűlés Képviselőházának Naplója, XXIII. Kötet, 
Atheneum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság Könyvnyomdája, Budapest, 1929, 170. 
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figyelembe véve. Ez utóbbiról leszögezi, hogy a svájci kódex több ízben primer 
mintaként szolgált a magyar kódex megalkotóinak. 

Lényegében kifejtette a törvény 1. §-ában foglaltakat, azok fontosságát és 
különlegességét. Helyeselte a különleges katonai bűncselekmények külön 
szabályozását, valamint tárgyalta a katonai erények iránti érzékenyebb hozzáállást és 
ebből adódó jelentékenyebb szigor fontosságát is. 

Kiemelte a 4. §. fontosságát, miszerint a háborús időkre vonatkozó különleges 
állapotot kiterjeszti a határzavarok és a belső rendet veszélyeztető lázadások esetére is, 
igazolva ezt az 1921. évi XXXIII. tc-ben foglaltakkal, valamint az 1921. évi XLIX. 
törvénycikk rendelkezéseivel, illetve az azokban is domináló háborús tapasztalatokkal. 

Erődi-Harrach méltatta továbbá a Ktbtk. azon erényét, hogy részben és egészben 
egyaránt teljességgel a polgári büntető törvénykönyvhöz — 1978. évi V. törvénycikk 
—, illetve annak rendszeréhez és dogmatikai megoldásaihoz igazodik, és eltérő 
rendelkezései zömmel csak a katonai állapotokkal igazoltan forognak fenn. Ilyen 
eltérés például a Csemegi-kódexben nem szereplő golyó általi halálbüntetés 
intézménye, mely tradicionálisan katonai büntetési nem. Hangsúlyozta, hogy jelentős 
előrelépés volt a büntetés végrehajtás terén az, hogy a katonai elítéltek polgári 
büntetőintézetekben is letölthették büntetésüket. 

Az előadói véleményen túl a törvény méltatása tekintetében két, mindenképp 
kiemelendő és véleményem szerint módfelett fontos rendelkezésére kell kitérni. E két 
intézményre Krüger Aladár hívta fel az igazságügy miniszter figyelmét, kérve, hogy 
ezen reformmegoldásokat a polgári Btk-ba is mielőbb építsék be. Az egyik ilyen jogi 
megoldás a házi fogság intézménye, melyet Krüger módfelett humánusnak és 
értékesnek tartott, a másik pedig a részesség jogi fogalmának meghatározása, melyet 
pedig az ítélkezés szempontjából kezelt megkerülhetetlenül fontos kérdésként. 

Ezen méltató vélemények azok, melyekkel a Ktbtk. országgyűlési vitájának 
elemzéséről adott képet egyensúlyi állapotba kellett hoznom. Mindezeken túlmenően 
azonban meg kell fogalmaznom az utókor szemével néhány további kritikát és 
méltatást egyaránt. 

3. A törvényről az utókor szemével 

A törvény szövegét olvasva számos rendelkezéssel kapcsolatban a XXI. század 
emberének aggályai fogalmazódnak meg. Ezeknek azonban egy történeti dolgozatban 
nincs helye, hiszen a korszakot meghaladott kritériumokkal az adott korban alkotott 
jogszabály nem mérhető. E tétel fontossága miatt a Ktbtk. egyes szakaszaival 
kapcsolatban igyekeztem a korszak viszonyaihoz mérten a lehető leginkább objektív 
módon állást foglalni. Elemzésemben elsősorban az általános részben foglaltakra 
kívánok koncentrálni, tekintettel arra, hogy a legalapvetőbb jogelvek és esetleges 
elméleti újítások ezen szakaszokban ölthetnek testet. 

Úgy gondolom, a törvény maga egy rendkívül fontos és értékes reformmegoldással 
indul. Az 1. §. a polgári büntető törvénykönyv hatályának katonai elkövetőkre történő 
kiterjesztésével ugyanis megszünteti az 1855-ös pátens II. cikkének azon, a 
jogegyenlőség elvével szembemenő rendelkezését, miszerint: 
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„A katonai büntető törvénykönyv tárgyát a következő bűncselekmények és 
mulasztások képzik: 

1. azok a katonai bűntettek és vétségek, amelyek a katonai állásból folyó, vagy a 
szolgálati kötelesség ellen követtek el; 

2. az állam hadi ereje ellen irányuló bűntettek; 
3. más (közönséges) bűntettek és vétségek.”47 

Magam is, akárcsak a képviselőházi és felsőházi vitában oly sokan, figyelemre 
méltónak tartom a Ktbtk. 4. §-át, mely a háború idejére szóló különleges rendelkezések 
lázadás és határvédelmi zavarok esetére történő kiterjesztéséről rendelkezik. Ez a 
szakasz ugyanis vitathatatlanul veszélyes lehet egy olyan kormányzat kezében, mely 
diktatórikus álmokat dédelget, biztonságot és rendet teremthet azonban egy olyan 
kormány kezében, mely figyelembe véve a hadsereg karhatalmi tevékenységéről szóló 
békerendelkezést, szükség esetén a közrend érdekében felvonultatná a hadsereget, 
legyen az a szükség forradalmi jellegű, jobb vagy baloldali. Mindezek ellenére azonban 
rendkívül kritikusnak tartom, hogy az ilyen formán a szükségállapot bejelentésének 
jogát a törvény a honvédelmi minisztériumnak vindikálta, hiszen ilyen döntést egyetlen 
minisztérium, de még maga a kormány sem hozhat egymagában. 

Dési Géza kritikai megjegyzésében csak osztozni tudok, mikor értelmetlennek és 
jogilag aggályosnak tartom a 7. §. azon rendelkezését, miszerint a kötéllel 
végrehajtandó halálbüntetés esetén az elítéltet előbb ki kell csapni a hadseregből. Ez 
esetben ugyanis az uniformis védelme nem érvényesül és aggályos az is, hogy 
végrehajtható-e civilen olyan ítélet, melyet katonai büntető jogszabály alapján hoztak 
meg. A törvény ezen részét olyan rendelkezésnek tekintem, mely az egyenruha és a 
testület védelmére irányult, e célt azonban jogilag aggályos módon igyekezett 
megvalósítani, megkérdőjelezhető eredményességgel. 

Az egy évnél nem hosszabb szabadságvesztés büntetések tekintetében alkalmazható 
súlyosításokat, melyek a büntetési időtartam lerövidítésére irányulnak — szolgálva 
ezzel az elítélt érdekeit —, nem tartom aggályosnak. Nem tudom Gál Jenő erre 
irányuló kritikáit magamévá tenni, hiszen a jogszabály egyértelműen korlátozza ezek 
alkalmazását tisztekkel és egészségükben ezekre alkalmatlanokkal szemben. Ezt azért is 
fontosnak tartom, mert a törvény kimondja, hogy csak a legénység tagjainak 
rövidíthető meg ilyetén módon a büntetése. 

Jelentősnek tartom a 10. §. azon rendelkezését, miszerint: 
„10. §. A katonai bíróság által kiszabott szabadságvesztés büntetést a katonai 

büntető intézetek berendezéséhez és befogadóképességéhez képest ezekben az 
intézetekben kell végrehajtani, de a szükséghez képest polgári büntető intézetekben is 
végre lehet hajtani.” (Ktbtk.)  

Ezen rendelkezések ugyanis, úgy gondolom, az 1. §-sal párhuzamban a 
jogegyenlőség katonákra történő kiterjesztését, a polgári és katonai éra 
különválasztásának mérséklését irányozzák elő, mely mindenképp reformgondolatnak 
számít, még akkor is, ha a „szükséghez képest” rendeli csupán ezt a megoldást. 

                                                 
47 Az 1855. évi január 15-iki Katonai Büntető Törvény a bűntettekről és vétségekről, Az 1901. évi 
hivatalos fordítás utánnyomása, Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium, Budapest 1914., 12. 
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Bár magával a házifogság intézményével maradéktalanul egyet tudok érteni, mint 
humánus újítási formával, a 12–13. §. tiszteket kiváltságosan kezelő rendelkezéseivel 
még a kor viszonyainak ismeretében sem tudok azonosulni. Ezen álláspontomat arra 
alapozom, hogy a tisztek felelőssége tekintetében komolyabb elvárásokat kell 
támasztani, hiszen magukénak tudhatják a vezénylet jogát és mint elöljáróknak 
példaértékű magatartást kellene tanúsítaniuk. Amennyiben ezen elvárások ellenére 
bűncselekmény elkövetésére szánják el magukat, nemhogy könnyítések, hanem 
súlyosítások járnának nekik a büntetés végrehajtása során. 

A feltételes szabadságra bocsátás intézményét a korszak ideológiai beállítottságához 
és a katonai viszonyokról alkotott álláspontokhoz mérten kiemelkedő fontosságú, 
haladó gondolatnak tartom, mely mindenképpen a törvény előnyei közé sorolandó. 

A 15. §-t a sajátos katonai viszonyok és azokban a rendfokozatok fontossága miatt 
tartom jelentősnek, hiszen ez a katonai rend hagyományos büntetési nemeinek 
továbbélését fogalmazza meg, kiegészülve azonban a második bekezdésben tanúsított 
enyhítő hajlammal, melyet részint jogszabályi rendelkezések, részint a bírói értékelés 
tárgyává tesz. 

Mindenképp jelentősnek tartom a büntetés felfüggesztését szabályozó 24–31. §-
okat, melyek körültekintően tárgyalják a büntetések felfüggesztését, számba véve azon 
eseteket melyekben a felfüggesztésnek nincs helye, és tételezve a próbaidővel 
kapcsolatos lehetséges viszonyokat. 

A parlamenti vita felszólalóihoz ismét csatlakozva, nem tudok egyet érteni a katonai 
vétség kísérletének büntetésével, hiszen ezt a katonai viszonyok sajátosságával igazolt 
szakaszt túlzottan keményvonalasnak tartom, a katonai egyének szigorral történő 
túlzott terhelésének egyik momentumaként tekintek e rendelkezésre. 

Krüger Aladár véleményére alapozva álláspontomat, mindenképp fontosnak tartom 
az általános rész V. Fejezetét, vagyis a részesség fogalmát tételező szakaszokat, 
melyeket a képviselő a polgári büntetőjogba is adoptálni kérvényezett az illetékes 
minisztertől. Ez a szabályozás ugyanis véleményem szerint erősíti a jogbiztonságot, 
hiszen az elkövetői besorolásokat tételes jogi alapon kiszélesíti, igazodva a 
gyakorlathoz. 

A törvény általános részének tekintetében visszásnak tartom a 38. §. 
Országgyűlésben is sokat vitatott 3. pontját. A becsület védelmére irányuló 
fegyverhasználati jogot néhány felszólaláshoz hasonlóan magam is azért tartom 
kritikusnak, mert ezzel a tisztet adott szituációban sértettként bírói magaslatra emeli, 
hiszen az ő „hatáskörébe” utalja a becsületsértés mértékének megítélését és a 
fegyverhasználat jogosultságának megállapítását. Ezt a szakaszt még a miniszteri ígéret 
ellenére sem tartom elfogadhatónak, sőt úgy vélem, csupán a rendszer ideológiai 
alapjai miatt kerülhetett be a törvénybe. E ponttal kapcsolatban beszédesnek tartom a 
Vargyai Gyula által feltárt következő esetet: „Farkas Lajos pincér kihívó módon 
meglökte, majd zsebre dugott kézzel megállt és végignézte. A tiszt ezen felháborodott 
és a következőket mondta: talán nem lökne föl, mire a pincér azt mondta: majd én 
térek ki... Erre nevezett kardot rántott és egy vágást mért az arcára, melytől homloka 
három helyen és az orra vérezni kezdett. Ezután az őrszobára vitte igazoltatás végett”48 

                                                 
48 Vargyai, 1981. 
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Ez az eset is, és sok másik a törvény testén e ponttal ejtett seb fontosságára hívják fel a 
figyelmet, melyek mellett még a legnagyobb jóindulattal sem lehet észrevétel nélkül 
elmenni. 

Mindenképp kiemelendő eredménynek tartom, hogy a törvény enyhítő jelleggel 
szabályozza a fiatalkorú elkövetők csoportját kategóriák szerint és a 18–20. életév 
közötti elkövetőkkel szemben is enyhítéseket fogalmaz meg. E tekintetben azonban 
nem tudok teljes mértékben azonosulni a 49. §-sal sem jogszabályi, sem indoklási 
szinten. Ez a szakasz ugyanis a háborús tapasztalatokra hivatkozva a fiatalkorúak 
büntetésének enyhítését irányzó szakaszokat katonai bűntettek esetében nem engedi 
alkalmazni, ezt pedig magam nem tartom minden fiatalkorúra klasszifikálás nélkül 
elfogadhatónak. 

Ugyancsak csatlakozva az Országgyűlés felszólalóihoz, nem tudok azonosulni a 
Ktbtk. 55. §-hoz, mely a bűnhalmazatba a fegyelmi kihágást is beszámítani rendeli, 
hiszen ez szintén a túlzott fegyelem és erőskezűség megnyilvánulása, mely nem 
feltétlenül a hadsereg rendjét szolgálja. 

A büntetésnemek tekintetében a fenti kritikai megjegyzéseken túl nem érzem 
szükségességét ellenvetés megfogalmazásának, hiszen saját véleményem az, hogy a 
törvényben felsorakoztatott büntetésnemek, beleértve a halálbüntetést, mind-mind 
különleges szimbolikus és gyakorlati tartalommal, illetve haszonnal bírtak. 

Összességében szemlélve a törvényt, kettős következtetésekre jutottam. Egyrészt 
elvitathatatlannak tartom a törvény reform- és időszerűségét, kisebb megkötésekkel 
elfogadva az indoklás erre irányuló kijelentéseit és azon állásfoglalását, miszerint az 
1855-ös nyílt paranccsal hatályba léptetett törvény bevált rendelkezéseit mind 
hagyománytiszteletből, mind pedig a gyakorlati érdemeik miatt megtartásra 
alkalmasnak találtak. Úgy vélem ez a törvény számos, a katonai igazságszolgáltatás és a 
magyar jog tekintetében kritikus kérdésre jelentett gyógyírt a maga idejében, 
gondoljunk csak a monarchia egységes törvénykezésére, mely jellegéből adódóan 
sértette egyes magyar közjogászok alkotmányossági érzetét, vagy arra a képtelen 
helyzetre mely a katonai perrendtartás reformjával 1912-ben állt elő. Mindezeken 
túlmenően a törvény számos fontos reformszabályozást foglal magában, melyek 
könnyítették a katonai egyénekre nehezedő jogi terheteket és közelítették a polgári 
büntetőjogot a katonai büntető igazságszolgáltatáshoz. A háború tapasztalatai és a 
jogfejlődés eredményei a törvényben úgy vélem megjelennek, néhol azonban 
előnytelenül keverednek a konzervatív keményvonalasság egyes idejétmúlt 
rendelkezéseivel. 

Másrészt azonban fontosnak tartom megjegyezni, hogy nem értek egyet a 
törvényben megjelenő, véleményem szerint jogalappal nem rendelkező kivételezéssel, 
mely a tiszteket éri. Úgy gondolom, ezek a rendelkezések nem szolgálják a hadsereg 
rendjének megerősödését, csupán a tisztikar történelmi előzményeire és összetételére 
vezethető vissza, vagyis a hajdan volt nemesi előjogok utóéleteként értelmezendő a 
hadseregben. Sajnálatosnak tartom azt is, hogy a több szépséghibával bíró, de 
összességében értékes kódex néhány különleges szakasza, illetve a vele együtt tárgyalt 
és életbe léptetett Kbp. visszás felhasználása miatt jogszerű támadások kereszttüzébe 
került. Gondolok itt a tiszti kardhasználat jogára éppúgy, mint a Kbp. 59. §-ára épített 
gyakorlatú vezérkari főnökség külön bíróságának háborús gyakorlatára, melyeket 
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Vargyai Gyula több ízben is tanulmányozott, s feltárta azoknak a Ktbtk. véleményem 
szerint több esetben eszmei vonatkozásokban degradáló mivoltát. Mindezek persze a 
jogszabályok alkalmazására és nem magukra a jogszabályokra vezethetők vissza, 
mondhatni nem a fegyver maga, hanem használója öl. Azonban, ha jogszabályok nem 
adtak volta módot az ilyen jellegű használatra, akkor e kritikának nem lenne helye. 
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„Ilyen az ember. Egyedüli példány. 
Nem élt belőle több és most sem él, 
S mint fán se nő egyforma két levél, 
A nagy időn se lesz hozzá hasonló.” 

Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd 

I. Bevezetés 

Dolgozatomban a végrendelkezés XVII–XIX. századi történetét szeretném 
bemutatni. A végrendelkezés szabályain kívül konkrét végrendeleteket is láthatunk. 
Híres emberek, férfiak, nők, házas emberek, egyházi személyek végakaratát egyaránt 
megtalálhatjuk írásomban. 

A téma azért keltette fel az érdeklődésemet, mert polgári jogból az öröklés volt a 
kedvenc témaköröm, és azon belül a végrendelkezés formái, jellemzői. A történeti 
vonatkozások vizsgálata közel áll hozzám, korábban neveléstörténeti kutatómunkát 
már végeztem.  

A dolgozat előkészítése során alkalmazott módszereim a szakirodalom 
feldolgozása, az internet erőforrásainak felhasználása és a levéltári kutatás, valamit 
személyes találkozás és interjú végrendelet kutatással foglalkozó szakemberrel voltak. 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár, a Győri Egyházmegyei Levéltár, a Soproni 
Evangélikus Gyülekezeti Levéltár, a Csornai Premontrei Rendi Levéltár, a Mihályi 
Plébánia Hivatal eredeti XVII–XIX. századi dokumentumait tekintettem meg. 

Igazán hatékonyan a levéltári kutatásom során a magyar nyelvű végrendeletekkel 
tudtam dolgozni, hiszen a régies írásmód, a korabeli kifejezések használata így is 
nehezítette az értelmezést. Így nagy segítség volt számomra Horváth József győri 
végrendeletekről készített háromkötetes műve és Csiffáry Gabriella Testamentum 
című könyve. E művekben példákat láthattam a végrendeletek közlésére, és röviden a 
szabályozásról is olvashattam. A kor törvényi szabályozóinak természetesen a Corpus 
Juris Hungariciben jártam utána. A szokásjogról Werbőczy István Hármaskönyvéből 
tájékozódtam. 

A végrendelkezés XVII–XIX. századi okai teljesen hasonlóak a mai okokhoz. Nem 
szeretett volna a végrendelkező a halála után viszályt családjában, rokonai között, és 
szerette volna vagyontárgyait biztos helyen tudni. A törvényes öröklési rendtől 
szeretett volna eltérni, bizonyos családtagnak bizonyos örökrészt kívánt juttatni. 
Hiszen amennyiben az örökhagyó után végintézkedés maradt, az volt az irányadó az 
öröklésre, végintézkedés hiányában a törvényes öröklési rend a mérvadó, amennyiben 
más örökös nincs, a hagyaték az államra száll.  



 Hatos Hajnalka: A végrendeletek története a XVII–XIX. században 
 

Optimi nostri 2009.  144 

A végrendelkezés okai között Tárkány Szűcs Ernő azt írja, az örökhagyók nem 
bíznak a jogi népszokások fennmaradásában, inkább bíznak abban, ha leírják a 
végakaratukat és azt örököseik a bíróság előtt meg tudják védeni.1 Sok esetben nem 
tudjuk, hogy a végrendelkező minden javát felsorolta-e, rendelkezett-e róla, vagy csak 
bizonyos embereket megnevezve juttat nekik hagyományokat. 

Az írásbeli magán végrendeleteknek akkor és most is szigorú szabályai voltak, 
vannak. A korabeli szabályokat először törvények, majd a szokásjog mentén 
ismertetem. A jelenlegi szabályozást pedig a hatályos polgári törvénykönyvben találjuk. 

Nézzük először a szabályozás jellemzőit, majd példákat XVII–XIX. századi 
végakaratokból. 

II. Szabályozás 

A XVII. század sajátossága, hogy a törvényi szabályozás mellett főszabályként a 
szokásjog határozta meg az örökösödést, így a végrendelkezést is. A szokásokat 
részletesen megismerhetjük Werbőczy Hármaskönyvéből. 

Tárkány Szűcs Ernő azt állapította meg a korabeli testamentumokról, hogy a 
középkori oklevelek szerkezetét követik, ezért három lényeges részből állnak: 
bevezetésből, tárgyalásból és záradékolásból.2  

A középkori oklevelek szerkezete:  
1. Protocollum - Bevezetés  

• invocatio - fohász  
• intitulatio - önmegnevezés  
• inscriptio/adresse - címzett  
• salutatio - üdvözlés  

2. Contextus - Tárgyalás  
• arenga - elvi bölcsesség  
• promulgatio - közzététel  
• narratio - elbeszélés  
• dispositio - rendelkezés  
• clausulae (praeceptiva, prohibitiva, derogativa, evictionis) - záradékok  
• sanctio (anathema/spritualis, poena/temporalis) - büntetés  
• corroboratio - megerőstés  

3. Eschatocollum - Befejezés  
• subcriptiones - aláírások  
• datatio (datum/actum) - dátumozás  
• series testimonium/series dignitatum – tanúnévsor/méltóságnévsor  
• apprecatio - zárófohász 3 

Az általam áttekintett győri végrendeletek többsége tényleg ezen tagolásnak 
megfelelő. Nyilván az egységes szerkezetnek köze lehet a végrendeletet elkészítő 

                                                 
1 Tárkány, 1981, 727. 
2 Horváth, 1995, 12. 
3 http://www.staff.u-szeged.hu/~kofalvi/diplomatika.html#szerkezet, 2008. 11. 05. 
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személyéhez, aki sok esetben a pap volt. Az oklevél kiadás is szabályozottan történt, 
hiszen a kiadott oklevelek három nagy csoportja a királyi, egyházi és a magánoklevél. 

A XVII. század végéig a nagykorú lakosság 2–3 %-a tett írásbeli végrendeletet, 
melyet ez idő tájt a jegyző, a lelkipásztor, a bíró hitelesített.4 A formai, tartalmi 
egységesség adott területen ezért volt megfigyelhető. 

A végrendelkezés formai szabályait tisztán kiolvashatjuk korabeli konkrét 
végrendeletekből, az elején segélykéréssel, köszönéssel (Az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevében Amen.), a végrendelkező nevével, esetleg foglalkozásával, rangjával. 
Hivatkozik végrendelkezése okára, beteg testére, ép elméjére, hangsúlyozva, hogy 
végakaratát kényszer nélkül teszi.  

A végén tanúk neve, aláírása, pecsétek.  
Közben a végakarat részletezése, amely általában, az egyháznak szóló adakozással 

kezdődik (kegyes hagyomány vagy lélekváltság), adósságok felsorolásával folytatódik, 
majd a legfontosabb elem következik: az örökösnevezés, ezt követheti esetleg a 
hagyományrendelés, utóörökös-nevezés és a tanúknak adott juttatással zárul.  

Az adománnyal a halál utáni üdvözülést kívánták megváltani, de a hátramaradottak 
jó kapcsolatát is igyekeztek biztosítani ezzel az egyházzal. A hagyomány lehetett pénz, 
jószág, ritkán föld. Néha a konkrét célját is meghatározták pl. a templom székeinek 
megjavítása.5  

A végakaratban általában négy fontos elemet biztosan olvashatunk a rendelkező 
részben, a következő sorrendben: 

1. a vagyontárgyak felsorolását,  
2. a végrendelkező adósságait, 
3. kintlévőségeit,  
4. és a vagyon feletti rendelkezését.6 

Az örökös megnevezése, a vagyon felsorolása, az a felett való rendelkezés teljesen 
természetes és hasonló a mai korban megszokotthoz. A hagyomány, kívánságok 
megfogalmazása sem volt számomra furcsa. A legjobban azon lepődtem meg, amikor 
először olvastam végrendeleteket a XVII. századból, hogy mindegyikben kötelező 
elem volt az adósságok felsorolása. Vajon miért volt ez ennyire jellemző és milyen 
adósságokról volt szó. Választ egyedül Tárkány Szűcs Ernőtől kaptam: kocsmai 
adóságokról volt szó, illetve elszámolási viszonyokról, amiket azért rögzítettek, hogy a 
későbbiekben ne lehessen azokat vitatni. Valóban csak erről volt szó? Az örökös 
jogokat és kötelezettségeket is örököl, így az adóságok rendezése természetesen 
feladata.  

A végrendeletek bevezetését, tárgyalását, vagyis rendelkező részét záradék követte, 
amely a végrendelkezés megtörténtének bizonyítékait foglalta össze. Ezt a 
végrendelkező, az okiratot fogalmazó személy, és a jelenlévő tanúk bizonyították. Sok 
esetben pecséttel is ellátták a végrendeletet. Sokszor láttam arra is példát, hogy a 
végakaratot tartalmazó okiratot az aláírások előtt megjegyzésekkel látták el, például kik 
kötelesek közreműködni a végrendelet végrehajtásában. 

                                                 
4 Testamentum, 2006, 17. 
5 Tárkány Szűcs, 1981, 738. 
6 Tárkány Szűcs, 1981, 737. 



 Hatos Hajnalka: A végrendeletek története a XVII–XIX. században 
 

Optimi nostri 2009.  146 

E korban lehetőség volt fiókvégrendelet készítésére, amiben a végrendelkező a 
korábbi végakaratát változtatta meg. Vagy az örökösök, hagyományosok személyét 
vagy az örökölt tárgyak értékét, az örökrész arányát változtatta meg az örökhagyó.7 

1. Szokásjog 

Magyarországon 1848-ig az ingatlanok átörökítését az ősiség és a háramlási jog 
határozta meg. Nézzük meg most a törvényes öröklés rendjét a XVII. században. 

A vagyon nemében különbséget tettek az ősi és a szerzeményi vagyon között. Az 
ősi vagyon (elődeitől törvényes úton rászállt vagyon) esetében lányok nem 
örökölhettek, hacsak nem történt fiúsítás. Az ősi vagyon esetében az örökösök 
sorrendje a következő volt:  

1. leszármazók (fejenként és törzsenként), 
2. felmenők (apait az apai ág, anyait az anyai ág, a legközelebbi felmenő kizárta a 

távolabbit, páronként vagy egyenként, aki a közös előddel osztályos volt, 
osztály után szerzett vagyonban nem örökölt), 

3. oldalág (a férfi nemű rokonság a férfinemre szorított vagyont, a később 
osztozottak kizárták az előbb osztozottakat, a későbbiek kizárják az 
előbbieket, a fivérek és nővérek fejenként a távolabbiak törzsenként), 

4. hitvestárs (ingóságban, ha leszálló, felmenő és oldalág nincs), 
5. hajadon leány (leánynegyed a fiági javakból a nemeseknél, kiházasítás a 

jobbágyoknál). 
6. háramlás (nemeseknél a király, egyháziaknál a püspök, városiaknál a város, 

jobbágyoknál a földesúr lesz az örökös fiúörökös vagy más örökös 
hiányában). 

A szerzeményi vagyon (szerzett ingó és ingatlan vagyon) esetében az örökösök 
sorrendje: 

1. leszármazók (fejenként és törzsenként), 
2. felmenők (apait az apai ág, anyait az anyai ág, közelebbi felmenő kizárta a 

távolabbit), 
3. oldalág (adományos a vagyonban, amennyiben hitvestársi öröklésnek nem 

volt helye, osztály után szerzett vagyonban kizárt), 
4. hitvestárs (özvegyi jogként, lakástartás, kiházasítás; özvegyi öröklésként a 

hintó, férje ünnepi ruhája, jegygyűrűje, lovak fele; hitvestársi öröklésként, ha 
leszármazó örökös nincs), 

5. hajadon leány (mint a fiúk), 
6. háramlás (mint az ősi javaknál, más örökös vagy fiúörökös hiányában, osztály 

után szerzett vagyonban, ha felmenők nem voltak).8 
A Hármaskönyv III. rész 13.9 címében olvashatunk a közvégrendeletről. 

                                                 
7 Tárkány Szűcs, 1981, 742. 
8 Tárkány Szűcs, 1981, 722–724. 
9 „13. czím: A bíró vagy két esküdt polgár előtt tett ingó és ingatlan dolgokra vonatkozó nyilatkozat 
mindenkor érvényes marad” Werbőczy, 1990, 498–499. 
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Nézzük a végrendelkezés okait. Miért akarta valaki, hogy ne a törvényes öröklési 
rend legyen kizárólag a mérvadó halála után javaira? Sok esetben a végrendelkezés 
jelentett megoldást.  

A jobbágyok esetében a Hármaskönyv úgy szabályozott, hogy a jobbágy vagyona a 
földesúrra száll, ha a jobbágy egyedül élt, és örököst nem hagyott maga után. A 
magszakadás a fiú utódra vonatkozott ekkor, vagy a fiág megszakadása volt a 
magszakadás, jobbágyoknál csak a törvényes korú fiúgyermeket ismerték el örökösnek. 
A kiskapu, amivel a jobbágy élhetett, a végrendelkezés volt. Így megmenthetett valamit 
vagyonából. A jobbágy végrendelkezési joga ősi és szerzett ingóságaira, szerzett 
ingatlanjai felére terjedt ki. Ősi vagyona terhére kegyes célokra hagyományt tehetett. 
Le kell szögeznünk, hogy a földesúrnak komoly érdeke fűződött a jobbágyok 
vagyonához, hiszen értéknövelő tényező volt az ő számukra.10 A jobbágyok, hogy ne 
földesurukat gyarapítsák, éltek a végrendelkezés jogával. Sőt, találtak további 
kiskapukat is, például az örökbefogadást. Ez azonban már egy másik dolgozat témája 
lehet. 

A másik kényes kérdéskör az özvegyek joga. Az özvegyeket általában megillette a 
férjük házában való maradás, míg nem mentek újból férjhez. Az özvegyek örökségüket 
leggyakrabban a javakból kapták meg. Volt azonban arra is példa és lehetőség, hogy a 
méltatlan özvegyeket megfosszák közös javaiktól a végrendeletekben.11 

A leszármazókra vonatkozóan azért lehetett végrendeletre szükség, mert meg akarta 
változtatni az örökhagyó az arányokat, nem szerette volna, ha leszármazói egyenlő 
arányban örököljenek, vagy éppen azt nem akarta, hogy a fiúk többet kapjanak.  

A törvényes öröklési rendtől való eltéréshez olyan eszközök álltak rendelkezésre, 
mint például a kitagadás. A kitagadás okai a tékozlás, szülők elhanyagolása, szülők ellen 
elkövetett erőszak, erkölcstelen életmód, bűncselekmény elkövetése. A jogi népszokás 
ugyanis néhány helyen korlátozta a kitagadás lehetőségét, például Visken tilos volt 
kitagadni a gyermekes személyt, még ha rá is szolgált volna.12  

Fontos megemlíteni az utóörökös-nevezést, mely a végrendeletekben sokszor 
megjelenik: az örökhagyó megjelöli név szerint az örököst például egy adott ingóságra 
vonatkozóan, de rendelkezik az örökségről az örökös halála esetére is. Az utóöröklést 
a Hármaskönyv szabályozta, 12 éven aluli fiatalnak nem volt szabad rendelkezni.13 

Összefoglalásként elmondható, hogy a szokásjog, majd a XVII. század elején 
keletkezett írásos jogszabály megteremti azt a jogbiztonságot, amely „normális” 
esetekben fölöslegessé teszi a város polgárai számára az írásos vagy szóbeli végakarat-
készítést. Ezekre többnyire az általános gyakorlattól eltérő esetekben kerül sor, 
olyankor, amikor az örökhagyó törvényes örököse/i jussát kívánja korlátozni, esetleg 
ezt/ezeket kirekeszteni; valamely kiemelt örökösének kívánja a jogbiztonságát növelni; 
arra számít, hogy végakaratát megtámadják; kegyes célokra hagyakozik, illetve más, 
extrém helyzetekben.14 

                                                 
10 Tárkány Szűcs, 1981, 745–746. 
11 Tárkány Szűcs, 1981, 750. 
12 Tárkány Szűcs, 1981, 752. 
13 Tárkány Szűcs, 1981, 752. 
14 Kovács Kiss, 2005, 82–88. 
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2. Törvényi szabályozás 

Ezer év törvényeiből a XVII–XIX. századra vonatkozó végrendeleti szabályokat 
ismertetem az alábbiakban, időrendi sorrendben. 

Az 1618. évi XLVII. törvénycikk: a magszakadás esetében követendő eljárásról 
szól, miszerint az eddig követett módot és eljárást kell megtartani, vagyis a szokásjogra 
hivatkozik.15 Azt, hogy mi volt a szokás, a következő fejezetben olvashatjuk. 

1618. évi LXI. törvénycikk: miképpen kell eljárni azok ellen a hitbéres özvegyek 
ellen, akik az utódok jogsérelmére a férjeiknek fekvő jószágait nemcsak, hogy 
visszatartják, elidegenítik vagy pedig elpusztítják, hanem a fekvőjószágok törvényes 
utódainak a leveleit és okmányait sem adják ki. 1618-ban elterjedt volt, hogy az urak és 
nemesek hitbéres özvegyei különböző ürügyekkel visszatartják vagy átadják másoknak 
okmányaikat, elidegenítik örökségüket, ezzel az igazi örökösöknek, férjük utódainak 
kárt okozva. Így e törvénycikk azt írja elő, hogy ki kell adni az okmányokat, olyan 
személynek, akit arra a vármegye méltóbbnak ítél, illetve ha kiderül az elidegenítés 
ténye a vármegye bíráinak eljárása alapján, akkor a dolog, fekvő jószág kerüljön vissza 
a törvényes örökösökre, utódokra. Ha pusztulni hagynák az udvart a hitbérükből 
kelljen megtéríteni a kárt. Ha az özvegy újbóli házasságkötése után is az előző férje 
fekvő jószágában maradna, alispáni vagy főispáni döntés alapján abból szabadon 
kivethető.16 Az özvegyek anyagi jóléte férjük halála után a visszatartással, a törvényes 
öröklési rend megakadályozásával volt fenntartható, sok esetben attól sem riadtak 
vissza a korabeli nemes asszonyok, hogy férjüket hosszabb ideig temetetlenül hagyják, 
így még tovább ülhetnek férjuruk javaiban, ezzel is törvényt sértve. 

1618. évi LXIX. törvénycikk: apáról való testvérek között az osztályos ügyében 
követendő szabályról. E törvénycikk lényege: apáról testvérek közötti osztozkodás 
miatt indított pereknek helyt ne adjanak ezentúl a vármegyei bíróságokon.17 Így meg 
kellett keresni a megfelelő törvényszéket a peres ügyekhez, ami leggyakrabban e 
törvénycikk és a szokások alapján is a szentszék volt, vagyis a püspökség. Ez a 
szabályozás változott, hiszen a 1647. évi XV. törvénycikk úgy rendelkezik, hogy a 
végrendeleti ügyeket, a végrendelet formaságának kivételével, világi bíróság előtt kell 
elbírálni. A fenyegető és mellőző bírói parancsokról. E rendelkezés is a 
Hármaskönyvre utal vissza a 2. rész 52. czímére, mely előírja a világi bíróságon történő 
megvitatást, a végrendeletek formaiságának megvizsgálása marad egyedül a szentszék 
hatáskörében.18 A végrendeletek ügyében két hatóság is eljárhat, kettéválasztják 
illetékességüket. 

1622. évi LXVII. törvénycikk: a hitbéres özvegyekről szóló 1618-ik évi 61-ik 
törvénycikkelyeknek a megújítása és megmagyarázása. Az idézett törvénycikken felül 
ebben már megjelenik a perújítás és fellebbezés lehetősége is.19 A fentiekben tárgyalt 
özvegyek ügyeiről szól ismételten e cikk, továbbra sem tartották be az írott törvényt, és 
nem az öröklés szabályai szerint jártak el, saját kényelmük fontosabb volt. Majd 

                                                 
15 http://www.1000ev.hu, 2007. 01. 10.  
16 http://www.1000ev.hu, 2007. 01. 10. 
17 http://www.1000ev.hu, 2007. 01. 10. 
18 http://www.1000ev.hu, 2007. 01. 10. 
19 http://www.1000ev.hu, 2007. 01. 10. 
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ugyanez a téma jelenik meg az 1647. évi CV. törvénycikkben is, miképpen kelljen 
eljárni az olyan hitbéres özvegyek ellenében, akik a hitbéres fekvőjószágokat és a 
leveleket, meg az okiratokat is, az öröklésre nézve idegeneknek adják el. 
Elmarasztalhatók ezen özvegyek, hiszen a már idézett 1618. évi LXI. cz. tartalma 
ellenére teszik azt.20 Sokadszor idézett probléma, nem sikerült megakadályozni az 
eddigi törvényekkel a törvénysértést. 

1649. évi XVI. törvénycikk: a városokban magszakadás következtében háramlás alá 
került javak a városi fiscusra szálljanak, a hűtlenség vétke esetében az előbbeni 
czikkelyek tartandók meg. A törvénycikk által előidézett változás szerint nem a király 
fiscusra, hanem a városi fiscusra szállnak át az uratlanná vált javak.21 

1649. évi LVII. törvénycikk: néhai nagyságos Balassa András hátrahagyott özvegyét 
helyezze vissza az ország nádor ura az előbbeni állapotba.22 Egy konkrét esetben való 
intézkedést tartalmaz e törvény. Ebből az időszakból több, megnevezett személyhez 
kötődő esetben láthatjuk az intézkedést törvénycikk formájában megjelenni: pl. az 
1649. évi LIX. törvénycikk23 vagy az 1649. évi LXVII. törvénycikk24 vagy az 1655. évi 
XCIX. törvénycikk25 illetve az 1655. évi XCVII. törvénycikk.26 E törvénycikkek 
jelentősége abban rejlik — hogy a fentiekben olvashattuk —, a világi hatóságra és a 
szentszékre tartozó végrendeleti szabályok felülvizsgálati jogát. Ezen esetekben, 
amikor nem a formai oldalt kifogásolták, a világi hatóság volt köteles eljárni, döntését 
pedig törvénycikkbe foglalva tette közzé.  

1655. évi XXV. törvénycikk: az eljárás módja olyan hitbéres özvegyek ellenében, 
akik férjeik testét hosszabb ideig eltemetetlenül maguknál tartják, vagy ezeknek 
fekvőjószágait az eltemetés címén elidegenítik. A visszatérő problémát törvénycikkben 
fogalmazzák meg: el lehet járni azon hitbéres özvegyek ellen, akik elidegenítik 
jószágaikat — temetési költségekre egyéb forrást nem találván illetve férjüket hosszabb 
ideig temetetlenül hagyják.27 A korra vonatkozó végrendeletekből és az általam 
feldolgozott irodalomból nem kaptam teljesen egyértelmű magyarázatot arra, mit is 
jelent e visszatérő jogszabály. Azt biztosan, hogy az özvegyek, a temetés költségeire 
indokolatlanul hivatkozva adnak el ingóságokat, vagyis lenne egyéb fedezet a temetést 
kifizetni, de ők így akarnak férjük vagyonából még többet megszerezni. A temetetlenül 
hagyás pedig azt jelentheti, hogy a holttestet indokolatlanul hosszú ideig nem temetik 
el, így eltitkolják a halálesetet, és tovább tudnak kedvező helyzetben maradni, nem kell 
az örökséget átadni, még pénzzé tudnak tenni bizonyos dolgokat, így többhöz 
hozzájutnak, mint amennyi törvényes örökrészük lenne. 

                                                 
20 http://www.1000ev.hu, 2007. 01. 10. 
21 http://www.1000ev.hu, 2007. 01. 10. 
22 http://www.1000ev.hu, 2007. 01. 10. 
23 Néhai nemzetes Náprágy István leányát minél előbb és véglegesen vissza kell helyezni az ő 
fekvőjószágaiba. 
24 „Az 1647. évi országgyűlésnek néhai nagyságos Pográny János örökösei kérésére hozott czikkelyét 
megujítják.” 
25 Néhai tekintetes és nagyságos Lippay Gáspár úr örököseit annak minden hátralévő bevételére nézve 
megnyugtatják. 
26 Néhai Eszterházy Miklós örököseinek a Szent-Miklósi-féle pénzösszegre vonatkozó követeléseit a 
nádorispán úr vizsgálja meg és foganatosítsa végrehajtással. 
27 http://www.1000ev.hu, 2007. 01. 10. 
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1662. évi XXXII. törvénycikk: ingó dolgokban való örökösödés iránt, 1200 
forintnyi összeg erejéig, a megyéknek bíráskodási hatalmat engednek. Korábbi 
törvénycikkre (az 1609. évi XLI. törvénycikk, mely adóssági keresetek esetében 
rendelkezett) hivatkozva kiterjesztik az 1200 forintnyi összeg erejéig való bíráskodást a 
megyei törvényszékekre.28 

1687. évi XI. törvénycikk a gyermekek s végrendelet nélkül elhalt férj és feleség 
között, a zálogos javakban s ingóságokban egymás irányában való kölcsönös és 
viszonosan megtartandó örökösödést állapít meg. A Hármaskönyv első része 98., 99. 
és 102. címeire hivatkozik e rendelkezés is.29 A 98. cím: A gyermektelenül és 
végrendelet nélkül elhalt férj összes ingósága feleségére száll. A férj ingatlanjából nem 
lehet a feleséget kizárni, amíg özvegyi állapotban él és férjének nevét viseli. Ha újabb 
házasságot köt, a törvényes örökös a hitbér kifizetése után a volt feleséget a 
jószágokból kizárhatja és kivetheti. Ha a férj vagyona jóval meghaladja felesége 
hitbérének értékét, ha a feleség nem is lép újabb házasságra, a törvényes örökös akkor 
is kérheti bíróság előtt az ő kizárását a jószágokból a hitbéren felüli részre 
vonatkozóan. A házból azonban a feleséget kizárni nem lehet, hacsak nem volt az 
elhaltnak több ingatlana és nem tudnak neki lakhelyet biztosítani. 30 A 99. cím: Ha az 
elhalt férjnek a házában voltak a feleségen kívül fiai, lányai és testvérei, akkor el kell 
osztani a vagyont, illetve például a hadi fegyvereket a fiuknak kell adni.31 A 102. cím 
alatt olvashatjuk, hogy a házasság időtartam alatt a férj által szerzett javakból a feleség 
nem kaphat, ha a férj a feleség nevét nem jegyeztette be a bevalló levélbe. Azonban az 
özvegy, amíg újabb házasságot nem köt, élvezheti a javakat. 32 

1715. évi XXVII. törvénycikk a végrendeletekről.33 Már nem a XVII. századból 
való részletes szabályozás a végrendelkezésről, mely már törvényi formában 
tartalmazza az eddig csak szokásjogi formában élő szabályozást. 

A törvényi szabályozás sok esetben a szokásjogra hagyatkozva szabályoz. Igazából a 
Werbőczy István Hármaskönyvében megfogalmazottakat erősíti, törvényi erő nélkül is 
törvényerőre emelve.  

3. Az öröklési jog változásai a történelemben34  

Magyarországon 1848-ig az ingatlanok, később pedig az ingóságok örökítését az 
ősiség és a háramlási jog határozta meg. Az ősiség egy eszköz volt, amely arra szolgált, 
hogy a vagyont a család kezében tartsa meg.  

Törvényes örökös hiányában a családi vagyon a felmenői rokonoknak jutott, melyet 
az örökösödés szabályai szerint be kellett számítani a hagyatékba. A tulajdonlást 
illetően tehát a közösség uralkodott az egyén felett. 

                                                 
28 http://www.1000ev.hu, 2007. 01. 10. 
29 http://www.1000ev.hu, 2007. 01. 10. 
30 Werbőczy, 1990, 222–223. 
31 Werbőczy, 1990, 224–225. 
32 Werbőczy, 1990, 228–229. 
33 http://www.1000ev.hu, 2007. 01. 10. 
34 Magyar jogi lexikon, 1903, 1012. 
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A vagyon családon belüli öröklődésének a háramlási jog volt a legsúlyosabb 
akadálya, mert biztosította, hogy a család vagyona visszaszálljon oda, ahonnét egykor 
származott. 

A háramlás sorrendje a következő volt örökös vagy fiú utód hiányában nemeseknél 
a király, egyháziaknál a püspök, polgároknál a város, jobbágyoknál a földesúr, 
bányavárosoknál a kamara, székelyeknél, jász-kunoknál, szászoknál a rokonság, a 
szomszédság, a község vagy az első foglaló. 

Magtalanság esetén a nemeseknél az ingatlan háramlását az adománylevél, 
jobbágyok esetében pedig a Werbőczi-féle Tripartitum kitételei határozták meg, ez volt 
a legsúlyosabb korlátozás mivel az egyedül élő vagy fiú utód nélkül elhalt jobbágy 
vagyonát a földesúr örökölte. 

A törvényes öröklés alapja nemcsak az ősi, hanem a szerzeményi javak is volt, 
melyekről az örökhagyó szabadon rendelkezhetett. Az öröklési sorrendet az egyes 
törvények nagyon eltérően állapították meg, csupán abban egyeztek meg, hogy a 
leszármazók megelőzik a felmenő és oldalági rokonokat.  

Az 1840. évi törvény megszületéséig jelentős szerepet töltött be az örökösödésben 
az úgynevezett fiúági és leányági megkülönböztetés. Nemesi jószágokra vonatkozóan a 
leányági-javakban a fiúk és a leányok a jogegyenlőség elve szerint örököltek. A fiúági-
javak örökösödéséből a leányok ki voltak zárva.  A leányágon lévőket a leánynegyed és 
hajadonjog illette meg, az ingatlant a fiúk örökölték. Fiú utód hiányában a leányok 
különleges királyi kegy alapján részesedhettek az ősi birtokból, ez volt az úgynevezett 
fiúsítás. Az özvegyet az öröklés szabályai feljogosították arra, hogy férje házában 
maradhasson, követelhette újbóli férjhezmenetele esetén a kiházasítását, ezen kívül a 
férj szerzeményi vagyonából hitbér és hozomány címén járt neki egy gyermekrész.  

Ha az örökhagyónak volt végrendelete, akkor az megváltoztatta az arányokat, 
egyébként a fiú örökösök közt törvény által előírt módon, egyenlő arányban oszlott 
meg az ősi vagyon. 

Létezett egy másik utódlási rend is, amely szerint az öröklést nem az ősiség szabálya 
határozza meg, hanem az alapító végakarata, melynek értelmében a családon belül az 
elsőszülött fiú örökölte a család vagyonát és jogait, vagy adott esetben a trónt. Ez az 
öröklési mód az 1867. évi IX. törvénycikkel35 honosodott meg: megengedte a 
hitbizomány létesítését, így a földtulajdont nem engedte szétaprózódni. 

1848 után, vagyis az ősiség eltörlését követően a családi vagyon értékesíthetővé vált, 
azt el lehetett adni, meg lehetett terhelni, el lehetett zálogosítani. Az ősiséget az 1848. 
évi XV. törvénycikk törölte el. Az ősiség helyét az ágiság foglalta el, megszűnt a fiúági 
és leányági megkülönböztetés, ennek ellenére tovább élt két jogi népszokás a fiúági és 
az elsőszülött fiút kedvezményesítő törzsöröklés. Éppen ezért ebben az időszakban 
keletkezett végrendeletek igen sokfélék és változatosak voltak. 

A XIX. században is, ahogy ma is, a polgári törvénykönyv szabályozza az 
örökösödés alapjait, az 1868. évi LIV. törvénycikkben olvashatjuk a következő 
szabályokat.36 

                                                 
35 http://www.1000ev.hu, 2007. 01. 10. 
36 http://www.1000ev.hu, 2007. 01. 10. 
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Az a bíróság jár el az örökösödési perekben, ahol az örökhagyó utolsó rendes lakása 
volt. Majd külön fejezetben szabályozza az örökösödési eljárást. Lényegében ez került 
be kiegészítésekkel az alábbiakban ismertetett 1894. évi XVI. törvénycikkbe. 

A végrendeletek, öröklési szerződések, halálesetre szóló ajándékozás alaki 
kellékeiről szól az 1876. évi XVI. törvénycikk. 

Az I. fejezet tartalmazza az írásbeli magánvégrendelet érvényességhez szükséges 
szabályait.. Ha a végrendeletet az örökhagyó írta saját kezűleg, teljes terjedelmében, két 
tanú, minden egyéb esetben négy tanú kell az érvényességhez. Szabályozza a 
törvénycikk azt is, ki nem lehet tanú. 

A nem saját kezűleg írt végrendelet tartalmát a tanúknak ismerniük kell, tehát 
érteniük kell azt a nyelvet amit a végrendelet készítésekor használnak. 

Írásbeli magánvégrendeletnél a végrendelkezés helyének és időpontjának 
megjelölése kötelező. 

A legfontosabb érvénytelenségi szabályok ismertetése után e törvénycikk szól a 
szóbeli magánvégrendeletekről, majd a közvégrendeletekről. 

Az öröklési szerződés és a halálesetre szóló ajándékozás és a végrendelkezés 
elhatárolása is itt olvasható. 

1877-ben szabályozták a gyámsági és gondnoksági ügyekben az örökösödési eljárás 
szabályait, erről szól az 1877. évi XX. törvénycikk. Ezen törvénycikk tartalma kiegészítve 
az alábbi, örökösödési eljárásról szóló törvénycikkbe került bele. 

Az örökösödési eljárásról az 1894. évi XVI. törvénycikk37: szól, 15 fejezetben 
szabályozza azt, az alábbiak szerint. 

Az örökösödési eljárás az örökhagyó elhunyta vagy holtnak nyilvánítása után 
hivatalból, vagy valamely érdekelt fél kérelmére indítandó meg.  

Hivatalból azokban az esetekben indítandó meg az eljárás, ha az örökös, utóörökös, 
vagy a köteles részre jogosított kiskorú, méhmagzat, még meg nem született személy. 
Akkor is hivatalból indítandó meg az eljárás, ha még csak létesítendő közérdekű 
alapítvány van örökösi vagy utóörökösi minőségben érdekelve, ha az örökös, az 
utóörökös, vagy a köteles részre jogosított, habár gondnokság aláhelyezve nincsen, 
ismeretlen helyen távol van, ha tudvalévő örökös általában nem létezik. 

A hivatalból megindítás mellőzendő, ha tudva lévő, hogy az örökhagyó után nem 
maradt fenn vagyon. 

Az örökösödési eljárás kizárólag a királyi járásbíróságok hatáskörébe tartozik. 
A gyámhatóság, a királyi körjegyző és a községi elöljáróság örökösödési ügyekben a 

törvényben megállapított korlátok között járnak el. 
A haláleset fölvételét a községi halottkém végzi, melyről a hullavizsgálat 

megtörténtét követően jelentést tesz a községi elöljáróságnak, amennyiben a 
hagyatékot valami ok miatt veszélyeztetve érzi, azt „sürgős” szóval jelzi. A községi 
jegyző ebben az esetben köteles a halottas házhoz menni és a hagyaték biztosítása iránt 
intézkedni, amennyiben szükséges és indokolt azt zár alá venni. 

Ha az örökhagyó készített végrendeletet, azt a községi jegyzőnek fel kell sorolnia a 
fölvételi ívbe, ha a végrendelet le van pecsételve, akkor azt bontatlanul kell csatolni. 

                                                 
37 http://www.1000ev.hu, 2007. 01. 10. 
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Minden végrendeletet ki kell hirdetni, még pedig bíróság által az örökhagyó halálát 
követően, ha több végrendelet készült, valamennyit ki kell hirdetni. Aki a végrendeletet 
őrzi, vagy a szóbeli végrendeletnél közre működött mint tanú, az köteles azt 
bejelenteni a hagyatéki eljárásra illetékes királyi járásbíróságnak.  

A végrendelet kihirdetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a bíró és a 
jelenlévők aláírnak, az eredeti végrendeletet csatolják a jegyzőkönyvhöz. Amennyiben 
az örökhagyó szóbeli végrendeletet hagyott hátra, a végrendelet tanúit eskü nélkül kell 
kihallgatni és beleírni a jegyzőkönyvbe. 

A hagyaték leltározása hivatalból foganatosítandó, vagy a hagyatéki bíróság végzése 
alapján kell felvenni.   

A hagyatéki bíróság rendeli el a hagyatéki tárgyalást, melynek vezetésével a királyi 
közjegyző van megbízva. A tárgyalás szóbeli és annak körébe eső teendők általában a 
következők: érdekeltek közbenjöttével megállapítandó a leltár, kiknek van öröklési 
igényük. 

A bíróság a hagyaték átadásáról végzést hoz, amelyben az örökösöket, az 
egyezségnek megfelelően megosztott vagy osztatlan hagyatékból járó örökrészüket 
vagy jutalékukat meghatározza. Ha az érdekelt felek közt nem jött létre olyan egyezség, 
amely alapján az átadó végzést meg lehetne hozni, akkor a hagyatéki bíróság a perre 
utasítás kérdésében hoz határozatot. 

A hagyatéki bíróság az örökösödési eljárás folyamata alatt és a perre utasítás 
esetének beállta előtt is gondoskodni köteles, ezért amennyiben a jogosítottak közül 
azt valaki kéri, hagyatéki zárlatot rendelhet el. A hagyatéki bíróság a hagyatékhoz 
tartozó vagyontárgyak árverés útján történő eladását is elrendelheti. 

Az örökösödési eljárások során az első bíróságok végzései ellen fellebbezésnek van 
helye, a törvénycikk pontosan felsorolja azokat az eseteket, melyek során a másod 
bíróságok végzései ellen jogorvoslattal lehet fordulni. 

III. Válogatás XVII–XVIII. századi végrendeletekből 

Elképzelésem az, hogy híres történelmi személyiségek mellett néhány győri személy 
végrendeletét ismertetem, az előzőekben megfogalmazott szabályokra példákat hozok, 
így már hiteles képet kapunk a XVII–XVIII. századi végakaratokról.  

A győri végrendelkezők közül az általam kiválogatottak és a következőkben 
bemutatásra kerülők között láthatunk az alábbiakban férfi, női, azon belül házasságban 
élő asszony, özvegyasszony és házaspár közös akaratnyilvánítását.  

A szabályozásnál összefoglalt formai, tartalmi jellemzőkre nézzünk példákat, több 
lehetséges jó megoldást. Például az örökösnevezés több formájával találkozhatunk 
majd az egyes végrendeletekben. Van, amikor név szerint említik az örököst, van, 
amikor a rokoni kapcsolat, fok fogalmazódik meg.  
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1. Lorántffy Zsuzsanna38 végrendelete 1659-ből39 

1630-ban I. Rákóczi Györgyöt Erdély fejedelmévé választották, és a következő 
évben a család Erdélybe költözött, de vagyonuk központja továbbra is Sárospatak 
maradt. A fejedelemasszony ezután is sokat időzött Sárospatakon. Miután pedig 1648-
ban a férje meghalt, a temetés után Zsigmond fiával visszaköltözött Sárospatakra, és 
élete hátralévő részét a város fejlesztésének, a pataki kollégium felvirágoztatásának 
szentelte.40 

Végrendeletének tartalmát tekintve az egyik legfontosabb észrevétel, hogy korábbi 
végrendeletét visszavonja, mert az előzőben sok dolgot Zsigmond fiára hagyott, aki 
azóta elhunyt. 

A kezdeti bemutatkozás, előző végrendelet semmissé nyilvánítása után, Istennek ad 
hálát.  

Örökösnevezés következik, minden ingó és ingatlan javát fiára, Rákóczi Györgyre 
és az ő örököseire hagyja.  

Ha fia és leszármazóinak defectusa (magszakadása) bekövetkezne, akkor a 
következőket rendeli el:  

Sárospatakot41 313 000 forint vagyonnal, épületekkel és mindennel együtt egész 
Magyarországnak hagyja, melytől elszakítani senkinek nem lehet. Ezen jószágot 
udvarbíró és számtartó adminisztrálja, és a vitézi rendek javára fordítsák hasznait. 

Tokaj várát a magyarországi koronás királynak és kincsárának adja. 
Munkács várát Forgács István és János urak fiú ágon lévő örököseire hagyja, ha 

magszakadás lépne fel ott — utóörökös-nevezésen belül utóörökös-nevezés —, 
Kemény János és Kemény Simon feleségétől származó fiúágra, ha itt is magszakadás 
lenne, Munkács vára stálljon Bakos Gábor fiú örököseire, ha itt is defectus lenne, 
Dániel János fiúága örököljön.  

                                                 
38 Ónodon született 1600-ban, Sárospatakon halt meg 1660. április 18-án. I. Rákóczi György erdélyi 
fejedelem felesége, mecénás, iskolaalapító, „nagyasszony”. Lorántffy Zsuzsanna, Lorántffy Mihály lánya 
1608-ban költözött Sárospatakra: ekkor lett a családé a pataki uradalom. A kislány korán árvaságra 
jutott, 9 éves volt, amikor meghalt édesanyja, 14 évesen pedig elvesztette édesapját is. 16 évesen, 1616. 
április 18-án lett a 23 éves borsodi főispán, ónodi kapitány, Rákóczi György felesége, akivel 32 évig 
boldog házasságban éltek. Az ifjú házasok rövid szerencsi tartózkodás után költöztek Sárospatakra. 
Ettől kezdve a nagyasszony haláláig tartó időszak volt Sárospatak és a Sárospataki Kollégium fénykora. 
Házasságukból öt gyermek született, de csak kettő, György és Zsigmond érte meg a felnőtt kort, bár 30 
éves korában Zsigmond is meghalt. 
39 A Rákóczi család a Sárospataki Református Kollégiumban őrzött dokumentumok tükrében, 2003, 152–167. 
40 http://www.wikipedia.hu, 2008. 01. 12. 
41 Sárospatak Zsigmond királytól szabad királyi városi rangot kapott, Mátyás királytól pedig vásártartási 
jogot 1460-ban. 1575-ben nagy pestisjárvány pusztított a városban. 
1531-ben megalapították a már legendássá vált Sárospataki Református Kollégiumot, ami az akkori 
Magyarország egyik legjelentősebb oktatási intézménye volt. 1650-től egy ideig itt tanított a haladó 
szellemű pedagógus, Comenius. Sárospatak másik jelentős intézménye, a tanítóképző főiskola ma az ő 
nevét viseli (Comenius Tanítóképző Főiskola, 2000-től a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző 
Főiskolai Kara). Sárospatak várát több híres nemesi család is birtokolta, többek között a Dobó család 
(itt volt Balassi Bálint esküvője Dobó István lányával, Krisztinával), a Lorántffyak, majd a Rákóczi 
család. I. Rákóczi Györgynek itt ajánlották fel az erdélyi fejedelemséget. http://www.wikipedia.hu, 2008. 
01. 12. 
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Regécz várát Forgács István fiúágára hagyja, magszakadás esetén a leányágra. 
Minden leendő vártulajdonost biztat adakozásra, például az egyházak és iskolák, 
deákok támogatására. 

A királyhelmeci és dobóruszkai birtokokat a pataki iskolára hagyja. 
Tarcali házát és szőlőjét a komáromi, pápai, érsekújvári, nagyszombati, nagygyőri 

iskolákra hagyja, hogy a javakat fordítsák a tanítókra. 
A tokaji régi kúriát Bakos Gábor fiaira hagyja, magszakadás esetén a leányágra.  
Telkibányát Giczei Gábor fiú utódaira hagyja. 
Lednicze vára jószágostúl a Zeleméri família leszármazóié legyen. 
100000 tallér van őfelségénél, melynek évente 6000 tallér a kamata. Ebből évente 

200 lovast a felvidék oltalmára tartsanak Ónodon. 
A sárospataki iskolát fenn kell tartani örököseinek, gondoskodni kell az ott 

tanítókról, illetve évente 2 diákról, akiket akadémiára kell juttatni — rendelkezik 
Lorántffy Zsuzsanna. Ezt, ha örökösei meg nem tartják, a jogosultak követeljék, és 
nekik azt meg kell ítélni. 

A fentiekben láthattuk, hogy nagyon részletesen leírja, ha fia és fia leszármazói nem 
tudnának örökölni, kire, mit hagyna. Zsigmond fia halála miatt gondolhatott erre, és 
rögzítette végakaratában. 

Rákóczi Ferenc unokájának házasságkötésére hagy ingóságokat, melyeket 
részletesen felsorol, például aranypoharat, ezüsttálat, öltözetet. Halála esetén Rákóczi 
Lászlóra szálljanak az ingóságok. 

Végezetül kéri fiát, hogy maradjon vallásos, tartsa meg az ő rendelését, támogassa 
az iskolákat. 

Istennek hálát adva, dátummal zárul a végrendelet, melyben leszögezi ép 
elmeállapotát a végrendelkező. 

2. Nádasdy Ferenc végrendelete 1663-ból42 

Gróf Nádasdy Ferenc 1623-ban született Csejtén. 1642-ben szerezte jogi 
végzettségét, 1655-ben országbíró, ezzel az ország második közjogi méltósága lett. 
Hatalmas vagyon birtokosa.  

1663-ban, 3 éves súlyos betegséget követően végrendelkezett, 11 gyermeke közül 5 
fiú utóda volt. Végrendeletében rendelkezik arról is, hogy a fiág kihalása esetén a 
leányág biztosítsa a Nádasdy név fennmaradását. 6 évvel később vérpadon fejezi be 
életét, a bécsi udvar ellen irányuló Wesselényi–Frangepán–Zrínyi-féle összeesküvés 
egyik vezető tagjaként. Gyermekei nem viselhették atyjuk nevét, a „Lovel” nevet 
kapták, így végakaratának e pontja nem teljesült, vagyonát is elkobozták a császári jog 
alapján.  

Végakaratából csak az teljesült, hogy holttestét napnyugta előtt, minden pompa 
nélkül temessék el. 

Nézzük a végrendelet tartalmát. Az első néhány oldal elméleti fejtegetés a halál 
fajairól, mi a testi halál, mi a lélek halála. Istenben való hitét bizonyítja emellett, és 

                                                 
42 Csiffáry, 2006, 93–116.  
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leírja, hogy Isten a 3 évig tartó betegséggel hívta fel figyelmét arra, hogy rendezze 
dolgait.  

Leírja, hogy követi fejedelmét, császárát, királyát, minden elöljáróját, egyházi és 
világiakat egyaránt, feleségét, gyermekeit, atyafiait, jobbágyait, ellenségeit kéri, 
bocsássanak meg, irgalmazzanak. Érdekes a császár említése, hiszen mi tudjuk, hogy 
vérpadon végzi életét. 

Temetésére vonatkozik kérése a következő részben, miszerint minden pompa 
nélkül, estefele tegyék testét a helyére, amit a temetésre költenének, azt fordítsák 
misemondásra és alamizsnára. Temetése helyéül Lékát nevezi meg, mégpedig az új 
templomba, nem a szokott temetőbe. Ha a templom nem készülne el haláláig, akkor 
testét átmenetileg a jezsuiták templomában kell elhelyezni kívánsága szerint.  

A lékai alapítvánnyal kapcsolatban rögzíti a 20000 forintnyi adományt és kérését, 12 
barát legyen Lékán. Ők érte, és nemzetéért imádkozzanak. Ezen összeghez évenként 
rendel bort és gabonát, a lékai parókiát is ehhez az alapítványhoz rendeli hozzá 
örökösen. 

A jezsuitáknak is ad halála esetén 50000 forintot, a Szent Xaverius egyházra 6000 
forintot csejtei jószágai jövedelméből, esztendőnként 1000 forintokban. A 
szombathelyi Szent Domonkos barátoknak 1000 forintnyi készpénzt hagy. Megemlíti 
végrendeletében a csornai prépostságot, a győri püspökséget, a ferences barátokat. A 
celli oltárkép elé két öröklámpásra szarukői jószágából évi 60 forintot, az épülő 
kápolnára ugyanitt 3000 forintot hagy. 

Szent József tiszteletére kórházat kíván létesíteni, ha neki életében nem sikerül, 
kötelezi utódait a befejezésre. Ezen jótéteményeivel — úgy gondolja —, elégtételül 
szolgál életében elkövetett vétkeiért. 

Leírja, hogy a végrendeletek közül alig van olyan, amit megfogadnak, és nem 
támadnak meg világi vagy egyházi bíróság előtt, nem érti, miért forgatják ki a 
végrendelet értelmét, miért nem gondolnak a szegény sírban fekvőre. 

Első kívánsága végakaratában az, hogy tudják meg ivadékai, sok fáradsággal, 
költséggel jutott hozzá vagyonához, háborút is, annak terhét is viselte. 

A következő részben gyermekei között tenne rendelést. Özvegyére bízza 
gyermekeinek gondviselését. A következő birtokokat hagyja örökül feleségére: 
szarukői jószágait, a hozzá tartozó falvakkal, a sárvári jószágot a hozzá tartozó 
felvidékkel együtt, ezzel szabadon gazdálkodik, javait szedheti, majd halála után 
gyermekeire hagyhatja, el nem idegenítheti. 

Pottendorfot a hozzá tartozó jószágokkal együtt legidősebb fiára hagyja, de 
adósságot nem tehetnek rá, kivéve, ha rabságba esne a tulajdonos, és el kellene adni 
amiatt. Ha mégis adósságot szereznének rá, a Magyarországon lévő birtokból kell 
pénzt felszabadítani az adósság rendezésére. Az ausztriai törvények szerint a jószághoz 
24 éves kora előtt nem juthat az árva, az osztrák tartományfőnök által kijelölt gyámok 
kezeljék a birtokot, annak jövedelmét tegyék félre a gyermeknek 24 éves koráig, ha 
adósság van, egyenlítsék ki. 

Atyai átka mellett megparancsolja gyermekeinek édesanyjuk megbecsülését. 
A leányágat a következő jószágok illetik meg: Füzér (melyet Rákóczi fejedelemtől 

vett vissza), Csejte, Beckó, Szentgyörgyvár és Alsó-Lendva. A lányoknak fejenként 
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250000 forintot hagy örökül. Ha valamelyik lány ezzel elégedetlen, kizáratik az 
örökségből.  

A magszakadás esetét is számba véve, lányai esetében is magszakadást 
végiggondolva részletezi a megoldást, hogyan kívánja a Nádasdi nevet fenntartani és 
továbbadni. Például a legöregebb leány férje köteles felvenni a Nádasdi nevet a 
házasságkötéskor. Ha az illetékes személy gond, perpatvar nélkül felveszi a Nádasdi 
nevet, 200 000 forint elégtételt kap. 

Jószágait fiúról fiúra hagyja, osztályt nem tesz köztük, ahányan vannak, annyi fele 
kell osztani a javakat. Egyedüli kivétel a legidősebb fiú, őt illeti Sárvár, Alsó- és 
Fölsővidék, Széplak, Szarukő. Becsületesen jussanak gyermekei egyezségre, ez a 
kívánsága. Kikötését pedig korábbról ismerjük Pottendorffal kapcsolatban. 

Ha a családja fennmarad, a hagyatékot több részre nem szabad osztani, mint ahány 
felé most oszlik gyermekei között. 

A házasságkötéskor a fiúk, ha anyjuk életben van, kérjék ki és fogadják meg 
tanácsát. 

Ha a fiai után özvegyek maradnának, akik újabb házasságot kötnek, a vagyonból 
csak a kapott elégtételt tarthassák meg. Ha gyermekek is maradnak, és az özvegy 
gyámságot kér azok felett, a gondoskodási jogot meg ne vonják tőle, de a 
gyermekeknek 10 éves korukig évente 200 forintnál többet ne adjanak, 10 esztendős 
koruk után házasságkötésükig 500 forintot kapjanak fejenként évente. 

A gyermekekre nézve azt írja, hogy 8 éves korukig lehessenek csak anyjuknál, utána 
iskolában a helyük, amire évi 200 forint az őket megillető fedezet. 

Ha valaki a családból az ősi római katolikus pápista hitet elvetné, és más hitre 
váltana, az örökségétől megfosztatik. 

Ha az örökösök közül valaki szerzetesnek állna, ha fiúágból való 3000 forint 
adassék neki, ha lány, 2000 forint és más nem. Ha valamelyik világi pap lenne, az 
örökrésze a többieket illeti, mert papi jussából úgyis úri módon megél. 

Elrendeli, hogy 24 éves korukig a gyermekek senkinek jószágot sem zálogban, sem 
egyébként nem adhatnak. 

A kiváltságleveleket, melyeket kiadott életében, mindig a legidősebb fiú őrizze.  
Rögzíti, hogy peres jószágai nincsenek. 
Bánffy Franciska fiára hagy 10 000 forintot.  
Majd a befejező részben hosszasan ecseteli halandó voltát, oltalmába ajánlja árváit a 

kegyelmes uraknak. Hálát ad Istennek, megnevezi a tanúkat, akik előtt végrendelkezik. 
Dátummal zárul végrendelete, melynek eredeti példánya a bécsi levéltárban található. 

3. Gregor Myglicz győri polgár végrendelete 1616-ból43 

A végrendelet a bevezető részben leírt tartalmi és formai sajátosságokat tartalmazza. 
A bevezető rész után, melyben megnevezi magát az örökhagyó, rögzíti, hogy beteges, 
de elmeállapota ép, közelinek érzi halálát, ezért készít végakaratot. A tanúk neveit, 
tisztségüket felsorolja, lelkét istennek ajánlja, testét a földnek.  

                                                 
43 Horváth, 1995, 60–61.  
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A földesuraknak és a káptalan uraknak 2 forintot hagy az ő szerény javaiból. 
Készpénze nincs, ezt is rögzíti a végrendelet.  

Ami miatt kiválasztottam e végrendeletet, az a következő rendelkező rész, az 
örökösnevezés, amikor is nemcsak a jogokat, hanem a kötelezettségeket is átadja halála 
esetén az örökhagyó. A felesége örökli a házat és az adósságait is. A felesége azt 
reméli, gyermeket vár, ha ez igaz, és gyermekük születik, őt illeti az örökség fele, vagyis 
a ház fele, ha nem születne meg élve vagy meghalna, a későbbiekben az ő része 
szálljon vissza az édesanyjára, vagyis az örökhagyó feleségére. A méhmagzat kvázi, 
feltételes jogképességére utal e rész, hiszen az élve születés a feltétele a jogok, 
kötelezettségek birtoklásának.  

A végrendelet következő részében az atyafiainak, ha tudják a rokonságot 
bizonyítani, a szokások szerint juttat 5 forintot és 6 dénárt.44 

Két adósa van, akiknek nevét és tartozásuk összegét rögzíti a végrendeletben. 
Végezetül a befejező részben pecsét, aláírás, dátum található. 

4. Szalay Balázs és fia, Szalay Ferenc végrendelete 1662-ből45 

E végrendelet különleges, hiszen egy okiratban rögzíti akaratát apa és fia. A 
szokásos kezdés után az apa végakaratát olvashatjuk. Rögzíti azon kívánságát is, hogy 
eltemessék. Majd pénzbeli adományokat sorol, például a Győri Nemes káptalanra hagy 
1 forintot. 

Ingatlanját és abban lévő ingóságait fiára hagyja. Majd adósságait sorolja például 
adós Szabó György mesternek 40 dénárral.  

Ezt követően a fiú végakaratát olvashatjuk, az első mondatban azt, hogy az apjáról 
őrá maradó javakról kíván rendelkezni. (Nem megszokott — a mai világban különösen 
—, hogy olyan dologról rendelkezne valaki, ami még nem az övé.) A feleségét jelöli 
meg örökösének az apjától testamentumban hagyott házra vonatkozóan. Azt is 
megfogalmazza, hogy a házzal felsége szabadon rendelkezhet, el is adhatja. Ez nagyon 
ritka, ilyen engedékenységet nem sok végrendeletben találtam.  

Az adósok a feleségnek adják meg tartozásukat, így rendelkezik Szalay Ferenc. 
Végezetül pedig a testamentumos uraknak ad 50 dénárt.  

5. Láng Menyhárt végrendelete 1664-ből46  

A végrendeletet azért választottam, mert a második feleség Katalin asszony 
végrendelete is ismert. Láng Menyhárt végrendelete azért sem egy kifejezetten 
egyszerű végakarat, mert volt már egy házassága, abból gyermeke, és újabb 
házasságban él, ahol szintén van gyermeke, amikor végrendeletét elkészíti. 

A szokásos kezdést követően az első házasságából származó lányára az ő Édesanyja 
által hagyott pénz megfizetéséről számol be, majd a lakodalom megtartásáról, annak 

                                                 
44 Több végrendeletben a felbukkanó idegen országból származó atyafiakra vonatkozóan is megjelenik e 
kívánság, ha tudják bizonyítani rokonságukat az örökhagyóval, akkor az örökösöknek adni kell 
számukra bizonyos javakat, többnyire pénzt. 
45 Horváth, 1995, 67–68. 
46 Horváth, 1995, 69–71. 
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kifizetéséről ír, mely első felesége akarata szerint történt. Ezen kívül ad első 
házasságából származó lányának 200 forintot, melyhez kiköti, hogy azt egy évig 
mostani felesége őrzi és csak az egy év leteltével adja át az örökösnek, ezen kívül e 
lányát más nem illeti meg. 

Minden egyéb ingó és ingatlan javait jelenlegi feleségére és közös gyermekükre 
hagyja. Az ingó és ingatlan javakat, abban az esetben ha a felesége — az ő halála után 
— illetve hajadon lánya férjhez mennének, egyenlő arányban osszák el egymás között. 
Ha mindketten meghalnának, akkor az említett javak az első házasságból származó 
lányára szálljanak. Ha az első házasságból származó lánya magtalanul halna meg, a neki 
szánt 200 forint feleségét és második lányát illeti. 

Az adósságát a felesége és lánya fizessék ki a saját részükből. 
A pártaövet feleségére hagyja, de kiköti, hogy halála esetén ő erről nem 

rendelkezhet, lányára kell hagynia. 

6. Láng Menyhárt özvegye, Katalin asszony végrendelete47 

A végrendeletben a bevezető részt követően pénz adományozásáról olvashatunk, 
melyet mostohalánya fiára hagy, de ha neki idő előtt halála történik, a pénz édes lányát 
illeti. További pénz feletti rendelkezések vannak a végakaratban, például öccsére és a 
koldusokra hagy bizonyos összeget. 

A lényeges rész ezt követően olvasható, miszerint az ingó és ingatlan javait, 
valamint a férjétől, Láng Menyhárttól örökölt ingó és ingatlan javakat az édes lányára 
hagyja. Az örökös nevezés egyértelmű. A befejezés szintén a megszokott. 

7. Chatharina Regina von Greiffenberg végrendelete 1694-ből48 

A soproni Evangélikus Gyülekezeti Levéltárban találtam meg a Chatharina Regina 
von Greiffenberg49 végrendeletének korabeli másolatát 1694. április 9-i keltezéssel, 
Nürnberg város pecsétjével ellátva.  

A 4 oldalas végrendelet német nyelven íródott. Tartalma: 12 pontban felsorolva 
hagyományoz bizonyos személyeknek pénzt, ingóságokat, arany és ezüst tárgyakat, a 
szegényekre is gondol rokonai mellett. Fő örökösként megnevezi unokatestvéreit báró 
Sigmund Franckot és Maria Susanna von Franckot. Rendelkezik a temetéséről. 
Megnevezi a végrendeletet végrehajtó személyt is.  

A végrendelet érdekessége és különlegessége, hogy nemzetközi együttműködésre 
utal, vagy legalábbis hasonló joggyakorlatra a végrendelkezések terén Sopron és 
Nürnberg városok esetében.  

                                                 
47 Horváth, 1995, 71–72. 
48 Soproni Evangélikus Gyülekezeti Levéltár 536. III. 367. 
49 Seisenegg bárónője, szonetteket és dalokat írt vallásos és humanista alapfogalmakkal, a legjelentősebb 
női író a barokk korból. http://aeiou.iicm.tugraz.at/aeiou.encyclop.g/g705655.htm;internal&action 
=_setlanguage.action?LANGUAGE=en, 2008. 11. 15. 
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8. Baranyai Gergő végrendeleti iratanyaga 1777-ből50 

Az alábbiakban közölt végrendeleti iratokra a latin nyelvű végrendelettel együtt a 
Győri Egyházmegyei Levéltárban találtam rá. A végrendelet a középkori oklevelek 
szerkezetének megfelelően szerkesztett, szépen tagolt, a szükséges formai kellékekkel 
ellátott. A dolgozatban végrendeleti szövegek közlésére többször lát példát az olvasó, 
ezért most a végrendeleti anyaghoz tartozó levelekből és egyéb iratokból mutatok be 
néhányat. A legelsőként közölt meghatalmazó levél 1777-ből való (az örökösök 
többsége nem tudott írni és olvasni, így ügyeikben őket képviselni kellett), aztán 
olvashatunk a kifizetendő dolgok listájából egy rövid részletet, majd a családtagokat 
ismerjük meg egy igazolásból és egy családfából, a kötelezettségvállalást, a pénz 
átvételét igazoló levél zárja az egykori bágyogi plébános hagyatéki iratainak 
ismertetését. Az iratanyag jól példázza a családi viszonyok tisztázásának korabeli 
módját és azt is, hogy az örökösöknek gondolni kell a későbbiekben esetlegesen 
előkerülő örököstársaikra is. 

Meghatalmazás 

„Az alább megirott Vigore prentium attestor: hogy Istenben megboldogult 
Baranyai Gergő néhai Bágyogi Plébános Uramnak vér szerint való Attya Fiai, Testvér 
Bátyjai és Nényei, úgy nem különben ezeknek Fiai s Leányai való mind hős akarattal 
mondott néhai Baranyai Gergő Bágyogi Plébános Úr, mind vér szerint való Attyok 
Fiai megmondott substanciájának incassátiója végeth ide az Ttes Szent Székhez 
Szakalyi Baronyai Györgyöt és Istenben boldogult Baronyai Jánosnak Fiát Baronyai 
Ferenczet Plenipotentiárusnak választván elküldötték úgy eő kegyelmek mai alább irott 
napon és esztendőben mind magok részérül mind pedig azon plenipotentiának az 
erejével az többi vér szerint való Attyok fiainak az részérül itt az Ttes Szent Széknél 
reájok esendő mondott Baranyai Gergőt Attyok fiai Substanciájoknak Incassátiójára és 
fölvételére előttem Nemzetes Szerencse János Uramat Plenipotentiárusnak51 tévén 
vallották melyrül ezen Testimoniatio Levelemet adom Subscriptiommal52 s 
pöcsétemmel megerősítvén. 

Sig Győrött 4 Jan 1777ik Farkas Márton Győr Vármegyének esküdtje” 
Erogatio53 

1. „Száz Szent Misékre 50 
2. Kocsisnak huszonkét forint 22 
3. Szakácsnénak 20 
4. Szolgálónak 10 
5. Hajdunak strázsálásért 2 
6. Kocsmárosnak bor áráért … és a kocsisoknak 5.85 
7. Szováti Mészárosnak hús áráért Húsvéttól fogva Augusztusig hordatott 11 

                                                 
50 Győri Egyházmegyei Levéltár Testamenta, 4. csomó V. doboz 37. köteg. 
51 Teljhatalmú meghatalmazott. 
52 Aláírásommal. 
53 Kiadás, fizetség, költség. 
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8. Szováti Kalmárnak 1.90 
9. Istenben boldogult plébános úr…útiköltségeiért 5.10 
10. Csornai Postának 0.35” 

A 26. ponttal zárul a felsorolás, mely tartalmazza például a koporsóért, a torért, a 
borbélynak szánt és egyéb költségeket, summa summarum 548.12 összegben. 

Igazolás a rokonokról 

„Nemes Tolna Vármegyében helyheztetett és Nagy Méltóságú Eszterházy Miklós 
Hercegh Dombóvári Dominiumjához tartozó Szakáli helységbéli Bírák, Eskűttek és az 
egész Község Mi alább irottak előtt azt vallják és bizonyítják; Hogy Istenben boldogult 
Baranyai Gergely Bágyogi plébános Uramnak Vér Szerint való Attyafiai, Testvér 
Bátyjai és Nénjei, úgy nem különben ezeknek Fiai és Leányai ezek, a kik alább 
következnek, úgy mint Baranyai Gergely uramnak Testvér Nénjének Erzsébetnek két 
leánya Jutka és Ilona. Testvér Báttyának Baranyai Istvánnak fia Gergely. Testvér Báttya 
Szakáli Baranyai György. Testvér Báttyának Baranyai Jánosnak két fiai Ferencz és 
István. Testvér Báttyának Baranyai Pálnak három fiai József, György és István és Éva 
nevű leánya. Testvér Hugának Baranyai Ilonának két fiai Ferencz és Mihály és két 
leányi Eörsébet és Anna. Ugyan testvér kisebbik Hugának Baranyai Katának két leányi 
Ilona és Jutka. Ismét Baranyai Andrásnak Istenben boldogult Plébános Uram Édes 
Attyának második feleségétűl maradt testvér Huga Baranyai Anna és testvér Eötse 
Baranyai Ignácz. 

Ezen főnt nevezett Attyafiak, hő akarattal Szakálli Baranyai Györgyöt és Istenben 
boldogult Baranyai Jánost, Baranyai Ferenczet plenipotentiusokká választották.  

Melyrül ezen Testimonialy levelünket adjuk. Szign. Szakáll 13.7.1770. … Ferencz 
Dombóvári tiszttartó” 

Családfa 

Az iratanyagban egy vázlatos családfához hasonlítható rajzot találtam, melyen 
szemlélteti a rajzoló, hogy Andreas Baranyainak leszármazói voltak: „Gregorium, 
Elizabetham (Juditham és Helenam), Stefanum (Gregorium), Georgium, Joannem 
(Franciscum és Stehanum), Paulum (Josephum, Georgikum, Stehanum és Evam), 
Helenam (Francisum, Michaelem, Elisabetham, Annam), Catharinam (Helenam és 
Juditham)” és az ő hozzátartozóik is leolvashatóak. Én őket a felsorolt nevek utáni 
zárójelekben tüntettem fel. Az örökhagyó édesapjának családfája ez, melyben 
megtalálhatjuk magát a végrendeletet készítő plébánost, Gergőt is. 

Átvételi elismervény  

„Mi alább megirattak ugy is mint …condisidens Atyánk fiainak nevezett szerént 
Baranyai Gergelynek néhai Baranyai István fiának, ismét Baranyai Istvánnak, néhai 
Baranyai János fiának, tovább néhai Baranyai Pál maradékinak Josefnek, Györgynek, 
Istvánnak és Évának nem különben Baranyai Jutkának és Ilonának néhai Baranyai 
Erzsébet leányinak, annak utánna Baranyai Ferencznek, Mihálynak, Eőrsénak és 



 Hatos Hajnalka: A végrendeletek története a XVII–XIX. században 
 

Optimi nostri 2009.  162 

Annának néhai Baranyai Ilona magzatinak és ismét Baranyai Ilonának és Juthkának 
Baranyai Katalin …. És végtére néhai édes respective nagy atyánk Második feleségétűl 
származott Baranyai Annának és Ignácznak plenipotentiáriusi recognoscallyuk ez 
levelünk által, hogy néhai Istenben voldogult Baranyai Gergely Bágyogi Plébános 
Urunk Bátyánk halála után meg maradott kész pénzébűl mai alább irott napon és 
esztendőben az Tttes Győri Szent Széktűl reánk nézendő harmad rész ugy mint 1399 
ft 89t ezer három száz kilencven kilencz forintokat és nyolcvan kilencz pénzeket 
minden fogyatkozás nélkül föl vettük obligálván magunkat, hogy azt magunk között az 
TTes Szent Széktűl végzett, és nékünk írásban kiadatott mind szerint el fogjuk osztani 
és egyszersmind ha jövendőben ezen szucessiohoz pratensiot formáló egyébb atyafiak 
vagy akár kik találtatnának azok pratensiojukat az T Szent Szék végezése szerént 
complanálni fogjuk és kötelezettünk is. Melyről adjuk ezen levelünket, és írást nem 
tudván tulajdonkezünk kereszt vonásával megerősíttyük. Győr, 22.7.1770. Baranyai 
György, Baranyai Ferenc néhai Baranyai János fia” 

Az örökösök írni nem tudván keresztekkel jelezték az okirat tartalmával való 
egyetértésüket.  

A korabeli helyesírásra, latin kifejezések gyakori használatára is példákat láthattunk 
a fent ismertetett iratokból. Nagyon fontos az egyház, a papság szerepe a végrendelet 
elkészítésében való közreműködésen túl is, hiszen az írástudás képviselőiként a 
segítségükre számítottak az egyszerű emberek. 

IV. Válogatás XIX. századi végrendeletekből 

Minden általam vizsgált végrendelet megfelel a korábban ismertetett 1876. évi XVI. 
törvénycikkben leírt alaki szabályoknak, mindig megfelelő számú tanú aláírásával, 
dátum, hely megjelöléssel zárulnak. 

Néha a végrendelet nagyon részletes. Bizonyos esetekben nemcsak az összes 
vagyontárgy értékét, hanem azok pontos leírását is rögzítették. Általánosságban 
elmondható, hogy a végrendeletekben rendszerint mind a nagyobb vagyontételek, 
például az ingatlanok és a készpénz, mind az értékesebb bútorok, ékszerek, könyvek, 
ruházat, valamint konyha- és evőeszközök is megjelentek. Ennek ellenére csak a 
legritkább esetben kapunk teljes képet a végrendelkező vagyontárgyairól. A kisebb 
bútorok, értéktárgyak ugyanis nem kerültek be a végrendeletekbe. Az értéktárgyak 
végrendeletbe kerülése elsősorban azok értékétől függött. Az alsó értékhatár 
örökhagyóként az „illető vagyonossága és az igényszintje szerint változott”.54  

Horváth József egyik írásából tudom, hogy a XVIII-XIX. századi halasiak egy 
jelentős része nem várt a testálással állapotának súlyossá válásáig, hanem már előbb 
gondolt arra, hogy — talán a biztonság kedvéért is, a biztos halál bizonytalan idejének 
tudatában — „utolsó rendelést” tegyen. De arra is bőven van adatunk, hogy 
testamentumát nem otthonában, ágyában fekve tette, hanem ő ment be a város 
vezetőihez, akik előtt — azaz hivatalos helyen, hivatalt viselő személyek előtt — 
kinyilvánította utolsó akaratát.55 Az általam közölt források közül az Egyházmegyei 

                                                 
54 Güntner, 2000. 
55 Horváth, http://www.halas.hu/kiskunhalas/tort2/495_516.htm, 2008. 01. 12. 
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Levéltárról találtaknál biztosan elmondható, hogy hasonló célzattal, az esperest 
keresték fel végakaratuk rögzítése céljából, nem a világi hivatalt. 

1. Madách Imre végrendelete 1864-ből56 

Költő és író 1823-ban született, jogot végzett. Eredetileg 1864-ben szeptemberben 
írta végrendeletét, majd ezt a dátumot áthúzta, mert tanúkat csak később talált, így a 
végső dátum: október 4. 

A leginkább hasonlít az általam a XVII. századból megismert végrendeletekre, 
hiszen a szokásos formulákkal kezdődik.  

A Szentháromság nevében, Istennek ajánlva lelkét, testét az anyaföldnek ölébe. 
Majd örökösnevezéssel folytatódik, fiára hagyja minden vagyonát, Madách Aladárt 

nevezi meg általános örököseként. 
Lányait Jolánt és Borbálát megilleti a törvényszerinti köteles rész, melyet számukra 

készpénzben kell kifizetni nagykorúságukkor. Férjhezmenetelük esetében ezen 
összegbe betudatnak a kiházasítás költségei.  

Gyermekei gyámjának, gondnokának rokonát és barátját, Veres Gyulát nevezi meg, 
aki korlátlanul és teljes hatalommal járhat el ebben a feladatában törvényszéknek és 
bármi hivatalnak elszámolással nem tartozik. Fia, Aladár nagykorúságakor mutassa be 
az elszámolást, ha vita támadna köztük, mindkettőjük válasszon két-két egyént, akik 
bíróságképpen intézzék el, ítéljék meg a vitás ügyet, ezen ítélettől az érintettek nem 
térhetnek el. Gyámnevezéssel találkozunk ismét. 

Édesanyja maradjon házában, ameddig óhajtja, lányainak nevelésekor a gyám úrnak 
segítségére legyen. A kijelölt gondnok köteles figyelembe venni a nagymama 
véleményét a nevelésben. 

A végrendelet végén a dátum és az aláírások előtt a szolgáló személyeket is a 
gyámgondok figyelmébe ajánlja a végrendelkező. 

2. Ballyák Ignác végrendelete 1841-ből57 

Ballyák Ignác az Eszterházy grófok házi káplánja volt Tatán. Végrendeltére és a 
hozzátartozó iratanyagra a győri egyházmegyei levéltárban találtam rá. 

1. Az iratanyag elején megtalálható Bognár István egyházfi felvételt igazoló feljegyzése 
1841. december 29-éről. Ezen jegyzéken a következőket olvashatjuk: 
„Tisztelendő Ballyák Ignác hátramaradt javainak ellicitálásánál tett 
szolgálatunknak jutalmazása Vida József és Kornely István dobosoknak, aki 
dobolásért négy forint, Bognár Istvánnak a kikiáltásért öt forint Summa: kilenc 
forint”. A jegyzék dátummal és aláírással, a pénzfelvétel igazolásának 
rögzítésével zárul. 

2. Varga János rövid feljegyzésén mely 1841. augusztus 14-i dátumú azt 
olvashatjuk, „hogy a tisztelendő káplán Urat Komáromba vittem, kaptam egy 
forint tíz garast”. 

                                                 
56 Csiffáry, 2006, 273–275. 
57 Egyházmegyei Levéltár, Győr. A győri püspökség levéltára. Végrendeletek. IX. doboz. 86. 
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3. A következő irat egy nyugta, 1843. október 22-én Tatán kelt, Ruzsahány 
Károly uralmi ügyviselő aláírásával. Tartalma: „száz váltó cédula forintról, 
melyeket Ballyák Ignác volt tábori káplán Úr után maradott követelések 
behajtásáért és a terhek kifizetésében vállalt fáradozásomért Müller Károly tatai 
plébános Úrtól felvettem aláírásommal igazolom.” 

4. A helybeli oskolák házának aligazgatója Páresch Mátyás aláírásával, 1842. július 
20-i Tatán kelt írás szerint: „hogy Istenben boldogult néhai tisztelendő Ballyák 
Ignác úri hagyományából hátralévő és engem alább írtak kezesőleg endeklő58 
adósságom fejében 6 azaz hat váltó forintot e mai napon kezemhez 
szolgáltatott, ezzel bizonyítom”. 

5. 1841. december 23-i dátummal találunk egy listát Ballyák Ignác javairól, azok 
értékének megjelölésével, a lista alján Müller Károly tatai esperes aláírásával 
igazolja hiány nélküli átvételüket, amelynek a keltezése 1842. július 11-e. 

6. Nyugtatvány: „100 forint váltópénzről, melyeket én alulírott Rostaházi Károly 
uradalmi ügyvivő úrtól, mint a meghalt Ballyák Ignác tábori káplánnak 
mászájából59 begyűjtött mennyiséget felvettem, 1842. július 28-án Tatán kelt” 
Kammerer Ignác tatai káplán aláírásával. 

A végrendelet pontokba szedve, latinul írva, pecsétekkel, aláírásokkal ellátva, 
természetesen szintén az iratanyag része. Lefordítása egy következő dolgozat 
alkalmával történhet, jól látható fordítás nélkül is, hogy a Szentháromság nevében 
kezdi és a hagyományokat követve szépen formázva, jól tagoltan íródott. A 
végrendelet 1841. december 6-án Tatán kelt. 

1. Az iratanyagban megtalálható, 1842. június 7-én a tatai várban tartott uradalmi 
szék jegyzőkönyvének kivonata, melyben a 38. pont alatt a következőkről 
olvashatunk. Rostaházi Károly, mint néhai Ballyák Ignác értéke 
rendbeszedésére60 megkeresett ügyvéd előterjeszti, Tata tóvárosban 
elhalálozott volt tábori káplán halála előtt kint lévő követelő adósságait, 
„Müller Károly tatai plébános és alesperes és Czameczer Ignác segéd lelkész 
Urak előtt felvallván követelt Jankó József tata tóvárosi pékmesteren kötelező 
mellett száz forintokat, kötelező nélkül pedig százhatvan forintokat pengő 
pénzben. Azonban halála után a kint lévő követelések behajtására Müller 
Károly Úr a végrendeleti egyik végrehajtó által megkeresve lévén, az általa 
felszólított Jankó József a kötelező melletti tartozását, száz forintokat és a 
kötelező nélkül rajta követelt százhatvan forintokból nyolcvan forintokat 
elesmért,61 nyolcvan forintokat pedig tagadásba vett,62 de a nyolcvan forint 
tartozásából is az alatti jegyzékben foglalt váltócédulát behajtatni kérte. 
Hivatkozván Szabó Annának, Ballyák Ignác Úr volt szolgálójának hit alatti 
vallására és állítása valóságának tökéletes begyőzetésére63 hitet is ajánlva. Mely 
folyamodás következtében a törvény előtt megjelent Jankó József a hitforma 

                                                 
58 Kezes által jóváhagyott. 
59 Vagyontömegéből. 
60 Tartozás behajtására. 
61 Elismert. 
62 Nem ismert el. 
63 Bebizonyítására. 
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szerint arra, hogy boldogult Ballyák Ignác volt tábori káplán Urnak azon 
időben, midőn halála történt nem tartozott többel, mint kötelező mellett 100, 
kötelező nélkül 80 és így összesen 180 ezüst forintokkal és, hogy az általa 
beadott árjegyzékbe előszámlált javakat. Voltaképpen adóssága behajtására 
kiszolgáltatván azoknak 51 forint 20 garasra, terjedő árra, sem kézpénzben sem 
az adósságából való behajtás által ekkoráig meg nem térítetett.. Fog tartozni 
Jankó József néhai Ballyák Ignác Úr értékéhez kötelező mellett 100 forinttal, 
pengő pénzben, kötelező nélkül pedig 80 forinttal pengő pénzben, de úgy, 
hogy ebből a benyújtott árjegyzék szerint kiszolgált lisztnek és egyebeknek 51 
forint 20 garasra, terjedő árra beszámítandó.” 

Az áttekintett végrendeleti iratanyagban a végrendelet szó szerinti megismerése 
nélkül is nagyon sok hasznos információt találhatunk, melyek jól példázzák a 
végrendelkezés korabeli szabályait. A legtöbb fent ismertetett irat az adósságok 
rendezésére nyújt példákat. A javak összegzése, leltározása mellett az örökhagyók az 
adósságaikat is összegyűjtötték, és fontosnak tartották rendezni azokat vagy még 
életükben, vagy gondoskodtak arról, hogy haláluk után teljesítsék ezen kötelességét az 
örökösök. 

3. Asbolt János végrendelete64 

Asbolt János és Asbolt István végrendeleti anyaga egy kötegben található a győri 
egyházmegyei levéltárban. Az alábbiakban először János végrendeletéből idézek. Majd 
Asbolt István magyaróvári káplán, János testvére, javairól írok néhány gondolatot 
korabeli levelek alapján.  

Asbolt János végrendeletének szövege:  
„Atyának Fiúnak, és Szent Lélek Istennek nevében Amen! 
Először szegény bűnös Lelkemet ajánlom az én Teremtőmnek, Testemet pedig az 

Ő Annyának a’ Földnek.  
Szent Misékre hagyok kétszáz, azaz 200 forintot. Hasonlóképen az ügyefogyott 

nyomorultaknak két száz, az az 200 f[orinto]kat. Hasonlóképpen az ügye fogyott 
nyomorultaknak két száz, az az 200 f[orinto]kat ajándékozni rendelek. Első 
Pretensioim, mellyeket még Eő Ex[cellentiá]játol soha ki nem vettem juxta 
Specificationem tulajdon írásomból ki tettzik tészen Három ezer hatszáz Forintokat és 
88 xrokat [krajcárokat]. Ezen kívül Satulamban65 találtatik Zagrábi Secretárius66 
almáriumomban külömbféle ezüst és aranypénz, juxta Specificationem Ezer hetven 
négy f[orin]t és 55 xr [krajcár], megjegyztettvén ebben az hogy arany lészen […] 150 
darab, minthogy azután is tettem hozzá. Capitálisaim vannak Mlgs Groff Piátsovitsnál 
Harmintz ezer, Mlgs Vég István Úr Eő Excell[entiá]jánál67 Hét ezer. Eő 
Ex[cellentiá]jánál vagyon elocalva juxta Tabellam […] azon kívül Ő Excelentiájának 
adtam által68 erga reversales propria manu  scriptas Ezer forintokat. Még volna ugyan 

                                                 
64 Egyházmegyei Levéltár- Győr. A győri püspökség levéltára. Végrendeletek. IV. doboz. 17. 
65 Dobozomban, ládámban. 
66 Kisebb szekrény. 
67 kiválóság 
68 átadtam 
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több számadásaim is, melyek zágrábi író almáriumban meg találtattni fognak, 
mellyeket Eő Excell[entiá]jától minden igazsággal meg vehetnék; hanem azt Eő 
Excell[enti]ájának örökössen által ajándékozom. Az iffiú János Gróffnak két 
terminusba még katona éltében Ezer négyszáz vagy több forintokat által adtam, a’ 
másiknak pedig úgymint Lajosnak Hat száz forintokat, ezeket is interessével eggyütt 
néki ajándékozom. Minden marháimat el adni Tisz[t]tartó Úrnak comittálom,69 azon 
kivül ruháimat is distráháltattni70 mentől jobban lehet rendelem. Az Ezüstömet Asztal 
Keszkenőkkel, és Lepedökkel Asbolt István Testvér Eötsémnek hagyom. Azon kívül 
válogathat ki belőlle Szabadságában áll válogatni ruhát vagy köpenyeget maga Számára 
fent tartani. Ezüst Kargyaimat, Puskáimmal a’ mennyire Pap Eötsémnek szüksége reá 
nem vólna ugy Pipákkal edgyütt eladni rendelem. Egy szóval valami az enyim és én 
abból szabadon disponálhatok,71 kivált a Mobiliák72 ugy szeretném elintézni, hogy azok 
a’ Pap Eötsém Számára fenn tartattnának, Capitálisból is 8000, az az nyolcz ezer 
Forintok; Gyuri Eötsémnek pedig, mint hogy az a gazdaságot viseli 10.000 az az Tiz 
ezer forintokat hagyok. Két Hugaim vagynak fér[j]nél, azoknak is kinek kinek két 
ezeret az az 2000 f[orinto]kat hagyok. Kórnénak Liszkovits Therésiának a’ kinek 
nevelését magamra vállaltam Három ezer az az 3000 f[orinto]kat, azon kívül a’ mi 
jószága még nálom le téve vannak, azokat is egy szálig ki adni rendelem. Fent ki tett 
Capitalissaimhoz számlálom azt is, mellyet most nem régiben Groff Péter Erdődiné 
Asszonyságnak hat percent két Ezer Forintokban elocaltam, és mint hogy, két albát 
adott volna Mlgs Groffné, edgyiket ezen Két Ezer forintokra nézve fent tartom, a’ 
másikat Biró János Tisz[t]tartó által resignálni rendelem. Perli Zsidónál. Kanizsán Ezer 
Forint Capitalist költsönöztem. Azon kívűl hogy ha vagy Zágrábban, vagy Bétsben a’ 
mester embereknél valami restántiám73 vólna azokat is egy fillérig ki fizettni rendelem. 
Bíró János Juliska Leányának Ezer forintokat hagyok az az 1000 f[orinto]kat. Az 
Inasomnak négy Száz az az 400 f[orinto]kat hagyok. Melly ekképpen előre botsátott 
végső rendeléseimnek kegyes Executorának Nagy Méltóságú Grofomat Niczkÿ 
György Eö Excellentziáját megnevezem, és alázatossan kérem. Sigl. Berzencze die 17. 
October 1808. Asbolt János m.p. [manu propria]” 

A végrendelt régies szövegezése és a nagyon cirkalmas írás megnehezítette 
munkámat, nem mindent tudtam elolvasni és nem mindennek tudom a pontos 
jelentését, sok esetben még a szövegkörnyezet sem segített. A végakaratból 
megállapítható, hogy az örökösök megnevezésénél megfigyelhető a nevek különböző 
írásmódja, nem volt egységes még ekkor a névhasználat. Örökös nevezéssel, 
hagyománnyal találkozhatunk például a végrendeletben. 

Asbolt István magyaróvári káplán örökségéről olvashatunk a következő két levélben. 
1810-ből és 1815-ből is olvastam két levelet a levéltári iratok között, de az alábbiakban 
idézetteket találtam érdekesebbnek. 

Az örökséggel kapcsolatos első levél:  

                                                 
69 rendelem 
70 szétosztani 
71 elrendelhetek, szétoszthatok, rendelkezhetek 
72 mozgatható tárgyi eszközök 
73 adósságom 
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„Méltóságos Püspök Császári Királyi Udvari Tanácsos Úr legkegyelmesebb Földes 
Uraságunk! 

Még az 1809. esztendőben elhunyt Asbolt István magyaróvári káplán testvérünk 
hátrahagyott és ránk néző vagyonsága iránt a boldog emlékezetű Méltóságos 
Püspöknél tettünk folyamodást, melybéli alázatos folyamodásunk következtében a 
Tekintetes Győri Káptalan útján a fent nevezett testvérünk vagyonának egy részét meg 
is kaptuk. A hátralévő remélhető mennyiség iránt pedig, mely akár a tekintetes 
Káptalan birtokában nem lévén, oly formán nyugtattunk meg, hogy mihelyt azon 
mennyiség a többször tisztelt Káptalan kezéhez jön, azt nékünk kiadatni méltóztatik. 
Nagy jó tétemény volna ránk nézve, kivált mostani szoros körülményeinkben, ha a 
még remélt mennyiséget megkaphatnánk Ugyanazért Méltóságodnak Atyai Kegyes 
színe eleibe a legmélyebb jobbágyi alázatossággal borulva járulunk. Azon esedezvén, 
ha ezen ügyünkben pártfogolni méltóztatna. 

Nagy Kegyelméért szentséges Kezei csókolása után a legmélyebb jobbágyi 
alázatossággal maradni kívánunk. 

Méltóságodnak Szanyban május 2-án 1839. legalázatosabb fejhajtó, szegény 
jobbágyai Asbolt János.“ 

A rokonok második levele:  
„Méltóságos Püspök Császári Királyi Udvari Tanácsos Úr legkegyelmesebb Földes 

Uraságunk! 
Méltóztasson kegyelmesen megengedni, hogy szegény jobbágyai számtalanszori 

alkalmatlankodásunk után újólag atyai kegyes színei eleibe járulhassunk avégett 
ugyanis, miután néhai Asbolt István magyaróvári káplán bátyánk végrendelet nélkül 
halt el, kinek hátrahagyott vagyona, az egyházi törvények szerint, a templomra, 
szegényekre és rokonokra volna nézendő.74 Az egész tömegből a rokonság után 
minket illető egy harmad részre, amennyire részint a még a boldog emlékezetű Juranics 
Antal őméltósága idejében, részint a nem, régiben méltóságodnak, különös kegyelmes 
eszközlése útján legforróbb köszönetünk nyilvánítása mellett megkaptunk. Minthogy, 
pedig boldogult bátyánk tömegének egyharmada a törvények szerint a szegényeket 
illetné, mi tehát, jól lehet atyafiak, de egyszer s mind szegény sorsbéli jobbágyok lévén 
magunkat az ide alázatosan zárt bizonyítvány szerint is a szegények sorában is 
számítatjuk, minél fogva az atya fiúi rész mellett ha a szegényekre szánt részt is, mint 
valóságos szegények megkaphatnánk, nagy jó tétemény volna ránk nézve. Ezen 
ügyünkben is méltóságodban, mint igazán szegények édesatyjában és pártfogójában 
helyeztetvén őszinte fiúi bizodalmunkat a legmélyebb alázatossággal borulva járulunk 
kegyes színe eleibe azon esedezvén, hogyha elhunyt káplán bátyánk tömegéből 
szegényekre nézendő részt is számunkra hathatósan eszközölni kegyelmesen 
méltóztatna.  

Nagy kegyelmiért szentséges kezei csókolása után hódoló legmélyebb jobbágyi 
tisztelettel vagyunk.  

Méltóságodnak Szanyban januárius75 17-én 1847.  
Legalázatosabb szegény jobbágyai Asbolt János, Julianna, Örzse szanyi lakosok.” 

                                                 
74 Őket illeti az örökség. 
75 Január. 
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A levélből kiderül, hogy nem volt végrendelet, de a rokonok kérték a törvény 
szerint őket megillető részt, sőt még a szegények részéből is kérték az őket megillető 
hányadot.  

Arról, hogy ők szegények mellékeltek egy igazolást is a püspöknek, ebből néhány 
gondolatot idézek csak:  

„Asbolt János, Asbolt Julianna Hegedüs Józsefné és Asbolt Örzse Nagy Jánosné … 
a megnevezettek mindegyike, a Méltóságos Győri Püspökségnek, Sopron Megyébe 
kebelezett Szany mezővárosában külön fél telekben gazdálkodó jobbágyok, elhunyt 
Asbolt István magyaróvári káplánnak rokonai, kik szűk körülmények között 
elszaporodásuk miatt. Jól lehet gazdaságok folytatásával eddig csökkenés nélkül, mind 
szorgalmas és becsületes jobbágyok megéltek, de utóbb elszakadásra osztály által 
jutván, csak bizony szegények sorába leendenek”.76 

A bizonyítványon a pecsétek és az aláírás alatt az adatok valódiságát bizonyítandó a 
Sopron megyei főszolgabíró aláírása is szerepel. 

A levéltárban talált végrendeleti iratok tartalmát fontosnak találtam idézni, hiszen 
ezen források még feldolgozatlanok, még nem közölték őket. 

4. Gróf Eszterházy Józsefné végrendelete 1879-ből77 

A Mihályi Plébánia Levéltárában akadtam erre a végrendeletre, melyet nagy 
tisztelettel őriznek, hiszen a falu jótevőjének végakarata ez, melyben az örökhagyó a 
templomra nagyobb összeget hagyományoz. 

„Az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében. 
Minthogy az emberi élet tartalma bizonytalan, s vagyonom fölött, mely korlátlan 

rendelkezésem alatt áll, intézkedni óhajtok ép ésszel és érett megfontolással következő 
végrendeletet teszek: 

1. Mindenek előtt lelkemet a Mindenható Istennek testemet pedig az 
Anyaföldnek ajánlom. 
2. Meggátolni akarván azon szerencsétlen eshetőséget, hogy élve temettessem 
el, rendelem; miszerint orvosilag constatirozott halálozásom után, mielőtt 
eltemettetném, szívem orvos által lanzettával átszúrassék. 
3. Kívánom, hogy hűlt tetemeim, minden fény mellőzésével Gallánthán, az új 
sírboltban tétessenek örök nyugalomra 
4. Ingatlan vagyonom fölött következőleg rendelkezem: 

a. A férjem néhai Gróf Eszterházy József után örökölt beledi egész 
birtokot mindennemű tartozmányaival, jogokkal és javadalmakkal 
hagyományozom két egyenlő részben Barthodeiszky Antalnak és báró 
Mandorf-féle örökösöknek úgy, hogy egyik felét Barthodeiszky Antal 
maga — másik felét a báró Mandorf féle örökösök együttesen s maguk 
közt egyenlő részben kapják. 
b. A tekintes Sopron megyében kebelezett összes Gyórói birtokomat 
összes bárminemű tartozmányaival, jogait, javadalmait az ugyanazon 

                                                 
76 Szegények sorában vannak, elszegényedtek. 
77 Mihályi Katolikus Plébánia Hivatal. 
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megyében kebelezett Mihályi és Kisfalud községekben engem illető 
regale és malom jövedelmeket és illetőleg ezeknek megfelelő jogokat 
pedig hagyományozom négy egyelő részben Barthodeiszky Antalnak, 
Barthodeiszky Imrének, Barthodeiszky Istvánnak és Barthodeiszky 
Gyulának. Ha akár az a. vagy b. alatt nevezett hagyományosok közül 
egyik vagy másik előttem elhalálozna, a neki szánt rész a többi vele 
együtt nevezett hagyományosokra, mint helyettesekre száll, ha 
törvényes örökösei nem volnának; vannak azonban ilyenek akkor azok 
helyettesítik az illető elhalt hagyományost. 

5. Ingó vagyonom tekintetében következőt rendelek: 
a. Barthodeiszky Károlyné szül. Eszterházy Terézia grófnőnek 

hagyományozok egy ezüst kávés kannát hozzá való forralóval, 
kánnával és tálczával; 

b. Eszterházy Ferencné — Amália grófnőnek az egész pipere 
készüléket, négy nagy ezüst gyertyatartóval, és egy „Mari” névvel 
ellátott aranykarpereczel; 

c. Gróf Keglevich Istvánnének két ezüst „Girandót” tizenkét 
aranyozott gyümölcskést — egy „Géza” névvel jelzett karpereczet; 

d. Festetics Mária grófnőnek egy arany órát lánccal, s tizenkét darab 
ezüst csemege kést; 

e. Meszlényiné Chernel Rozália úrnőnek egy ezüst kávéfőző gépet, 
födeles forralóval, egy kis tejszínnek való kánnával; 

f. Dőry Ádámné, Roth Mária úrnőnek egy nagy ezüst lábast, egy födő 
nélküli ezüst kánnát, egy tálczát és egy czukorhintőt; 

g. Chernel Viktorné, Roth Krisztina úrnőnek egy ezüst csészét tálcza és 
födéllel, két ezüst gyertyatartót csiptetővel, és tizenkét préselt kanalat; 

h. Kovácsné, Barthodeiszky Rozália úrnőnek hat darab ezüst 
gyertyatartót és egy darab „Gott mit Dir” mondattal jelelt arany 
karpereczet; 

i. Chernel Tininek, Czenczi leányának hat személyre való ezüst evő 
eszközt, és két ezüst gyertyatartót; 

k. Barthodeiszky Klementinnek78 tizenkét ezüst H betűvel jelelt kávés 
kanalat tokban és egy kis ezüst lábost; 

k. Róth Józsefnének két ezüst lábost, két ezüst födeles kánnát, hat 
fekete kávés kanalat tokkal — egy emaillirozott vörös kövű broche-t; 

l. Barthodeiszky Gyulánének egy vörös kövű brochet igazgyöngyökkel, 
egy széles arany karpereczet. 

Pénzbeli hagyományokul rendelek: 
a. Barthodeiszky Klementinnak 5000 Ft-ot; 
b. Czernel Krisztinának 5000 frtot; 
c. Kovács, Barthodeiszky Rozáliának 5000 frtot; 
d. Roth József leányának Dórának 5000 frtot; 

                                                 
78 1887-ben érkeztek Mihályiba Páli Szent Vince leányai, Barthodeiszky Klementin alapítása folytán, így 
lett a falunak zárdája, melyben ma az Általános Iskola végzi nevelési-oktatási tevékenységét. Mihályi, 
1936. 22. 
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e. dtto dtto Edának 5000 frtot; 
f. Czernel Kálmán leányának 5000 frtot; 
g. Czernel Viktor leányának 5000 frtot; 
h. Barthodeiszky Gyula leányának 5000 ft; 
i. Barthodeiszky Gyulának 5000 ft; 
k. dtto Imrének 5000 ft; 
l. dtto Istvánnak 5000 ft; 
m. dtto Antalnak 5000 ft; 
n. Roth Józsefnek 5000 ft; 
o. Roth Lórántnak 5000 ft; 
p. Gróf Festetich Eleknek 5000 ft; 
q. Báró Mandorf Gézának 6000 ft 

A már nevére szóló I. pozsonyi takarékpénztári könyvben 
r. Appel Gusztáv úr végrendeleti végrehajtónak 400 #; 
s. Fehér Ede ispánnak 3000 ft; 
t. Fehér Ede ispán gyermekeinek 1000 ft; 
u. Fehér Gyulának 500 ft; 
v. Fehér Gusztinak 500 ft; 
w. Roszthornnénak 6000 ft; 
x. Galánthai templomnak patronatusi terhek viselésére a patronatus 
ellenőrzési jogával 10.000 ft; 
y. Öt mise szolgáltatásra Galánthán a plébániának 556 ft; 
z. dtto Beledben 278 ft; 
aa. dtto Szombathelyen 278 ft; 
bb. dtto Domanizzán 278 ft; 
cc. a beledi szegényeknek 500 ft; 
dd. a gyórói dtto 500 ft; 
ee. a domanizzi dtto 500 ft; 
ff. a mihályi dtto 500 ft; 
gg. a bakonyszombathelyi szegényeknek 500 ft; 
hh. a galánthai kórháznak 600 frt; 
ii. Ónyi vadásznak 500 frt; 
kk. Jamrich kertésznek 500 frt; 
ll. Irmának 500 frt; 
mm. Etelkának 500 frt; 
nn. Schleggelnenak 300 frt; 
oo. Eliznek 500 frt; 
pp. Zlatosnénak 300 frt; 
qq. Mátyásnak 400 frt; 
rr. Jánosnak 200 frt; 
ss. Ferónak 200 frt; 
tt. Pistának 200 frt; 
uu. Ferkónak 50 frt. 
Összesen: 110.640 ft és 400 # 
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6. Ha ezen hagyományaim kielégítése után ingó vagyonom akár pénzben, 
akár értékekben vagy tárgyakban fennmaradna, az következőleg osztassék fel: 
Barthodeiszky Gyulának 1/8ad, Barthodeiszky Imrének 1/8ad, Barthodeiszky 
Istvánnak 1/16, Barthodeiszky Antalnak 1/8ad, Chernel Klementinnak 1/8 
nyolczad, Chernel Festetich Máriának 1/8ad, Chernel Festetich Christinnek 
1/16, Barthodeiszky Klementinnek 1/16, Barthodeiszky Kovács Rozálnak 
1/16, Róth Józsefnek 1/8ad jusson, tartoznak mindazon által minden terheket 
viselni, valamint az 5ik pont alatt a.-tól h.-ig bezárólag felsorolt pénzbeli 
hagyományok után az illetékeket kifizetni. 
7. Minden elébbeni bárminémű végrendelkezéseimet ezennel semmiseknek és 
érvényteleneknek kijelentem, és a ttes pozsony megyei levéltárban fekvő 
végrendeletemet és két pótvégintézkedéseimet is ezennel megsemmisitem és 
érvényteleneknek jelentem ki. Kelt Pozsonyban 1879ik év Május 19-én 
Eszterházy Rozália grófné született Barthodeiszky s. R. 

 
Hogy gróf Eszterházy Józsefné született Barthodeiszky Rozália úrnő Ő méltósága 

jelen okmányt előttünk mint e czélra általa meghivott végrendeleti tanúk előtt együttes 
jelenlétünkben saját végrendeletének nyilvánította, és azt előttünk aláírta légyen 
ezennel hitelesen bizonyítjuk. Kelt Pozsonyban 1879ik év Május 19én Prikkel Károly 
sk, mint felkért s a többivel együtt jelenlévő tanú. Kienig Endre sk, mint felkért s a 
többivel együtt jelenlévő tanú. Petőcz Jenő sk, mint felkért s a többivel együtt 
jelenlévő tanú. Kiss Sándor sk, mint felkért s a többivel együtt jelenlévő tanú. 

13949/79.sz. Jelen végrendelet a pozsonyi kir. járásbíróság előtt a mai napon 
szabályszerűen kihirdettetett. Kelt, Pozsonyban 1879. évi deczember hó 9én. Sey s.k. 
járásbíró” 

„Pótvégrendelkezés 

A ttes Pozsony megye levéltárában letéteményezett végrendeletemben néhány 
szándékolt intézkedést megtenni elmulasztván, ép ésszel s érett megfontolás után még 
következő pótvégrendelkezést teszek: 

Hagyományozok: 

1. a. A Mihályi Cath. Templomnak 2000 frtot; 
b. Chernel Mária-Géza fiam keresztleányának 5000 frtot; 
c. Cari Mária , boldogult férjem keresztleányának 3000 frtot; 
d. Fejér Ede ispánomnak 2000 frtot; 
e. Koneczoni József csősznek 200 frtot; 
f. Csillag János majoros kocsisnak 200 frtot; 
g. Mucha József dtto 200 frtot; 
h. Maczala Mártonnak 200 frtot. 

2. Fejér Ede ispánomnak úgy ezen pótvégintézkedésemben, valamint a fent 
érintett végrendeletemben hagyományozott összegek tekintetében kijelentem 
és rendelem, hogy azok — ama nem várt esetre, ha ő előttem elhalna — 
törvényes örököseire egyenlő részekben szálljanak, illetőleg őt mint 
hagyományost, törvényes örökösei helyettesítsék. Minek hiteleibe ezen 
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pótvégintézkedést a megkért és együtt jelenlévő 4 tanú jelenlétében 
sajátkezűleg aláírtam. Galánthán 1879ik év September 18án Özvegy gróf 
Eszterházy Józsefné szül. Barthodeszky Rozália s.k. Hogy Ő méltósága özvegy 
gróf Eszterházy Józsefné született Barthodeszky Rozália úrnő ezen 
pótvégintézkedést előttünk, mint meghívott végrendeleti tanuk együttes 
jelenlétünkben saját pótvégrendeletének kijelentette, s azt ugyancsak előttünk 
sajátkezűleg aláírta, ezennel aláírásunkkal bizonyítjuk. Galánthán 1879ik év 
September 18án. Sebestyén László sk. mint végrendeleti tanú. Tandly Ede sk. 
mint tanú. Ifj Morvai Lipót sk. mint végrendeleti tanú. Nagy Béla sk. mint 
tanú. 

13949/79. sz. Jelen pótvégrendelet a Pozsonyi Kir. járásbíróság előtt a mai napon 
szabályszerűen kihirdettetett. Pozsony 1879. évi Deczember hó 9én Sey sk. járásbíró” 

A végrendelet szabályosan szerkesztett, minden szükséges tartalmi elemmel ellátott, 
a pótvégrendelettel együtt szépen példázza a korabeli végakaratokat.  

5. Novák Athanáz premontrei rendű kanonok hagyományai 1859-187879 

„1859. A Mindenható Úr dicsőítésére és a keszthelyi plébánia szentegyház 
használatára ajánlom fel a Bécsben készült aranyvirágokkal díszített fehér selyem 
casula,80 manipul81 és stolát,82 hozzá a zöld selyem cingulust.83 (Mindezek 105 fton 
vásárolva.) 

Isten szent nevében tett csekély örök alapítványaim: 
1. Kedves jó szüleimre évenként végzendő két szentmisékre tett alapítványom 

200 ft egy évre 1863 évi augusztus hó 15-kén a keszthelyi plébánia hivatalnak 
átadtam — 1877ik évben július hó 25-kén hozzá kikötöttem még 20 forintot. 
Össz. érték=220 ft 

2. 1860 november 20-kán a keszthelyi kórháznak 300 forint érték - örök 
alapítvány  

3. 1861 november 9-kéna keszthelyi normalis iskolának 300 forint érték — örök 
alapítvány  

                                                 
79 Premontrei Rendház Levéltára Csorna Appendix ad Arch. Vet. 6. doboz. 
80 Miseruha. Az irgalmasságot jelképezi. A liturgikus színhez igazodó casula, egy hosszú, gyakorta 
gazdagon díszített ujjatlan esőkabátszerű öltözék, melyet az áldozópapok és a püspökök viselnek az alba 
és a stola fölött a szentmise alatt. http://katolikus-traditio.hu/feltoltott/ 
A_szentmise_egyes_mozzanatainak.doc, 2008. 11. 15. 
81 A béketűrést jelképezi. A manipulus egy keskeny, a casula színével és anyagával megegyező ruhadarab, 
mely a bal alkaron függ, s az alkar két oldalán egyenlő mértékben lóg alá. Ez arra emlékezteti a klerikust 
egyrészt, hogy békével viselje a földi életben, az Isten szolgálata során kapott kínokat és fájdalmakat, 
másrészt emlékezteti az elviselésükért majdan ellenszolgáltatásként járó mennyei jutalomra. Jelképezi 
egyben Krisztus megbilincselését is, és a Krisztusért vállalt bilincseket. http://katolikus-
traditio.hu/feltoltott/A_szentmise_egyes_mozzanatainak.doc, 2008. 11. 15.  
82 A papi hivatalt, az örök életet és Krisztus igáját jelképezi. A stola, egy hosszú sálszerű, az adott 
liturgikus színnel megegyező ruhadarab.  
http://katolikus-traditio.hu/feltoltott/A_szentmise_egyes_mozzanatainak.doc, 2008. 11. 15. 
83 A tisztaságot jelképezi. A cingulus, mint a cölibátus jelképe, az alba derekát átfogó öv. 
http://katolikus-traditio.hu/feltoltott/A_szentmise_egyes_mozzanatainak.doc, 2008. 11. 15. 
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4. 1863 évben a csornai szegény betegek segélyére 200 forint és 10 ezüst forint 
örök alapítvány … 

5. 1872 évi juli hó 9-kén a keszthelyi ovodáinak 300 forint értékben örök 
alapítvány  

6. 1875 május hó 31-kén  a keszthelyi 4osztályos gymnasiumba járó keszthelyi 
születésű, romai katholikus, példás magaviseletű és dícséretes szorgalmú 
tanulók számára 400 forint örök alapítvány. A keszthelyi tanács kezeli. 

7. 1875 december hó 3-kán a csornai Szent László király védnöksége alatt alakult 
temetkező társulatnak 50 forint 

8. 1878 aug hó 1-jén az apáczáknak átadatott iskolákba járó szegény leánykák 
segélyére 150 forint örök alapítvány … plébános úr gondviselésére bíztam.” 

Sorszámokkal, dátumokkal rendezetten, tagoltan sorolja fel a hagyományokat, 
alapítványokat, melyekkel akaratát kívánja az utókorra örökíteni; jótétemények sorát 
olvashatjuk. 

6. Kivonat Hertelendy Julianna végrendeletéből 1879-ből84 

A mihályi plébánián talált 1880. április 23-i keltezésű kapuvári járásbírósági 
pecséttel és Nagy Géza járásbíró aláírásával ellátott iratból kiderül, hogy a végrendelet 
eredeti példánya megtalálható a hagyományosoknál, egy másolat került az adóhivatalba 
és egy kivonat Takács Ignác espereshez Mihályiba. A kivonat tartalma: 

„Alulirott tudva, hogy az isteni gondviselés az ember életét végesnek rendelte, a 
halál órája pedig bizonytalan, ép elmével és komoly megfontolás után vagyonomról 
következő végrendeletet teszek. 3or A Hertelendy család elhunyt tagjaiért helyben 
mondandó szt misékre hagyok mint örökös alapítványt 250 ftot azaz 1 kétszázötven 
forintot melynek kamatjaiból az érdeklettek által meghatározandó időben misék 
szolgáltassanak. 4. A kisfaludi templomra hagyok 200 ftot azaz 1 kétszáz forintot. 5. A 
kisfaludi RCath. iskolának hagyok 100 azaz százftot az iskolaszék által 
meghatározandó czélra. 6or ezen alapítvány és hagyomány kifizetése illetve biztosítása 
az első pontban megnevezett örököseim az örökösödés arányában teljesítendő. Kelt 
Kisfaludon 1879 Július 27én Hertelendy Julia85 sk. Takács Ignácz sk. Clinger Antal sk. 
Kalmár Pál sk. Lendvai István sk. Goldsmith Ignácz sk. Jelen végrendeletet 
kihirdetetett és ellene kifogás nem tétetett. Kelt Kapuváron a Járásbíróságon 1880 
április 23án Nagy Géza járásbíró sk.” 
  

                                                 
84 Mihályi Katolikus Plébánia Hivatal . 
85 Hertelendy család beágazza úgyszólván az egész Dunántúlt, és egyike a legnagyobb kiterjedésű 
családjainknak, amely a múltban nem egy jeles hazafit, hadvezért, közéleti személyiséget adott a 
hazának, első említése a családnak a XIII. századra tehető. http://www.utisugo.hu/kastelyhotel/hotel-
apartman-info-29378, 2008. 11. 12. 
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7. Jánoshida község részvétnyilvánítása 1884-ben86 

„Nagyságos Laky Demeter Premontrei Kanonok Perjel Úr! 
Megrendítőleg hatott reánk hiveire e hó 15ének délutáni óráiban azon gyászos hír, 

hogy kegyes jóttevőnk s főpásztorunk Nagyságos Simon Vincze prépost urunk néhány 
napi rövid szenvedés után váratlanul elhunyt. 

Mi kik Őt, szeretett Atyánkat ismerhetni szerencsések valánk, tudjuk mit 
vesztettünk el Őbenne kora bekövetkezett halálával, elvesztettük mindannyian áldott 
szívű jó Atyánkat, elvesztettük gyámolonkat, el szeretett főpásztorunkat, kiben 
egyesülve volt a lángoló Hazaszeretet és ezerekre menő híveinek szeretete; Őt ki a 
szegények gyámola és a szenvedő emberiség vigasztalója volt. 

Amilyen volt élete, olyan volt halála, rövid, csendes, de elfeledhetetlen, élete rövid, 
de áldás dús volt, számtalan jótéteményei, a melyekkel minket hiveiket elárasztott, 
kiható lesz késő unokáinkra is, kik még mindig kegyelettel őrzik emlékét, és áldani 
fogják drága hamvait — és a mily nagy volt — Isten, Haza, Hívei és Embertársai 
szeretete és jótékonysága, a melyekért ezerek imája szól fel az Úrhoz jó lelkéért; halála 
csendes volt, mint ilyené. 

Nagyságos Perjel Úr! Azon veszteségben, a mely a Nagyságos és Főtisztelendő 
Rendet Simon Vincze prépost úr Őnagysága elhunytával érte, kegyeskedjék nekünk 
hiveinek megengedni azt, hogy ebben mi is magunkat részeseknek tartsuk és 
elmúltával a fájdalomteljes perczeknek, részvétünknek mi is, a Nagyságos Rend előtt, a 
midőn szívünk mélyéből ez úton kifejezést adunk, kegyeskedjenek azt oly szívesen 
elfogadni igazán érező hiveiktől, mint a mily kegyelettel megőrizzük drága 
elhunytunknak feledhetetlen emlékét, és áldani fogjuk minden por szemeit; a melyek 
ezerek hő imája között nyugodjanak csendesen a feltámadás dícső napjáig. 

Kelt Jánoshidán 1884 év aprilis hó 22én. Jánoshida község közönsége nevében ... 
Gyula jegyző, Farkas József községi bíró” 

Fontosnak találtam e levelet, hiszen jól példázza a „politikai végrendelet” 
jelentőségét, lényegét. Végrendelet készítése nélkül is tovább adta az utókornak 
erkölcsi iránymutatását. 

V. Záró gondolatok 

Dolgozatomban megkíséreltem bemutatni a XVII–XIX. századi végrendeletekre 
vonatkozó szabályokat és jellemzőket. Szemezgettem konkrét végrendeletekből.  

A feladat elkészítése során bizonyságot kaptam kezdeti feltételezésemre, hogy a 
végrendelkezés hasonló okokra vezethető vissza, mint manapság. A törvényes öröklés 
rendjében való változtatás kieszközlése vagy éppen csak a biztonságérzet miatt írta 
vagy íratta le akaratát az örökhagyó. A halál esetére való rendelkezés fontos volt annak, 
aki biztonságban akarta tudni családtagjait és vagyonát. Nem akart halála után 
félreértéseket és civakodást.  

A szabályok, akár törvénykönyvben voltak megfogalmazva, akár a szokásjogban 
éltek, kiolvashatóak e dokumentumokból is. Emellett nyilván arra is találtunk példát 

                                                 
86 Premontrei Rendház Levéltára Csorna Appendix ad Arch. Vet. 6. doboz. 
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— ahogy ma is tudnánk —, hogy hiába fogalmazza meg törvény az adott szabályt, 
mégsem tartják be, például a hitbéres özvegyek, ahogy azt e dolgozatban is 
olvashattuk. 

Aki végakaratát rögzítette, szabad akaratát rendelkezésben közzétette, 
gondoskodott szeretteiről létrehozva ezáltal egyfajta szövetséget élők és holtak között.  

Az ember a maga akaratát az élet határain túl is érvényesítheti,87 ezzel az egyoldalú, 
visszavonható, megmásítható jogügylettel. 

Megfigyelhető, hogy az idő múlásával a végrendeletek egyre gépiesebbé váltak, 
elszemélytelenedtek, hiányoztak belőlük a bölcsességek, az intelmek, a személyes 
érzelmeket is kinyilvánító végakaratok, amiket még például a XVII. századból 
olvashattam.  

Fontos volt az értékek továbbadása nemcsak tárgyi értelemben. Nagyon jól 
példázza ezt a híres emberek végrendeletének elején és végén olvasható hálaadást 
tartalmazó rész. Például, ahogy Nádasdy Ferenc próbálja meggyőzni leszármazóit a 
helyes, követendő útról, kéri az Istent segítse őket.88 

A vizsgált végrendeletek és azokhoz tartozó iratok áttekintése után megállapítható, 
hogy a végakaratok a középkori oklevelek szerkezetét követik.  

A felhasznált források közül a könyvek gyakran „csak” a végrendelet szövegét adják 
közre, és elemző gondolatot nem találhatunk. Van viszont a jogi szokásokkal 
törvényekkel foglalkozó forrás is, ahol pedig a törvényi szabályozás tényszerű 
megismertetése mellé példákat nem hoznak. 

A levéltári kutatómunka során a Győri Egyházmegyei Katolikus Levéltárban, a 
Soproni Evangélikus Gyülekezeti Levéltárban, a Csornai Premontrei Rendház 
Levéltárában, a Mihályi Plébániahivatalban kutattam. A megyében több levéltár is van, 
de a végrendeletek általában a papi személyek közreműködésével készültek, így jelenleg 
az egyházmegyei levéltárak őrzik azokat. Kutatásomat ezért is a fent felsorolt helyeken 
végeztem. 

A levéltári anyagokról általánosságban elmondható, hogy konkrét személyek, 
gazdag emberek, papi hivatású személyek végrendelete található meg, illetve a peres 
iratok, levelezés között a konkrét végrendelet nem csak azzal kapcsolatos kérések, 
követelések közlése lelhető fel. A végrendeletekből gyakran készültek kivonatok és sok 
esetben az egyházi levéltárakban ez található csak meg, arra a részre vonatkozóan, 
melyben az egyházra történik hagyományozás vagy alapítványtétel. 

Dolgozatomban több végrendelet tartalmát mutattam be, és a levelezésből is adtam 
ízelítőt például az Asbóth testvérek esetében.  

A korhű ábrázoláshoz és a végrendeletek értelmezési segédleteként a konkrét 
végrendeletek mellett bemutatok más fajta iratokat is. Például egy papi személy 
(Novák Athanáz) életében, több évben hagyományokat, alapítványokat tett, az erről 
készült kivonatot a csornai levéltárban tekintettem meg. Továbbá szintén Csornán 
találtam részvétnyilvánító levelet, mely jó példa szerintem arra, hogy az örökhagyó 
személy nem csak tárgyi értékeiről rendelkezhetett, hanem erkölcsi iránymutatással is 
tudott szolgálni. Több végrendeletben olvastam ilyet, ezért találtam érdekesnek, hogy 

                                                 
87 Magyar jogi lexikon, 1903, 1014. 
88 „vezérelje, igazgassa az én maradékaimat az igazságnak ösvényére, hogy járjanak az ő szent 
parancsolataiban feddhetetlenül.” Csiffáry, 2006, 116. 
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valaki végrendelkezés nélkül is át tudta örökíteni a legfőbb értékeket az utókorra. Ezt 
híven tükrözi Jánoshida község részvétnyilvánító levele Simon Vincze prépost halála 
alkalmából. Végrendeletet (a teljes szöveget) és különböző típusú korabeli levelet 
mutatok be dolgozatomban levéltári kutatómunkám eredményeként, melyet az olvasó 
nyomtatott formában e dolgozatban olvashat először. 

Végezetül megállapítható, hogy a végakaratokból a törvényi előírásokban illetve a 
szokásjogban található szabályokra találtam példákat.  

 
„Mind elmegyünk. A rózsa és babérág, Mind elvirul, és alszunk szótalan, 

És jönnek újabb harcok és poéták, És aki új, annak igaza van!” 
Juhász Gyula: Testamentum 

 

Melléklet 

1. melléklet 
Részlet Asbolt János végrendeletéből 
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2. melléklet 
Részlet Ballyák Ignácz végrendeletének elejéről 

 

 

3. melléklet 
Részlet Ballyák Ignácz végrendeletének végéről 
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4. melléklet 
Részlet gróf Eszterházy Józsefné végrendeletéből 
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5. melléklet 
Novák Athanáz hagyományai 1878-ból 
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A terrorizmus elleni küzdelem és az ENSZ Biztonsági 
Tanácsának intelligens szankciói 

Nagy-Mihály Eszter 

Témavezető: Dr. Sulyok Gábor egyetemi docens 

I. Bevezetés 

Jóllehet a nemzetközi jogban és a politikában pillanatnyilag kevesebb közhelyesebb 
jelenséget lehet találni, mint magát a terrorizmust, annak pontos történeti, kulturális és 
nemzeti meghatározottságaival, az egyes megközelítések hallgatólagos előfeltevéseivel 
számoló, és más jelenségekkel és fogalmakkal való összefüggését felmutató 
megragadása — eléggé nem hangsúlyozható — nehézségekbe ütközik. E nehézségekre 
való utalásnak nem a későbbi — többnyire a téma delikát voltából és a vonatkozó 
aktuális és releváns iratok hozzáférhetőségének korlátozottságából adódó — esetleges 
hiányosságok előre történő kimentése a célja, hanem a nehézségek bemutatásával 
olyan jellegzetességek kiemelése, amelyek azt a nemzetközi joggal kapcsolatos, 
megszokott kérdésfeltevésektől megkülönböztetik. Feltehetően, ám nem teljességgel 
alátámasztottan a terrorizmus jelenségének magyar körüljárása az ország korlátozott 
külpolitikai és gazdasági világpolitikai jelentőségéből — és a terrorizmus által meg nem 
érintettségéből — adódóan hiányos. Ez azonban nem képezheti a jelenségre való 
rákérdezés és problémafelvetés akadályát, már csak azért sem, mert a kurrens 
nemzetközi jogi problémákkal a magyar jogtudománynak és döntéshozóknak is 
tisztában kell lenniük. Tisztában kell lenniük a terrorizmus történeti gyökereivel és 
előképeivel; a kulturális és civilizációs alapon szerveződő fontosabb országcsoportok 
hozzáállásával; ennek hatásával és funkciójával is, és ezen belül szükséges a követendő 
magatartási utat kijelölni. A téma aktualitása megkérdőjelezhetetlen: a terrorista 
cselekmények sajnos majdhogynem mindennapi eseménynek számítanak, és annak 
ellenére, hogy Magyarország eddig jelentősen nem volt érintett, az ezekhez szükséges 
eszközök — ide értve a pénzeszközöket is — semlegesítése csak valamennyi állam 
részvételével sikerülhet. 

Emellett azonban nem lehet elhallgatni a témát körülölelő — emberi jogi és 
demokratikus mércével mérve legalábbis kérdéses — jellegzetességeket sem. A 
hétköznapi, és az uralkodó felfogás szerint is, a nyugati társadalmak elleni fenyegetést 
és erőszakot meg kell fékezni, különösen, ha ennek formája az övön aluli ütések 
politikája. E felfogás azonban — jelen helyzetünkből fakadóan el nem dönthetően 
rosszhiszeműen vagy naivan — nem kérdez rá az okokra, a terrorizmussal, mint 
eszközzel élő entitások indítékaira és kényszerítő körülményeire, valamint ezen 
entitások vezető gazdasági hatalmak általi meghatározottságára. A jogász számára egy 
nemzetközi jogi témájú dolgozatban nem cél, sőt kerülendő a politikai jellegű vetületek 
elemzése, attól a pillanattól kezdve azonban, hogy a jog világán belüli kérdésfeltevések 
és válaszok nagymértékben a jog világán kívüli jelenségek által meghatározottak, és 
maguk is a jog világán kívülre mutatnak, elkerülhetetlen. E légkör egyik konkrét 
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vetülete az úgynevezett terrorista listákra való felvételnek, az onnan való törlésnek, és 
az ezek alapján meghozott intézkedéseknek a teljességgel az emberi jogi és 
demokratikus elvekkel szemben álló, védekezést és jogorvoslatot ellehetetlenítő jellege, 
és az ezekkel kapcsolatos eljárások során a kormányzatoknak és szerveiknek, az 
Európai Unió — ideértve az Európai Közösségek Bíróságát is —, valamint az ENSZ 
intézményeinek eljárása, amely a listára alaptalanul felvett és szankcionált személyek 
jogainak lényeges sérelmével jár. Egy, a jogállamiság és a jogbiztonság elvein nyugvó 
társadalmi rend számára az alapot lerontó jelentőséggel bírhat a garanciák megtagadása 
egyes személyektől. 

A dolgozat célja ebből következően a terrorizmus nemzetközi jogi, és az ezzel 
szoros kölcsönhatásban álló nemzeti jogi megközelítésének bemutatása, elsődlegesen 
az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozataira tekintettel, valamint az egyes problémák, 
nehézségek és alapvető anomáliák felvázolása. A problémák megoldására méltónak 
magunkat egyelőre nem tartjuk, így kizárólag a megoldásukra tett kísérletek 
felvázolására vállalkozunk. 

A dolgozat bemutatja a Biztonsági Tanács működését, az általa alkotott jogot, az 
Európai Unió jogát és a nemzeti szabályokat, az úgynevezett listákra való felvétel 
szabályait és a listákra való felkerülés következményeit, valamint az érintettek 
védekezési lehetőségeit. A kérdés súlyponti része éppen ennek a jogorvoslatnak a 
rendelkezésre állása vagy nem állása, amely a terrorizmus elleni harc legitimitását és 
szavahihetőségét elsőként támasztja alá vagy kérdőjelezi meg. 

A dolgozat határait elsősorban terjedelmi okokból egyik oldalon a történeti és 
szociológiai, másik oldalon a nemzetközi politikai diszciplínák vonják meg. Nem 
foglalkozik a dolgozat tehát a terrorizmus történetével, megjelenési formáival, okaival, 
és nem lép át a biztonságpolitika területére sem, ezekre nem kérdez rá, hanem azokat 
létező horizontként és háttérként adottnak veszi, azonban egyes helyeken a szükséges 
mértékben utal rájuk. 

II. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 

1. A Biztonsági Tanács felépítése és sajátosságai 

A Biztonsági Tanács az Egyesült Nemzetek Szervezetének a nemzetközi béke és 
biztonság fenntartásáért és helyreállításáért elsődleges felelősséget viselő — öt állandó 
és tíz nem állandó tagból álló — főszerve,1 amely lényegét tekintve politikai 
döntéshozó testületként működik. A Tanács szervezetét, hatáskörét és 
tevékenységének fő irányait az ENSZ Alapokmánya határozza meg.2    

                                                 
1 A Biztonsági Tanács megalapításakor 11 tagból állt, 1965-ben viszont ezt a számot 15-re emelték fel. 
Az öt állandó tag: Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, Kína és Oroszország. A további 
tíz nem állandó tagot a Közgyűlés választja meg két évre, különös tekintettel elsősorban az Egyesült 
Nemzetek tagjainak a nemzetközi béke és biztonság fenntartása és a Szervezet egyéb céljai tekintetében 
nyújtott hozzájárulására, valamint a méltányos földrajzi megosztás elvére. Lásd ENSZ Alapokmány, 23. 
cikk (1) bekezdés. Magyarország eddig két alkalommal volt a Biztonsági Tanács tagja: 1968-69-ben és 
1992-93-ban, de pályázik a 2012-13-as tagságra is. 
2 Prandler, 1973, 497. 
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A Biztonsági Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.3 Eljárási 
kérdésekben4 a határozatokat a tizenöt tagból legalább kilencnek az igenlő szavazatával 
hozzák meg. Érdemi kérdésekben is kilenc szavazat szükséges a határozathozatalhoz, 
de ezek között az öt állandó tag igenlő szavazatának ott kell lennie. Ez a nagyhatalmi 
egyhangúság elve,5 amelyre gyakran mint „vétójogra” hivatkoznak. Ha egy állandó tag 
nem ért egyet egy döntéssel, ellene szavazhat, és ez a döntés megvétózását jelenti. Ha 
azonban egy állandó tag nem támogat egy határozati javaslatot, de elfogadását nem 
akarja vétójával megakadályozni, akkor tartózkodhat,6 távolmaradhat,7 illetve 
lehetősége van egyszerűen „részt nem venni” a szavazásban.8 Az Alapokmány elvileg 
ismeri a kötelező tartózkodást is. Abban az esetben, ha a BT a viták békés 
rendezésével foglalkozik, akkor az érintett félnek értelemszerűen tartózkodnia kell a 
szavazástól.9 

A BT hatásköre egyes szakirodalmi vélemények szerint a túl széles; majdnem 
egybeesik az egész szervezet hatáskörével, mivel az ENSZ szinte valamennyi jogilag 
fontos funkciójának végrehajtása kizárólagosan vagy részben a BT-re ruházott.10 Ez 
viszont nyilvánvalóan erős túlzás, mivel az Alapokmány több olyan elvet11 és célt 
határoz meg, amelyet eljárása során a testületnek figyelembe kell vennie. Ugyanakkor 
azt is meg kell említeni, hogy a korlátozást jelentő elveket a BT maga értelmezi. Ha 
megvan a határozathozatalhoz szükséges szavazatszám, akkor a BT elvileg bármely 
ügyben befolyást tud gyakorolni az esetek menetére.12  

A Biztonsági Tanács hatáskörei alapvetően három kategóriába sorolhatók. A BT 
egyik feladata a viszályok békés rendezésével kapcsolatos. E körbe tartozik elsősorban 
a békéltetés és a vizsgálódás. Hatásköre e kategóriában korlátozott, cselekvésre csak 
akkor jogosult, ha megállapította, hogy a viszály elhúzódása vagy valamely helyzet 
fennmaradása a nemzetközi békét és biztonságot veszélyezteti. A BT emellett saját 
kezdeményezésére is ajánlhat megfelelő eljárási vagy cselekvési módokat.13 A második 
körbe azon cselekmények tartoznak, amelyek a béke megszegésére vagy 
veszélyeztetésére irányulnak, illetőleg támadó cselekménynek minősülnek. Ha a BT az 
Alapokmány 39. cikke14 alapján megállapította a három kategória bármelyikének 

                                                 
3 ENSZ Alapokmány, 27. cikk (1) bekezdés. 
4 Az Alapokmány értelmében a BT maga állapítja meg eljárási szabályzatát, ideértve az elnök 
megválasztásának módját is. Saját kompetenciájába tartozik annak eldöntése is, hogy milyen 
időközönként ülésezik. Ennek egyedüli korlátja, hogy az üléseket olyan rendszerességgel kell tartani, 
hogy feladatainak folyamatos ellátása ne kerüljön veszélybe. 
5 ENSZ Alapokmány, 27. cikk (3) bekezdés. 
6 http://www.menszt.hu/magyar/szerv-felep-bt.htm, 2008. 10. 20. 
7 Ilyen „bojkottra” eddig csak kétszer volt példa, mind a kétszer a volt Szovjetunió „élt vele” 1946-ban 
és 1950-ben. 
8 Nincs egységesen elfogadott álláspont abban a kérdésben, hogy a vétójog mennyiben hat ki a 
Biztonsági Tanács hatékonyságára. Lásd Turbék, 2005, 37. 
9 ENSZ Alapokmány, 27. cikk (3) bekezdés. 
10 Hans Kelsen véleményét említve, Prandler, 1974, 96.   
11 Például, ENSZ Alapokmány, 2. cikk (7) bekezdés, 51. és 53. cikk. 
12 Prandler, 1974, 99. 
13 Prandler – Blahó, 2001, 128.  
14 ENSZ Alapokmány, 39. cikk: „A Biztonsági Tanács megállapítja a béke bárminő veszélyeztetésének 
vagy megszegésének, vagy bárminő támadó cselekménynek fennforgását és vagy megfelelő ajánlásokat 
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fennállását, több megoldás közül választhat: ideiglenes rendszabályokat rendelhet el; 
olyan kényszerítő rendszabályokat foganatosíthat, amelyek nem járnak fegyveres erő 
felhasználásával; légi, tengeri és szárazföldi fegyveres erők felhasználásával olyan 
műveleteket foganatosíthat, amelyek szükségesek a nemzetközi béke és biztonság 
helyreállításához.15 Az utolsó, harmadik kategória igen tág, mivel ide nem a BT 
nemzetközi béke és biztonság megóvása és fenntartásával kapcsolatos, hanem az 
egyéb „kiegészítő” feladatai kerülnek, mint például az ajánlás a tagfelvételre, vagy a 
javaslattétel a főtitkár kinevezésére.16  

2. A terrorellenes kényszerintézkedésekről általában 

A Biztonsági Tanácsnak rendkívül széles hatásköre van a szankciók kiszabását 
illetően. A Tanács alapvetően hat körben jogosult kényszerintézkedés foganatosítására; 
beutazási és tartózkodási tilalmat vagy egyéb kereskedelmi korlátozásokat esetleg 
egyéb korlátozó intézkedéseket17 vezethet be.18 Elrendelhet vagyoni korlátozó 
intézkedéseket — ilyen a pénzeszközök és egyéb gazdasági erőforrások befagyasztása, 
valamint a hozzáférhetővé tételük tilalma —, illetve fegyverembargót,19 valamint 
megtilthatja a pénzügyi támogatást és finanszírozást a katonai tevékenységekhez, 
haditechnikai eszközök, kettős felhasználású termékek kiviteléhez, kapcsolódó 
szolgáltatásokhoz. 

A célzott szankciók20 esetében a célzott személyi kört illetően különbséget lehet 
tenni a terroristák elleni korlátozó intézkedések21 és az egyes országokban elkövetett 
cselekményekért felelős, ezen országhoz kötődő természetes és jogi személyek, egyéb 
entitások elleni korlátozó intézkedések között.22  

Az Európai Unió vonatkozásában elmondható, hogy utóbbi években az EU is 
gyakran vezetett be szankciókat vagy alkalmazott kényszerítő eszközöket, részben saját 

                                                                                                                                        
tesz, vagy határoz afelett, hogy milyen rendszabályokat kell a nemzetközi béke és biztonság fenntartása 
vagy helyreállítása érdekében a 41. és 42. cikkek alapján foganatosítani.” 
15 ENSZ Alapokmány, 40-42. cikk. 
16 Prandler – Blahó, 2001, 128. 
17 Pl. repülési tilalom. 
18 Pl. gyémánt, fa, belső elnyomásra felhasználható termékek exportjának és importjának tilalma, 
pénzügyi műveletek tilalma, exporthitelre vagy pénzügyi befektetésekre vonatkozó tilalom. 
19 Haditechnikai eszközök, technológiák exportjának, tranzitjának, importjának a tilalma, illetve 
kapcsolódó szolgáltatások nyújtásának a tilalma. 
20 Más néven: intelligens szankciók. Ezek speciálisan egyéneket és szervezeteket céloznak, főként abból 
a célból, hogy az adott személy gazdasági erőforrásait zárolják. 
21 Lásd a többször módosított és kiegészített 1267 (1999) ENSZ BT-határozatot, és annak uniós szinten 
egységes végrehajtása érdekében elfogadott 2002/402/KKBP többször módosított közös álláspontot és 
881/2002/EK tanácsi rendeletet, valamint a többször módosított és kiegészített 1373 (2001) ENSZ 
BT-határozatot, valamint az annak végrehajtása érdekében elfogadott 2001/931/KKBP a terrorizmus 
leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról (2001. december 27.) többször módosított 
közös álláspontot és 2580/2001/EK tanácsi rendelet tanácsi rendeletet a terrorizmus leküzdése 
érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről. 
(2001. december 27.) 
22 http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/index_hu_2006.pdf 2-3, 2008. 11. 29. 
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kezdeményezésére, részben a Biztonsági Tanács határozatainak végrehajtása 
érdekében.23  

A vagyoni javak korlátozásával kapcsolatos intézkedések az Európai Közösséget 
létrehozó szerződés 60. és 301. cikkeiből következően az Európai Unió 
intézményeinek hatáskörébe tartoznak.24 A 27 uniós tagállam az ENSZ Biztonsági 
Tanácsa által, az Alapokmány VII. fejezete alapján hozott szankciókat a Közös Kül- és 
Biztonságpolitika keretében hajtja végre. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatainak 
végrehajtása során az EU betartja a határozatokban foglaltakat, ugyanakkor arról is 
dönthet, hogy további korlátozó intézkedéseket léptet életbe. Az ENSZ korlátozó 
intézkedéseit az EU késedelem nélkül hajtja végre,25 amelyeket az Európai Unió 
Tanácsa minden esetben rendeletben is szabályoz. E rendeletek közvetlenül 
alkalmazandók és közvetlenül hatályosak valamennyi tagállam, így Magyarország 
területén is.  

Az Európai Tanács rendeletei határozzák meg azt is, mi minősül pénzeszköznek 
illetve gazdasági erőforrásnak, és pontosan milyen tranzakciókra, a rendelkezési jog 
milyen korlátozására terjed ki a tilalom.26 

A vagyoni javakkal kapcsolatos intézkedéseket szabályozó Európai Unió Tanácsa 
2001 decemberében közös álláspontot fogadott el a bankszámlák zárolásával 
kapcsolatban, amelyben meghatározták, hogy ki, illetőleg mi minősül 
terrorcselekményben részt vevő entitásnak,27 valamint részletesen meghatározták 
azokat a személyeket és szervezeteket, amelyekkel szemben ilyen intézkedéseket kell 
foganatosítani. A Tanács ezen felül a 2001/931/KKBP számú közös álláspont 
mellékletében ezen személyeket és csoportokat ismételten részletesen meghatározta. A 
listán szereplő entitások neveit és fenntartásuk jogalapját az EU-ban hat havonként 
felülvizsgálják, továbbá a listát rendszeresen új nevekkel „frissítik”.   

                                                 
23 http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/index_hu_2006.pdf, 2, 2008. 11. 29. 
24 Az Európai Közösséget létrehozó szerződés, amely a 2004. évi XXX. Törvény a Belga Királyság, a 
Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a 
Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland 
Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-
Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az 
Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar 
Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák 
Köztársaság között, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett 
Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a 
Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz 
történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről 
25 http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/index_hu_2006.pdf, 3, 2008. 11. 29.  
26  http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/index_hu_2006.pdf, 5, 2008. 11. 29. 
27 Lásd 931/2001/KKBP 1. cikk (2) bekezdés. „Ennek a közös álláspontnak az alkalmazásában a 
„terrorcselekményekben részt vevő személyek, csoportok és szervezetek”: 
- a terrorcselekményeket elkövető vagy elkövetését megkísérlő, vagy a terrorcselekményekben részt 
vevő vagy azok elkövetését elősegítő személyek, 
- az ilyen személyek közvetett vagy közvetlen tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló szervezetek; az 
ilyen személyek és szervezetek nevében vagy irányítása alatt eljáró személyek, ideértve az ilyen 
személyek és a velük kapcsolatban álló személyek és szervezetek közvetlen tulajdonában vagy 
ellenőrzése alatt álló vagyonból származó vagy abból keletkezett pénzeszközöket is.” 
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A pénzügyi és fizetési eszközök befagyasztásával kapcsolatos jogszabályok és 
joggyakorlat tekintetében a legtöbb problémát a mentesülési eljárás jelenti. A korlátozó 
intézkedéseket elrendelő biztonsági tanácsi határozatok szinte minden esetben 
részletesen rendelkeznek az egyes korlátozó intézkedések végrehajtása alóli esetleges 
mentesítési lehetőségekről, és a mentesítésre vonatkozó eljárásról.28 Azonban a helyzet 
nem ilyen egyszerű. A gyakorlatban a listázás felülvizsgálatára még nem sikerült olyan 
szervet találni, amely minden körülmények között felülvizsgálhatná a listázás 
jogszerűségét,29 és levenné az adott entitást a listáról. 

3. A Biztonsági Tanács hatásköre a nemzetközi béke és biztonság 
fenntartása és megóvása érdekében  

A nemzetközi szervezetek jelentős szerepet játszanak a nemzetközi jogi normák 
kialakításában és fejlesztésében. A jogi szakirodalomban a normaalkotó hatáskörök 
tekintetében különbséget tesznek normatív és operatív jogkörök között. Az előbbin 
jogszabályalkotói, az utóbbin ügyintéző funkciókat értenek.30 

Az ENSZ egy alapvető fontosságú nemzetközi szervezet. Az alapítók már a 
létrehozásakor különleges jogosultságokkal ruházták fel, és az egész világra kiható 
célokat tűztek ki számára. Az Alapokmány 1. cikke értelmében az ENSZ elsőrendű 
célja, hogy: „fenntartsa a nemzetközi békét és biztonságot, és evégből hathatós 
együttes intézkedéseket tegyen a békét fenyegető bűncselekmények megelőzésére és 
megszüntetésére, a támadó cselekményeknek vagy a béke más módon történő 
megbontásának elnyomására, valamint békés eszközökkel, az igazságosság és a 
nemzetközi jog elveinek megfelelő módon rendezze vagy megoldja azokat a 
nemzetközi viszályokat és helyzeteket, amelyek a béke megbontására vezethetnek.” 

A Biztonsági Tanács elsődlegesen felelős a nemzetközi béke és biztonság 
fenntartásáért,31 mivel az Alapokmány 24. cikke alapján: „(1) A Szervezet gyors és 
hathatós cselekvésének biztosítása érdekében a tagok a nemzetközi béke és biztonság 
fenntartásáért a fő felelősséget a Biztonsági Tanácsra ruházzák és elismerik, hogy a 
Biztonsági Tanács e felelősségből folyó kötelességeinek teljesítésekor az ő nevükben 
jár el.” A 25. cikk értelmében: „A Szervezet tagjai továbbá megegyeznek abban, hogy a 
Biztonsági Tanács határozatait a jelen Alapokmánynak megfelelően elfogadják és 
végrehajtják.”32 Nem utolsó sorban ennek a rendelkezésnek tudható be, hogy a 
Biztonsági Tanács jogalkotói hatáskörrel is rendelkezik, hiszen míg az ENSZ más 
szervei csak ajánlásokat tesznek a kormányoknak, addig egyedül a Tanács rendelkezik 
azzal a hatalommal, hogy egyes esetekben olyan határozatokat hozzon, amelyek 
végrehajtása az Alapokmány értelmében kötelező a tagállamok számára.33 Ráadásul a 

                                                 
28 http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/index_hu_2006.pdf, 2, 2008. 11. 29.  
29 Ezzel kapcsolatosan érdemes megemlíteni a Focal Point intézményét, ami bár a listázásokkal 
összefüggő szerv, de alapvetően nem jogorvoslati fórum. 
30 Kussbach, 2000, 183. 
31 http://www.menszt.hu/magyar/szerv-felep-bt.htm. 
32 ENSZ Alapokmány, 25. cikk. 
33 Lásd ENSZ Alapokmány, 25. cikk, és I.C.J. Reports 1949, 270. a Nemzetközi Bíróság tanácsadó 
véleménye elérhető a http://www.icj-cij.org honlapon. 



 Nagy-Mihály Eszter: A terrorizmus elleni küzdelem… 

Optimi nostri 2009.  188 

Biztonsági Tanács a közgyűlési ajánlásoknál hatékonyabb határozatokat hozhat, hiszen 
kényszerintézkedésekkel is alátámaszthatja döntéseit. 

A témánk szempontjából releváns kötelező erejű tanácsi határozatok az 
Alapokmány VII. fejezetének körébe tartoznak. E fejezet körében eljárva a Tanács 
„megállapítja a béke bárminő veszélyeztetésének vagy megszegésének, vagy bárminő 
támadó cselekménynek fennforgását és vagy megfelelő ajánlásokat tesz, vagy határoz 
afelett, hogy milyen rendszabályokat kell a nemzetközi béke és biztonság fenntartása 
vagy helyreállítása érdekében a 41. és 42. cikkek alapján foganatosítani.”34 Tehát az 
Alapokmány VII. fejezete alapján hozott BT-határozatok kötelezőek az ENSZ tagjaira 
nézve, akiknek el kell ismerniük e határozatok minden más nemzetközi 
kötelezettségvállalással szembeni elsőbbségét. Az ENSZ Alapokmány 103. cikke ily 
módon lehetővé teszi, hogy — a BT határozatainak alkalmazása érdekében — tagjai 
eltekintsenek  a nemzetközi szerződési jog vagy a nemzetközi szokásjog valamennyi 
egyéb rendelkezéseinek alkalmazásától, sőt ezáltal „jogszerűségi hatást” is keletkeztet.35 

A Biztonsági Tanács jogalkotásával kapcsolatban számos probléma merül fel. A 
nemzetközi jogirodalomban uralkodó nézet az, hogy a Biztonsági Tanácsnak nincs 
jogalkotó hatásköre, csak egyedi, úgynevezett „ügyintéző döntéseket” hozhat. Ezt a 
véleményt osztja Bokorné Szegő Hanna, aki a magyar nemzetközi jogi irodalomban a 
legbehatóbban fogalakozott ezzel a kérdéssel,36 és azt állapította meg, hogy az 
Alapokmány VII. fejezetéből következő hatáskör nem jogalkotói tevékenységre szól, 
tehát jogalkalmazó tevékenységre ad alapot.37 Kelsen ezzel szemben azon a 
véleményen van, hogy a Biztonsági Tanács a konkrét ügyekben jogot is alkothat, ha az 
érvényben lévő jogszabályt nem tarja kielégítőnek38 és ez a döntés szükséges a 
nemzetközi béke és biztonság fenntartásához. 

Az Alapokmány maga hallgat arról, hogy a Biztonsági Tanács alkothat-e új 
nemzetközi jogi normákat is, vagy csak operatív döntésekre kellene szorítkoznia.39 Az 
Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 827 (1993) számú határozatával a nemzetközi 
humanitárius jognak a volt Jugoszlávia területén 1991 óta történt súlyos megsértéséért 
felelős személyek elleni büntetőeljárás lefolytatása céljából létrehozott Nemzetközi 

                                                 
34 ENSZ Alapokmány, 39. cikk. 
35 „A Tanács és a Bizottság ezzel rámutatnak arra, hogy az ENSZ tagjainak nevében eljáró Biztonsági 
Tanács viseli a fő felelősséget a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért. Kiemelik, hogy a 
Biztonsági Tanács által az Alapokmány VII. fejezete alapján hozott határozatok egyetemesen 
alkalmazandók, továbbá teljes egészükben és fenntartás nélkül kötelező erejűek az Egyesült Nemzetek 
tagjaira nézve, akiknek el kell ismerniük e határozatok minden más nemzetközi kötelezettségvállalással 
szembeni elsőbbségét. Az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 103. cikke ily módon lehetővé teszi, 
hogy – a Biztonsági Tanács határozatainak alkalmazása érdekében – eltekintsenek a nemzetközi 
szerződési jog vagy nemzetközi szokásjog minden más rendelkezésének alkalmazásától, sőt ezáltal 
„jogszerűségi hatást” (‘effect of legality’) is keletkeztet.” .Ahmed Ali Yusuf és Al Barakaat kontra 
Európai Unió Tanácsa és Bizottsága, T-306/01. számú ügy, 2005. szeptember 21., Az Elsőfokú Bíróság 
ítélete. 
36 Prandler, 1974, 360. 
37 Bokorné, 1970, 436. 
38 Kussbach, 2000, 184. 
39 Kussbach, 2000, 183. 
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Törvényszék40 fellebbviteli tanácsa a Tadić-ügyben41 megjegyezte, hogy a Biztonsági 
Tanács  olyan testület, amelynek „megvan a korlátozott hatásköre, hogy kötelező 
döntéseket hozzon (…) amikor, az ENSZ Alapokmány VII. fejezete alapján eljárva, az 
Alapokmány 25. cikke szerint hoz döntéseket.”42 

A legszembetűnőbb probléma a Biztonsági Tanács jogalkotásával kapcsolatban, 
hogy nem egy reprezentatív és demokratikus testületről van szó,43 ennek ellenére 
határozatai kötik az ENSZ tagállamokat, akiknek a nevében eljár.  

A Biztonsági Tanács határozathozatalának három korlátja van. Az első az 
Alapokmány szövegéből adódó korlátozás: a Biztonsági Tanács csak olyan 
hatáskörökkel rendelkezik, amelyet kifejezetten és explicit módon az Alapokmány 
ráruház.44 Az Alapokmányból azonban nem derül ki, hogy ebbe a körbe pontosan mi 
tartozik, így a BT-nek kell ezt a fogalmat megtöltenie tartalommal, ami bizonyos 
szempontból aggályos lehet. (Elképzelhető például, hogy a BT a jövőben a nemzetközi 
közösség más alapvető érdekeit is védeni akarná, és kiterjeszthetné a nemzetközi béke 
és biztonság veszélyeztetésének a fogalmát, például akár a környezetszennyezésre is.45) 

A második korlát az, hogy a Biztonsági Tanácsnak nincs hatásköre olyan döntések 
meghozatalára, amelyek nemzetközi szerződést módosítanak,46 aminek viszont 
ellentmondani látszik az Alapokmány 103. cikke, valamint a Nemzetközi Bíróság 
Lockerbie-ügyben47 hozott ítélete, amely szerint a Biztonsági Tanács által előírt 
kötelezettségek elsőbbséget élveznek a nemzetközi szerződésekből eredő 
kötelezettségekkel szemben.48  

Végül a harmadik korlát az arányosság elve, amely szerint a Biztonsági Tanács 
határozatában kiszabott szankciónak szükségesnek kell lennie a nemzetközi béke és 

                                                 
40 Kihirdette: 1996. évi XXXIX. törvény a volt Jugoszlávia területén elkövetett, a nemzetközi 
humanitárius jogot súlyosan sértő cselekmények megbüntetésére létrehozott Nemzetközi Törvényszék 
Alapokmányából fakadó kötelezettségek végrehajtásáról. 
41 A volt jugoszláviai háborús bűnökkel foglalkozó hágai Nemzetközi Törvényszék huszonöt év 
börtönbüntetésre ítélte a boszniai szerb Dusko Tadićot. A Prijedor környéki fogolytáborokban, 
valamint Kozarac térségében 1992-ben elkövetett kegyetlenkedéseiért perbe fogott férfit húsz 
különböző vádpontban nyilvánították bűnösnek. The Prosecutor v. Dusko Tadić, Case No. IT-94-
1AR72 (Appeals Chamber, Decision ont he Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction), 
ítélet kihirdetése: 1995. 10. 2.  
42 Talmon, 2007, 110. 
43 Talmon, 2007, 115. 
44 Talmon, 2007, 120. 
45 Aston, 2002, 258. 
46 U.N. Doc. S/PV. 4772,(2003) 10. 
47 A PanAm 103-as, London és New York közötti járata, 1988. december 21-én bombával a fedélzetén 
indult el. A plasztikbomba felrobbanásakor a Boeing roncsai a skóciai Lockerbie kisvárosára zuhantak. 
Lásd Case concerning questions of interpretation and application pf the 1971 Montreal Convention 
arising from the aerial incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom) I.C.J. Reports 
1992, 3, http:// www.icj-cij.org, továbbá az ENSZ Alapokmány 103. cikke, amely szerint: „Ha az 
Egyesült Nemzetek tagjainak a jelen Alapokmányból folyó és bármely egyéb nemzetközi 
megállapodásból eredő kötelezettségei összeütköznének, az Alapokmányból folyó kötelezettségeiket 
illeti elsőbbség.” 
48 Talmon, 2007, 125. 
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biztonság megóvására, és csak akkor kerülhet rá sor, ha a többi eszköz sikertelennek 
bizonyul.49 

A BT határozathozatalának korlátait más aspektusból is lehet csoportosítani. 
Eszerint az első itt is az Alapokmány szövegéből eredő korlátozás. A második 
szempont viszont a BT ius cogens50 általi kötöttsége, mivel a BT kizárólag olyan 
határozatokat hozhat, amelyek nem ellentétesek a nemzetközi jog feltétlen alkalmazást 
igénylő szabályaival. Végül pedig a BT Ideiglenes Eljárási Szabályzata is behatárolja a 
BT döntési jogkörét. Ennek ellenére ténylegesen nem létezik olyan fórum, amely 
felülvizsgálhatná az ultra vires aktust. 

3. A magyar jogrendszer és a BT-határozatok 

A Magyar Alkotmány 7. § (1) bekezdése értelmében: „A Magyar Köztársaság 
jogrendszere elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, biztosítja 
továbbá a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangját.”51 Ez a 
szövegezés azonban számos problémát vet fel, mivel nem határozza meg a magyar 
jogrendszer monista vagy dualista voltát. Ezen kérdés rendezésére született meg az 
53/1993. (X. 13) AB határozat, amely egyértelműen nyilatkozik a magyar jogrendszer 
dualista létéről.52  

A Magyar Köztársaság az 1956. évi I. törvénnyel53 iktatta be az ENSZ 
Alapokmányát a belső jogba. E törvény 1. szakasza kimondja, hogy: „Az Országgyűlés 
az Egyesült Nemzetek San Franciscóban, az 1945. évi június hó 26. napján kelt 
Alapokmányát az ország törvényei közé iktatja.” Ez azt jelenti, hogy a Magyar 
Köztársaság magára nézve kötelezőnek ismeri el a BT határozatait is. De arról 
semmilyen jogszabály nem rendelkezik, hogy a BT által megállapított egyes 
nemzetközi jogi kötelezettségeket milyen módon és formában kell implementálni a 
belső jogba. A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról54 és a magyar 
jogalkotásról szóló törvény55 is csak a nemzetközi szerződésekről rendelkeznek, és 
nem tartalmaznak semmilyen rendelkezést a nemzetközi szerződések által életre hívott 
szervezetek kötelező jogi aktusait illetően. Ez a gyakorlatban azt a helyzetet 
eredményezi, hogy amikor megjelennek szankció-típusú Biztonsági Tanácsi 
határozatok, néhányat törvényben hirdetnek ki;56 megint néhányat kormány-

                                                 
49 Talmon, 2007, 123. 
50 Az 1969. évi bécsi egyezmény 53. cikkének kifejezésével élve az általános nemzetközi jog feltétlen 
alkalmazást igénylő szabályai. Kihirdette: 1987. évi 12. törvényerejű rendelet a szerződések jogáról szóló, 
Bécsben az 1969. évi május hó 23. napján kelt szerződés kihirdetéséről. 
51 1949. évi XX törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról. 
52 Ennek ellenére néhány szerző azon a véleményen van, hogy mivel az Alkotmány szövegezése nem 
egyértelmű, és a monista elemeket is hordoz, nem jelenthető ki teljes határozottsággal a magyar 
jogrendszer dualista volta. Ezzel kapcsolatban lásd Kovács, 2001. 
53 1956. évi I. törvény az Egyesült Nemzetek Alapokmányának törvénybe iktatásáról. 
54 2005. évi L. törvény a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról. 
55 1987. évi XI. törvény a jogalkotásról. 
56 Ilyen volt például a 827 (1993) határozat, a Jugoszláviai és Ruandai Büntetőtörvényszék felállításáról, 
amit Magyarországon kihirdetett az 1996. évi XXXIX. törvény a volt Jugoszlávia területén elkövetett, a 
nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő cselekmények megbüntetésére létrehozott Nemzetközi 
Törvényszék Alapokmányából fakadó kötelezettségek végrehajtásáról. 
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rendeletben.57 Vannak határozatok, amelyeket kizárólag a Külügy-minisztérium 
publikál, magyarul vagy angolul58 vagy mind a két nyelven. Többnek pedig csak a 
sommás változata került be a magyar jogrendszerbe. A legsúlyosabb aggályok pedig 
abból erednek, hogy a határozatok nagy számban nem is ültetik át a magyar 
jogrendszerbe.59 

Az elmúlt években az egyes korlátozó intézkedéseket elrendelő BT-határozatok 
általában kormányrendelettel kerültek kihirdetésre, ennek ellenére alkotmányossági 
elvárásnak kellene lennie, hogy az egyes BT-határozatok törvénnyel legyenek 
kihirdetve, mivel nem egyszer alapvető emberi jogokat korlátoznak. Ez az út azonban 
nehezen járható, mivel meglehetősen sok időt venne igénybe. Nem beszélve arról, 
hogy mire törvényben kerülnének kihirdetésre a BT-határozatai, addigra az eddigi 
tapasztalatok alapján megszületnének az ugyanazon rendelkezést tartalmazó uniós 
tanácsi rendeletek, amik közvetlenül hatályosak és alkalmazhatók az EU minden 
tagállamában. 

III. A terroristagyanús személyekkel szembeni biztonsági tanácsi 
intézkedések 

1. A terrorizmus definiálásak nehézségei 

A terrorizmus jelensége hosszan visszanyúlik az emberiség történetébe. A fogalom 
a francia forradalom korszakából származik, a jakobinus „terreur” elnevezésből 
formálták, ami a kormány- illetve az állami terrorizmus modern prototípusa lehetett. A 
maga a „terror” szó latin eredetű, ijedtséget, rémületet jelent.  A „nem állami” 
terrorizmus gyökere már az antik világból ered. Az úgy nevezett „merénylet” egy 
népszerű eszköz volt az erőszakos hatalomváltás elősegítéséhez.60 

A terrorizmusra nem született még átfogó definíció.61 Ez azért is roppant érdekes, 
mert korunknak meghatározó mozzanata a terrorizmus elleni harc; nemzetközi 
szervezetek programokat készítenek a terrorizmus visszaszorítására; az államok közötti 
konferenciákat hívnak össze a terroristák felkutatására; sőt már a mindennapi embert 
is gyakran fogalakoztatja ez a téma. Mégis, pontos tartalmát, határait még senki nem 
tudta kellően meghatározni. A köznapi felfogás szerint azt jelenti, hogy súlyos 
erőszakot alkalmaznak vagy azzal fenyegetnek, vagy ártatlan civileket ölnek meg vagy 
sebesítenek meg súlyosan robbanóanyaggal.62 Ezen fogalomra olyan definíció is 
adható, amely szerint „a terrorizmus az erőszak alkalmazásának, vagy az azzal való 
fenyegetésnek olyan stratégiája, melynek elsődleges célja félelem, zavar keltése a 
polgári lakosságban és ennek révén meghatározott politikai eredmények elérése, vagy a 

                                                 
57 Lásd pl. 164/1993. (XI. 30) Kormányrendelet az ENSZ Biztonsági Tanácsa Líbiával kapcsolatos 883 
(1993) számú határozat végrehajtásáról. 
58 1996/16. nemzetközi szerződés a külügyminisztertől. Magyar Közlöny, 1996/41. szám (1996. május 
24.) 
59 Pap, 2006, 416. 
60 Friedlander, 2000, 845. 
61 Terrorism and Human Rights, 7 June 1999, E/CN.4/Sub.2/1999/27, para. 41. 
62 Burke, 2004, 43. 
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hatalom megtartása”.63 A terrorizmusra talán a legjobb definíciót Benjamin Netanjahu 
volt izraeli miniszterelnök adta, aki szerint a „terrorizmus a polgárokon gyakorolt 
szándékos, módszeres erőszak, amely az általa kiválasztott félelmen keresztül politikai 
célokat kíván megvalósítani.”64 

A terrorizmus jelenségének azonban egyelőre nincs nemzetközi szinten elfogadott 
definíciója. Az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottságának tervezete az Emberiség békéje 
és biztonsága elleni bűncselekmények kódexéről nem tartalmazta a „terrorizmus” 
bűncselekményét.65 A 2001 decemberében hozott uniós közös álláspont kísérletet tett 
a terrorista cselekmények meghatározására.66  

A terrorizmus definiálása láthatóan meglehetősen nehézkes, már csak azért is, mert 
az idő előre haladtával ennek a fogalomnak a tartalma változik. Változik, mert a régi 
„rezsim” felszámolásával újfajta terrorizmus alakul ki, új típusú terroristákkal. A 
tömegmédiának köszönhetően már olyan szervek, csoportok is érdeklődnek az efféle 
akciók iránt, amelyek eddig nem tették.67 A terrorizmusra egy átfogó definíciót találni 
így talán azért is lehetetlen, mert nem köthető csupán megnevezett személyek, vagy 
csoportok tevékenységéhez, és mind időben, mind térben folyamatosan változik. A 

                                                 
63 Ganor, 2002. 
64 http://www.hm.gov.hu/hirek/kiadvanyok/uj_honvedsesegi_szemle/lorincz_miklos. 
65 Lásd Kizáró klauzulák: Háttéranyag a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi Genfi Egyezmény 
1. cikk F. pontjának alkalmazásáról, The UN Refugee Agency (Nem hivatalos fordítás) 
http://www.helsinki.hu/docs/Kiz%E1r%F3%20klauzul%E1k%20h%E1tt%E9r.PDF, 2008. 11. 29. 
66 2001/931/KKBP 1 cikk (3) szerint „"terrorcselekmény” a következő szándékos cselekmények egyike, 
amely jellege vagy összefüggései révén súlyos kárt okozhat egy országnak vagy egy nemzetközi 
szervezetnek, és amelyet a nemzeti jog bűncselekményként határoz meg, amennyiben abból a célból 
követik el, hogy: 
i. a lakosságot komolyan megfélemlítsék; vagy 
ii. egy kormányt vagy egy nemzetközi szervezetet jogellenes módon arra kényszerítsenek, hogy az 
valamilyen cselekményt megtegyen vagy ne tegyen meg; vagy 
iii. súlyosan megingassák vagy lerombolják egy ország vagy egy nemzetközi szervezet alapvető politikai, 
alkotmányos, gazdasági vagy társadalmi felépítését: 
a) személy élete elleni merényletek, melyek halált okozhatnak; 
b) személy testi épsége elleni merényletek; 
c) emberrablás vagy túszszedés; 
d) kormányzati vagy egyéb közintézmény, közlekedési rendszer, infrastrukturális létesítmény, ideértve az 
információs rendszert is, a kontinentális talapzaton található rögzített platformok, közterület vagy 
magántulajdon súlyos károsodásának előidézése, amely az emberi élet veszélyeztetésével járhat, vagy 
jelentős gazdasági veszteséget okozhat; 
e) légijármű, hajó vagy más közlekedési vagy áruszállítási eszköz elfoglalása; 
f) fegyverek, robbanóanyagok vagy nukleáris, biológiai vagy vegyi fegyverek gyártása, birtoklása, 
megszerzése, szállítása, rendelkezésre bocsátása vagy felhasználása, valamint biológiai és vegyi fegyverek 
kutatása és fejlesztése; 
g) veszélyes anyagok kibocsátása, tűz, robbanás vagy árvíz előidézése az emberi életet veszélyeztetve; 
h) víz, energia vagy bármely egyéb alapvető természeti erőforrás szolgáltatásának megzavarása vagy 
megszakítása az emberi életet veszélyeztetve; 
i) fenyegetés az a)–h) alpontban felsorolt cselekmények bármelyikellenek elkövetésével; 
j) terrorista csoport irányítása; 
k) részvétel terrorista csoport tevékenységében, ideértve információk vagy anyagi erőforrások 
rendelkezésre bocsátását, vagy a csoport tevékenységének finanszírozását bármilyen módon, annak 
tudatában, hogy az hozzájárul a csoport bűnöző tevékenységeihez. 
67 Burke, 2004, 270. 
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terrorizmus végső soron egy harcmodor, egy taktika. Részben ezért a terrorizmus 
elleni háborúnak — mint fogalomnak — sincs sok értelme.68 

2. Az 1373. számú határozat előzményei   

1999. október 15-én a Biztonsági Tanács meghozta az 1267 (1999) számú 
határozatát, amelyben elítélte azt, hogy Afganisztán továbbra is kiképzést és menedék 
nyújt a terroristáknak, akik terrorcselekményeket készítenek elő, és megerősítette 
meggyőződését, hogy a nemzetközi terrorizmus üldözése alapvető jelentőségű a 
nemzetközi békére és biztonságra nézve, valamint nemtetszését fejezte ki amiatt, hogy 
a Talibán továbbra is menedéket nyújt Oszama bin Ladennek. A határozat (4) 
bekezdésének b. pontjában úgy rendelkezik, hogy: minden államnak kötelessége 
„befagyasztani a Talibán tulajdonában álló, az alábbi 6. bekezdés alkalmazásával 
létrehozott bizottság által azonosított pénzkészletet […] és egyéb pénzügyi forrást, és 
ügyelni arra, hogy sem a kérdéses - sem bármely más ilyenként azonosított — 
pénzkészlet vagy egyéb pénzügyi forrásokat sem állampolgáraik, sem a területükön 
tartózkodó bármely más személy ne bocsássák a Talibán rendelkezésére (…)” A (6) 
bekezdésben létrehozott a Szankciós Bizottság feladata az, hogy őrködjék az államok a 
(4) bekezdésben elrendelt intézkedéseknek az államok általi betartása felett. Az 
Európai Unió Tanácsa az 1999/727/KKBP közös állásponttal ültette át ezt a 
rendelkezést az uniós jogba. 

A Biztonsági Tanács 2000. december 19-én újabb szankciókat foganatosított a 
Talibán ellen az 1333 (2000) számú határozatában. A határozat felszólította a Talibánt, 
hogy hagyjon fel a terrorizmus támogatásával, és adja ki Oszama bin Ladent. E 
határozat (8) bekezdésének c) pontja arról rendelkezett, hogy  minden ENSZ 
tagállamnak kötelessége „haladéktalanul befagyasztani Oszama bin Ladennek, valamint 
a hozzá kapcsolódó egyéneknek és szervezeteknek a Szankciós Bizottság által 
azonosított pénzkészleteit és más pénzügyi követeléseit (…)” Ebben a határozatban a 
nemzetközi terrorizmus elleni harc jelképeként a Biztonsági Tanács megbízta a 
Szankciós Bizottságot, hogy vezessen egy naprakész listát azokról az egyénekről és 
szervezetekről, akiket/amelyeket a Szankciós Bizottság Oszama bin Ladenhez 
tartozóként azonosított, beleértve az al-Kaida és a Talibán szervezetét. Ennek 
keretében az ENSZ tagállamait is kötelezte arra, hogy tegyék meg ezzel kapcsolatosan 
a szükséges intézkedéseket, és iktassák be jogrendjükbe, hogy végrehajtják ezeket a 
szankciókat, nevezetesen zárolják a mellékletben megnevezett entitások pénzét és 
vagyoni eszközeit.69 

Az Unió jogszabályai közé ez a határozat a 2001/154/KKBP közös állásponttal 
került be. 2001. március 6-án a Tanács elfogadta a 467/2001/EK tanácsi rendeletet, 
amely amellett, hogy megtiltotta egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba való 
exportját, meghatározta, hogy mit kell „pénzkészleten” és „pénzkészletek 
befagyasztásán” érteni, majd a rendelet mellékletében először ő is közzétett egy listát 
azokról az entitásokról, akiknek a pénzkészleteit, és egyéb vagyonait be kell 
fagyasztani.  

                                                 
68 Burke, 2004, 43. 
69 U.N. Doc. S/RES/1373 (2001), 2001. szeptember 28. 
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2001. szeptember 11-én az eddig látott legnagyobb szabású, legjobban előkészített 
terrortámadás érte az Egyesült Államokat. Ez az esemény nem csak a nemzetközi 
közvéleményt, hanem a nemzetközi jog alapvető kategóriáit és az államok békébe 
vetett hitét is megrendítette.70 Szeptember 11-et követően a BT számos jelentős lépést 
tett a terrorizmus elleni harccal kapcsolatban. 2001. szeptember 12-én meghozta az 
1368-as határozatát, amelyben elismerte az Egyesül Államok önvédelemhez való jogát 
az Alapokmány 51. cikke alapján, és elítélte a nemzetközi terrorizmust. A BT 2001. 
szeptember 28-án, az 1373-as határozatában nyomatékosította, hogy egy olyan 
absztrakt jelenség, mint a terrorizmus, a világbékét és a nemzetközi biztonságot 
veszélyezteti.71 Hosszú idő telt el addig, amíg a nemzetközi jogirodalom ez ekkor beállt 
csendet legyőzte, és értékelte a szeptemberi eseményeket.72 

3. Az 1373. számú határozat jelentősége 

3.1 A BT releváns gyakorlata 

A Biztonsági Tanács a kézirat lezárásáig négy alkalommal alkotott olyan 
határozatot, amely kvázi jogalkotásként minősíthető: ezek az 1373-as, az 1422-es, az 
1487-es és az 1540-es határozatok.73  

A BT 1373-as határozatára úgy is tekinthetünk, mint a terrorizmus elleni harc egyik 
sarkpontjára.74 A BT ebben a határozatban kijelentette, hogy a nemzetközi terrorizmus 
veszélyezteti a nemzetközi békét és biztonságot. A határozat rendelkező részében a 
BT egy részletes szabályrendszert épített fel, ami az ENSZ számára bármilyen földrajzi 
és időbeli korlát nélkül igénybe vehető a terroristának minősített személyek elleni 
fellépés érdekében.75 A továbbiakban kötelezte az ENSZ tagállamait, hogy tegyenek 
meg mindent a terrorizmus visszaszorítása céljából, valamint belső jogrendjüket is 
ennek megfelelően alakítsák át. A nemzetközi terrorizmus elleni harc címszava alatt a 
BT az 1373-as határozatán keresztül törvényesen beavatkozik az államok belső 
jogába.76 Az 1373-as határozat rendelkező részében egy sor kötelezettséget tartalmaz, 

                                                 
70 Cassese, 2001, 993.  
71 U.N. Doc. S/RES/1373 (2001), 2001. szeptember 28, para. 1–2. 
72 Tomuschat, 2001, 535.  
73 Az 1422. és az 1487. számú határozatokban a Biztonsági Tanács számos, többek között azt az 
általános követelményt fogalmazta meg a Nemzetközi Büntetőbírósággal szemben, hogy 12 hónapra 
függessze fel olyan ügyeken a nyomozást, amely az ENSZ műveletekben közreműködő, de a 
Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumában nem részes államok jelenlegi és egykori hivatalos 
személyeit vagy személyzetét érinti, és amely az ENSZ által előírt vagy engedélyezett műveletekkel 
kapcsolatos cselekményekre vagy mulasztásokra vonatkozik. A Biztonsági Tanács által 2004. áprilisában, 
egyhangúlag elfogadott 1540. számú határozatban azzal kapcsolatosan követelt újabb intézkedéseket a 
tagállamoktól, hogy akadályozzák meg a tömegpusztító fegyverek, illetőleg azok célba juttatására 
szolgáló eszközök terjedését, továbbá léptessenek életbe szigorú export szabályokat és helyezzék 
biztonságba határaikon belül az összes érzékeny anyagot. Ennek elérése érdekében az ENSZ-
tagállamoknak biztosítaniuk kell saját belső jogukkal összhangban a határozatban előírt intézkedések 
végrehajtását. 
74 Rosand, 2003, 334. 
75 Aston, 2002, 257. 
76 Aston, 2002, 262. 
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ami a terrorizmus finanszírozása visszaszorításának a magját jelenti.77 Így az államok 
jövőbeli kötelezettségévé tette a Szankciós Bizottság által vezetett listán lévő személyek 
vagyonának zárolását, valamint felszólította az államokat, hogy nemzeti jogrendjükbe 
vezessenek be egy speciálisan ezzel kapcsolatos szabályozást, amelynek ő már 
nagyvonalakban keretet is adott ezen a határozatával. A listán a továbbiakban már nem 
csak a Talibán és támogatói nevei szerepeltek, hanem minden olyan természetes és jogi 
személy, illetve entitás, akiről azt gyanítják, hogy kapcsolatban állhat a terrorizmussal. 
Eme reláció nem csak a terrorista cselekedetekben való részvételt, hanem annak 
támogatását, egy ilyen csoport létrehozását és ezeknek megkísérelését is magában 
hordja. Ez azért is aggályos lehet, mert ezután nem csak természetes személyek, 
hanem olyan szervezetek is a listára kerülhetnek, amelyek nem is tudhattak például az 
egyik alkalmazottjuk munkaidőn kívüli terrorista cselekményéről.  

Az 1373-as határozatban a Biztonsági Tanács több rendelkezést írt elő az összes 
tagállam számára annak érdekében, hogy vállaljanak részt a terrorizmus elleni harcban. 
A BT gyakorlata során ez a határozat már csak azért is példa nélküli, mert a BT eddigi 
tevékenysége alatt soha nem alkotott olyan határozatot, amely nem valamely konkrét 
állam vagy államok, illetőleg ez vagy ezek megnevezett cselekvése ellen irányulna. A 
BT szankciói minden esetben egy konkrét címzettre, illetőleg egy konkrét magatartásra 
irányultak. Az okos szankciók (smart sanction) megjelenését követően a célzott személyi 
kör kiszélesedett, ugyanis már nem csak államokat, hanem személyeket is célozhatnak 
a BT szankciói, azonban a címzettek itt is pontosan meg voltak határozva. A 
problémát az 1373-as határozattal sem elsősorban az jelenti, hogy a BT nem egy 
konkrét magatartást illetve személyt helyez a határozat központjába, hanem egy 
absztrakt jelenséget, amelynek a definiálása egyébként is meglehetősen nehézkes. Az 
1373-as határozatban a BT a tagállamait nem csak arra kötelezte, hogy segítsék a 
terrorizmus visszaszorítását, hanem a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére, a 
terroristák pénzügyi forrásainak befagyasztására, valamint a terrorcselekmények 
elkövetésének kriminalizálására.78  

3.2. A minden államra kötelező jogalkotás kezdete 

Ahogy Costa Rica képviselője fogalmazott az 1373-as határozat kapcsán: „Röviden 
szólva, a történelem folyamán először esett meg, hogy a Biztonsági Tanács törvényt 
alkotott a nemzetközi közösség többi részese számára.”79 

Ez az eljárásmód a BT eddigi gyakorlata során példa nélküli, és nem utolsósorban 
ezért nemzetközi politikai és jogirodalmi kérdéssé vált. Az elsődleges kérdés az 1373-
as határozat hatályos nemzetközi joggal való összhangja vagy annak hiánya. Egyes 
szerzők akként érvelnek, hogy amennyiben a BT jogalkotói legitimitását akár az 1373-
as határozat kapcsán vitatjuk is, ezt nem mehetünk el a mellett, hogy ha a BT nem 
lenne az ENSZ jogalkotó szerve, akkor a jugoszláviai háborús bűnösök felelősségre 
vonásakor a BT jogalkotó hatáskörét nem lehetett volna igénybe venni.80 Véleményem 

                                                 
77 U.N. Doc. S/RES/1373 (2001), 2001. szeptember 28. 
78 U.N. Doc. S/Res/1373 (2001), 2001. szeptember 28 2(a) cikke 
79 U.N. Doc. A/56/PV. 25, 3. 
80 Aston, 2002, 258. 
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szerint ez az érvelés már csak azért sem helyes, mivel a BT — bár az Alapokmány VII. 
fejezete alapján járt el — a Nemzetközi Törvényszékek felállításával egyik államra 
nézve sem keletkeztetett újabb nemzetközi jogi kötelezettségeket, hanem kvázi 
segédszerveket állított fel. 

A BT ezen határozatát akár úgy is felfoghatnánk, hogy elsősorban növelni szerette 
volna a kormányok terrorizmussal kapcsolatos tevékenységének szintjét az egész 
világon, és ezt nem egy multilaterális szerződéssel szerette volna elérni, mivel ez 
egyrészt egy sokkal hosszabb procedúra lett volna, másrészt a szerződés megkötéséről 
az államok szabadon dönthetnek. Egy másik lehetséges értékelése lehet a határozatnak 
az, hogy a BT nem volt megelégedve a terrorizmus elleni harc terén az ENSZ 
teljesítményével, s mivel az Egyesül Nemzetek munkáján nem tudott vagy nem akart 
változtatni, inkább egy számára könnyebb megoldást választott.  

Sem akkor, sem azóta nem született átfogó definíció a terrorizmusra, ennek ellenére 
ekkortól vált nyilvánvalóvá, hogy ezt az egyenlőre pontosan nem körülhatárolt, 
képlékeny fogalmat, majd a későbbiek során maga tölti meg tartalommal, és alakítja a 
határozataihoz. Ennek ellenére az államok jelentős többsége üdvözölte a határozatot. 

4. A nemzeti jogalkotás és a BT határozatainak implementációja az 
egyes országokban 

4.1. A nemzeti jogalkotás alapelvei 

Mint a fentiekből látható, a tagállamok kötelesek a BT határozatait átültetni nemzeti 
jogrendjükbe. Ennek során olyan belső jogszabályt kell alkotni, amely egyrészt a 
nemzeti jog szerint megfelelő szintű norma a határozatok implementációjához, 
másrészt összhangban van a nemzetközi jog ius cogens normáival és az emberi jogokkal. 
Mivel az 1373-as határozat alapján az egyes személyek és entitások pénzeszközei 
befagyasztásra kerülnek, a tulajdonnal való rendelkezés lehetősége erős korlátozás alá 
kerül. Ezért a nemzeti jogalkotásnak mindenképp ki kell terjednie a védelemhez való 
jogra, valamint a hatékony jogorvoslathoz való jogra, hogy az esetleges „hibás” 
befagyasztást minél előbb meg lehessen szüntetni. A jogorvoslathoz való jog 
különösen fontos a szankciók személyes jellege miatt. A jogalkotónak ezek mellett 
garantálnia kell a tulajdon védelmét.  Meghatározó lehet még a tájékoztatáshoz való 
jog, beleértve az értesítés kötelezettségét, hogy a „listázottak” minél hamarabb 
tudtában legyenek az őket korlátozó szankcióknak. 

A kényszerintézkedések által érintett emberi jogok között kell még számon tartani a 
magánélet védelmét is. Ezzel kapcsolatban az Emberi Jogok Európai Egyezményének 
8. cikke kimondja: „1. Mindenkinek jog van arra, hogy magán- és családi életét, lakását 
és levelezését tiszteletben tartsák. 2. E jog gyakorlásába a hatóság csak a törvényben 
meghatározott (…) esetekben avatkozhat be, amikor egy demokratikus társadalomban 
a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az ország gazdasági jóléte érdekében, zavargás 
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vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség megőrzése vagy az erkölcsök védelme, 
avagy mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükséges.”81 

4.2. Az államok terrorizmus visszaszorítására irányuló belső jogszabályai  

Az Európai Unió tagállamaiban a terrorizmus elleni harc területén nincs egységes 
szabályozás a Biztonsági Tanács vonatkozó határozatait és az EU jogszabályain 
alapuló vagyoni korlátozó intézkedéseket illetően. Annyi azonban elmondható, hogy 
az EU tagállamai általában keretszabályozással adnak felhatalmazást a szóban forgó 
intézkedések rendeleti úton történő meghozatalára82 és a Biztonsági Tanács, illetve az 
EU Tanácsa által összeállított természetes személyek és szervezetek nevét tartalmazó 
listák közzétételére. Több országban a keretszabályozás nem korlátozódik az EU 
normáira, vagy a terrorizmus tárgyára, hanem más nemzetközi kötelezettség 
végrehajtását is átfogóan szabályozza. Több nemzeti szabályozás egyenesen nem az 
EU, hanem az ENSZ normák végrehajtásának kötelezettségéből indul ki, abból a 
megfontolásból, hogy az EU maga is az ENSZ BT határozatait implementálja, jóllehet 
a BT listáit kiegészíti az európai hatáskörben felderített terroristák és szervezetek 
neveivel.83  

4.3. A magyar szabályozásról 

A terrorizmussal kapcsolatban Magyarország különböző államokkal közel harminc 
kétoldalú egyezményt kötött, melyeket főként kormányrendelettel ültettek be a magyar 
jogrendszerbe. A multilaterális egyezményeket három törvény és egy kormányrendelet 
implementálja. Ezek a terrorizmus visszaszorításáról szóló, Strasbourgban, 1977. 
január 27-én kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1997. évi XCIII. törvény, a 
robbantásos terrorizmus visszaszorításáról, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek 
Közgyűlésének 52. ülésszakán, 1997. december 15-én elfogadott nemzetközi 
egyezmény kihirdetéséről szóló 2002. évi XXV. törvény, a terrorizmus 
finanszírozásának visszaszorításáról, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek 
Közgyűlésének 54. ülésszakán, 1999. december 9-én elfogadott nemzetközi egyezmény 
kihirdetéséről szóló 2002. évi LIX törvény. A terrorizmus finanszírozásával 
kapcsolatban a New York-i egyezmény csak azt deklarálja, hogy „Minden Részes 
Állam, összhangban belső jogának elveivel, megteszi az ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy a területén található vagy a jogszabályai alapján létrehozott jogi 
személyt felelősségre lehessen vonni, ha a jogi személy irányításáért vagy ellenőrzéséért 

                                                 
81 Kihirdette: 1993. évi XXXI. törvény az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, 
Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv 
kihirdetéséről 
82 Néhány példát említve: Ausztria esetében az EU tanácsi és bizottsági rendeletek, KKBP álláspontok 
közvetlenül az osztrák jog részévé válnak, nincs külön végrehajtási norma. Dániában az EU minden 
vonatkozó határozatát közvetlenül alkalmazzák. Finnországban szintén automatikusan alkalmazzák az 
ENSZ BT és EU Tanács döntéseivel elrendelt szankciókat. 
83 Lásd például a 931/2001/KKBP álláspontban. 



 Nagy-Mihály Eszter: A terrorizmus elleni küzdelem… 

Optimi nostri 2009.  198 

felelős személy e minőségében követett el a 2. cikkben meghatározott valamely 
bűncselekményt. E felelősség büntetőjogi, polgári jogi vagy közigazgatási jogi lehet.”84 

A terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló 
rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes vagyoni korlátozó intézkedések 
elrendeléséről szóló 2001. évi LXXXIII. törvénnyel került be szabályozás a magyar 
jogba. A törvény alapján a korlátozó intézkedéseket rendeleti úton kellett volna 
bevezetni,85 90 napos hatállyal, azonban ez csak egyszer történt meg. 2002 közepétől 
2004. május 1-jéig a magyar szabályozásból teljesen hiányzott az ENSZ BT és az EU 
által elrendelt vagyoni és pénzügyi korlátozó intézkedések végrehajtásának 
szabályozása és ezzel együtt a lehetősége is. A Tektv.-vel kapcsolatos legnagyobb 
probléma az volt, hogy lehetővé tette volna az alapvető jogok korlátozását rendeleti 
úton, holott ezt a Magyar Köztársaság Alkotmánya csak törvényi szinten engedi meg, 
ezért ennek a törvénynek a tényleges alkalmazása elmaradt.  

Az EU-ba való belépéssel a szóban forgó közösségi aktusok külön implementáció 
nélkül is, automatikusan a nemzeti jog részévé válnak, ennek ellenére merülnek még fel 
ezzel kapcsolatosan problémák.  Ilyen lehet az, hogy a magyar büntetőeljárásról szóló 
1998. évi XIX. törvény szerint kizárólag büntetőeljárás keretében van lehetőség teljes 
körű vagyonzárolásra. Ezzel szemben a különböző listán álló személyek nem 
feltétlenül állnak büntetőeljárás alatt, tehát velük kapcsolatban kizárt a vagyonuk 
zárolása. Nem is beszélve a különböző szervezetekről, akik ellen a magyar jog szerint a 
büntetőeljárás folytatása fogalmilag kizárt.86 

Az uniós aktusok a teljes körű vagyonzárat rendelik el.87 Ez, mint ahogy a 
rendeletekből látható, kiterjedne mind az ingó, mint az ingatlan vagyonra. A megfelelő 
végrehajtást szabályozó tagállami szabályok hiánya miatt azonban a közösségi 
jogszabályok nem képesek érvényesülni.  

A Kormány a terrorizmus elleni küzdelem aktuális feladatairól szóló 2112/2004. 
(V. 7.) határozatával létrehozta a Terrorizmus Elleni Tárcaközi Munkacsoportot, ami a 

                                                 
84 New York-i szerződés 5. cikk. Kihirdette: 2002. évi LIX. törvény, a terrorizmus finanszírozásának 
visszaszorításáról, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 54. ülésszakán, 1999. december 
9-én elfogadott nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről. 
85 A terrorizmus elleni küzdelem a Magyar Köztársaság által vállalt nemzetközi kötelezettségeken 
alapuló egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről, azonban nem sokkal a meghozatala után hatályon 
kívül helyezték. 
86 A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 
csak egyes intézkedések kiszabását teszi lehetővé azon esetekben, amikor a jogi személy is érintett volt. 
87 Lásd 2580/2001/EK rendelet, 1 cikk: „1. Pénzeszközök, egyéb vagyoni értékek és gazdasági 
erőforrások: bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan, bármilyen módon szerzett 
eszközök és bármilyen – akár elektronikus, akár digitális – formában lévő olyan jogi dokumentumok 
vagy okiratok, amelyek az ezen eszközökre vonatkozó jogcímet vagy érdekeltséget bizonyítják, többek 
között bankhitelek, utazási csekkek, bankcsekkek, átutalási megbízások, részvények, értékpapírok, 
kötvények, váltók és hitellevelek. 2. Pénzeszközök, egyéb vagyoni értékek és gazdasági erőforrások 
befagyasztása: a pénzeszközök mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának vagy 
bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást vagy olyan módosulást 
eredményezne a vagyoni értékek volumene, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, 
rendeltetése tekintetében, amely lehetővé tenné a vagyoni értékek felhasználását, ideértve a 
portfoliókezelést is.” Lásd még 881/2002/EK rendelet 1. cikk (2) és (4) bekezdés. A többi rendelet 
lényegében ezeket pontosítja.  
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korábbi belügyminiszter irányítása alatt folytatta tevékenységét. A Munkacsoport 
feladata a határozat szerint az volt, hogy „tekintse át a terrorizmus elleni harc uniós 
politikájából és a kapcsolódó nemzetközi kötelezettségvállalásokból fakadó hazai 
feladatokat és kezdeményezze a szükséges intézkedések meghozatalát, valamint 
gondoskodjon az uniós és a nemzetközi intézményekben képviselt magyar álláspont 
összehangolásáról”.88 A 2112/2004 (V. 7.) Kormány határozatot módosította a 
2046/2007. (III. 19) kormány határozat, melynek értelmében ki kell dolgozni az EU 
által elrendelt vagyoni korlátozó intézkedések hatékonyabb hazai végrehajtásáról szóló 
kormány-előterjesztést. Részben ennek a határozatnak a következményeként fogadták 
el az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 
2007. évi CLXXX. törvényt. Ez a törvény azonban nem a Biztonsági Tanács, hanem 
kizárólag az Európai Unió által elrendelt korlátozó intézkedések végrehajtását 
szabályozza. 

Látható, hogy lépések már történtek, de ennek ellenére Magyarországon — 
hasonlóan több uniós tagállamhoz — e témában még nem született olyan átfogó 
jogszabály, amely a terrorizmus finanszírozásának visszaszorításával kapcsolatban a 
korlátozó intézkedések végrehajtását, az adatkezelést, a jogorvoslatokat és a 
mentesítési eljárást szabályozná, mind az Unió, mind a Biztonsági Tanács aktusai 
vonatkozásában. A fokozódó nemzetközi nyomás egyre sürgetőbbé teszi egy átfogó 
— nem csak az EU aktusainak, hanem a Biztonsági Tanács határozatainak 
magyarországi végrehajtását rendező — jogszabály kidolgozását, mivel azt 
Magyarország a jelen helyzetben nem képes teljes mértékben kezelni.  

IV. A terroristagyanús személyekkel és szervezetekkel szembeni 
kényszerintézkedések elleni jogorvoslatokkal kapcsolatos 
problémák 

1. Eljárási kérdések 

A terrorizmus elleni, korlátozó rezsimeknek alapvetően két típusát kell 
megkülönböztetni. Az első, az 1267. számú BT határozaton, és azt követő BT-
határozatokon alapuló rezsim, amely Oszama bin Laden, az Al-Kaida és a Talibán 
elleni korlátozó intézkedéseket határozza meg, és amelyeket az EU-ban a 
2002/402/KKBP közös állásponttal és a 881/2002/EK tanácsi rendelettel hajtanak 
végre. A korlátozó intézkedésekkel sújtott személyek listáját az 1267. számú BT-
határozat alapján létrehozott Al-Kaida Talibán Szankciós Bizottság állítja össze. A 
Szankciós Bizottságban a tagállamok képviselői foglalnak helyet. A személyek és 
entitások listára vételével kapcsolatos javaslataikat egy erre kidolgozott 
formanyomtatványon teszik meg. Ez a formanyomtatvány nem csak arról nyújt 

                                                 
88 2112/2004. (V. 7.) Korm. határozat a terrorizmus elleni küzdelem aktuális feladatairól. 
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információt, hogy adott személy melyik listázási kritériumoknak felel meg, hanem 
tartalmaz egy rövid összefoglalást és indokolást a személyről és a listázásról. 

A másik az 1373. számú BT határozaton, valamint az azt követő BT határozatokon 
alapuló és a terrorizmus elleni harc érdekében korlátozó intézkedéseket bevezető 
rezsim, amelyet az EU egy önálló intézményi és listázási mechanizmus (Clearing House 
és utódja, a Foreign Relations Counsellors Working Party89,90) és lista révén hajt végre a 
2001/931/KKBP közös álláspont és az azon alapuló 2580/2002/EK tanácsi rendelet 
alapján. Az alapvető különbség az Egyesült Nemzetek rezsimjéhez képest az, hogy az 
EU-s jogszabályok értelmében az uniós listára csak olyan személy kerülhet fel, aki ellen 
valamely tagállamban büntetőeljárás vagy nyomozás van folyamatban olyan 
cselekmény miatt, amelyet a 2001/931/KKBP közös álláspont terrorista 
cselekményként meghatároz.    

2. A listázási procedúra 

2.1. Az ENSZ keretei között  

A Biztonsági Tanács a terroristák listázására egy külön szervet hozott létre az 1267. 
számú határozatával. Az ENSZ égisze alatt az úgy nevezett Al-Kaida Talibán 
Szankciós Bizottság (vagy más néven az 1267-es Bizottság vagy Szankciós Bizottság) 
dönt a listázásokról. A listára csak az a személy kerülhet fel, akit valamely állam javasol. 
A „listázandó” entitásról a javasoló országnak információkat kell szolgáltatnia; 
azonban az nem szükséges, hogy büntetőeljárás folyjék ellene, hangsúlyozandó, hogy 
az ENSZ szankcióknak a megelőzés a céljuk.91 

A listáról való levétel érdekében a listázott személyek már nem csak saját 
kormányukhoz, hanem egy külön, erre a célra létrehozott szervhez is fordulhatnak. A 
BT az 1730-as határozatával alakított egy külön szervet, amelyhez a listázott entitások 
közvetlenül is benyújthatják a listáról való levételük iránti kérelmet. Ez a Focal Point, 
amely a Szankciós Bizottság által a listára felvettektől a listáról való levétel iránti 
kérelmeket fogadja. Ezen a hatáskörén túl a feladatai közé tartozik annak vizsgálata, 
hogy a hozzá beérkezett kérelmeket újonnan vagy ismételten terjesztették-e elő. Ha a 
kérelem ismételten előterjesztett, és nem tartalmaz újabb információt, akkor azt 
visszautalja a kérelmezőhöz. Igazolja továbbá a kérelem beérkezését, tájékoztatást 
nyújt a kérelmezőnek az általános eljárásról, valamint továbbítja a beérkezett 
kérelmeket az adott entitást a listára felvételét kezdeményező és a honosság szerinti 
kormánynak, hogy az a listázott személyről az információgyűjtést megkezdhesse.92 A 
Focal Point a kormányok és az entitások között közvetítőként is funkcionál, hiszen 
bármely kormánynak lehetőséget nyújt, hogy egy másik kormánnyal vagy a Szankciós 

                                                 
89 EU Tanácsa: Fight Against the Financing of Terrorism, 3.  
90 A továbbiakban: CP 931 WP. 
91 Security Council Committee established pursuant to Resolution 1267 (1999) concerning Al-Qaida and 
the Taliban and Associated Individuals and eEntities, Guidelines of the Committee for the Conduct of 
its Work, (a továbbiakban: Irányelvek), 6. szakasz (a) pont. 
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267_guidelines.pdf, 2008. 11. 30. 
92 U.N. Doc S/RES/1730 (2006), 2, 4, 5. pont. 
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Bizottság elnökével ezen intézményen keresztül kapcsolatba kerüljön. A BT ezen kívül 
még egy informális tevékenységet is ruházott a Focal Point-ra, nevezetesen azt, hogy 
amennyiben két kormány között vita van a listázott entitás levételét illetően, erről a 
Focal Point tájékoztatja a Szankciós Bizottságot, valamint biztosítja a listáról való 
levétel iránti kérelmek másolatát.93   

A listára felvett személy a másik lehetőség szerint közvetlenül a kérelmezett 
kormány segítségét kéri, hogy az nyújtsa be a Szankciós Bizottsághoz a listáról való 
levétele iránti kérelmet.94 A listán szereplő személynek kell gondoskodnia arról, hogy a 
kormány rendelkezésére bocsássa a listára kerülésének téves voltát alátámasztó vagy 
valószínűsítő információkat. A kérelmezett kormány megvizsgálja a hozzá beérkezett 
információkat, valamint megkeresi azt a tagállamot, amelynek kormánya az érintett 
személy listára való felvételét javasolta.95 A kormányok megosztják egymással az 
érintett személyről rendelkezésükre álló adatokat. Ezzel kapcsolatosan konzultálhatnak 
a Szankciós Bizottság elnökével is.96 Ha a kérelmezett kormánynak a továbbiakban 
még mindig az a célja, hogy az érintett személyt töröljék a listáról, akkor egy kérelmet 
kell benyújtania a Szankciós Bizottsághoz. A levételről vagy annak megtagadásáról a 
Szankciós Bizottság konszenzussal határoz. Ha valamilyen indoknál fogva a Szankciós 
Bizottság nem tud dönteni, akkor az elnök további tárgyalásokat kezdeményezhet a 
megállapodás elérése érdekében.97 A döntés előtt az elnök bátoríthatja a tagállamokat, 
hogy tisztázzák az ügyet. Ha a további tárgyalásokon sem születik döntés, akkor 
kérhetik a BT-t, hogy állapítsa meg a listázás jogosságát vagy jogtalanságát.  

A határozat megszab egy bizonyos időszakot arra, hogy a kormányok kicseréljék 
információjukat a listázott entitást illetően. Ha ez a három hónapos periódus letelik, és 
a továbbiakban már egyik kormány sem jelzi, hogy az adott entitást le szeretné vetetni 
a listáról, illetőleg erre a célra kérelmez egy további periódust, a Focal Point a 
Szankciós Bizottság minden országának elküldi a listáról való levétel iránti kérelem 
másolatát. Ha a következő egy hónap úgy telik el, hogy semelyik kormány nem kér 
sem újabb időtartamot, sem azt, hogy az adott entitást vegyél le a listáról, a kérelemmel 
nem foglalkoznak a továbbiakban, és erről a tényről a Szankciós Bizottság elnöke 
értesíti a Focal Point-ot.98    

A listázást és a listáról való levételt ugyanaz a szerv végzi, ezért nem alaptalan a 
kérdésfelvetés, hogy ez nem rontja-e le a szankciók hitelességét és alkalmazhatóságát. 
Az ENSZ-főtitkár által felkért független szakértői testület megjegyezte, hogy az eljárás, 
amelynek keretében a Biztonsági Tanács egyéneket vagy szervezeteket a listára feltesz 
vagy ott tart, a felülvizsgálat és a fellebbezés lehetőségének hiánya vagy meglehetősen 
minimális volta miatt jelentős problémákat okoz. Még az is elképzelhető, hogy 
alapvető emberi jogokat és normákat sért.99 Az úgynevezett „monitoring csapat”100 

                                                 
93 U.N. Doc S/RES/1730 (2006), 6 (b) pont. 
94 Irányelvek, 8. szakasz (a) pont. 
95 Uo. 8. szakasz (b) pont. 
96 Uo. 8. szakasz (c) pont. 
97 Uo. 8. szakasz (e) pont. 
98 U.N. Doc S/RES/1730 (2006), 6 (c) pont. 
99 Report of the Secretary-General’s High Level Panel on Threats, Challenges and Change, 2004. 
december 2. U.N. Doc. A/59/565, para. 152. 
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véleménye szerint az ilyenfajta aggályok elriaszthatják a tagállamokat a megfelelő nevek 
benyújtásától és a szankciók elvárható szigorral való alkalmazásától, ezáltal aláaknázzák 
az egész szankciós rendszer hitelességét.101 Ezzel kapcsolatban viszont felhozható egy 
ellenérv is. Mivel a Szankciós Bizottság az államok titkosszolgálatainak az információi 
alapján teszi listára az egyéneket, illetve az entitásokat, ezért ez az egyetlen szerv, 
amelyik az összes információval rendelkezik a listázottakról. A személyes adatok 
védelmét éppen ezért rontaná, ha a róluk begyűjtött titkos adatokat még egy szerv is 
kezelné. Nem beszélve arról, hogy a Szankciós Bizottság köteles hathavonként 
felülvizsgálni: a listán tartás a továbbiakban indokolt-e vagy sem.    

2.2. Az EU keretei között 

A listázást az EU-n belül a CP 931 WP végzi. Mint ahogy a Clearing House esetében 
is, ennek a csoportnak az eljárásai is teljesen titokban történnek. Az EU-s listázásra a 
931/2001/KKBP közös álláspont és a 2580/2001/EK rendelet alapján kerül sor. A 
2580/2001/EK rendelet, mivel a 2. pillér alapján fogadták el, nem vonatkozik az EU-
n belüli terroristákra, csak az EU-n kívüliekre.  Így jött létre az EU-s listázás azon 
specialitása, hogy az EU két, úgynevezett „belső” és „külső” listával rendelkezik. 
Ezekkel kapcsolatosan az EU közvetlenül végre tudja hajtani a vagyonbefagyasztást. A 
„külső” listán elsősorban a globális veszélyt jelentő szervezetek szerepelnek, 
amelyekkel kapcsolatosan már számos gond merült fel. A „belső” terroristák listájára 
való felvétel önmagában nem teszi lehetővé a vagyoni és a pénzügyi eszközök 
befagyasztását, mivel erre csak a 2580/2001/EK alapján lenne lehetőség. Amennyiben 
az Európai Unió területén működő terrorcsoport esetén szeretnénk elérni a vagyon 
befagyasztását, úgy a csoportot a „külső” listára kellene venni, amely jogi szempontból 
az alapjogi garanciák hiányában igencsak aggályos lehet. A listát kétféle módon 
frissíthetik: egyrészt automatikusan megjelennek a Biztonsági Tanács által terrorizmus 
miatt szankcionált személyek és szervezetek, másrészt a 2001/931/KKBP közös 
álláspont alapján az abban meghatározott eljárási kritériumok szerint a tagállamok 
egyhangú döntése alapján egyéb, a terrorcselekményt elkövető személyek, szervezetek 
is listára kerülhetnek.102 A listára kerülésre bármely ország javaslatot tehet. A listára 
kerüléssel kapcsolatban semmiféle közösen elfogadott álláspont nem létezik, a CP 
931WP a döntést egyedi elbírálás alapján hozza. A listát legalább hat havonként felül 
kell vizsgálni.103 A listázás azonban meglehetősen ellentmondásos, amire az Európai 
Bíróság rá is mutatott.104 

2007-ben az EU-s listázásokkal kapcsolatban változások mentek végbe. Ez egyrészt 
köszönhető az Európai Bíróságnak, ami az Organisation des Modjahedines du people 
d’Iran kontra Tanács ügyben megállapította az alapvető eljárási garanciák hiányát, és 

                                                                                                                                        
100 Ez a csoport az analitikus támogatás és szankció felügyelő csoport, amit a 1526-os BT határozat 
hozott létre, a hangsúlya a terrorista ellenes szankciókon van. 
101 Lásd U.N. Doc. S/2005/761, para. 4. 
102 931/2001/KKBP közös álláspont, 1. cikk (4) bekezdés. 
103 931/2001 KKBP és 2580/2001/EK. 
104 Lásd Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran kontra az Európai Unió Tanácsa, T-228/02. 
számú ügy, 2006. december 12, az Elsőfokú Bíróság ítélete. 
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erre fel is hívta a Tanács figyelmét. Eme eset után a Tanács kijelentette, hogy azon 
entitásoknak, akik a listán szerepelnek, kellőképpen meg fogja indokolni a listázásuk 
okait. Ez az úgy nevezett „indokoló nyilatkozatban” történik, amely tartalmazni fogja a 
cselekmény elkövetését, az autoritás megnevezését, azokat a bizonyítékokat, amelyek 
alátámasztják a cselekmény elkövetését. Az indokoló nyilatkozat kiadása mellett sor 
került a felek értesítésére is, hogy az entitás tudomást szerezhessen arról, hogy rajta 
van a listán. Sor került még a listáról való levétel szabályozására is. Ennek 
következtében a listán szereplő egyének és szervezetek bármikor benyújthatnak egy 
kérelmet — ehhez természetesen csatolniuk kell azokat a dokumentumokat, amelyek 
alátámasztják az állításaikat — a Központi Titkárságnak. A Központi Titkárság 
továbbítja a kérelmet a CP 931 WP-nek, amely 15 napon belül dönt.  

Megjegyezendő, hogy az Európai Unió nem csak a terrorizmussal kapcsolatba 
hozható személyek ellen alkalmazza a vagyonbefagyasztás intézményét, hanem 
különböző, az EU alapvető értékeivel összeegyeztethetetlen tevékenységek kapcsán is 
(pl. diktatórikus rezsimek, feltételezett háborús bűnösök ellen). Ma már igen nagy 
számban léteznek közösségi jogi aktusok ezen a téren is. 

Látható, hogy lépések már történtek a befagyasztási eljárás transzparensebbé 
tételére, azonban számos probléma még nem került megoldásra. Ilyen például az, hogy 
a tagállamok számára nem határoztak meg eddig még olyan követelményrendszert, 
amely meghatározná, hogy kiket ajánlhatnak a listára. Emellett a terrorista cselekmény 
is túl tágan definiált; olyanoknak is lehetőségük van felkerülni a listára, akik még 
kapcsolatba sem kerültek a terrorizmussal. A Clearing House demokratikusabbá tétele 
egy remek elgondolás, ennek ellenére határozatait még mindig titkokban hozza, nem is 
beszélve arról, hogy az állampolgároknak nincs megadva a kellő jogi védelem, hiszen a 
CP 931 WP nem csak „jogalkotóként” hanem végrehajtó szervként is funkcionál.105  

Az újítások azzal kapcsolatosan sem vezettek be szabályozást, hogy ha a CP 931 
WP elutasítja a kérelmet, akkor az érintettek melyik bírósághoz fordulhatnak.   

2.3. A bűnösség bizonyításának szintjei 

Büntetőjogi értelemben a bizonyításnak azokra a körülményekre kell kiterjednie, 
amely az ügy szempontjából relevánsak.106 Eltérő a bizonyítási szint a nyomozás 
elrendelésénél, a gyanúsításnál, a vádemelésnél, valamint a bűnösség kimondásánál. A 
bizonyítottságnak azon szintje, amely a bűnösség kimondásához szükséges, nem 
szabad, hogy összekeveredjen a listázásra való kritériumokkal. Különösen, mivel a 

                                                 
105 Az Egyesült Államok részletes szabályozással rendelkezik a Biztonsági Tanács 1267. és 1373. számú 
határozatai alapján az érintett személyek és szervezetek megjelölésre és listázására vonatkozó ajánlásra 
vonatkozóan. Ez az eljárás közigazgatási eljárás, az általános szabályok szerinti valamennyi eljárási 
garanciával, beleértve a meghallgatáshoz és a jogorvoslathoz való jogot. Az Egyesült Államokban lásd 
Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and 
Obstruct Terrorism Act of 2001 (Patriot Act 2001), az Egyesült Királyságban lásd Anti-Terrorism, 
Crime and Security Act 2001, II. 4. és IV. 10.105 Az EU-tagállamok többségében, az Egyesült Királyság 
kivételével még nincs ilyen szabályozott megjelölési eljárás. Ezen kívül az EU-tagállamokban az 1373. 
számú határozat végrehajtása egy külön rezsim alapján történik, melynek lényege, hogy csak olyan 
személyek kerülhetnek fel az Unió listájára, akik ellen nyomozás, vagy büntetőeljárás folyik. 
106 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról, 75. § (1) bekezdés. 
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listára való felkerülés kritériuma valamilyen bűncselekmény, általában terrorista 
cselekmény elkövetése. Az 1267-es Szankciós Bizottság véleménye szerint: „A bűnös 
elítélése nem feltétele a listára való felkerülésnek, és a tagállamoknak a listára való 
felkerülésre sem kell addig várniuk, amíg a nemzeti, adminisztratív, civil és büntető 
jogi eljárások befejeződnek az adott személyekkel szemben.”107 Hozzátette azonban, 
hogy a szankciók implementációjában való késedelem csak az al-Kaida és Talibán 
támogatóknak ad lehetőséget a szankciók elkerülésére. 

Ahol a monitoring csapat javasolja, ez a bizottság támogatja azon tagállamokat, 
amelyek még nem tették meg a megfelelő intézkedéseket, tegyenek annak érdekében, 
hogy lehetővé tegyék a listán lévő entitások vagyoni eszközeinek befagyasztását még 
bizonyított bűncselekmény hiányában is, illetve akkor, ha a büntetőeljárásokban még a 
szokásos bizonyítékokat sem sikerült felkutatni. Az ENSZ főtitkára 2005. július 20-án 
megjegyezte, hogy néhány tagállamnak a jelentéseiben felmerült az igény arra, hogy a 
büntetőjogi szerveknek kellő bizonyítékot kell felkutatniuk ahhoz, hogy a vagyoni 
eszközök befagyasztásra kerüljenek. Ez a bizottság azt is tisztázni szeretné, hogy egy 
ilyen eljárás megfelelne-e tagállamoknak az ENSZ Alapokmánya VII. fejezete alapján 
vállalt kötelezettségeinek. Mindezek következtében a bizottság kötelezi a tagállamokat 
egy olyan szabályozás kiépítésére, amely lehetővé teszi, hogy automatikusan és 
azonnali hatállyal befagyasszák azon entitás vagyoni eszközeit, amelyet a bizottság a 
listára felvesz.108  

Ennek ellenére álláspontom szerint a listázási eljárás akkor lehet hatékony, ha a 
megfelelő embereket célozza meg, ezért szükségesnek látszik az is, hogy olyan 
eljárásokat dolgozzanak ki, amelyek nem csak a listára való felkerülést, hanem az 
onnan való törlést is elősegítik. Nem beszélve arról, hogy meg kellene határozni a 
törvényes kereteket, és valamilyen módon be kellene tartatni az arányosság kritériumát. 

A listázási eljárások átláthatóbbá tétele elősegíti a korlátozó intézkedésekbe vetett 
nemzetközi bizalmat, és ezáltal előmozdítja a tagállamok szorosabb együttműködését. 
Tehát a zárlat mellett rendelkezni kellene arról is, hogy egy meghatározott körben ne 
lehessen bizonyos ügyleteket teljesíteni a korlátozó intézkedés hatálya alá tartozó 
személy, entitás számára. Tipikusan ilyen lehet egy pénzösszeg átadása. Ezzel 
kapcsolatosan a német másodfokú törvényszék, a Kammergericht Berlin előtt merült fel 
az a probléma, hogy nem lehet pontosan definiálni, mi érthető a terroristák támogatása 
alatt. Ez látható például a Gerda Möllendorf és Christiane Möllendorf-Niehuus contra 
Salam-Abdul Ghani El-Rafei, Dr. Kamal Rafehi és Agaal A. Al-Ageel ügyében.109 

A tagállamoknak fel kellene vázolniuk egy egyértelmű esettanulmányt vagy példákat 
azon cselekedetekhez, amik elegendőek a listázáshoz, mint ahogyan az Egmont Group of 
Financial Intelligence Units tette azáltal, hogy létrehozott száz ilyen esettanulmányt a 
pénzmosással kapcsolatban. Ezek után ezt széles körben meg lehetne osztani azon 
nemzeti szervekkel, melyek találkozhatnak ilyen cselekményekkel.  

                                                 
107 Lettre datée du 1er décembre 2005, adressée au Président du Conseil de securité par le Président du 
Comité du Conseil de sécurité créé par le résolution 1267 (1999) concernant Al-Qaida, les Taliban et les 
personnes et entités qiu leur sont associées, U.N. Doc. S/2005/760. 
108 U.N. Doc. S/2005/760. 
109 Lásd Gerda Möllendorf és Christiane Möllendorf-Niehuus által indított eljárásban, 
C-117/06. sz. ügyben, 2007. 10. 11. Európai Bíróság 2. Tanácsa. 
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3. A Biztonsági Tanács határozatainak bírósági felülvizsgálatával 
kapcsolatos kérdések  

A Nemzetközi Bíróság gyakorlatából az derül ki, hogy az Alapokmányból eredő 
kötelezettségek megelőzik a bármely egyéb nemzetközi megállapodás alapján fennálló 
kötelezettségeket. Az EU Elsőfokú Bírósága szerint az ENSZ Alapokmányából 
levezethető, hogy az ENSZ tagállamainak az Alapokmány alapján fennálló 
kötelezettségei vitathatatlanul megelőznek minden más, belső jogi vagy nemzetközi 
szerződési jogi kötelezettséget, beleértve az Emberi Jogok Európai Egyezménye 
(EJEE) alapján fennálló kötelezettségeket és a Római Szerződés alapján fennálló 
kötelezettségeket is. Az ENSZ jog dominanciája a nemzetközi szokásjogból ered. Az 
ezen elveket kodifikáló, a szerződések jogáról szóló bécsi egyezmény 27. cikke úgy 
rendelkezik, hogy egyetlen részes fél sem hivatkozhat belső jogának rendelkezéseire 
annak igazolásául, hogy elmulasztotta a szerződést teljesíteni. Másodsorban ezt a 
rendelkezést erősíti az Alapokmány 103. cikke is.110 Ez a szabály nem csak az ENSZ 
létrejöttét követően, hanem az azt megelőzően kötött szerződésekre, valamint a BT 
határozatainak végrehajtására is kiterjed.111 

3.1. Az Európai Unió sajátos státusa az ENSZ-ben 

Mivel az EU nyilvánvalóan nem tagja az ENSZ–nek, ezért formálisan nem kötik a 
BT határozatai.112 Ennek ellenére az 1990-es évek óta rendszeresen implementálja és 
alkalmazza a BT határozatokat. Az Elsőfokú Bíróság álláspontja ezzel kapcsolatban az, 
hogy az ENSZ Alapokmánya az EU-t közvetlenül nem köti, és ezért nem köteles az 
Alapokmány 25. cikkének megfelelően, elfogadni és végrehajtani a BT határozatait. 
Ennek ellenére mégis azon a véleményen van, hogy az EU-nak alkalmaznia kell a BT 
határozatait,113 már csak azért is, mivel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó 
1957-es szerződés megkötésekor a hat alapító állam — Belgium, Franciaország, 
Hollandia, Luxemburg, Németország — közül öt már tagja volt az ENSZ-nek. A 
Német Szövetségi Köztársaságot formálisan csak 1973. szeptember 18-án vették fel az 
ENSZ tagállamainak sorába, azonban az Alapokmányból eredő kötelezettségeinek 
tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettségvállalása szintén 1958-at megelőzően 
történt, ami kitűnik az úgynevezett kilenchatalmi konferencia114 záróokmányából.115 

                                                 
110 Lásd supra. 
111 Yusuf-ítélet, 239. 
112 Lavranos, 2007, 11. 
113 Lavranos, 2007, 11.  
114 1954. október 3-án, az Egyesült Királyság, Franciaország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, az 
Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Olaszország és a Német Szövetségi Köztársaság részvételével 
megrendezett konferencia. A jelenlévő államok megállapodtak többek között az NSZK 
újrafelfegyverzéséről, az Egyesült Államok kötelezettségvállalásáról, hogy Németországban továbbra is 
fenntartja katonai jelenlétét. Az NSZK vállalta, hogy lemond az atomfegyverek, a nagy hatótávolságú 
nehézfegyverek, bizonyos méret feletti hadihajók és bombázók gyártásáról, valamint kötelezettséget 
vállalt arra nézve, hogy a határok erőszakos megváltoztatására nem törekszik és a német egyesítést is 
csak békés eszközökkel törekszik megvalósítani. Lásd részletesebben 
http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=ISZBBP. 
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Ekkor az EK-t létrehozó államokat már kötelezték az Alapokmány rendelkezései. A 
tagállamok így nem ruházhattak át valamely egymással kötött szerződéssel több jogot a 
Közösségre, mint amennyivel ők maguk is rendelkeztek, és nem mentesülhettek az 
Alapokmány kötelezettségei alól sem.116  Az EU köteles úgy gyakorolni hatásköreit, 
hogy a nemzetközi jog releváns szabályait ne veszélyeztesse. 

Az ENSZ Alapokmányának 25. és 103. cikkéből azonban egyértelmű, hogy a 
cikkek csak az ENSZ tagjainak szólnak, és ennélfogva csak rájuk nézve bírnak 
kötelező erővel. Így valamennyi ENSZ tag köteles eleget tenni a BT-határozatainak, és 
az esetlegesen ellentmondó egyezményekből fakadó kötelezettségeket mellőzni a 
határozatok végrehajtása érdekében. Ez a kötelezettség azonban egyértelműen nem 
alkalmazandó az EU-ra,117 mivel a Közösség, mint olyan, más mint annak a tagállamai. 
Közvetlenül az ENSZ Alapokmányából folyó kötelezettségek nem köthetik, mert sem 
az ENSZ-nek nem tagja, sem a BT határozatainak nem címzettje,118 sem a tagállamok 
nemzetközi jogi kötelezettségei nem háramlanak át az EU-ra.119 

A nem ENSZ-tagok végrehajthatják a BT-határozatait — ahogy ezt az EU 
rendszeresen megteszi —, de erre a nem ENSZ tagok természetesen nincsenek jogilag 
kötelezve. Ennélfogva amíg az ENSZ Alapokmányának 103. cikke az ENSZ jogának 
prioritását írja elő az ENSZ tagokat illetően, ezen prioritás nyilvánvalóan nem érinti az 
EU-t.120 Ennek következtében nem lehet amellett érvelni, hogy az 1986-os bécsi 
egyezmény121 30. cikk (6) bekezdése az ENSZ jog EU jog feletti elsőbbségét 
biztosítja.122 Különösen is erről van szó, mivel a közösségi jogrendet egy, a nemzetközi 
jogrendtől megkülönböztetett, önálló és sui generis123 jogrendként kell felfogni. Ennek 
következtében az EU meg akarta határozni, és valóban meg is határozta a normák 
belső hierarchiáját, amelynek csúcsára azonban nem az ENSZ Alapokmányát 
helyezte.124 A közösségi jogrenden belüli normák hierarchiája szerint az EU 
alapszerződései állnak a hierarchia csúcsán (beleértve az Emberi Jogok Európai 
Egyezményét, mint az EU és a tagállamai szerinti elsődleges jogot). Ezeket azon 
nemzetközi szerződések és nemzetközi szervezetek döntései követik, amelyek a 
közösségi jogrend részévé váltak. Ezután következik az EU másodlagos joga — 
rendeletek és irányelvek —, majd a nemzeti jog. Következésképpen, még ha valaki el is 
fogadná, hogy az ENSZ határozatai kötelező erővel bírnak az EU-ra, és a közösségi 
jogrend részévé válnak, akkor sem bírnának elsőbbséggel az EU alapszerződéseivel 

                                                                                                                                        
115 Yusuf-ítélet, 237. 
116 Yusuf-ítélet, 245. 
117 Lavranos, 2007, 10. 
118 Yassin Abdullah Kadi kontra Európai Unió Tanácsa és Európai Közösségek Bizottsága, T-315/01. 
számú ügy, 2005. szeptember 21, Elsőfokú Bíróság. 
119 Haltern, 2007, 538.  
120 Lavranos, 2007, 10. 
121  Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between 
International Organizations, Vienna, 21 March 1986, Article 30 (6). 
122 Lavranos, 2007, 11. 
123 Lásd NV Algemene Transport- en Expeditie onderneming van Gend &Loos Netherlands Inland 
Revenue Administration, Case 26/62 [1963] ECR 1. 
124 Lavranos, 2007, 13. 
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szemben. Ezzel szemben minden esetben meg kell felelniük az EU jogrendjében 
megtalálható, legmagasabb szintű normáknak, amelyek az EU alapszerződései.125 

Ezért nem helyes kijelenteni — mint ahogy azt az Elsőfokú Bíróság tette a Yusuf 
illetve a Kadi ügyekben — hogy az EU-t a tagállamokkal azonos módon kötik az 
ENSZ szankciók. Pontosan ezen okból dől meg az Elsőfokú Bíróság teljes 
érvrendszere. Az Elsőfokú Bíróság (az Európai Bírósághoz hasonlóan) nem része az 
ENSZ struktúrájának, ennélfogva képes — és az EU jog szerint köteles — a bírói 
jogorvoslat biztosítására és a BT határozatait implementáló másodlagos EU 
szabályoknak az elsődleges EU joggal (az EU alapszerződésével és az Emberi Jogok 
Európai Egyezményében meghatározott jogokkal) való összhangjának 
meghatározására szolgáló jogkörét gyakorolni.126 

3.2. A BT határozatainak a közösségi jogba történő implementációja 

A pénzügyi szankciókat jelentő BT-határozatok EU általi alkalmazásának indoka az, 
hogy a külkereskedelem az EU kizárólagos kompetenciájába tartozik a Római 
Szerződés 133. cikkelye alapján.127  

Mielőtt bekerülnek az EU tagállamok belső jogrendjébe, a BT határozatok először 
az európai jogba kerülnek átültetésre. Más szóval: az ENSZ határozatok „közösségi 
jogiasítása” történik. A BT határozatok közösségi jogba való implementálása egy 
kétlépcsős folyamat. Első lépésként a Közös Kül- és Biztonságpolitika döntéshozatali 
folyamatán belül az EU tagállamok egy közös állásponttal kapcsolatban tárgyalásokat 
kezdenek, ahol megegyeznek a közös fellépésben. A második szinten az EU Tanácsa 
foganatosítja a megfelelő jogi lépéseket; ez általában valamilyen határozat meghozatalát 
jelenti a Római Szerződés 301. cikkelye alapján, és amennyiben a szankciók pénzügyi 
dimenziókat is öltenek, a Római Szerződés 60. cikkelye alapján. Ezután az EU 
határozatokat az EU hivatalos lapjában teszik közzé, és attól a pillanattól kezdve 
közvetlenül alkalmazható minden EU tagállamban.128 

Ennek az a következménye, hogy a klasszikus ENSZ határozatok és a nemzeti 
jogszabályok közötti kapcsolat módosításra kerül, és ezzel a folyamattal egy harmadik 
jogi szint kerül a nemzetközi és nemzeti jogi szintek közé, azaz a klasszikus jogi 
kapcsolatokat egy újfajta EU jogszabályok általi determinált jogi kapcsolat váltja fel.129  

3.3. A BT határozatok felülvizsgálatával kapcsolatos problémák 

A Biztonsági Tanács abban a kivételezett helyzetben van, hogy saját 
kompetenciájának meghatározója és egyben saját következetlenségének bírája lehet.130 
Sok bírálat érte a Biztonsági Tanácsot azzal kapcsolatban, hogy nem létezik olyan 
nemzetközi vagy nemzeti fórum, amely a határozatait felülvizsgálhatná. A 
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felülvizsgálat intézménye azért is fontos lenne, mert a világ lakosságának töredékét 
képviselő államok hoznak olyan döntést, amely minden ENSZ tagállamra kötelező.131  

A múlt évtizedben a szankciós eszközök használata mind az államok, mind a 
természetes személyek ellen megszaporodott. Noha a múltbeli szankciókat csak 
államok vagy kormányok ellen alkalmazták, újabban, a terrorizmus elleni harc 
megindítása óta a Biztonsági Tanács szankciói speciálisan egyéneket és szervezeteket 
céloznak. Az úgy nevezett „intelligens szankciók” (smart sanctions) által. A magánfelek 
ellen kizárólag akkor hoznak határozatot, hogy ha azt gyanítják, hogy az adott fél 
együttműködik a terroristákkal. Ennek az az értelme, hogy mivel kifejezetten 
entitásokat céloznak, csökkentik az érintett ország polgári lakosságának szenvedéseit. 
2001-ig az „intelligens szankciók” főleg az egyes államok politikai vezetői, és ezek 
támogatói ellen irányultak. 

Az „intelligens szankciók” kifejezetten a bankszámlán található vagyoni értékek 
befagyasztására fókuszálnak. Ennek indoka, hogy ezen fedezet felhasználásával az 
egyéneknek ne legyen lehetőségük terrorista cselekmények finanszírozására.132 A 
bankszámlák zárolása, ha nem is szünteti meg a bankszámlán lévő pénz feletti 
tulajdonjogot, a rendelkezési jogot erősen korlátozza. Ebben az esetben, véleményem 
szerint mindenképp szükséges lenne egy olyan fórum, ahol a BT határozatait meg 
lehetne támadni, ha már a BT a speciálisan személyhez kötött szankciókkal az alapvető 
szabadságjogokba avatkozik.  

A BT határozatainak felülvizsgálatával kapcsolatosan számos kérdés merült fel, 
mivel a nemzetközi jogrendszer nem ad lehetőséget a Biztonsági Tanács döntéseinek 
semmilyen automatikus felülvizsgálatára. Ez azonban nem zárja ki a lehetőséget, hogy 
a gyakorlatban, akár közvetetten, akár alkalomszerűen, például bírói úton kezeljék az 
ultra vires kérdéseit.133 Ezzel a témával kapcsolatban azonban három kérdést 
mindenképp meg kell válaszolni. Az első az, vajon létezik-e olyan fórum, amely 
felülvizsgálhatja a BT határozatait. Ha erre a válasz igenlő, akkor a következő 
probléma az, vajon ez a szerv jogosult-e az Alapokmány VII. fejezete alapján hozott 
BT határozatok felülvizsgálatára is. Ha létezik ilyen jog, akkor ennek a 
felülvizsgálatnak milyen keretek között kell folynia?134  

Az ENSZ több mint 60 éves működése alatt még nem sikerült választ találni arra a 
kérdésre, vajon melyik az a szerv, amely előtt ezek a határozatok megtámadhatók. 
Amióta a BT már nem csak tagállamokra, hanem az „intelligens szankciók” keretében 
közvetlen személyekre és szervezetekre is kötelezettséget állapít(hat) meg, egyre 
sürgetőbb ennek a kérdésnek a megválaszolása. Vegyük számba, hogy mely fórumok 
lehetnek illetékesek a felülvizsgálatra. 

3.3.1. A Nemzetközi Bíróság joghatósága 

A Nemzetközi Bíróság az ENSZ egyik főszerve.  A Bírósághoz az Alapokmány 35. 
cikk (1) bekezdése alapján csak „az ezekben az Alapszabályokban részes Államok 
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fordulhatnak”. A Bíróság joghatósága kiterjed minden ügyre, amelyet a felek elé 
terjesztenek és minden olyan kérdésre, amelyet az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 
vagy a hatályban levő nemzetközi szerződések és egyezmények elé utalnak.135  

„A [Nemzetközi] Bíróság bármilyen jogi kérdésben tanácsadó véleményt 
nyilváníthat bármely olyan szerv megkeresésére, amely az Egyesült Nemzetek 
Alapokmánya által, vagy annak értelmében ilyen megkeresés előterjesztésére 
jogosult.”136 Egy ilyen vélemény alkalmával a Nemzetközi Bíróságot bármely 
kérdésben állást foglalhat.137 Ebbe beletartozhat a BT döntések érvényességének a 
vizsgálata is. Fontos azonban megemlíteni, hogy csupán véleményezésről van szó, 
amely nem kötelező erejű. 

A Lockerbie-ügyben felmerült a Nemzetközi Bíróság felülvizsgálatával kapcsolatos 
lehetőség. Mivel, ha egy ügy a Nemzetközi Bíróság előtt van, és ezzel az üggyel 
kapcsolatban a BT kötelező határozatokat hoz a felekre nézve, akkor a Nemzetközi 
Bíróság hatáskörébe tartozik annak az eldöntése, miként alkalmazzák és 
implementálják a határozatot. Ez még akkor is így van, ha a Nemzetközi Bíróság 
konkrétan nem akarja a határozatot felülvizsgálni. Tehát, ha a Nemzetközi Bíróság a 
Lockerbie-ügyben érdemi döntést hozott volna, akkor lehet, hogy azt is el kellett volna 
döntenie, a BT határozatok vajon valójában szükségessé tették-e Líbia számára a 
vádlott személyek átadását, és ez a BT döntés valójában ellentmondásos volt-e.138  

3.3.2. Az Emberi Jogok Európai Bírósága 

Mint ismeretes, az Emberi Jogok Európai Bíróságát a magánszemélyek által 
elszenvedett emberi jogi jogsértések orvoslására alapították, akiknek viszont 
valamennyi rendelkezésre álló rendes jogorvoslati lehetőséget ki kell meríteni, mielőtt 
ezen szervhez fordulhatnának. Az államok nemzeti szabályozása azonban még 
meglehetősen hiányos a vagyonzárolási eljárással kapcsolatban, vagyis többnyire nincs 
olyan nemzeti fórum, amely egyáltalán felülvizsgálhatná a vagyonzárolást. A nemzeti 
jogorvoslati lehetőségek kimerítése ennélfogva már csak azért is lehetetlen, mert 
némely országban egyáltalán nincs lehetőségük a feleknek még a bírósági 
felülvizsgálatra sem.  

3.3.3. Az Európai Közösségek Bírósága 

Mivel a listázási eljárás két szinten zajlik, ha az EU valakit listára vesz, akkor az 
ezzel kapcsolatos jogorvoslati eljárásra értelemszerűen — és Római Szerződés 133. 
cikke alapján — akár az Európai Közösségek Bíróságát is sor kerülhet. Az Elsőfokú 
Bíróság úgy ítélte meg, hogy nem rendelkezik hatáskörrel az ENSZ szankciók 
érvényességének és törvényességének felülvizsgálatára. Ha ezt megtenné, akkor 
nyilvánvalóan a BT hatáskörét ásná alá, mivel az ENSZ Alapokmánya alapján a BT-

                                                 
135 ENSZ Alapokmány, 36. cikk. 
136 Uo. 65. cikk. 
137 ENSZ Alapokmány, 96. cikk (1) bekezdés: „A Közgyűlés vagy a Biztonsági Tanács a Nemzetközi 
Bíróságtól bármely jogi kérdésben tanácsadó véleményt kérhet.” 
138 Mathenson, 2004, 621–622. 
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határozatai kötelezőek az ENSZ összes tagállamára nézve. Tehát a BT határozatai 
nem tartoznak az Elsőfokú Bíróság által végzett bírósági felülvizsgálat alá, és az 
Elsőfokú Bíróság nincs feljogosítva, hogy ezen határozatoknak a jogszerűségét a 
közösségi jogra való tekintettel, akár csak kapcsolódó jelleggel megkérdőjelezze.139 Az 
Elsőfokú Bíróság továbbá azt is kifejezetten felismerte, hogy az ENSZ jogának ezen a 
síkján nincs olyan mechanizmus, ami a határozatokat az alapvető jogok megsértése 
szempontjából felülvizsgálná és szükség esetén visszautasíthatná.140 Az Elsőfokú 
Bíróság szerint ez a hézag nem véletlen, hanem a BT szándékos döntése volt. A 
Biztonsági Tanácsnak lehetősége lett volna akár egy bíróságot is alapítani, ami 
felülvizsgálhatná a listázásokat. De a BT nem élt ezzel a lehetőséggel; kizárólag egy 
olyan bizottságot hozott létre, amely gyakran nemzeti titkosszolgálatok bizalmas 
információi alapján szabja ki a szankciókat, úgyhogy 2007-ig az érintettek az 
intézkedések tényalapját sem ismerhették meg, és nem vonhatták kétségbe.141 Ha bírói 
jogorvoslatra nem is, azért az érintett személyeknek vagy szervezeteknek lehetőségük 
van egyéb eljárások, például diplomáciai eszközök a saját kormányuk segítségével 
történő igénybevételére annak érdekében, hogy az ENSZ Szankciós Bizottság levegye 
őket a listáról.142 Ebből is levezethető, hogy az EU nem címzettje a BT határozatinak, 
mivel a közösség maga nem rendelkezik a diplomáciai védelem intézményével. Ebből 
a szempontból egyik intézmény sem tekinthető kormánynak, akit meg lehetne kérni az 
egyének jogi védelemre. A bíróság álláspontja is az volt, hogy a diplomáciai védelem 
csak tagállami szinten érvényesíthető.143 

A ténynek, hogy a nemzetközi színtéren nem áll magánszemélyek rendelkezésére 
olyan bírói jogorvoslat, amely lehetővé tenné a listázás törvényességének 
megtámadását  — ahogy azt maga az Elsőfokú Bíróság is elismerte az Ahmed Ali 
Yusuf és Al Barakaat International Foundation kontra az Európai Unió Tanácsa 
ügyben,144 vagy akár a Yassin Abdullah Kadi kontra az Európai Unió Tanácsa 
ügyben145 —, arra kellett volna indítania az Elsőfokú Bíróságot, hogy jogkörét 
különösen is a bírói jogorvoslat nyújtásának körében gyakorolja, a közösségi jogrend 
részeként biztosított alapvető jogok egyikének kiemelkedő jelentőségére tekintettel.146 

3.3.4. Az ENSZ és a ius cogens általi kötöttség 

Az Elsőfokú Bíróság két ügyben is döntést hozott 2005-ben az EU és a tagállamai 
által implementált, közvetlenül egyéneket és privát szervezeteket célzó ENSZ 
határozatokról. Az Elsőfokú Bíróság ezekben az ítéletekben megállapította: őt is kötik 
az ENSZ-nek az Elsőfokú Bíróság számára a BT határozatokkal szembeni jogi 
felülvizsgálatot a BT határozatoknak a közösségi joggal és az Emberi Jogok Európai 
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Egyezménye által védelemben részesített alapvető emberi jogokkal való 
kompatibilitásának szempontjából tiltó határozatai.147  

Az Elsőfokú Bíróság arra hivatkozott, hogy ugyanúgy kötik a BT határozatai, mint 
a tagállamokat, így csupán egyetlen egy esetben jogosult az ENSZ szankciók 
implementálására szolgáló közösségi jogi intézkedések  felülvizsgálatára, ha a ius cogens 
sérelme következik be. 2008 szeptemberében azonban érdekes fordulatot vettek az 
események, amikor az Európai Bíróság — az Elsőfokú Bíróság említett ítéletét 
felülbírálva — megsemmisítette az Európai Unió Tanácsának pénzeszközök 
befagyasztásáról szóló rendeletét. A Bíróság álláspontja szerint igenis van joghatósága 
a Biztonsági Tanács terroristaellenes határozatait végrehajtó közösségi intézkedések 
jogszerűségének felülvizsgálatára. Ennek megfelelően a testület megállapította, hogy az 
Európai Unió Tanácsa megsértette az érintett személyek alapvető emberi jogait, 
ideértve a jogorvoslathoz való jogot és a tulajdohoz való jogot is.148 

Az ENSZ Alapokmányának preambulumából kitűnik, hogy az ENSZ céljai közé 
tartozik az alapvető emberi jogok védelme, amelyek tehát az ENSZ-et, és így a BT-t is 
kötik. A bécsi egyezmény 53. cikke szerint: „A szerződés semmis, ha megkötésének 
időpontjában az általános nemzetközi jog valamely feltétlen alkalmazást igénylő 
szabályába ütközik. Ezen egyezmény alkalmazási körében az általános nemzetközi jog 
feltétlen alkalmazást igénylő szabálya olyan normát jelent, amelyet az államok 
nemzetközi közössége, mint egész, olyanként fogadott el és ismert el, mint amelytől 
nem lehet eltérni és amelyet csak a nemzetközi jognak az ugyanilyen jellegű későbbi 
szabályával lehet megváltoztatni.” Ebből látható, hogy azok a nemzetközi szerződések, 
határozatok és egyéb jogforrások, amelyek a ius cogensszel ellentétben állnak, semmisek. 
A nemzetközi jog alapján arra a következtetésre lehet jutni, hogy a BT-határozatok 
kötelező ereje elvének létezik egy korlátja; a határozatoknak tiszteletben kell tartaniuk a 
ius cogens rendelkezéseit, ellenkező esetben a határozatok nem kötelezők a 
tagállamokra. A bíróság 2005-ben arra hivatkozott, hogy saját meglátása szerint, csak 
abban az esetben lenne jogosult a határozatok felülvizsgálatára, ha azok a ius cogensbe 
ütköznének. 

A mellett azonban, hogy a ius cogens normáinak megsértését csak ritkán lehet 
megállapítani, az ENSZ szankciók által érintett magánszemélyek számára a problémák 
már a kérelem benyújtásának fázisában megkezdődnek, nevezetesen: tudják-e 
bizonyítani, hogy a locus standi149 Elsőfokú Bíróság előtti feltételeinek megfelelnek. Az 
ENSZ-szankciókat normális esetben EK-szabályozás implementálja. Ilyenkor az 
érintett magánszemélyeknek először a locus standi követelményeit kell teljesíteniük, 
továbbá be kell bizonyítaniuk, hogy a ius cogens normáit megsértették, mielőtt az 
Elsőfokú Bíróság egyáltalán kész felülvizsgálni az ENSZ szankciókat implementáló 
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EK rendelkezéseket.150 Az Elsőfokú Bíróság kifejlődött esetjoga alapján a 
magánszemélyek csak akkor rendelkeznek a locus standival, ha az intézkedés közvetlen 
és egyedi hatással bír rájuk. Ezen feltételek csak kivételes esetekben teljesülnek a 
természetükből fakadóan általános alkalmazásra irányuló szabályozás esetén. Annak 
ellenére, hogy az Elsőfokú Bíróság megpróbált a Jégo-Quéré ügyben151 alkalmazott szigorú 
standardjaitól eltérni, az Európai Bíróság ezt felülvizsgálati ítéletében felülbírálta.152 

V. Záró gondolatok és de lege ferenda javaslatok 

A terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos fő jogi nehézségeket az 
intézkedésekkel érintett személyek jogorvoslati lehetőségeinek és jogainak hiányos 
voltában lehetett megtalálni. Az ENSZ Szankciós Bizottságának listájára felkerült 
személyek érdekében csupán kormányaik járhatnak el, az EU listáival érintettek 
számára a Központi Titkárságon keresztül vezet az út a CP 931 WP 
munkacsoporthoz, a titokzatos Clearing House utódához, amely egy személyben 
döntéshozó és végrehajtó szerv, mivel az EU bíróságainak joghatósága nem terjed ki 
ezen ügyekre. A nemzeti bíróságok előtti igényérvényesítés az EU és ENSZ 
rendelkezésekkel szemben szintén nem kecsegtet sikerrel. 

A terrorizmus ellenes harc jogosságát kevesen vitatják, ezzel szemben az 
alkalmazott eszközök és eljárásmód legalábbis aggályosak egy magát demokratikusnak 
felfogni akaró közösségben. Érdemes röviden áttekinteni, hogy a jövőben mely 
irányokban lehetséges a rendszer emberi jogi alapelvek és garanciák mentén történő 
tökéletesítése, és ez által az intézkedések hitelességének megtartása. 

A problémát, mint a fentiekből látható, az jelenti, hogy nemzetközi jogi entitások, 
mint a Biztonsági Tanács, a Szankciós Bizottság vagy az EU Tanácsa, magánszemélyek 
jogait és kötelezettségeit kezdték befolyásolni anélkül, hogy ezen hatások ellen a 
nemzetközi jog sajátosságaiból fakadóan az államok belső jogában megtalálható 
alkotmányos garanciák és ellensúlyok a magánszemélyek javára érvényesülni tudnának. 
Két irányba lehet tehát elindulni: vagy a nemzetközi jogi entitások jogait kell 
megnyirbálni (ami valószínűleg több kárt okozna, mint hasznot, és kivitelezhetetlennek 
is tűnik), vagy a magánfelek számára kell a megfelelő védekezés lehetőségét 
megteremteni, és ezzel a mérleg elbillent serpenyőjét egyensúlyba hozni. 

Érdemes az ENSZ, az EU és az egyes nemzetállamok szintjét megkülönböztetve 
vizsgálni a kérdést. 

Az ENSZ és a Szankciós Bizottság szintjén a magánszemélyek eddigi, 
kormányaikon keresztül fennálló lehetőségét lenne szükséges kiterjeszteni oly módon, 
hogy a magánfél közvetlenül fordulhasson egy, a lehetőségekhez mérten független 
jogalkalmazói-bírói testülethez, ahol a büntetőjogból ismert garanciák mellett lehetne 
ügyét tárgyalni.153 Ez vagy a Nemzetközi Büntetőbíróság, vagy akár egy új testület 
lehetne. Ez utóbbi esetében szükséges a magánfelek perbeli legitimációját 
megteremteni. A bírói testület döntései a Szankciós Bizottság listáihoz hasonló erővel 

                                                 
150 Lavranos, 2006, 476. 
151 T-177/01. számú ügy. 
152 Lavranos, 2006, 475. 
153 Tappeiner, 2005, 124.  
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bírnának az ENSZ-tagállamok számára, és ezzel az EU-ban fennálló gyakorlat szerint 
az EU is kötelezve érezné magát általuk. Azt az utópisztikus ötletet, ami szerint a BT 
határozatait egy, a BT felett álló bírói testület vizsgálná felül emberi jogi 
szempontokból, elvethetjük. 

Az EU szintjén e mellett szükséges az Elsőfokú Bíróság vagy az Európai Bíróság 
hatáskörét ezen ügyekben a második és harmadik pillérre is kiterjeszteni. A „belső” és 
„külső” lista közötti erőltetett különbséget meg kellene szüntetni, és valamennyi 
érintett személy számára a megfelelő eljárásjogi garanciákat biztosítani. Az egyelőre 
demokratikus kontroll nélkül működő CP 931 WP eljárásának transzparenciáját 
biztosítani kell, akár a nagyközönség, de legalábbis az EU vagy az érintett személy 
állampolgársága vagy illetősége szerinti állam valamely szintű bíróságai számára. A 
hatalmi ágak megosztásának több száz éves alapelve szerint a CP 931 WP listára való 
felvételről szóló döntései felülvizsgálatát bírói szervnek szükséges végeznie. 

Az ENSZ, illetve EU-tagállamok számára a követelményeket a listára való felvétel 
iránti kérelem megalapozottságánál kell felállítani. Az államoknak egy nyilvános, 
logikus, széles körben alkalmazható és kétértelmű meghatározások nélküli 
kritériumrendszer alapján lenne lehetséges a listára való felvételt kérni, és amennyiben 
ezzel ellentétesen cselekszenek, saját nemzeti bíróságaik előtt az érintett és 
jogellenesen sérelmet szenvedett személyek kártérítési igényt érvényesíthetnének. 

A magyar szabályozás tekintetében annyit jegyzünk meg, hogy egy átlátható 
szabályozásra van szükség, amely azon túl, hogy az Alkotmánnyal összhangban van, 
nem csak az Európai Unió, hanem az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt 
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szól, hiszen azok jogalapja 
az EU szabályok nélkül hiányzik. 
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A HIV-vírussal való megfertőzés büntetőjogi 
vonatkozásai 

 

Nogel Mónika 

 

Témavezető: Dr. Kovács Gábor dékánhelyettes, egyetemi docens 

I. Bevezető gondolatok 

Minden kornak megvan a maga „pestise”. Napjainkban az AIDS vívta ki magának 
ezt a nem túl hízelgő megnevezést.1 E tünetegyüttes egy olyan kor szimbólumává vált, 
amelyben a félelem, előítélet és irracionalitás küzd az értelemmel, a felelősséggel és a 
közösségi erőfeszítésekkel. Olyan társadalmi erőket (politikai szenvedélyeket, 
önvédelmi reflexeket, szegregációs törekvéseket, fajgyűlöletet stb.) képes életre kelteni, 
melyekről hajlamosak voltunk azt hinni, hogy már nem támadhatnak fel, így e 
betegséget az általa okozott mortalitásnál is nagyobb mértékben teszik félelmetessé 
virulens társadalmi következményei — mindenekelőtt e kórnak a társadalmi 
kötelékekre gyakorolt romboló hatása.2  

 A történelem során bármilyen járvány sújtotta a lakosságot, a fertőzöttek 
között mindig voltak olyanok, akik többé-kevésbé megmagyarázható módon túlélték a 
betegséget. A HIV-vírus azonban éppen a védekezési rendszer elemeit támadja meg és 
roncsolja szét, így a szervezet képtelen úrrá lenni a betegségen és egyelőre nincs olyan 
gyógyszeres készítmény, amely megelőzhetné a bajt vagy meggyógyítaná a beteget.3 

 A kór elterjedtségének és gyógyíthatatlanságának ténye önmagában még nem 
szolgálhat magyarázatul a kérdésre, miért kap helyet e téma egy büntetőjogi tárgyú 
dolgozatban. Általában elmondható, hogy az emberek többsége medicinális, vagy 
legfeljebb társadalmi oldalról vizsgálja a betegséget. Az AIDS-pandémia kitörését 
követően azonban hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy erre az egészségügyi válságra 
nincs egyszerű válasz, mert a betegség orvosi, társadalmi és jogi problémák egész sorát 
veti fel, melyek megoldása az egész világ számára félelmetes feladatot jelent.4 Nem 
lehet e körben kétséges a büntetőjog létjogosultsága sem. 

Magyarországon — egyelőre — nincs érdemleges AIDS-diskurzus, nincs a 
kérdésnek (nem orvosi jellegű) irodalma sem. 

Felmerülhet a kérdés, miért jelent ez problémát. Válaszul Léderer Pál sorait idézem: 
az ,,AIDS a társadalmi kötelékekre gyakorolt romboló hatása révén még a jogállamiság 
komoly hagyományaival rendelkező országokra is nem lebecsülendő veszélyt jelent. 
Hosszú évtizedes demokratikus hagyományok és toleranciára való képesség híján, a 

                                                 
1 „A „pestis” az a metafora, amelyet leggyakrabban alkalmaznak az AIDS-járványra.” Sontag, 1990, 63. 
2 Beauchamp, 1994, 32.  
3 Pécsi, 1994, 94. 
4 Balogh, 2003, 28. 
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sok mindenben bizonytalan, sok mindentől szorongó magyar állampolgár számára 
még fontosabbnak tűnik a széles körű tájékoztatás”.5 

Visszagondolva a közelmúltban napvilágra került olyan esetekre, ahol a büntetőjog 
vasszigorral próbált lesújtani olyan HIV-vírussal fertőzött fiatalokra — akik a vádak 
szerint szándékosan megfertőzték vagy a fertőzés veszélyének tették ki szexuális 
partnereiket —, és nem tudtak a bíróságok felelősségre vonni közülük senkit, már 
kikristályosodnak a tanulmány megszületésének indokai. Kutatásaim során azokat az 
okokat igyekeztem feltérképezni, melyek e probléma fennállását okozzák.  

A tanulmány kilenc fejezetre bontható, a fertőzés/betegség bemutatása után az 
általános jogi kérdések kerülnek tárgyalásra. A dolgozat gerincét a HIV-vírussal való 
megfertőzés büntetőjogi relevanciájának vizsgálata képezi, mely számba veszi a 
lehetséges pönalizálási módokat, végezetül alternatív megoldásként egy önálló 
bűncselekmény lehetséges formáját és tartalmát vázolja fel. 

Dolgozatomban igyekeztem megteremteni az egyensúlyt a statikus leíró részek és a 
gyakorlati tapasztalatok dinamikusabb elemzése között. Az olvasó számára a 
tanulmány lehetőséget biztosít a témában jártas hazai és külföldi szakemberek 
véleményének megismerésére is, hiszen helyet kapott a műben az intézménnyel 
összefüggő egyes részkérdésekre vonatkozó nézetek szisztematikus elemzése. 

Mivel a felmerülő kérdésekhez és problémákhoz alapvetően kritikai szemlélettel 
közelítettem, az ezzel kapcsolatos egyéni megállapítások és vélemények is 
elmaradhatatlan részei dolgozatomnak. 

II. A HIV-vírusról és az AIDS-ről általában 

Mielőtt a HIV-fertőzéssel és AIDS-el kapcsolatos jogi kérdésekre rátérnék, 
fontosnak tartom röviden szólni a vírus és betegség természetéről, sajátosságairól. 

1. A HIV és az AIDS 

A HIV (Human Immunodeficiency Virus) egy különleges vírusfajta,6 mely ellen a 
szervezetnek nehéz harcolni. E vírusok beágyazzák génjeiket a megtámadott sejt DNS-
ébe, így minden olyan további sejt, mely ebből a gazdasejtből alakul ki, fertőzött lesz. 
A vírus megtalálható a fertőzött testnedveiben, vagyis a vérben, ondóváladékban, 
hüvelyváladékban és az anyatejben. A HIV egy bizonyos fajta fehérvérsejtet támad 
meg, ez a CD4+ T-limfocitasejt. 

                                                 
5 Léderer, 1994, 9. 
6 Retrovírus. 
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1. ábra: A HIV-vírus felépítése1 

A vírus az immunrendszert támadja meg, ahogy a szervezet CD4+ sejtszáma 
csökken, úgy válik egyre védtelenebbé az emberi test a betegségekkel szemben.  

Ha a CD4+ T-limfocita sejtszám a kritikusra csökken, kialakul a szerzett 
immunhiányos tünet-együttes, az AIDS. Az AIDS (Acquired Immune Deficiency 
Syndrome) tehát a HIV által okozott betegség. A HIV kórlefolyását öt szakaszra lehet 
bontani:2 

1. szakasz: a lappangási időszak, ez a HIV-fertőzéstől számított 3-4 hetet foglalja 
magában, 

2. szakasz: a primer, vagy akut HIV-tünettegyüttes megjelenésének ideje, melynek 
főbb tünetei a nyirokcsomók megnagyobbodása, láz, fáradtság, bőrkiütések, 
melyek a fertőzést követő 3–6 héten jelentkeznek, s utána napokon belül 
elmúlnak, 

3. szakasz: a krónikus tünetmentes HIV-betegség. Ezalatt a beteg tünetmentes, 
de a CD4+ T limfociták száma fokozatosan csökken, ez a szakasz akár 8 évig 
is eltarthat, 

4. szakasz: a tünetes HIV-betegség, ilyenkor fogyás, láz, nyirokcsomók 
megnagyobbodása, hasmenés jelentkezik, mely akár 1 hónapig is eltarthat, 

5. szakasz: a kifejlett HIV-betegség, az AIDS-stádiuma, amikor megjelennek a 
toxoplazmák az agyban, tüdőgyulladás, gombás fertőzések a bőrön, tumorok. 
Ennek időtartama fél évtől 2 évig terjed, s ezt halál követi. 

 A fertőzés tehát mindenképpen definitív.3  

Így van ez annak ellenére, hogy a tudomány mai állása során, a vírus korai 
felismerése esetén a kórlefolyás jelentősen meghosszabbítható.4 A halálos kimenetel 

                                                 
1 http://www.mindentudás.hu. 
2 Bánhegyi – D. Tóth – Füst, 2001, 17. 
3 Hazafi, 2003, 1. 
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bizonyossági foka szolgál legfőképp magyarázatul arra, miért fontos a prevencióra 
helyezni a hangsúlyt, s felvetni még a büntetőjognak, mint „ultima rationak”5 esetleges 
igénybevételét is a járvány megfékezésére. 

2. A vírus terjedése 

A HIV három fő módon terjed: nemi érintkezés útján, anyáról gyermekre és az 
egyik ember vérének a másikba való átkerülése útján.6 A HIV-vírus átvitelének legfőbb 
módjai: 

Ondó és női nemi váladékok útján   

• Hüvelybe történő nemi érintkezés során nőről férfira vagy férfiról nőre 
• Végbélbe történő nemi érintkezés során férfiról nőre vagy férfiról férfira  
• Oralis-genitalis nemi érintkezés során férfiról nőre vagy nőről férfira 
• Mesterséges megtermékenyítés útján 

A fertőzött vérének vagy szöveteinek átkerülésével 

• Vérátömlesztés során 
• Szervátültetéssel 
• Közösen használt tűvel (pl. kábítószerezés esetén) 
• Fertőzött éles eszközzel való sérülés és fertőzött vér nyálkahártyára való 

jutása során  

Anyáról magzatra vagy újszülöttre 

• Szülés során 
• Anyatejjel 
• Méhlepényen át                                                                            

 

3. A HIV-fertőzés átvitelének kockázata 

A fertőzés átvitele a fertőzött egyén testnedveivel, váladékaival történhet a 
vírustartalmú sejtek és a szabad vírusok bejutása révén. Fertőzött vérrel való 
transzfúzió során az átvitel valószínűsége 90% feletti, a HIV-pozitív terhes nők 
újszülöttjei 15–30%-os valószínűséggel fertőződhetnek meg. Fertőzött tűhasználat 
esetén a vírus átadásának esélye 0,5-1% közötti. Bár a HIV-fertőzöttek többsége 

                                                                                                                                        
4 Bánhegyi Dénes, a Szent László Kórház osztályvezető főorvosa szerint egyes fertőzöttek 3 év alatt 
jutnak el a végső stádiumba, másoknál a folyamat 15 évig tart, s ebben a modern gyógyszereknek nagy 
szerepük van. 
5 30/1992. (V.26.) AB határozat: „A büntetőjog a jogi felelősségi rendszerben az ultima ratio. Társadalmi 
rendeltetése, hogy a jogrendszer egészének szankciós záróköve legyen.” 
6Bánhegyi – D. Tóth – Füst, 2001, 17.  
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szexuális úton kapja el a kórt (75–80%-ban),7 a vírus ily módon történő átvitelének 
viszonylag kicsi a valószínűsége. Heteroszexuális kapcsolatban, hüvelyi közösülés 
esetén, ha a férfi fertőzött, a fertőzés átvitelének valószínűsége 0,3%, fordított esetben 
0,3–0,1%, egy nemi aktusra számítva. Anális közösülés esetén, ahol a receptív partner 
fertőzési valószínűsége magasabb, mint 0,5%, a másik félé 0,2%.8  

4. Világméretű probléma? 

Az AIDS-t 1981-ben ismerték fel az Egyesült Államokban,9 a betegséget okozó 
vírust két évvel később izolálta egy francia kutatócsoport.10 Az eredet helyének Afrika 
jelölhető meg. Európába Afrikából, a Karib-térségből és Amerikából került át a kór. A 
gyors terjedésnek számos oka volt — kétségtelen, hogy a vérkészítmények 
vizsgálatának elmaradása nagyban hozzájárult a betegek elszaporodásához. 

Napjainkban átlagosan 8500-an fertőződnek meg naponta a világon HIV-vírussal a 
nemzetközi AIDS-kongresszus adatai szerint.11 A fertőzöttek száma mára elérte a 
40 000 000-t, a halálos áldozatoké a 26 000 000-t. A leginkább érintett területek az 
afrikai országok, de kór rohamosan terjed a világ minden táján. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: HIV-fertőzöttek száma a világon12 

Sajnos azt is meg kell állapítanunk, hogy egyre fiatalabb korosztálybeliek közül 
kerülnek ki a fertőzöttek, a betegek és a halottak. 

 

                                                 
7 Global Facts and Figures – AIDS Count, http://www.bloodindex.org, 2009.06.04. 
8 Bánhegyi – D. Tóth – Füst, 2001,  valamint Módszertani levél a humán immundeficiencia vírus 
fertőzésről és a szerzett immunhiányos szindrómáról.  
9 Los Angelesben és San Franciscóban. 
10 A retrovírus felfedezése Luc Montagnier és Robert Gallo nevéhez fűződik. 
11 Global Facts and Figures – AIDS Count, http://www.bloodindex.org, 2009.06.04. 
12 http://www.bwanet.org. 
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3. ábra: A fertőzöttek megközelítőleges száma Európában13 

  

Magyarországon az első AIDS megbetegedést 1985-ben diagnosztizálták egy 
hemofiliás, vérkészítményt kapott embernél. A következő évtől kezdve hazánkban az 
AIDS elleni küzdelem fontos és hatékony eszközévé vált a vérkészítmények 
ellenőrzése.14 

Hazánkban jelenleg kb. 1500 HIV-pozitív embert tartanak számon, a valóságban 
azonban ennek akár az ötszöröse is hordozhatja a vírust.15  

(n= 1 292) 

4. ábra: A nyilvántartott magyar és külföldi személyek területenkénti megoszlása16 

                                                 
13 http://www.aidsmap.com. 
14 Füst, 1991, 1430. 
15 Hazánk a nemzetközi összehasonlításban még így is a kevésbé fertőzött országok közé tartozik. 
16 EPINFO, 15. évfolyam 31. szám, 2008. A térkép nem tartalmazza az anonim és az ismeretlen 
lakhelyű fertőzötteket. 
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Év Homo/ 
biszexuális 

Hetero-
szexuális

Intravénás 
kábítószer-
használó 

Egyéb17 Ismeretlen Összesen 

1985-
2002 

518 182 12 69 260 1041 

2003 34 18 1 0 10 63 

2004 45 13 2 0 15 75 

2005 56 20 2 5 23 106 

2006 38 14 0 5 29 81 

2007 61 14 3 4 37 119 

2008 I. 
félév 

42 11 1 0 22 76 

Együtt 794 272 21 78 396 1561 

1. táblázat: A regisztrált HIV-fertőzöttek rizikócsoportok szerinti megoszlása18 

 
Érdekesség, hogy az intravénás kábítószer-élvezők közötti regisztrált HIV-

fertőzöttek száma 30 fő alatt van.19 
Azoknak a regisztrált személyeknek a száma, akik már az AIDS-stádiumában 

vannak, meghaladja az 500-at, a valós szám azonban elérheti 2500-at is.  
                                                                                                                      

Év20 
Homo/ 

biszexuális
Hetero- 

szexuális 

Intravénás
kábítószer-
használó

Egyéb21 Ismeretlen Összesen 

1985-2002 297 63 2 38 23 423 

2003 16 9 1 0 0 26 

2004 15 4 0 1 3 23 

2005 18 8 2 4 1 33 

2006 10 11 0 0 1 22 

2007 12 5 1 2 3 23 

2008 

I.félév 
8 2 0 0 2 12 

Együtt 376 102 6 45 33 562 

2. táblázat: Az AIDS betegek rizikócsoportok szerinti megoszlása22  

 

 

                                                 
17 Hemofiliás, transzfúziós recipiens, materiális, anyáról magzatra vagy újszülöttre átvitt vírus. 
18 EPINFO, 15. évfolyam 31. szám, 2008. 
19 EPINFO, 15. évfolyam 31. szám, 2008. 
20 A megbetegedés éve. 
21 Hemofiliás, transzfúziós recipiens, materiális, anyáról gyermekre vagy újszülöttre átvitt vírus. 
22 EPINFO, 15. évfolyam 31. szám, 2008. 
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Év23 
Homo/
biszexu

ális 

Hetero-
szexuális 

Intravénás
kábítószer-
használó 

Egyéb24 Ismeretlen Összesen 

1985-2002 184 22 1 27 13 247 

2003 7 3 0 0 0 10 

2004 8 3 0 1 1 13 

2005 5 0 1 0 0 6 

2006 3 3 0 0 0 6 

2007 6 1 1 0 2 10 

2008. 
I. félév 

1 0 0 0 0 1 

Együtt 214 32 3 28 16 293 

      3. táblázat: Az AIDS-ben meghaltak rizikócsoportok szerinti megoszlása25 

III. A HIV-fertőzötteket érintő jogi szabályozás történeti 
tapasztalatai 

Sokan hivatkoznak a nemi úton terjedő betegségek közegészségügyi megközelítési 
módjaira mint az AIDS elleni harc fontos, példaadó előzményeire. Valóban lényeges 
hasonlóságok fedezhetők fel az AIDS és az egyéb, nemi úton terjedő betegségek 
között, azon túlmenően is, hogy a kórokozókat szexuális érintkezés közvetíti. E 
párhuzamok fényében a nemi betegségek kordában tartására irányuló 
társadalomtörténet sok adalékkal szolgálhat a jelenlegi járvány megítéléséhez.26 Azt is 
látni kell azonban, miben különbözik a HIV más vírusoktól. A HIV esetében a 
fertőzöttség a beteg élete végéig tart, és a fertőzőképesség gyógykezeléssel sem 
szüntethető meg. Ezért — eltérően például a szifilisztől — a korai diagnózis és az 
időben megkezdett terápia a fertőzés átvitelét nem akadályozza meg. A HIV fertőzés 
nagy valószínűséggel AIDS kialakulásához vezet, s bár a korai kezelés javíthatja az 
életkilátásokat, mégis letális kimenetelű.27 

A közösség egészségét akkor kezdték jogi szabályozással védeni, amikor 
felismerték, hogy nem csak az egyén személyi, vagyoni viszonyainak rendezésére és 
megóvására van szükség, hanem a közösség is igényt tart a jog által biztosított 
védelemre.28 Zehery Lajos is leírta, hogy a közegészség védelmét elsősorban a 
közigazgatási szabályok látták el.29 Az élet azonban hamar rámutatott, hogy a 
szabályozás módja és mértéke nem volt megfelelő. Vámbéry Ármin így vélekedett a 
korabeli helyzetről: „Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy a jognak az állategészségügyre 

                                                 
23 Az elhalálozás éve. 
24 Hemofiliás, transzfúziós recipiens, materiális, a magzat vagy újszülött anyáról való megfertőzése. 
25 EPINFO, 15. évfolyam 31. szám, 2008. 
26 Brandt, 1994, 41. 
27 Balogh, 2001a, 272.  
28 Balogh, 2001a, 35. 
29 Zehery, 1941, 8.  
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vonatkozó szabályai körültekintőbbek és kimerítőbbek, mint azok, amelyek az 
emberek egészségét oltalmazzák.”30 

A betegségekkel való megfertőzés jogi szempontból két vonalon vizsgálható: 
egyrészt az egyén, másrészt a közösség szempontjából.31 A járvány keltette félelem és a 
nyilvánvaló veszélyek hatására megfogalmazódott a gondolat, hogy kényszerű jellegű 
közegészségügyi beavatkozásra van szükség.32 A közegészségügy rendezéséről szóló 
1876. évi XIV. törvény a ,,bujakórt” is a ragályos betegségek közé sorolta, és a benne 
szenvedőket gyógykezelés alá vetette.33 Ugyanezen törvény 91. §-a előírta a prostitúció 
rendeleti úton való szabályozását — mely egyébként csak évtizedekkel később valósult 
meg. Később már a büntetőjog eszközrendszeréhez folyamodtak a járványok 
megelőzése végett. Fontos említést tenni például a Csemegi-kódex34 316. §-áról, amely 
a következőképp hangzott: „Aki ragályos betegség idején, a továbbterjedésnek 
megakadályozása végett elrendelt zár-, vagy egyéb felügyeleti szabályokat megszegi: hat 
hónapig terjedhető fogházzal büntetendő. Ha pedig valaki a zár-, vagy felügyeleti 
szabályok megszegésének következtében, a ragályos betegséget megkapta: a megszegő 
három évig terjedhető fogházzal büntettetik.” 

Hozzá kell tenni, hogy ez a szakasz a nemi betegségekre nem vonatkozott. Az ilyen 
jellegű kórokkal kapcsolatosan kezdetben represszív jellegű eszközöket használtak, a 
prevenció gondolata csak későn jelent meg. Egy 1927-ben hatályba lépett rendelet35 
kimondta, hogy nemi beteg prostituált nőnek és nemi beteg férfinak kéjnővel intim 
viszonyba kerülni tilos. Büntetés kiszabásának azonban csak akkor volt helye, ha a 
cselekmény elkövetője a betegségről tudott vagy tudnia kellett volna, a felelősségre 
vonás másik feltétele pedig a tényleges megfertőzés volt. A nemi betegséggel való 
megfertőzést a joggyakorlat e korban már testi sértésként értékelte. 

IV. A hatályos jogi háttér 

A HIV fertőzés és az AIDS általánosságban vett jogi vonatkozásainak vizsgálata a 
dolgozat témáját tekintve megkerülhetetlen. Az alkotmányjogi vizsgálattól, valamint a 
járványügyi szabályok részletes bemutatásától azonban terjedelmi okokból eltekintek, e 
témákat csak oly mélységben érintem, amennyiben ismertetésük a büntetőjogi 
megközelítés szempontjából elengedhetetlen. 

1.  HIV/AIDS és az alapjogok 

A büntetőjog szükségszerűen valamilyen alkotmányos alapjogot korlátoz. A Magyar 
Köztársaság Alkotmánya értelmében minden embernek joga van az élethez és az 

                                                 
30 Vámbéry, 1917, 6.  
31 Balogh, 2001b, 33.  
32 Brandt, 1991, 46.  
33 1876. évi XIV. törvény, 89-90. §. 
34 1878. évi V. törvénycikk. 
35 160.100/1926. BM rendelet. 
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emberi méltósághoz,36 s az Alkotmánybíróság értelmezése szerint az emberi méltóság 
egyik fő tartalma az önrendelkezési jog.37  Ez utóbbinak szintén több összetevője 
lehet.  

A szexuális önrendelkezési jog merül fel először. Mindenki megválogathatja 
szexuális partnereit, szokásait, dönthet arról, hogy védekezik-e, s ha igen, mi módon. 
Pontosan emiatt kényes és érdekes kérdés az óvszerhasználat problémája. Kötelezővé 
tenni a gumióvszer használatát a HIV-fertőzöttek számára képtelenségnek, s nem 
utolsó sorban élénk beavatkozásnak tűnik az egyén magánszférájába. Meg kell persze 
emlékeznünk az egyéni jogokkal szemben a közösség érdekeiről is, de vajon 
összhangban állna-e az intimszférába való ilyen mértékű beavatkozás a XXI. század 
jogi kultúrájával? Érdemes feltenni azt a kérdést is, hogy az óvszerhasználatra 
kötelezést nem lehet-e merényletnek minősíteni a szerelmesek emberi jogai ellen, akik 
szemében a nemi örömszerzés fenyegető ellensége a bizalomhiány?38 Moncomble így 
vélekedik a problémáról: „Ha felhúzzuk/felhúzatjuk [az óvszert], akkor óhatatlanul 
számolunk a harmadik személy, a szerető árnyképével, mely a kapcsolatra vetül. Az 
óvszerhasználat a hűtlenség áttételes bevallása, a hűtlenség lehetőségének elfogadása, 
az előkészületnek láthatóvá tétele, májfolt az eszménykép arcán.”39 E kérdések egy 
része persze más színben tűnik fel, amennyiben a fertőzött partner bevallja a másik 
félnek, milyen kockázatokkal jár az együttlétük, a mai társadalmi légkörben azonban 
sajnálatos módon nem ez az átlagos. Megállapítható, mindenkinek magának kell 
ügyelnie arra, hogy életének legintimebb területein a lehető legbiztonságosabb 
környezetet alakítsa ki önmaga számára.  

Az önrendelkezés elvéből vezethető le a magánszférához, illetve a személyes adatok 
védelméhez való jog is.40 Mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatokat és 
egészségügyi információkat titokban tartani mások előtt.  

A testi integrációhoz való jog pedig — ami szintén az önrendelkezési jog része —, 
azt is jelenti, hogy egy ember eldöntheti, végez-e például HIV-tesztet.41 E főszabály 
alól néhány — későbbiekben ismertetésre kerülő — kivétel létezik csupán.42 

2. A HIV-fertőzés járványügyi megközelítése 

Arra, hogy valamely ország milyen megoldásokat választ a fertőző betegségek, így 
az AIDS-probléma kezelésére, két fő megközelítési mód lehetséges. A hagyományos 
modell a közegészségügyre és a biztonságra helyezi a hangsúlyt, ezért kötelező 

                                                 
36Alkotmány, 54. § (1) bekezdés: „A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az 
élethez és az emberi méltósághoz, amelytől senkit sem lehet önkényesen megfosztani.” 
37 8/1990. (IV. 23.) AB határozat. 
38 Beauchamp, 1994, 38. 
39 Moncomble, 1994, 80. 
40 Alkotmány 59. § (1) bekezdés. 
41 Eütv. 54. § (5) bekezdés: „A (4) bekezdésben meghatározott eseteken kívül szűrés keretében HIV 
ellenanyag vizsgálat kizárólag a vizsgált személy, vagy a nevében e törvény szerint nyilatkozattételre 
jogosult személy beleegyezése alapján végezhető.” 
42 Eütv. 54. § (4) bekezdés. 
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intézkedéseket tart szükségesnek. A modern felfogás pedig az önrendelkezési jog és 
magánélethez való jog tiszteletben tartásán alapul.43 

A hagyományos járványügyi megközelítés44 a fertőzött személyek azonosításán, 
nyilvántartásba vételén, a fertőzött személyek kapcsolatainak felkutatásán és 
elkülönítésén, az elkülönítettek meggyógyításán alapszik. A HIV/AIDS speciális jellege 
folytán kétséges a modell alkalmazhatósága és alkalmassága.45 

A másik, a HIV/AIDS vonatkozásában haladó járványügyi szemlélet figyelembe 
veszi, hogy egyes különösen veszélyeztetett csoportok tagjai46 meglehetősen 
bizalmatlanok az állammal szemben és a hatóságilag kikényszeríthető járványügyi 
intézkedések nem erősítik bennük az együttműködési hajlamot. Az új járványügyi 
modell épp ezért az együttműködés elvén alapul és olyan megoldásokat javasol, melyek 
a lehető legszűkebb körben érintik az egyén jogait.47 

A HIV/AIDS-re vonatkozó szabályozás alapdilemmája, hogy a fertőzés illetve 
megbetegedés a jogi szabályozást tekintve beilleszthető-e a fertőző betegségek 
általános rendjébe, vagy sajátosságai teljesen önálló szabályozást indokolnak. 
Hazánkban, 1988-ban a választás az önálló szabályozásra48 esett, ugyanakkor a 
vonatkozó egészségügyi szabályok szerint a HIV-fertőzés esetén is a fertőző 
megbetegedésekre általában vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.49 

Az AIDS-re vonatkozó jogi szabályozás örök kérdése továbbá a kötelező vagy 
önkéntes szűrés. A kötelező HIV-teszt sérti az érintett önrendelkezési jogát, valamint a 
tájékozott beleegyezéshez50 való jogot. A tájékozott beleegyezés megadása, illetve 
megtagadása a beteg joga, tehát le is mondhat róla. Vannak azonban esetek, mikor a 
beteg kérésére sem lehet eltekinteni az informálásról.51 Így például fertőző betegségek 
esetén, ahol a beteg életmódja, viselkedése nagymértékben befolyásolja a fertőzés 
terjedését.52 

Magyarországon fő szabály az anonim szűrés, azonban a kötelező szűrővizsgálati 
kör szélesebb, mint amit a nemzetközi ajánlások tartalmaznak. Az egészségügyről 
szóló törvény szerint53 az egészségügyi hatóság külön rendelkezése nélkül is HIV 
ellenanyag vizsgálatnak köteles magát alávetni, illetve ilyen célú vizsgálatot a levett 
vizsgálati anyagból eltűrni 

• az a személy, aki foglalkozása, önkéntes munkavégzése keretében, vagy 
jövedelemszerző tevékenysége során saját vére vagy váladéka útján a vírust 

                                                 
43 Balogh, 2003, 28. 
44 A modellt a XIX–XX. század fordulóján dogozták ki. 
45 Csernus, 2003, 109.  
46 Kábítószert fogyasztók, homoszexuálisok stb. 
47 Évek óta e modell hatékonyságát hangsúlyozza az ENSZ, UNAIDS, WHO és az Európa Tanács is. 
48 Az azóta a 27/2002. (VI. 28.) AB határozattal, formai alkotmányellenesség miatt megsemmisített 
5/1988. SZEM rendelettel. 
49 Ennek indokát abban látják, hogy a vírus epidemiológiai kockázata ellenére vannak közös vonásai az 
egyéb fertőző betegségekkel. 
50 Az „informed consent” az elmúlt 30 év bioetika irodalmában előszeretettel alkalmazott kifejezés. 
51 18/2002 . (XII. 28.) EszCsM rendelet 5. § (4) bek.  
52 Dósa , 1996, 48. 
53 Eütv. 59. § (4) bek. 



Nogel Mónika: A HIV-vírussal való megfertőzés büntetőjogi vonatkozásai 

227                                                      Optimi nostri 2009 

más személynek továbbadhatja, illetve más személyek vérével és váladékával 
fertőződhet, 

Így a 18/2002 (XII. 28.) EszCsM rendelet pontosítása szerint54  
• akik HIV fertőzött egészségügyi dolgozók által nem végezhető invazív55 

beavatkozásokat végeznek, vagy akik a foglalkozásuk gyakorlása, illetve 
egyéb jövedelemszerző tevékenységük során — ide nem értve az 
egészségügyi dolgozók által az egészségügyi szolgáltatások nyújtásával vagy 
annak érdekében végzett tevékenységet — rendszeresen vagy esetenként az 
emberi vérrel, illetőleg a fertőzés átvitelére alkalmas emberi ondóval, illetve 
hüvelyváladékkal közvetlen érintkezésbe kerülhetnek. 

• akik HIV fertőzött egészségügyi dolgozók által nem végezhető invazív 
beavatkozásokat végeznek. 

Továbbá: 
• a véradásra donorként jelentkező, és a véradásban való részvételre alkalmas 

személy, 
•  saját anyatejét más számára adományozó nő, 
•  a szerv-, szövetátültetés céljából szervet, szövetet adományozó vagy a kivétel 

ellen életében tiltakozó nyilatkozatot nem tett személy, 
• nemi erkölcs elleni bűncselekmény, kábítószerrel való visszaélés, illetve személy 

elleni erőszakkal, vagy személyi sérülés okozásával elkövetett bűncselekmény 
elkövetésével gyanúsított, illetve vádolt olyan személy, aki az elkövetés során a 
fertőződést átadhatta vagy fertőződhetett, továbbá az ilyen bűncselekmény 
sértettje, amennyiben a fertőződés kockázata fennáll, 

• az a személy, akinek vizsgálatát a bíróság a fertőzés lehetőségének tisztázása 
érdekében elrendelte, 

• akit külön törvény alapján erre köteleztek, például: 

• a prostituáltak 
• a donor, aki mesterséges megtermékenyítés céljára, illetőleg reprodukciós 

eljárás céljából spermát ajánl fel  
• külföldről érkező személyek, ha huzamos tartózkodási illetve bevándorlási 

engedélyre tartanak igényt.56 
E rizikócsoportokon kívül szintén kötelesek magukat alávetni a vizsgálatnak, 

akiknél az orvos HIV-fertőzés gyanúját észleli. 
Vannak olyan személyek is, akik nem kötelezhetők HIV-teszt végzésére, de mivel 

fokozottabb veszélynek vannak kitéve, nekik az egészségügyi szolgáltató a vizsgálat 
elvégzését felajánlja.57 Ilyen rizikócsoportba58 tartoznak különösen59 

                                                 
54 18/2002 (XII. 28.) EszCsM rendelet 1. § (1) bek. 
55 Invazív az a testbe behatoló beavatkozás, aminek a kockázata nem elhanyagolható. 
56 18/1998. (VI. 3) NM rendelet, 21-24. § és 18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet 1-4. § 
57 18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet 9. §  
58 Van olyan vélemény is, mely szerint félrevezető „rizikócsoportokról” beszélni. Ez szükségképpen 
ahhoz a magabiztos hithez vezet, hogy az AIDS-et mindig „csak” mások kapják meg.  (Weeks, 1994, 
89.) 
59 18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet 9. § (3) bek. 
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• a HIV-fertőzöttek szexuális partnerei, 
• nemi betegek és partnereik, 
• HIV-vel fertőzött nő vérszerinti gyermeke, 
• kábítószerfüggők, 
• kötelező szűrővizsgálat elvégzését indokolttá nem tevő bűncselekmény 

elkövetése miatt büntetés-végrehajtási intézetben, illetve rendőrségi fogdában 
előzetes letartóztatásban lévő vagy szabadságvesztés büntetésüket, illetve 
javítóintézeti nevelésüket töltő személyek. 

 

A vizsgált személy nevét, lakcímét és TAJ számát kötelező szűrővizsgálat esetén, 
valamint ha azokat a vizsgálatban részt vevő személy egyébként rendelkezésre 
bocsátotta, az orvos rögzíti, és a vért a szűrővizsgálatot végző laboratóriumba küldi a 
kísérő lappal együtt. A kísérő lap kizárólag a vizsgált személy TAJ számát, a vérvétel 
dátumát és kezdeményezésének módját tartalmazhatja. Amennyiben az érintett 
személy anonim szűrővizsgálat keretében vesz részt szűrővizsgálaton, a vizsgálatra 
jelentkezőt az első vérvételt megelőzően az egészségügyi szolgáltató azonosítási jellel, 
valamint azonosítási számmal látja el. Az azonosítási jelet és az azonosítási számot az 
egészségügyi szolgáltató a vizsgált személyről felvett egészségügyi dokumentációban 
rögzíti, egyidejűleg az azonosítási jelet és azonosítási számot tartalmazó igazolást átadja 
a kérelmezőnek.60 

3. A releváns adatkezelési szabályok 

A HIV-pozitivitás csak több, egybehangzó pozitív eredmény alapján jelenthető ki. 
Így, ha az első teszt pozitív, végezni kell verifikációs61 vizsgálatot. A megerősítő 
szűrővizsgálat negatív eredménye esetén az egészségügyi szolgáltató — amennyiben 
azok rendelkezésre állnak — a vizsgált személy egészségügyi, illetőleg 
személyazonosító adatait a nyilvántartásból haladéktalanul törli. Megerősítetten pozitív 
szűrővizsgálati eredmény esetén a vérvételt végző orvos az egészségügyi és a hozzájuk 
kapcsolódó személyes adatok védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 10. § (1) 
bekezdése alapján értesíti a fertőzött személy gondozásba vételére a jogosult 
egészségügyi szolgáltatót, amely a fertőzött személyt a lelet kézhezvételétől számított 
egy héten belül gondozásba veszi. A gondozásba vételről az értesítést zárt borítékban, 
tértivevényes küldeményként kell megküldeni, biztosítva azt, hogy az értesítésből a 
címzetten kívül más személy számára ne tűnjön ki a küldemény tartalma, és azt a 
címzetten kívül más személy ne vehesse át. 

A gondozó orvosa a fertőzött személyt, illetve törvényes képviselőjét tájékoztatja a 
vizsgálati eredményről és az ezzel kapcsolatos tudnivalókról. Egyidejűleg átadja a 
fertőzés terjedésének körülményeiről, a terjedés megakadályozása érdekében 
betartandó magatartási, életmódbeli szabályokról, átadja a rendszeres orvosi ellenőrzés 
szükségességéről szóló írásos tájékozatót, valamint a HIV fertőzöttség tényét 

                                                 
60 18/2002. (XII. 28) ESzCsM rendelet, 12. §. 
61 Megerősítő vizsgálat. 
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bizonyító orvosi igazolást. A tájékoztató és az orvosi igazolás átvételét a gondozásba 
vett személy, illetőleg törvényes képviselője aláírásával igazolja.62 Ez az eljárás témám 
szempontjából azért bír relevanciával, mert segítheti a későbbi esetleges nyomozást, 
hiszen az aláírt dokumentáció bizonyítékul szolgál arra, hogy az érintett tudott a 
fertőzöttségről.  

Az ide vonatkozó jogi szabályozás további érzékeny pontja a diagnosztizált HIV-
fertőzés jelentési rendje. A fertőzöttek regisztrációs rendszerére az államok 
többségében az anonim nyilvántartás vezetése jellemző, mely elsődlegesen a 
járványügyi adatgyűjtést szolgálja. Magyarországon kötelező bejelentési rend működik, 
az anonimitás elve a közegészségügyi érdekre hivatkozva megkerülhető. Csernus 
Ágnes véleménye szerint63 a fertőzöttek név szerinti azonosításának csak akkor lenne 
értelme, ha az érintetteket meg lehetne gyógyítani, vagy abban az esetben, ha a köznapi 
érintkezés során elkapható betegségről lenne szó. 

4. Kétségek a közigazgatási szabályokkal kapcsolatban 

Kötelező tartalmú hatósági intézkedések alkalmazására nyilvánvalóan csak 
azonosítható személyek esetében lehet szó. Ráadásul a szabályozás során nem 
dolgozták ki alaposan a fertőzött személy kötelezettségeit, így az sincs rögzítve, kinek, 
mely esetekben kell elárulnia a fertőzöttség tényét. Nem véletlen, hogy a fertőzöttek 
többsége a titkolózás mellett dönt. A történelem során jól megfigyelhető, a 
megoldhatatlan, vagy megoldhatatlannak tűnő járványokra mindig a kirekesztés volt a 
reakció. Jól érzékelteti egy, a járvánnyal szemben védtelen, kiszolgáltatott 
társadalomnak ezt a fajta típusos reakcióját a nigériai Tiv törzs egyik tagjának mondata. 
Az illető arról mesélt egy antropológusnak, hogy pusztított náluk a himlő, s így 
fogalmazott: „Ki ne ismerné a rettegést, a halált — és a gyűlöletet, amit elszabadít.”64 
Kijelenthető, hogy helytelen minden olyan szabályozási struktúra, amely a HIV/AIDS 
túlzott egyéniesítésével tovább generálná az egyébként is komoly társadalmi 
félelmeket, megalapozatlanul diszkriminálva a jelenséget.65 Minél inkább erőlteti a jog a 
fertőzöttek pontos azonosítását, a potenciális fertőzöttek annál inkább kerülni fogják a 
szűrőhelyeket, mert egyrészt tartanak a HIV-pozitivitással járó hátrányos 
megkülönböztetéstől, másrészt attól, hogy ha egyszer a hatóságok látókörébe kerülnek, 
akkor gyakorlatilag bármilyen kényszerintézkedést alkalmazhatnak majd velük 
szemben. A félelem annyiban nem megalapozatlan, hogy — sajnos — a járványügyi 
intézkedés ellen hatékony jogorvoslatra nincs mód.66 

A magántitok és a személyes adatok védelmének joga alapján természetesen másról 
semmiképp nem lehet azt a bizalmas adatot közölni, hogy HIV-fertőzött. Az orvos 
sem járhat el így, hisz köti a titoktartási kötelezettség.67 Ennek is van viszont korlátja. 

                                                 
62 18/2002. (XII. 28) ESzCsM rendelet, 5. §. 
63 Csernus, 2003, 110. 
64 Goudsblom, 1994, 26.  
65 Ujhelyi – Schlammadinger, HTTP://www.aidsinfo.hu. 
66 Csernus, 2003, 110. 
67 Etikai kódex 39-42. pont, Magyar Orvosi Kamara, http://www.mok.hu. 
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Ez pedig egy jogállamban a közérdek. Már Zehery is leírta,68 hogy az orvosi titoktartási 
kötelezettség semmiképp nem szolgálhat arra, hogy a fertőzőképes betegek az orvosi 
titoktartással visszaélve, illetőleg annak leple alatt büntetlenül közegészségellenes 
ténykedést fejthessenek ki. 

A kötelező jellegű intézkedések gyakran azért váltanak ki kritikát, mert 
működtetésük az alapvető szabadságjogokat sérti. Mérlegelni kell az alkotmányjogi 
kérdést: ér-e vajon annyit a köz egészségének hozadéka, mint a szabadságjogok 
területén fizetendő ár?69 Az ember társadalmi lény, nincsenek korlátlan jogai. Meg kell 
találni a helyes egyensúlyt az egyén jogai és a köz jogai közt — persze mindig ez a 
legnehezebb. 

V. HIV-vírussal való megfertőzés a büntetőjog tükrében 

1.  Alapvetés 

A büntetőjog feladata az emberek együttélésének védelme. Szakaszai nem 
szabályoznak életviszonyokat, hanem a más jogágakban szabályozott életviszonyokat, 
jogviszonyokat oltalmazzák.70 A büntetőjog a társadalmi kontroll részterületeként a 
társadalomvédelmi feladatot egyrészt a jogsértések tiltásával és szankcionálásával 
szolgálja, s ennyiben represszív jellegű. Másrészt az anyagi büntetőjogi pönalizálásnak 
önmagában is van jogsértéseket megelőző, preventív jellege, s e két funkció egységet 
alkot.71 A HIV-fertőzéssel kapcsolatban megállapítható, hogy a preventív funkció az 
elsődleges. Nem felejthetjük el azonban a büntető jelleget sem, hisz a társadalom 
igényt tart arra, hogy bűnhődni lássa azokat a személyeket, akik betegségüket 
felhasználva követnek el bűncselekményeket. Sőt, egyeseknek még a büntetőjogi 
felelősségrevonás sem lenne elég — a represszív intézkedések hívei a kollektív 
önfenntartási ösztön nevében e járvány kitörését gyakran a darwini világnézet 
helyességének bizonyítékaként értelmezik.72  

Oda kell tehát figyelni a kockázatokra is. Sajnos lassan eljuthatunk arra a pontra, 
hogy a másik embert potenciális fenyegetésnek fogjuk tekinteni. „A tömeges 
felvilágosító kampányok, amelyek óvatosságra intenek, a bizalmatlanság légkörét 
alakíthatják ki — s így egy zárt társadalomhoz térünk vissza” — mondja 
Hintermeyer.73 Nem vitatva e megállapítás relatív helytállóságát, úgy vélem, a szerző 
által kinyilvánított vélemény nem veszi figyelembe a felvilágosítás nyújtotta 
pozitívumokat, s — helytelenül — csak az esetleges negatív hatásokkal számol. 
Természetesen, e kérdés megválaszolása nem jogi, hanem szociológiai kihívás. 

Füst György megállapítása szerint74 a megelőzéshez elsősorban az emberek 
megrögzült magatartásának megváltoztatására van szükség. Az emberi természet 

                                                 
68 Zehery, 1941, 22. 
69 Brandt, 1994, 49.  
70 Belovics – Békés – Busch – Gellér – Margitán – Molnár – Sinku, 2006, 22. 
71 Nagy, 2004, 24.  
72 Pollak, 1994, 71.  
73 Hintermeyer, 1994, 62. 
74 Füst, 1991, 1448. 
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„eredendő romlottságának” büntetőjogi korrekciója egy olyan koncepció, amely az 
emberi civilizációval egyidős, egyéb áldozat nélküli vagy konszenzuális 
„bűncselekmények” (pl. a homoszexualitás, a szerencsejáték, a prostitúció, 
droghasználat) kriminalizációjához vezetett a modern korban.75

 A módszer (a 
büntetőjog igénybevétele) tehát nem új jelenség, a kérdés az, hogy helyes-e és 
célravezető-e ez az út. Balogh Ágnes szerint76 az AIDS elleni harc globális 
stratégiájában, amely a megelőzést, az érintetteknél a személyes és szociális 
következmények csökkentését és a nemzetközi kooperációt célozza, a büntetőjog 
eszközeinek bevetése nem problémamentes, mivel fennáll a veszélye annak, hogy a 
büntetőjogi eszközök elhamarkodott és differenciálatlan bevetése a szankciókon túl 
eljárásjogi kényszerjogosultságokhoz vezet. Egy 2002-ben megjelent cikk77 felteszi azt 
a kérdést is, hogy vajon a kriminalizálás nem fogja-e elősegíteni az egyes csoportok 
diszkriminációját? Példaként hozhatjuk éppen Angliát és Wales-t, ahol egyelőre 
kizárólag menekültek ellen emeltek vádat HIV-vel való fertőzés miatt.78 

2. Szükséges és arányos? 

Jogállamban az ember magánszférájába való beavatkozás csak abban az esetben 
megengedett, amennyiben az a közérdek védelméhez elengedhetetlen. A 
beavatkozásnak szükségesnek és arányosnak kell lennie, tehát a korlátozott alapjognak 
egyensúlyban kell lennie az elérni kívánt céllal. Az állam akkor nyúlhat az alapjog 
korlátozásának eszközéhez, a büntetendővé nyilvánításhoz, ha más alapvető jog 
védelme vagy érvényesülése ezt feltétlenül megkívánja.  

 Az Alkotmánybíróság 30/1992. (V.26.) határozata szerint: „Az alapjog 
korlátozásának alkotmányosságához nem elegendő, hogy az másik alapjog vagy 
szabadság védelme vagy egyéb alkotmányos cél érdekében történik, hanem szükséges, 
hogy megfeleljen az arányosság követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága és az 
ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlya megfelelő arányban legyen egymással. 
A törvényhozó köteles az adott cél elérésére alkalmas legenyhébb eszközt alkalmazni. 
Alkotmányellenes a jog tartalmának korlátozása, ha az kényszerítő ok nélkül, 
önkényesen történik vagy ha a korlátozás súlya az elérni kívánt célhoz képest 
aránytalan.” 

Mint ahogy arról már korábban szó volt, a büntetőjog csak végső eszközként 
vehető igénybe és csak akkor, ha az igénybevétel szükséges, és akkor is csak az 
arányosság keretein belül.79 

                                                 
75 Sárosi, 2007, 22. 
76 Balogh, 2003, 40.  
77 Criminalisation of HIV Transmission in Europe, http://www.gnpplus.net/criminalisation, 2009.06.04. 
78 Weait – Azad, 2005, 9. 
79 E szubszidiaritást szokták az arányosság alkotmányos rangú alapelvének büntetőjogi változataként is 
emlegetni. 
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3. Büntetőjog alkalmasságának megítélése a HIV-vírussal való 
megfertőzés kapcsán 

De vajon alkalmas és szükséges-e a büntetőjog az AIDS-betegek, a HIV-pozitívak 
valamint az ún. rizikócsoportok, és a társadalom azon része közötti konfliktus 
fennállására, melyek nem hordozzák a vírust? Becker a büntetőjog szerepét az AIDS 
elleni küzdelemben megkérdőjelezi.80  Álláspontja szerint a szexuális magatartásokat 
nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni, hanem az ilyen változtatásokat meg 
kell tanulni. Ezek azonban véleménye szerint pszichológiai-orvosi problémák, amelyek 
megoldását csak nehezíti a büntetőjog bevonása. Magyarországon a TASZ képviseli 
(többek közt) azt az álláspontot, miszerint káros a HIV-fertőzés átadásával 
kapcsolatban a büntetőjogi szankcionálás, mivel így a fertőzötteknek nem lenne érdeke 
a szűrésen való részvétel.81 Ezért, illetve, mert az esetek többségében az in dubio pro reo 
elve alapján nem bizonyítható a szándékos megfertőzés, Becker szerint a büntetőjog 
alkalmazásáról le kellene mondani.82  

Véleményem szerint nem feltétlenül kell elvetni a ius poenale létjogosultságát e 
körben. Kevés számú pozitív lehetőség hiányában mérlegelnünk kell a „végső 
eszközök” igénybevételét is, legalább is a „bűnös szándékú megfertőzésekre” 
mindenképpen. 

4. A cselekmény minősítése — Magyarországon és külföldön 

Összességében megállapítható, hogy a kérdés büntetőjogi rendezésére három 
modell alakult ki:83 egyes államok közegészség elleni bűncselekménynek tekinti a 
szándékos HIV-átvitelt (ezen belül pl. nemi betegség terjesztésnek, vagy különálló 
tényállásnak),84 másutt testi sértésként (vagy annak kísérleteként) kezelik,85 a harmadik 
modell szerint pedig élet elleni bűncselekménynek tekintik.86 

                                                 
80 Becker, 1998, 70. 
81 Hazafi, 2003, 5. 
82 Becker, 1998, 71. 
83 Criminalisation of HIV Transmission in Europe, A Rapid Scan of the Laws and Rates of Prosecution 
for HIV Transmission within Signatory States of the European Convention of Human Rights, 
http://www.gnpplus.net/criminalisation, 2009. 06. 04. 
84 Például Svájc, Ausztria, Hollandia. 
85 Például Magyarország, Anglia, Németország. 
86 Például Franciaország, Finnország, Svédország. 
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IV. A HIV-fertőzés mint testi sértés 

1. Hazai esetek és jogi megítélésük 

Magyarországon négy olyan esetről tudunk,1 amikor büntetőeljárás indult valaki 
ellen HIV-vírussal való megfertőzés miatt.  

1994-ben egy férfi ellen indult eljárás súlyos egészségromlást okozó testi sértés 
kísérlete miatt, az eljárás során azonban kiderült, hogy a fertőzés átadása nem történt 
meg, illetve maguk a partnerek is tudtak a férfi HIV-fertőzöttségéről. Az eljárás 
vádemelés nélkül zárult.2 Egy másik ügyben, 2000-ben indult eljárás egy pornószínész 
ellen, életveszélyt okozó testi sértés miatt, de a nyomozás során nem találtak a 
nyomozók olyan személyt, akinek átadta volna a fertőzést, így az ügyészség 
bűncselekmény hiányában megszüntette az eljárást.3 A harmadik esetben a sértett is 
HIV-pozitív volt, viszont a vírus egy másik válfajával volt megfertőződve, így a 
fertőzést nagy valószínűséggel nem a gyanúsítottól kapta meg. Az ügyészség vádemelés 
nélkül zárta le az ügyet.4 A legfrissebb ügyben már ítélet is született: a bíróság 
bizonyítottság hiányában mentette fel a vádlottat a súlyos egészségromlást okozó testi 
sértés vádja alól.5 A másodfokú bíróság 2009 áprilisában megalapozatlanság miatt 
hatályon kívül helyezte a Budapesti Központi Kerületi Bíróság ítéletét, s új eljárásra 
utasította azt. Sokak véleménye szerint jogerős ítéletet majd csak a Legfelsőbb 
Bíróságon fog születni. 

Hazánkban tehát súlyos egészségromlást, maradandó fogyatékosságot, ill. 
életveszélyt okozó testi sértés vádjának terhe nehezedik arra, aki ilyen jellegű 
cselekményt követ el. 6  Jelenleg úgy tűnik, ez a gyakorlat nem hatékony. Miért van ez 
így? 

2. Testi sértés: érvek és ellenérvek 

2.1. A jogi tárgy 

A testi sértési tényállásoknak a HIV fertőzés eseteiben történő alkalmazhatóságával 
kapcsolatban kijelenthető, hogy e deliktumok esetén a védett jogi tárgy más személy 
testi épsége,7 és egészsége.8 Büntetőjogi értelemben a testi épség és egészség az a fizikai 

                                                 
1 2009. júniusi állapot. 
2 Hazafi, 2003, 6. 
3 Magyar Hírlap, 2001. 03. 28, 6. 
4 Hazafi, 2003, 7.  
5 http://www.jogiforum.hu/hirek/17182, 2009. 06. 04. 
6 Btk. 170. § (4) bekezdés: „Bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő az elkövető, ha a testi sértés maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást okoz, 
illetőleg, ha a súlyos testi sértést különös kegyetlenséggel követi el. 

(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a testi sértés életveszélyt vagy 
halált okoz.”  

7 Az emberi test épsége azt jelenti, hogy az emberi test szervei helyesen működnek és a sejtektől egészen 
az életfontosságú szervekig sértetlenek. 
8Az egészség a testet alkotó anatómiai és biológiai szervek és egységek helyes funkcionálását jelenti. 
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és szellemi állapot, amelyben a sértett az ellene elkövetett bűncselekményt megelőzően 
volt. Kétségtelen, hogy a HIV/AIDS ezt a jogi tárgyat veszélyezteti. Ha az AIDS 
betegség kitör, a jogi tárgy valóban sérül. Mint ahogy azonban arról már szó volt, a kór 
kitöréséig hosszú évek telnek el. Ha már a puszta fertőzést is egészségsértésként 
ismerjük el, az azt jelenti, hogy a fertőzést betegségnek minősítjük, anélkül, hogy a 
testileg érzékelhető eredmény bekövetkezne. Bár e megoldás első ránézésre idegennek 
tűnhet, megítélésem szerint komoly érvek szólnak mellette. Az orvostudomány mai 
állása szerint a kórlefolyás úgy néz ki, hogy a fertőzés testbe kerülését követően 
kialakul az ARC,9 majd az AIDS, amely halálhoz vezet. Az áldozat testi állapotában 
már a fertőzéssel megkezdődik, megnő a megbetegedés kockázata,10 s ez már a 
fertőzésnek önmagának az egészségkárosodásként történő besorolása mellett szól. A 
Német Szövetségi Bíróság (BGH) az első AIDS-ítéletében úgy érvelt, hogy a vírusnak 
a szervezetbe való belépésével a megfertőzött a maga részéről fertőzővé válik, és élete 
végéig az marad. Ez pedig a testi állapot olyan hátrányos megváltozásának tekintendő, 
amely fájdalomérzet nélküli betegségértéket ér el.11 Bottke szerint12 már a megfertőzés 
is megbélyegzi az áldozatot, aki élete végéig fertőzött lesz, leromlanak életkilátásai és 
egyéb kellemetlenségekkel kell számolnia. Épp ezért magát a megfertőzést súlyos testi 
sértésnek, míg ha az AIDS kialakulásához vezet, maradandó fogyatékosságnak kell 
tekinteni véleménye szerint.  

2.2. Minősítési problémák — minősített esetek 

Magyarországon, míg a Csemegi-kódex taxatíve határozta meg az egyes minősítő 
körülményeket, addig a Btk. a minősítés alapjául szolgáló eredményeket összefoglalóan 
mint maradandó fogyatékosságot okozó testi sértés és súlyos egészségromlást okozó 
testi sértést emeli ki, függetlenül attól, hogy az milyen sérülés vagy betegség 
következtében állott elő.13 Az 1878-as Btk. szerint egészségsértés áldozata, aki az 
elkövető cselekménye révén előreláthatólag hosszú ideig tartó betegsége lett.14 

A súlyos egészségromlás hatályos jogunkban is a testi sértés egyik minősítő 
körülménye. A testi sértés okozásával elkövetett bűncselekmények törvényi 
minősítésénél a tényleges gyógytartamot kell alapul venni — ennek megállapítása 
orvosszakértő feladata. A súlyos fokú egészségromlás a betegség tényleges 
gyógytartamának15 hosszas elhúzódását, súlyos szövődményeket, illetve 
fogyatékosságot nem eredményező betegséget/fertőzést jelent.16  A maradandó 
fogyatékosságot okozó testi sértés tényállása ezzel szemben meglátásom szerint a 
HIV-fertőzéses esetekben azért nem állja meg a helyét, mert hagyományosan 
maradandó fogyatékosság alatt a jog azt a helyzetet érti, amikor a passzív alany 

                                                 
9 AIDS related Complex — az AIDS-hez kapcsolódó tünetegyüttes. 
10 Akár 100%-ra is. 
11 Balogh, 2003, 35. 
12 Bottke, 1988, 179. 
13 Horváth, 1965, 396. 
14 Csemegi Kódex, 257. § (3) bekezdés. 
 15 A tényleges gyógytartam az orvostudomány által meghatározott azon időtartam, amely alatt a sérülés, 
egészségkárosodás, betegség elsődlegesen meggyógyul.  
16 Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 2. számú Módszertani Levele 
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elveszíti valamely képességét, vagy szervét, illetve ha az használhatatlanná válik.17 A 
HIV-fertőzéses esetekben viszont nem ez a helyzet áll fenn. 

 A bűncselekmény eredménye tehát — amennyiben elfogadjuk azt a nézetet, 
mely szerint már a puszta fertőzést is komoly következménynek kell tekinteni — 
esetünkben az egészség sérelme megvalósul, ha a passzív alany HIV-vírussal 
fertőződik meg. Helyesnek tűnhet tehát az efféle eseteket súlyos egészségromlást 
okozó testi sértésnek minősíteni. Az első aggályokkal akkor találjuk szemben 
magunkat, amikor belegondolunk, hogy egy olyan vírus került a sértett szervezetébe, 
mely — 10–15 év múlva — biztosan halálhoz vezet. Mondhatjuk-e azt, hogy ez 
egészségkárosítás? Véleményem szerint több annál. Viszont ha életveszélyt okozó testi 
sértésként kezeljük az eseteket, akkor sem egyszerűbb a helyzetünk. Az életveszély egy 
olyan eredmény, amely a halál bekövetkezésének reális lehetőségét jelenti, nem azonos 
a halál szükségszerű beállásának lehetőségével.18 A HIV-fertőzésnél azonban a halál 
szükségszerű eredmény, csak évek múltán következik be. Fontos állást foglalni abban 
is — amennyiben helyesnek fogadjuk el a tényállást tárgyalt eseteinkre alkalmazni —, 
hogy az előidézett veszély közvetett,19 vagy közvetlen.20 Természetesen az életveszélyt 
okozó testi sértés megvalósul mind a közvetlen, mind a közvetett életveszély esetében, 
de fontos kérdés, hogy hova soroljuk a HIV-fertőzést. Korai szakban közvetett, majd 
közvetlen a veszély? Beszélhetünk-e évekig tartó közvetlen életveszélyről?  

Esetleg minősíthetjük-e halált okozó testi sértésnek, ha valaki mást HIV-vírussal 
megfertőz? A fertőzés ugyanis kétségtelenül halált okoz… Mindenesetre egyedülálló 
helyzetet teremtene, ha halált okozó testi sértésért vonnának valakit felelősségre, 
miközben a sértett még él, s bár egy évtized múltán valószínűleg áldozatul esik a HIV-
vírusnak, addig sok minden egyéb is történhet — nem kizárt, hogy baleset, emberölés, 
más betegség folytán veszíti el életét. S persze nem feledkezhetünk meg arról az 
eshetőségről sem, hogy időközben a tudósok megtalálják a HIV/AIDS ellenszerét, s 
irrelevánssá válik a sok kérdés nagy része. Kétségtelenül logikusnak tűnik azoknak a 
cselekményeknek a halált okozó testi sértésként való kezelése, ahol olyan stádiumban 
kerül a hatóságok látókörébe az eset, amikor a sértett meghalt a vírus következtében. 
Azonban pontosan amiatt, hogy a mortális eredmény hosszú évek múltán következik 
be, véleményem szerint lehetetlen lenne ebben a fázisban megtalálni, akár felelősségre 
vonni a „tettest”, a bűncselekmény elévüléséről már nem is szólva. Kunz véleménye 
szerint21 egy közvetlen és nagy valószínűséggel bekövetkező halál veszélyéről egy ilyen, 
időben oly későn bekövetkező halálos eredmény esetében nem beszélhetünk. 
Álláspontja szerint azonban kevésbé döntő a pusztán időbeli dimenzió, sokkal inkább 
a távoli eredmény hiányzó objektív beszámíthatósága, mert az eredmény 
bekövetkezésénél az időben távoli testi sértési cselekmény már feledésbe merült. 

                                                 
17 Belovics – Molnár – Sinku, 2008, 116. 
18 15. számú irányelv. 
19 Közvetett az életveszély, ha a sérüléshez sokkhatás járul, mely azonnali elhárítást igényel, vagy ha a 
sérülés valamely testüreget nyit meg, amelynek következtében fennáll a közvetlen életveszélyhez vezető 
súlyos fertőzés, gyulladásos megbetegedés lehetősége. 
20 Közvetlen az életveszély, ha az életfontosságú szervek, szervrendszerek sérülnek, illetve súlyos külső 
vagy belső vérzés következik be. 
21 Kunz, 1990, 47.  
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A fentiek alapján nem tűnik elhamarkodottnak a megállapítás, miszerint tökéletes 
választás a testi sértési tényállások közül nem létezik. 

2.3. Stádiumok kérdése 

Nem kevésbé bonyolult helyzetet eredményez, ha a partner nem fertőződik meg 
HIV-vel. Ebben az esetben kizárólag kísérlet lenne megállapítható. A legtöbb 
szakember egyetért abban, hogy csak a vírussal való megfertőződés, annak a test 
sejtjeibe történő bejutása és az ennek következtében előálló fizikai elváltozások 
alapozzák meg a testi sértés tényállásában rögzített egészségromlást. Herzberg szerint 
azonban már a HIV-veszélyes kontaktus is kimeríti a testi sértés tényállását.22 Kísérlet 
esetén a bűncselekmény tárgyi oldala hiányos, az alanyi teljes.23 Pontosan ez lesz az 
indoka annak, hogy nem vezethet eredményre a kísérlet miatti felelősségre vonás, 
hiszen — mint arról a következőkben szó lesz — az alanyi oldal teljességének 
fennállását is csak ritka esetekben lehet bizonyítani.  

2.4. Ok-okozati összefüggés 

A HIV-vírussal való megfertőzés esetén a befejezett alakzatok miatti eljárás is csak 
ritkán vezet eredményre, hiszen materiális bűncselekmények esetén a felelősségrevonás 
előfeltétele a terhelt cselekménye és az eredmény közötti ok-okozati összefüggés 
megléte.  

Az okozatosságot a joggyakorlatban általánosan alkalmazott szabályok alapján kell 
vizsgálni,24 tehát fennáll az okozati összefüggés, ha az elkövetési magatartás indította 
meg azt a releváns okfolyamatot, amely a betegség bekövetkezéséhez vezetett.25 
Györgyi Kálmán szerint a valóságos okozati összefüggést kell vizsgálni, s azon belül 
rámutatni a jogilag jelentős összefüggésekre.26 A potenciálisan fertőző szexuális 
aktusoknak és a bekövetkezett fertőzés kapcsolatát azonban több okból is nehéz 
bizonyítani. Egyrészt az áldozat — különösen, ha valamelyik rizikócsoportba tartozik 
— már eleve hordozhatta a vírust, másrészt később is, mástól is megkaphatta. 
Továbbá, mivel a HIV vírusa a feltételezett átadás után nem mutatható ki azonnal, 
még a később kapott pozitív eredmény is csak azt jelzi, hogy a fertőzött bizonyos idő 
után antitesteket termel, anélkül azonban, hogy ebből a fertőző személyére vagy a 
fertőzés módjára következtetni lehetne.27 A lappangási idő és maga a kór lefolyásának 
hossza miatt, s a tudomány és technika fejlettségi fokára tekintettel nem kis feladat 
bizonyítani, mikor, kitől kapta el a sértett a vírust.  

Létezik egy módszer,28 mellyel ki lehet mutatni, ha a két vírus egyforma29 törzsből 
származik. Az eljárás és eredmény bizonyítóképessége még így is kétséges, s mivel a 

                                                 
22 Balogh, 2003, 36.  
23 Belovics – Békés – Busch – Gellér – Margitán – Molnár – Sinku, 2006, 167. 
24 „Az okozati összefüggés megléte akkor állapítható meg, ha azt a tapasztalati tudás, a mértékadó 
szakemberek körében általánosan elismert tételek alapján állítani lehet.” Györgyi, 2000, 225.  
25 Kereszty – Madaráz – Nagy – Vida, 2005. 
26 Gőrgényi – Gula – Horváth – Jacsó – Lévay – Sántha – Váradi, 2007, 155. 
27 Bottke, 1988, 180.  
28 Filogenetikus analízis. 
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kétséget kizáróan nem bizonyított tényt nem lehet a vádlott terhére értékelni,30 a 
bizonyítás során az ilyen, csupán „valószínűsíthető” vizsgálati eredményt a bíróság 
nem veheti figyelembe. De még ha ki is lehetne deríteni, hogy a két érintett közül az 
egyik fertőzte meg a másikat, akkor sem lehetne ez mértékadó bizonyíték. Főleg, ha 
nem telt el sok idő a megfertőződésük közt. Hiszen, bár a HIV-lefolyásának szakaszai 
alapján következtetni tudunk a megfertőződés idejére, de ha két ember betegsége 
ugyanabban a szakaszban van, honnan tudjuk, hogy ki fertőzött meg kit? 

Ha már bekövetkezett a halál, meg kell vizsgálni, a passzív alany megtett-e mindent, 
hogy ezt elkerülje, szedte-e az állapotát javító gyógyszereket, olyan életmódot 
folytatott-e, amely javította vagy rontotta az esélyeit stb. Nem állapítható meg ugyanis 
okozati összefüggés, ha a gyógyulási időtartam elhúzódása az elkövetési magatartástól 
eltérő ok miatt következett be. A sértett általában köteles a gyógyulása érdekében 
rendelkezésre álló megfelelő gyógykezelést igénybe venni. Túl sok tényt, adatot kell 
ismerni ahhoz, hogy az ok-okozati összefüggés megléte/hiánya kétséget kizáróan 
bizonyított legyen.  

2.5. A bűnösség kérdése 

Herzberg szerint31 úgy lehet és kell alkalmazni a testi sértési tényállásokat a 
HIV/AIDS-es esetekre, hogy az eredmény bizonyított okozásáról lemondva 
megelégszünk a puszta szándékkal. Véleménye szerint a szándék nem merül ki a 
kockázat túllépésének és az eredmény lehetőségének intellektuális elképzelésében. 
Szükség van a szándék voluntatív elemére is, amely akarati-érzelmi beállítottságot 
jelent. Álláspontja megerősítéseként hivatkozik a müncheni tartományi bíróság egyik 
döntésére, mely szerint „a tettes felismerte egészségi állapotát és ebből arra lehet 
következtetni, hogy tudatában van annak a kockázatnak, hogy barátnőjét AIDS-szel 
megfertőzheti, amely ha kitör, rendszerint halálos kimenetelű. Ebből azonban nem 
lehet arra következtetni, hogy ebbe a következménybe (legalább) belenyugodott volna. 
Nem zárható ki, hogy bízott abban, hogy ez a kockázat nem realizálódik.”32 
Véleményem szerint azonban nem elképzelhetetlen, hogy aki tudja, hogy halálos 
kórban szenved és így létesít mással védekezés nélküli kapcsolatot, s tisztában van az 
átvitel lehetőségével, adott esetben kívánhatja a partner megfertőzését. Ebben az 
esetben azonban, ha figyelembe vesszük azt is, hogy a tettes tudja, a fertőzés halálhoz 
vezet, nincs testi sértési szándék, így a testi sértési tényállások alkalmazása lehetetlenné 
válik. Így egy másik síkra kerülünk — az emberölés kísérletéhez. E probléma 
vizsgálatára a következő fejezetben kívánok rátérni. 

A BGH joggyakorlata szerint kézenfekvő a belenyugvás elfogadása, ha az elkövető 
anélkül, hogy a szerencsés kimenetelben reménykedhetne, a véletlenre hagyja, hogy az 
általa ismert veszély bekövetkezik-e vagy sem, még akkor is, ha az eredmény számára 
nem kívánatos. Ezzel a megállapítással annyiban egyet kell értenünk, hogy csak a 
könnyelmű bizakodás alapozhatja meg a tudatos gondatlanság megállapítását, amint a 

                                                                                                                                        
29 Bernard – Azad – Vandamme – Weait – Geretti, 2007, 4.  
30 Be. 4. § (2) bekezdés. 
31 Herzberg, 1988, 786.  
32 Herzberg, 1998, 48.  
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tettes a véletlenre támaszkodik, cselekménye szándékosnak minősül.33 A nemi 
betegségek átadásával kapcsolatban Edvi Illés Károly azt mondta,34 hogy a szándékos 
testi sértés már akkor is megállapítható, ha a tettes célja csupán a kéjkielégítés, de tudja, 
hogy a cselekményből egészségsértő ártalom fog bekövetkezni. 

Becker szerint35 az eshetőleges szándék megállapítása nem fogadható el. Az, hogy 
az elkövető belenyugszik az eredménybe még akkor is, ha az számára nem kívánatos, 
csak fikció, mely abból került levezetésre, hogy a tettes egy rendkívül veszélyes 
tevékenységet végzett anélkül, hogy reménykedhetett volna a szerencsés kimenetelben, 
illetve hogy a súlyos veszély ellenére a veszélyes tevékenységet folytatta. A rendkívüli 
és súlyos veszély ráadásul mérlegelendő fogalmak, amelyek a kár bekövetkezésének 
konkrét valószínségéről semmit nem árulnak el.36 Amerikai tanulmányok 1:1000 
arányban adják meg a védekezés nélküli nemi kapcsolat során szerezhető fertőzés 
valószínűségét.37  Becker szerint ilyen arányú fertőzésveszély esetén (az in dubio pro reo38 
elvet is figyelembe véve) semmiképpen nem egyértelmű, hogy valaki úgy nyugodna 
bele a következményekbe, hogy nem reménykedhet a szerencsés kimenetelben — ami 
már a gondatlanságot alapozhatja meg. A német büntető törvénykönyv kommentárja 
szerint nem lehet az eshetőleges szándék igazolását azzal megalapozni, hogy a tettes a 
HIV-átadásával tisztában volt, mert nem kizárt, hogy bízott abban, a végül halálos 
AIDS nem tör ki. Felmerül ezzel kapcsolatban a kérdés, abban bízhat-e jobban a 
tettes, hogy nem megy át az infekció, vagy abban, ha átmegy, az nem vezet majd 
halálhoz? A statisztikák alapján nem célszerű abban bízni, hogy a HIV-megfertőzést 
nem kíséri majd az AIDS kialakulása. Ezzel az érveléssel tehát megkérdőjelezhető a 
testi sértési szándék, viszont megint visszakerülünk ahhoz a kategóriához, ahol 
mérlegelnünk kell az ölési szándékot! A magyar bírósági gyakorlat az ehhez hasonló 
esetben egyébként — helyesen — szubjektivizál: azt veszi figyelembe, az elkövető 
hogyan vélekedett a megfertőzés valószínűségéről. 

Bottke a feltételes szándékkal összefüggésben kifejti:39 a HIV-fertőzött azon 
hivatkozását, hogy saját betegségéről való tudomása ellenére bízott a „szerencsés 
kimenetelben”, nem vette komolyan  a veszélyt, nem lehet egyszerűen üres 
védekezésnek tekinteni, hanem éppen emiatt kell vizsgálni a fertőzött felelősségét. 
Minden egyes esetben külön-külön kell e védekezéseket a bíróságnak vizsgálnia. 

Kétségtelen, hogy a tényállásszerűség megállapításához a szándékosság fennforgását 
éppen úgy be kell bizonyítani, mint bármelyik más tényállási elemet.40 

A bizonyítási eljárás során tehát először is azt kell feltétlenül bizonyítani, hogy a 
tettes tudott a fertőzöttségéről. Az angol irodalom szerint fel sem merülhet annak a 
személynek a büntetőjogi felelőssége, akinek nincs tudomása a fertőzöttségéről.41 

                                                 
33 Vö. Nagy, 2004.  
34 Edvi Illés, 1894, 482.  
35 Becker, 1998, 66. 
36 Becker szerint a HIV-fertőzött védekezés nélküli kapcsolata semmiképpen nem olyan veszélyes, 
mintha például kést szúrna az áldozat mellébe. 
37 Balogh, 2003, 37. 
38A kétséget kizáróan nem bizonyítható tények nem értékelhetők a vádlott sérelmére. 
39 Bottke, 1988, 187.  
40 Viski, 1959, 113. 
41 Weait, M.: Criminal Law and HIV. http://www.keele.ac.uk, 2009. 06. 04. 
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Jogunkban ilyen esetekben ténybeli tévedésre hivatkozva zárhatjuk ki a 
büntethetőséget.42 Sajnálatos módon még olyan személyekről is kiderülhet később, 
hogy HIV-pozitívak, akik már alávetették magukat a vizsgálatnak. Egyrészt a teszt 
tévedhetetlenségét senki nem állítja, másrészt senkitől nem várható el, hogy évente 
végeztessen HIV-próbát. A pillanatnyi biológiai állapot, a HIV-ellenanyag jelenléte 
vagy jelen nem léte43 azonban semmiképpen nem tekinthető valamiféle útlevélnek,44 s 
nem jelenti azt sem, hogy az érintett például egy nappal később nem fertőződhet meg. 

Azt sem könnyű azonban bizonyítani, hogy a tettes tudott-e a HIV-
fertőzöttségéről. Az önkéntes tesztek anonimak, a nyilvántartásba csak a megismételt 
pozitív teszt után kerül név és TAJ-szám, viszont az érintett a személyazonosító 
adatok közlését meg is tagadhatja. Így könnyen előfordulhat, hogy nem lehet 
kideríteni, tudott-e róla terhelt, hogy HIV-pozitív. Az otthon elvégezhető tesztek még 
ennél is nehezebbé teszik a bizonyítást. 

Mindenesetre, még ha bizonyított is, hogy a terhelt tudott a fertőzéséről, nagyon 
nehéz bebizonyítani, valóban meg akarta-e fertőzni a partnerét. A magyar büntetőjog-
tudomány már nagyon korán elvetette a praesumtio doli elvét,45 így a jogellenes 
cselekmény önmagában véve a gonosz szándék bizonyosságául nem szolgálhat.46 

2.6. Bizonyítási nehézségek 

A bíróság fő feladatát az képezi, hogy bizonyítottnak fogadhassa el, az elkövető 
tisztában volt magatartásának jogilag jelentős körülményeivel, az eredmény 
bekövetkezésének lehetőségével. Ennek megállapítására a következő eszközök 
szolgálhatnak: az elkövető által a cselekmény előtt vagy után tett kijelentések, az 
elkövető beismerő vallomása,47 megfelelő tanúvallomások, szakértői vélemények 
(pszichológusok, pszichiáterek bevonása), a motívumok (pl. bosszú) és célok vizsgálata 
stb. 

A manapság napvilágot látott HIV-fertőzéses esetekben gyakran elhangzott a 
médiában, hogy a szándék meglétét támasztja alá, ha a vádlott tudott róla, hogy 
fertőzött, s ezt partnereivel nem közölte. A „nem közlés” azonban meggyőződésem 
szerint nem feltétlenül jelenti azt, hogy szándékosan meg kívánta fertőzni a partnert. 
Az ártatlanság vélelme alapján a tájékoztatás elmaradását önmagában nem tekinthetjük 
bizonyítéknak a szándék meglétére. 

                                                 
42 Btk. 27. §. 
43 Ez dönt a szeropozitivitásról. 
44 Heritier-Augé – Sobel, 1994, 154.  
45 A vélelem annyit jelentett, hogy egy jogellenes cselekmény megvalósulásánál mindaddig, míg annak 
ellenkezőjét a vádlott be nem bizonyította, abból kellett kiindulni, hogy az elkövető szándékosan idézte 
elő a magatartás következményeit. 
46 Az 1843. évi javaslat 38. §-a már tételesen leszögezi, hogy : „A Btk. elleni cselekvésnek vagy 
mulasztásnak szándékosságát abból, hogy a bűntett csakugyan elkövettetett, törvényesen következtetni 
még nem lehet, hanem annak valósága az elkövetett törvényszegés körülményeiből lesz megítélendő.” 
47 Germann figyelmeztet, hogy e kategóriáknak is csak megfelelő ellenőrzés és óvatosság után lehet 
teljes bizonyító erőt tulajdonítani. Germann, 1942, 151.  
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Bindig szerint48 — s témám szempontjából ez valóban szembetűnően igaz — 
ahhoz, hogy a bűnösséget a konkrét esetben helyesen állapításuk meg és igazságosan 
bíráljuk el, három dolog szükséges: alapos és átfogó tudományos képzettség, 
mélyreható kritikai gondolkodás és egészséges igazságérzet. Ehhez még hozzá kell 
tenni, hogy szükségesek a bizonyítást végző személyek pszichológiai ismeretei, a 
krimináltaktika és krimináltechnika eszközei, és természetesen a bíró jogtudata. 

3. Büntethetőséget kizáró okok és a HIV-fertőzés 

3.1. Sértetti beleegyezés 

A téma szempontjából elkerülhetetlennek tűnik megvizsgálni, szóba jöhet-e ez 
esetben a sértetti beleegyezés,49 mint büntethetőséget kizáró ok?50 A releváns 
beleegyezés feltételei a rendelkezési jog és a beszámíthatóság. Csak olyan dologba lehet 
beleegyezni, amiről a személynek tudomása van. Így ha nem tudja, hogy partnere HIV-
fertőzött és nemi kapcsolatot létesít vele, a sértetti beleegyezés fel sem merül. Abban 
az esetben viszont, ha valaki tudja, hogy a másik féltől a szexuális együttlét során 
elkaphatja a vírust és ennek ellenére védekezés nélkül közösül vele, az megalapozhatná 
a sértetti beleegyezés megállapítását. Nem véletlen a feltételes mód, hisz a sértetti 
beleegyezésnek vannak korlátai — legfeljebb testi sértésig terjedhet —, nincs 
rendelkezési jog az élet felett, a jog — a közerkölcs alapján — megmondhatja azt, 
hogy valaki mit tegyen és mit ne tegyen a testével.51 A büntetőjog tehát nem ismeri el a 
sértett korlátlan jogát a saját életével kapcsolatban.52 Mindezek alapján, ha a HIV-vel 
való megfertőzést testi sértésnek (s annak bármelyik fajtájának) tekintjük, ki kell 
zárnunk a sértetti beleegyezésnek mint büntethetőséget kizáró oknak a 
létjogosultságát. Ebben az esetben viszont ugyanolyan megítélés alá fog esni az, aki 
úgy fertőz meg mást, hogy az illető mit sem sejt arról, hogy partnere halálos kór 
hordozója és az, aki például közölte a sértettel, milyen veszélyeket rejt az együttlét. A 
Zürichi Felsőbíróság az áldozat esetleges beleegyezését arra hivatkozva minősítette 
irrelevánsnak, hogy a védett jogtárgy a közegészség.53 (A svájci büntető törvénykönyv 
egyébként a közegészség elleni bűncselekmények között helyezte el a HIV-vírussal 
való megfertőzést.) Egy megoldás kínálkozik még, ha mindenképpen figyelembe 
kívánjuk venni a sértett beleegyezését: a sértetti közreműködést enyhítő 
körülményként figyelembe venni büntetés kiszabásánál.  

 

                                                 
48 Bindig, 1919. 
49 A sértett beleegyezése egy akaratnyilatkozat, amit a cselekmény előtt vagy alatt nyilvánít ki. 
50 A gyakorlat által kimunkált és szokásjogilag rögzült jogellenességet kizáró ok és nem jogszabályban 
szabályozott. 
51 Gyöngyösi, 2002. 
52 Wiener, 2000, 208.  
53 Balogh, 2001a, 286.  
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3.2. Megengedett kockázat 

A dogmatika csaknem teljesen konszenzusra jutott abban a kérdésben, hogy a meg 
nem engedett kockázat vállalása csak akkor esik a büntető norma hatálya alá, ha az 
eredmény bekövetkezéséért az elkövető felelős és az okozati lefolyást nem szakította 
félbe egy, a veszélyhelyzet ismeretében cselekvő személy belépése.54 Ha az áldozat 
ugyanúgy látja a fertőzés veszélyét, mint a fertőzött, akkor maga felel saját 
veszélyeztetésért, tekintet nélkül arra, hogy a vírus átadója tisztában volt-e a fertőzés 
valószínűségével, vagy azt gondatlanul figyelmen kívül hagyta. Lényeges, hogy maga a 
védekezés nélküli nemi közösülés, és nem pedig a fertőzött személy a lényeges 
vonatkoztatási tárgy.55 Az AIDS problémakörének központi esete, amikor a HIV 
fertőzött a partnerét nem világosítja fel a fertőzésről és a „safer sex” módszereket sem 
alkalmazza. Ebben az esetben az antitesthordozó tudásfölényben van a partnerrel 
szemben és ezzel az egész történés uralkodó figurája.56 A Német Szövetségi 
Törvényszék szerint a tettes büntethetősége ott kezdődik, amikor „tudásfölénye révén 
a kockázatot jobban felfogja, mint az önmagát veszélyeztető”.57 

3.3. Kóros elmeállapot 

Mint az előzőkből már kitűnt, ahhoz, hogy bűncselekménynek tekintsük a HIV-
vírussal való megfertőzést, bűnösségnek kell fennforognia. A széles körben elterjedt 
felfogás szerint a bűnösség a társadalomra veszélyes cselekmény és az elkövetője közti 
pszichés viszony, amelyhez egy felróhatósági mozzanatnak is kapcsolódnia kell, ezáltal 
tárul fel a bűnösség tartalma is.58 A felróhatóság emellett azzal is kapcsolatos, hogy a 
bűnösség motivációs hiba következménye: a bűnelkövetéstől való visszatartásra is 
hivatatott közösségi motívumok vagy fel sem merültek, bár erre meg volt a lehetőség, 
vagy felmerültek ugyan, de nem jutottak uralomra. Nagy Ferenc szerint a 
szándékosság, illetőleg gondatlanság megléte nem jelent automatikusan bűnösséget. 
Ergo a bűnösség elemei a bűnösség két alakzatán, a szándékosság és a gondatlanságon 
kívül többek közt59 a beszámítási képesség is. A kóros elmeállapot tehát kizárja a 
büntethetőséget.60 A törvényben felsorolt biológiai okoknak akkor van büntetőjogi 
jelentőségük, ha az elkövetőt képtelenné teszik cselekménye társadalomra veszélyes 

                                                 
54 Balogh, 2001a, 284.  
55 Balogh, 2003, 39. 
56 Balogh, 2001a, 286.  
57 A tudásfölényt az AIDS-átadás kapcsán úgy kell értelmezni, hogy a fertőzött ismeri a saját 
fertőzőképességét, a partner előtt viszont elhallgatja. 
58 Nagy, 2004. 
59 Ide tartozik pl. a megfelelő életkor is. 
60 Btk. 24. § (1) bekezdés: „Nem büntethető, aki a cselekményt az elmeműködés olyan kóros 
állapotában – így különösen elmebetegségben, gyengeelméjűségben, szellemi leépülésben, tudatzavarban 
vagy személyiségzavarban – követi el, amely képtelenné teszi a cselekmény következményeinek 
felismerésére vagy arra, hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjék.  
(2) A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az elmeműködés kóros állapota az elkövetőt korlátozza a 
cselekmény következményeinek felismerésében vagy abban, hogy e felismerésnek megfelelően 
cselekedjék.”  
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következményeinek a felismerésére és arra, hogy e felismerésnek megfelelően 
cselekedjen, illetve ebben korlátozzák.61  

A kóros elmeállapot nemcsak elmebetegséget jelent, hanem az elmeműködés kóros 
állapotát is, amely nem állandó. Kóros elem az épelméjűeknél is lehet, és az ember 
szellemi állapota sem állandó, illetve egyensúlyú, mivel érzelmi állapot, általános 
egészségi állapot, fáradtság jelentős hatást gyakorol a konkrét szellemi 
teljesítőképességre. Nem vitatható, hogy egy ember sokként éli meg, ha kiderül, halálos 
beteg. Okozhat-e ez a stressz, depresszió tudatzavart? Akiben benne van a vírus, az 
ettől védtelennek érezheti magát, az a benyomása támadhat, hogy ki van szolgáltatva 
egy idegen test kénye-kedvének, hogy megfosztatott tulajdon integritásától. Ez a 
helyzet, amely ahhoz hasonlatos, mint amikor valakit túszul ejtenek, az agresszorral 
való azonosulás reakcióját is kiválthatja, ahogyan ezt a Stockholm-szindrómával 
kapcsolatban megfigyelték A túsz személyiségét ilyenkor mintegy bekebelezi az őt 
foglyul ejtő. Ha a fenyegetést elháríthatatlannak és elviselhetetlennek éljük meg, és 
semmi nem segít abban, hogy szembenézzünk vele, akkor minden mód megfelelő, 
hogy kikerüljünk a hatása alól. Az elképzelhetetlennel szemben utolsó mentsvárunk az, 
hogy kiiktatjuk a gondolkodást; utolsó lehetőségünk arra, hogy kivonjuk magunkat a 
kibírhatatlan hatása alól az, ha érzékenységünket érzéstelenítjük. Egyesek úgy 
próbálnak meg védekezni, hogy a depresszió vagy a hiperaktivitás révén fenntartott 
szellemi ürességbe zuhannak. A belső halált ültetik a bejelentett halál helyébe, úgy 
mennek a dolgok elébe, hogy ebben van valami mágikus elem: annak reménye, hogy 
ha az ember magát is a lappangás állapotába hozza, akkor meghosszabbíthatja a vírus 
lappangási idejét.62 A tudat ily módon bekövetkezett összeszűkülése arra vezet, hogy 
gyengül az ellenőrzése a magatartás kialakulása és lefolyása közt, nincs szokásos 
megfontolás, de van szabad akarat. Az így felvetődő képzetsor annyiban domináns, 
hogy szűkíti a tudatot világosságának megőrzése mellett, (meggátolja a megfontolást, 
mérlegelést, érvek, ellenérvek felébredését és lebírhatatlan erővel a bonyolult és néha 
megtervezettnek látszó cselekvésben való kitörésre késztet).63 Merészség lenne azt 
állítani, hogy valakinek évekig tartó rövidzárlata van, s úgy érvelni, hogy eleve ki 
kellene mondani a HIV-fertőzöttek büntethetetlenségét depressziójukra és az őket ért 
társadalmi hatásokra való pszichés reakciók miatt. Természetesen, ha az AIDS 
betegség előrehaladt stádiumában a beteg szellemi leépülésének esete áll fenn, minden 
esetben vizsgálni kell Btk. 24. § alkalmazhatóságát.64 

VII. A HIV-vírussal való megfertőzés, mint emberölés (vagy annak 
kísérlete) 

Németországban születtek ítéletek már a 80-as évek végén is, melyek szándékos 
emberölés kísérletét állapították meg ilyen esetben, azzal az érveléssel, hogy a fertőzés 
és a betegség közti összefüggés evidens, s az is, hogy minden AIDS beteg meghal — 
így aki mást HIV-vírussal megfertőz, azzal kell számolnia, hogy az illető meghal. Így 

                                                 
61 3/1998. Büntető Jogegységi Határozat. 
62 Hintermeyer, 1994, 117.  
63 BJD 2456. 
64 Ennek fennforgása szakértői kérdés. 
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megállja helyét az emberölés kísérletének tényállása. A joggyakorlat viszont itt sem 
mondható következetesnek, hisz egy másik esetben nem indítottak eljárást emberölés 
kísérlete miatt, mert a bíróság álláspontja szerint annak ismerete, hogy az AIDS közeli, 
halálos veszélyt jelent, nem felel meg az általános élettapasztalatnak. Scherf szerint65 az 
emberölés tényállása nem alkalmazható, mert az objektív beszámítás66 nem terjed ki a 
hosszú idő után bekövetkezett halálra. Mint ahogy a halált okozó testi sértés 
vizsgálatánál már felvetettem, valóban különös lenne, ha elítélnének valakit 
emberölésért, miközben az áldozat még él. Az emberölés befejezett alakzatát tehát 
semmiképp nem alkalmazhatjuk ilyen esetekre. Bottke szerint67 azonban e tényállások 
alkalmazása nem zárható ki csupán azon az alapon, hogy az ölési cselekmény 
eredménye csak később realizálódik. 

Mint arról már korábban esett szó, a szándékosságot tekintve mérlegelnünk kell, 
hogy megállapítható-e az ölési vágy? Herzberg szerint68 a vádlott nagyobb esélyt adhat 
annak, hogy partnerét nem fertőzi meg, mint annak, hogy ha megfertőzi, partnere a 
kórba nem fog belehalni. Így, ha elfogadjuk, hogy a terhelt cselekménye szándékos, 
akkor azt is ki kell jelentenünk, hogy a szándék nem testi sértésre irányul, hanem ölési 
cselekményre. A tudományos munkákból az a tendencia szűrhető le, hogy a téma 
vizsgálói általában csak a testi szándékot tartják megállapíthatónak, de a halálra 
kiterjedő vágyat nem. Nyilvánvalóan viszolyognak attól, hogy ölési szándékot 
állapítsanak meg annak a terhére, aki felismerte, hogy védekezés nélküli kapcsolata 
fertőzöttsége okán milyen veszélyeket rejt magában, így nem lelnek más kiutat, mint 
tagadják az ölési szándék létét. Sokan — pl. Herzberg és Schlehofer — ezt a 
megoldást problémának érzik. 

E kérdéskörben Herzberg alternatív megoldást vázolt fel.69 Lényegében a hátrányos 
következmények beszámítását az elévülés szabályai szerint — mintegy analógiával — 
korlátozná. E lépést elsősorban az objektív beszámíthatóság tana, ezen intézmény 
célja, s a következmények miatt tartja indokoltnak. Knauer szerint70 a javaslattal az a 
legfőbb probléma, hogy épp azon bűncselekmények esetében, melyekre Herzberg a 
megoldást alkalmazni kívánja, nincs relevanciája, mivel a testi sértés a német jogban 
húsz év alatt évül el, míg az emberölés el nem évülő bűncselekmény. Azt sem szabad 
elfelejtenünk e megoldás vizsgálata során, hogy az analógia már csak azért sem 
„szerencsés”, mivel a két jogintézmény (elévülés és objektív beszámítás határai) nem 
egyenértékű.  

Knauer tanulmányában a HIV-vírussal való megfertőzés esetének az emberölés 
tényállása alá szubszumálását lehetségesnek tartja. Szerinte a testi sértés könnyen lehet 
csak átmeneti állapot az emberöléshez.  

Az elmondottak fényében kénytelenek vagyunk belátni, hogy amennyiben 
emberölési kísérletként kezelnénk a tárgyalt eseteket, az sem oldaná meg a dogmatikai 

                                                 
65 Scherf, 1992. 
66 E teória szerint az objektíve előre nem látható következmények elhárítása senkitől sem várható el. 
67 Bottke, 1988, 187.  
68 Herzberg, 1988, 788. 
69 Knauer, 1998. 
70 Knauer, 1998.  
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és bizonyítási problémákat. A HIV-vírussal való megfertőzés értékelésére, mint láttuk, 
számos megoldás kínálkozik, úgy tűnik azonban, hogy egyik sem problémamentes. 

VIII. Javaslat a ,,HIV-vírussal való veszélyeztetés” tényállásának 
normaszövegére 

Mind a hazai,71 mind pedig a külföldi jogirodalomban72 felvetődött egy új, 
veszélyeztetési tényállás megalkotásának gondolata. A dolgozatban részletezett, a HIV-
vírussal való megfertőzés testi sértésként vagy emberölés kísérleteként való minősítése 
során felvetődő problémák miatt valóban indokoltnak tűnik e megfontolás komolyabb 
vizsgálata. Meggyőződésem szerint, annak ellenére, hogy valószínűleg „tökéletes 
megoldás” e kérdéskörben nem létezhet, az önálló veszélyeztetési deliktum áll hozzá a 
legközelebb. 

1. Néhány indok egy veszélyeztetési bűncselekmény megalkotása mellett 

Már szó esett róla, hogy a HIV-fertőzéses esetekben a befejezettségi megoldás csak 
ritkán vezet eredményre. Mind a testi sértés, mind az emberölés materiális sértő 
bűncselekmény, így az eredmény bekövetkezése nélkül a büntetőjog nem tehet semmit 
az elkövetőkkel, főleg, hogy e bűncselekmények kísérlete a már sokszor hangoztatott 
bizonyítási nehézségek miatt szintén nem állapítható meg. Ezzel szemben, egy 
veszélyeztetési tényállás megteremtésével, a problémák egy része kikerülhető. A 
materiális veszélyeztető deliktumoknál a törvény a jogi tárgy veszélybe jutását jelöli 
tényállásszerű eredményként.73 Ha megállapítható tehát a HIV-veszélyes kontaktus, a 
bűncselekmény már megvalósult. A veszélyeztetés a tartalom tágabb körű 
megközelítését fejezi ki, mint a veszély. A veszély objektív helyzet, állapot, a 
veszélyeztetés viszont magában foglalja emellett az ilyen állapotot létrehozó 
cselekményt is, tehát szubjektív mozzanatokra is figyelmet fordít.74  

Véleményem szerint a kérdés ilyen úton történő rendezése sokkal inkább a 
prevenciós célokat juttatná kifejezésre, s ez a büntetőjog olyan esetekben való 
alkalmazásakor, ahol egy világjárvánnyal állunk szemben, s maga az elkövető is áldozat, 
preferálandó. További pozitívumként értékelhetjük, hogy az ok-okozati összefüggés 
bizonyításától is eltekinthet a jogalkalmazó. Ami tehát bizonyításra szorul, az elkövető 
HIV-fertőzött-e, e tényről tudott-e és megállapítható-e a veszélyeztetési szándék. 
Magának a megfertőződés veszélyének, mint tényállásszerű eredménynek 
bekövetkezése a betegség természetére tekintettel minden ilyen esetben megvalósul.  
 

                                                 
71 Györgyi, 1988. 
72 Például Scherf, 1992, 139. 
73 Nagy, 2004, 167. 
74 Balogh, 2007, 96.  
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2. Javaslat az új tényállás rendszertani elhelyezésére 

A külföldi példákat75 is megvizsgálva véleményem szerint a kérdés ez irányú 
rendezésére a magyar büntetőjogban két megoldás kínálkozik: a bűncselekményt 
rendszertanilag vagy a Btk. XII. fejezetében, az élet, a testi épség és az egészség elleni 
bűncselekmények között,76 vagy a XVI. fejezeten belül, a közegészség elleni 
deliktumok77 körében elhelyezni. A választás elsősorban a védeni kívánt jogi tárgy 
szerint célszerű. Amennyiben az egyént kívánjuk a rendelkezéssel védeni, s az egyes 
emberek egészségét és óvni, akkor az előbbi megoldás tűnik célszerűnek. Ha a HIV-
fertőzést elsősorban mint járványt közelítjük meg, s elsődleges célként a 
közegészséget, a társadalmat kívánjuk óvni, a közegészség elleni bűncselekmények 
közé történő besorolás tűnik helyesnek. Ezek a bűncselekmények ugyanis nem 
meghatározott személyek egészségét sértik vagy veszélyeztetik, hanem az emberre 
általában károsan ható tényezők elől nyújtanak büntetőjogi védelmet.78 Nem egyedi ez 
a megközelítésmód, hiszen a svájci büntető törvénykönyv is a közegészség elleni 
bűncselekmények között szól a HIV-vel való megfertőzésről.79 

3. Jogtechnika — tényállásszöveg 

A jogtechnika tekintetében szintén két lehetséges utat látok megvalósíthatónak: a 
bűncselekményt meghatározhatjuk egyszerű diszpozícióval, avagy keretdiszpozícióval. 
Természetesen ez a kérdés szorosan összefügg a rendszertani besorolással, hiszen a 
HIV-vírussal való megfertőzésnek, mint közegészség elleni bűncselekménynek az 
elkövetési magatartása gyakorlati szempontból könnyebben meghatározható a Btk-ból 
történő kiutalással.80 

A gyakorlatban a két megoldás a következőképp jeleníthető meg: 
• egyszerű diszpozíció: Aki HIV-fertőzöttségéről tudva mást a fertőzés 

veszélyének kitesz, bűntettet követ el… 
• keretdiszpozíció: Aki HIV-fertőzöttsége tudatában, a HIV-fertőzöttségre 

vonatkozó járványügyi szabályok megsértésével mást a fertőzés veszélyének 
kitesz, bűntettet követ el. 

A keretdiszpozíció alkalmazása mellett véleményem szerint a legfontosabb érv, 
hogy időtállónak mutatkozik. Mivel a büntető törvénykönyvben meghatározott 
diszpozíciót más jogághoz tartozó jogszabályok töltenék ki tartalommal, s e tartalom 
az aktuális egészségügyi-, járványügyi- és tudományos-technikai állapotnak 
megfelelően változhat, a büntetőjog a Btk. rendelkezéseinek változatlanul hagyásával is 
mintegy automatikusan aktualizálódhatna. Sajátosan alakulna ebben a helyzetben az 
időbeli hatály kérdése is, hiszen ha a keretkitöltő rendelkezésekben olyan mérvű 

                                                 
75 Lásd amerikai, szlovák, szlovén stb. büntető törványkönyveket. 
76 Btk. XII. fejezet I. cím. 
77 Btk. XVI. fejezet IV. cím. 
78 Belovics – Molnár – Sinku, 2008, 410.  
79 Balogh, 2001a, 286.  
80 Például a Btk. 284. §-ában pönalizált járványügyi szabályszegés bűncselekménye körében a 
keretdiszpozíció alkalmazása mellett döntött a jogalkotó. 
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változás következik be, amely a kötelezettség megszüntetésével, vagy a tilalom 
feloldásával az addigi büntetőjogi védelmet megszünteti, e változás a Btk. 2. §-ára 
tekintettel az elbíráláskor hatályban lévő büntetőjogi szabályozás visszaható hatályú 
alkalmazását alapozza meg.81 Témám szempontjából azért bír e kérdés különleges 
jelentőséggel, mert a napjainkban végbemenő dinamikus tudományos fejlődés mellett 
bármikor felfedezhetik a HIV ellenszerét, felderíthetnek olyan járványügyi 
megoldásokat, melyek a vírus terjedését gátolják, s a tudomány ezen aktuális 
állapotának tükrében kell a büntetőjognak is megítélni az elkövető cselekményét.  

Akár az egyszerű diszpozícióval történő pönalizálás mellett döntünk, akár 
kerettényállással kívánjuk büntetendővé nyilvánítani a cselekményt, fontos hozzátenni, 
hogy a járványügyi-, adatkezelési, tájékoztatási jogi szabályok rendezése, egyértelmű és 
következetes kidolgozása előfeltétele a Btk. ilyen irányú módosításának. Arról sem 
feledkezhetünk meg, hogy a jogi kérdések rendezésének törvényi szinten kell 
megvalósulniuk, hiszen alapvető jogokat érintenek. Az Alkotmánybíróság szerint az 
Alkotmány 8. § (1) bekezdése szerint az alapvető jogok tiszteletben tartására és 
védelmére vonatkozó állami kötelezettség nem merül ki abban, hogy az államnak 
tartózkodnia kell a jogok megsértésétől, hanem magában foglalja azt is, hogy 
gondoskodnia kell az érvényesülésükhöz szükséges feltételekről. Az államnak az 
alapjogok biztosítására vonatkozó kötelezettségéből magától értetődően következik, 
hogy az alapvető jogokat csak az Alkotmányban megengedett módon korlátozhatja.82 
Erre vonatkozóan az Alkotmány 8. § (2) bekezdése az irányadó, amely szerint az 
alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. Ezt az 
érvelést ismételte meg az Alkotmánybíróság a szerzett immunhiányos tünetcsoport 
terjedésének meggátlása érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálat 
elrendeléséről szóló 5/1988. (V. 31.) SZEM rendelet formai alkotmányellenességének 
kimondásakor.83 

4. A büntetőjogon kívüli joganyag harmonizációjának követelménye 

E jogszabályi változások során elsősorban azoknak a szabályoknak a kidolgozására 
kellene a jogalkotónak ügyelnie, melyek a HIV-fertőzöttség jelentésére, 
nyilvántartására vonatkoznak, hiszen ezek szolgálhatnának alapul annak a kérdésnek a 
megválaszolásánál, hogy az elkövető tudott-e a fertőzéséről. Mint ahogy már 
elhangzott, az Alkotmánybíróság a fertőzöttek regisztrációs rendszerére vonatkozóan 
kinyilvánította, hogy az anonimitás elve megkerülhető84 — alkotmányos kereteket adva 
ezzel az ilyen nemű intézkedéseknek. További újragondolást igényelnek a tájékoztatási 
szabályok, a tájékoztatás aláírási rendje, hiszen az elkövető által aláírt, a HIV-fertőzésre 
vonatkozó információkat és magatartási javaslatokat tartalmazó dokumentum fontos 
bizonyítéka lehet a fertőzöttségről való tudomásszerzésnek, a betegségre vonatkozó 
tények tudatának, és biztosítja a jogalkalmazó számára, hogy a tettes tudatában volt 
cselekményének lehetséges következményeivel.  

                                                 
81 1/1999 Büntető Jogegységi Határozat. 
82 64/1991. (XII. 17.) AB határozat. 
83 27/2002. (VI. 28.) AB határozat. 
84 2012/B/1991. AB határozat. 
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Ismét a szándék kérdéséhez visszaérkezve, mindenképp fontosnak látom 
leszögezni, hogy a dolgozat során a szándék bizonyításával kapcsolatban tett 
megállapítások a HIV-vírussal való megfertőzés jelen pontban tárgyalt megoldási 
javaslatánál is érvényesek. Azt azonban mindenképp érdemesnek tartom 
végiggondolni, hogy a fentiekben vázolt nyilvántartási-tájékoztatási rend megkönnyíti-
e a bűnös szándék bizonyítását. Abból kell ugyanis kiindulnunk, hogy aki bizonyítottan 
tisztában van azzal, milyen tulajdonságú vírust hordoz magában, s tudjuk, hogy 
felvilágosították, miként kell élnie e fertőzéssel, s az előírásokat semmibe véve 
cselekszik, (legalább) belenyugszik magatartásának lehetséges következményeibe — a 
fertőzésveszély kialakulásába. Hiszen a bűnösség súlyosabb formájának a 
megállapításához a bíróság előtt annak kell kétségesen kizáróan bebizonyosodnia, hogy 
az elkövető ismerte magatartásának körülményeit, tisztában volt minden olyan ténnyel, 
ami a bűncselekmény törvényi tényállásában szerepel, és nem merül fel olyan adat, 
amely arra utalna, hogy mindennek ellenére nem ismerte a cselekmény társadalomra 
veszélyességét.85 Az objektív oldal alapján következtetünk tehát a szubjektívra. A 
körülmények ismeretéből álló tudattartalom megléte alapján tehát a társadalomra 
veszélyesség tudata nem kerül vélelmezésre, hanem az előbbi közvetett bizonyíték az 
utóbbi vonatkozásában.86 Megdől a bizonyítási erő természetesen, ha olyan 
körülmények merülnek fel, amelyek a szubszumpciós tévedésre, vagy a társadalomra 
veszélyesség tudatának egyéb okok miatti tényleges hiányára utalnak.87 Erre közvetett 
bizonyítékul szolgálhatnak: az elkövető műveltségi foka, intelligenciája, előélete stb. 
Kétség esetén természetesen el kell tekinteni a szándékosság megállapításától. 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy megítélésem szerint a felvázolt új bűncselekmény 
kizárólag szándékosan lenne megvalósítható. A gondatlan elkövetés pönalizálása 
gyakorlatilag a szexuális szabadság teljes megvonása lenne, hiszen a vírus jellegéből 
adódóan, ha nem is mondhatjuk, hogy soha senki nem jelentheti ki magáról, hogy nem 
HIV-fertőzött, mindenesetre a minimális esély az esetek többségében fennáll.  

Minden tényezőt összevetve megállapítható, hogy sok problémát ez a megoldási 
javaslat sem old meg. Engedményeket és kompromisszumokat követel az állam és az 
egyének részéről is. Mégis, megítélésem szerint a jelen állapothoz képest — ahol csak 
felháborodás, de érdemi büntetőjogi válasz nem követi az ilyen jellegű eseteket — 
mindenképpen előrelépésnek számítana a kérdés ilyen módon történő rendezése (is). 

5. Van-e helyes büntetés? 

A büntetendőség-büntethetőség kérdésének megválaszolása után természetesen 
logikus követelmény a szankciók meghatározása is. Milyen büntetés lehet az, mely a 
tárgyalt bűncselekmény esetén megfelel a büntetési céloknak?88 Jelen esetben 

                                                 
85 Viski, 1959, 271.  
86 Viski, 1959, 273.  
87 Viski, 1959, 275.  
88 Btk. 37. §:  „A büntetés célja a társadalom védelme érdekében annak megelőzése, hogy akár az 
elkövető, akár más bűncselekményt kövessen el.” 
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véleményem szerint elsősorban a prevencióra kell helyezni a hangsúlyt.89 A büntetőjogi 
büntetés kilátásba helyezése, a fenyegetettség megelőzési célt szolgál, illetve erősíti a 
jogállamiság elvét. Az elkövető tudja az elkövetéskor, hogy bűnt követ el és azt mivel 
fogják büntetni, gyakorlatilag a jogbiztonság követeli meg ezt.90  

A bíróság által kiszabott büntetés megerősíti az igazságosság eszméjét és annak 
közösségi tudását, befolyásolja a társadalom tagjainak és az elkövetőnek a 
gondolkodását. 
A végrehajtás pedig a nevelést, a reszocializációt hivatott biztosítani. Mindenzen elvek 
elgondolások érvényét érdemesnek tartom a tárgyal esetekben átgondolni… Vajon 
visszatart-e egy halálos beteget a cselekménytől pár büntetés-végrehajtási intézetben 
eltöltött év? Vajon humánus-e megfosztani a szabadságától egy „az élet által halálra 
ítéltet”? Vajon van-e olyan büntetés (a szabadságvesztésen kívül is), mely arányos, 
hatékony? Úgy vélem, igazságtalan lenne, ha ezeket a körülményeket nem vennénk 
figyelembe a büntetés megállapításánál. Mindez természetesen a jövő jogalkotásának és 
jogalkalmazásának feladata. 

IX. Záró gondolatok 

A világjárvány továbbra is szedi áldozatait, és könyörtelenül terjed. Ha fel is találják 
hamarosan a hatásos gyógyszereket, ez legfeljebb csak azt fogja eredményezni, hogy 
néhány évtizedre lelassul a járvány terjedése.91 Sürgősségi kérdés tehát, hogy 
minimálisra csökkentsük a katasztrofális végkifejlet kockázatát.92 Nyilvánvaló, hogy e 
tekintetben nem elegendő tudományos, politikai meggondolásra hagyatkozni. Az állam 
hagyományos felelőssége a törvényhozás, a bíróságok és a közigazgatás révén őrködni 
azon, hogy minden természetes személy tiszteletben tartsa mások jogait.93 

Először tehát az egyéni felelősség vetődik fel. Ezután pedig közvetlenül az, hogy 
még egy világjárvány megállítása érdekében sem — s az egyedi esetekre rávilágítva sem 
—  lehet meggondolatlanul, fejetlenül kriminalizációba kezdeni vagy büntetőeljárást 
kezdeményezni, majd a tárgyalóteremben ráeszmélni, hogy a meglévő jogi háttér több 
kérdést vet fel, mint ahány választ ad. 

A statisztika egyelőre azt mutatja, hogy a betegség hordozóival szemben 
alkalmazott megtorló politika nem gátolja a betegség terjedését — legalábbis 
Magyarországon. Ezzel szemben az USA-ban a büntetőjog effektív eszköz a vírus 
terjedésének megakadályozásában.94  

Sajnos, a büntetéssel való fenyegetés — úgy tűnik —, nem változtatja meg az intim 
viselkedést és nem tartja vissza a fertőzötteket, akik már eleve halálra vannak ítélve… 
Az is nyilvánvaló, emberiességi szempontok miatt, hogy a józan ész tiltakozik olyan 

                                                 
89 Protagorasz szerint aki ésszerűen jár el, nem amiatt bünteti meg a gonosztevőt, mert az jogtalanságot 
követett el, mert aki így járna el, azt pusztán állati bosszú hajtaná. Aki tervszerűen akar eljárni, az nem a 
már megtörtént bűntettet akarja megtorolni, hanem a jövő szempontjából büntet: hogy a tettes ne essen 
újra bűnbe, és általában mindenki, aki csak tanúja volt megbüntetésének, visszariadjon a gaztettől. 
90 Szabó, http://www.jogiforum.hu/publikációk, 2009. 06. 04. 
91 Vö. járványtan. 
92 Moncomble, 1994, 82.  
93 Wachsmann, 1994, 128. 
94 HIV Criminal Law and Policy Project, http://www.hivcriminallaw.org, 2009. 06. 04. 
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emberek elítélése ellen, akiket már úgyis megtört a sors.95 De gondolnunk kell az 
áldozatokra és a potenciális áldozatokra is! A tárgyalt esetekben a büntetőjognak az 
egyedi- és generális megelőzést elő kellene segítenie. S természetesen a büntetőjogi 
felelősség érvényesítésének lényegi eleme a megtorlás is,96 tehát még a meggyötört 
HIV-pozitív ember felelősségéről is a cselekménye alapján kell dönteni. Ez helyesen 
azonban csak megfelelően kidolgozott joganyaggal, kellő „HIV-jogi” kultúrával 
lehetséges. Ennek előfeltétele, hogy a jogászok beszéljenek a problémáról, együtt 
keressék a megfelelő megoldást és kössenek egy olyan kompromisszumot, amely 
mindannyiunk érdekeit szolgálja. 

Nehéz olyan megoldást találni, amely megfelel a szükségesség és arányosság 
követelményének, célravezető is, igazságos is, s kellő szolidaritást tanúsít a halálos 
beteg elkövetőkkel szemben, de védi az egészségeseket is. A jövő feladata, hogy 
kidolgozzon egy megfelelő alternatívát. Remélhetőleg nemsokára megszületik a helyes 
döntés, hiszen: „Visz bennünket a hajó: tét az, hogyan adjunk több esélyt a földi 
életben magunk és a másik számára’’.97 
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A szabálysértési jogsegély  

Újhelyi Bence 

 

Témavezető: Dr. Nyitrai Péter tanszékvezető, egyetemi docens 

I. Bevezetés 

A XX. század második felének végén jelentkezett először igény arra, hogy 
kialakuljon valamilyen együttműködés a „nemzetközi szabálysértések” terrénumában. 
Napjainkban ez a fajta igény az Európai Unió tagállamai között egyre nagyobb 
törekvésként jelentkezik. Mivel a szabálysértést az 1950. november 4-én, Rómában kelt 
„Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről” (a továbbiakban: 
Egyezmény) és a 63/1997. (XII.12) AB határozat is a közigazgatás büntetőjogaként 
definiálja,1 és mivel a közigazgatás büntetőhatalmának erősödése európai tendencia, 
ezért dolgozatom témáját, a szabálysértési jogsegélyt is főleg kontinensünk 
vonatkozásában vizsgáltam. Megjegyezném, hogy ilyen típusú kooperáció kialakulása is 
szinte kizárólag Európában észlelhető. 

 Dolgozatom megírásakor azonban — mint azt később is bemutatom — 
vizsgálódásaim középpontjában nem kizárólag a szabálysértési jogsegély állt. 
Elöljáróban ezen a ponton csupán annyit említenék, hogy a szabálysértési jog nagyon 
közel áll a büntetőjoghoz, ezért maga a jogsegély a szabálysértés esetén is rengeteg 
olyan tulajdonságot hordoz magában, ami a bűnügyi jogsegélyre is jellemző.2 Ezért 
amikor a szabálysértési jogsegély bemutatására törekszem, mindig a szemem előtt 
lebeg a bűnügyi jogsegély. 

Dolgozatomban főleg a szabálysértési jogsegély kialakulását, rendszertani 
elhelyezését, az eljárásban részt vevő „felek” jogi helyzetét, az eljárás menetét, valamint 
annak lehetséges formációit — minden egyes téma tárgyalásakor — a bűnügyi 
jogsegély intézményének tükrében próbálom bemutatni. Írásom egészét meghatározta, 
hogy rámutassak a jelenlegi, főleg Európai Uniós szabályanyag fő szempontjaira, illetve 
hiányosságaira. Egyúttal előrevetítem, hogy maga a jogterület újszerű jogilag rendkívül 
alulszabályozott.  

Külön fejezetekben kívánom tárgyalni az említett vizsgálódási fő szempontokat; 
megpróbálok továbbá olyan következtetéseket levonni, amelyek már jelentkeznek a 
mai gyakorlatban, s a szabálysértési jogsegély fejlesztését indokolják.  

 

  

                                                 
1 Lásd 63/1997. (XII.12) AB határozat indoklás, II. rész 1. pont. 
2 Papp, 1992, 19–30. 
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II. Történeti kialakulás 

Mielőtt rátérnék a szabálysértési jogsegély fejlődésmenetének a bemutatására, 
nézzük meg, hogy mit is takar ez az elnevezés, ez a jogintézmény. Mivel a szabálysértés 
felfogható a közigazgatás büntetőjogaként, először is tisztázni kell, hogy mit is takar a 
közigazgatási büntetőjog. „A közigazgatási büntetőjog azon normák összességét 
jelenti, amelyek a közigazgatási szervek hatáskörébe utalt büntető szankciók 
alkalmazásának a feltételeit határozzák meg.”3 Ebből a definícióból is kitűnik, hogy 
azoknál a nemzetközi elemet tartalmazó szabálysértési eljárásoknál, szükséges olyan 
normák kialakítása, amelyek alapján alkalmazható lesz valamilyen szankció is. 
Mindezen normák összességét tekinthetjük szabálysértési jogsegélynek. Ennyit 
alapvetésként, most pedig lássuk a szabálysértési jogsegély fejlődéstörtét!  

A szabálysértési jogsegély nagyon rövid múltra tekint vissza. Ennek több oka van. 
Az egyik, hogy szabálysértési tényállásokat a nemzeti jogok nem régóta ismernek. 
Például a magyar jogban 1953-ig nem léteztek szabálysértések. Voltak ugyan 
bűncselekménynél enyhébb súlyú, a társadalomra kevésbé veszélyes jogellenes 
cselekmények — ezeket hívták kihágásoknak — ám ezeket a büntetőjoggal 
szankcionálták. Ebből következően a szabálysértések területén a nemzetközi 
együttműködésre vonatkozó igény fel sem merült magyar részről.  

Miután megjelentek a nemzeti jogokban a bűncselekmények mellett az önálló 
szabályozási rendszer hatálya alá tartozó szabálysértési tényállások, felmerül az igény a 
nemzeti jogokban, hogy az ezek tárgyában történő eljárás külön eljárási törvény hatálya 
alá kerüljön. Az egyes nemzeti jogok minősítéseinek eltérésében mutatkozik az egyik 
ok, amely leginkább hozzájárult a szabálysértési jogsegély iránti igény kialakulásához. 
Az a probléma jelentkezett ugyanis az országok bűnügyi együttműködése során, hogy 
ugyanaz a cselekmény az egyik országban szabálysértésnek minősült, a másik 
országban pedig bűncselekménynek. Ez azért okozott gondot a bűnügyi 
kooperációban,4 mert az egyes hatóságok gyakran arra hivatkozással tagadták meg a 
bűnügyi együttműködést, hogy hiányzik az ún. kettős inkrimináció. 

A szabályozás iránti igény megjelenésének másik fő oka abban a problémában 
mutatkozott meg leginkább, amikor az egyik állam joga alapján az elkövetőt ugyan 
felelősségre lehet vonni szabálysértés miatt, de ehhez szükséges egy másik állam 
segítsége, amely joga azonban nem ismeri a szabálysértéseket, ezért ténylegesen 
mégsem lehet felelősségre vonni. Hiszen hogyan is nyújthatna segítséget ez utóbbi 
állam egy olyan cselekmény miatti felelősségre vonásra törekvő eljárásban, amely 
cselekmény a saját joga alapján nem jogellenes. 

Ebben a helyzetben állt elő az a probléma, hogy az utóbbi állam állampolgárának az 
előbbi államban gyakorlatilag a tettenérés esetét leszámítva nem kellett, hogy tartson 
attól, hogy felelősségre vonástól tartania, mert ha elköveti a cselekményt és visszatér az 
„anyaországába”, akkor úgysem tudja a másik állam hatósága eljárás alá vonni. 
Ugyanez a probléma jelentkezett a korábban említett esetben is, amikor eltérően 

                                                 
3 Lásd Kis – Nagy, 2007, 7. 
4 A nemzetközi bűnügyi együttműködésről és egyes sajátos aspektusairól, lásd ESER, 1994. 
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minősítették a cselekményt az együttműködni kívánó államok (az egyik 
szabálysértésnek, a másik bűncselekménynek).  

Az európai országok természetszerűleg az igazságszolgáltatás területén történő 
együttműködésük előmozdítása érdekében — véleményem szerint abszolút logikusan 
— először a nagyobb súlyú jogellenes cselekményekkel, azaz a bűncselekményekkel 
foglalkoztak, azokat próbálták visszaszorítani.5 Éppen ezért nagyon sokáig a 
szabálysértésekről nem is hoztak létre kölcsönös megállapodásokat. Itt kívánom 
megemlíteni, hogy bűnügyi együttműködés már jelentkezett több száz évvel korábban 
is Európában, ám ezek főként bilaterális, azaz kétoldalú, állam-állam közötti 
szerződések voltak. 

Az első ilyen megállapodás 1174-ben jött létre az angol és a skót uralkodó között. 
Ezzel szemben az első többoldalú, napjainkban is érvényesülő nemzetközi 
(természetesen európai) bűnügyi egyezmény az 1957-es Európai Kiadatási Egyezmény 
volt. 

Még ehhez az évszámhoz képest is jóval később figyeltek fel az Európai Unió 
tagállamai arra a tényre, hogy nincs egyetlen közösen létrehozott forrása sem a 
szabálysértési jogsegélynek. Ennek alapját az 1992-es Maastrichti Szerződés6 1997-es 
módosítása, az Amszterdami Szerződés7 teremtette meg. Ezáltal a már korábban is 
hárompillérű igazságügyi együttműködés 3. pillérében kapott helyet az új elnevezésű 
Rendőri és Bűnügyi Együttműködés (Police and Criminal Justice Cooperation), amely 
pusztán az elnevezését tekintve nem tartalmazna releváns szabályokat a szabálysértési 
jogsegéllyel kapcsolatban; ám ekkor ez tartalmában kibővült a Schengeni 
Megállapodás8 vonatkozó anyagával. Ez nem azt jelenti, hogy megjelentek a releváns 
szabályok, hiszen konkrét jogi normákat nem tartalmazott a szabálysértési jogsegélyről, 
hanem azt, hogy lefektette egy későbbi szabályozás alapjait. Ugyanis az 1990. június 
19-én, a Schengeni Végrehajtási Egyezménnyel kiegészített Megállapodás joganyagát 
„közösségiesítették” a szerződő felek. Ez annyit jelent valójában, hogy elvi síkon 
kiterjesztették az összes szabálysértési eljárásra.  

Mindezek után felmerül a kérdés, hogy milyen lehetőségei vannak az Európai 
Uniónak, illetve a Tanácsnak, amelyekkel harmonizálhatja, azaz közelítheti a 
tagállamok szabálysértésekre vonatkozó joganyagát. Legkívánatosabb az lenne, hogy 
megegyezzen a tagállamok joganyaga abban a kérdésben, mégis mely cselekményeket 
tekinti szabálysértésnek. A kérdés megválaszolását illetően öt lehetséges megoldási 
forma létezik erre a problémára:9 1) nemzetközi egyezmény, 2) együttes fellépés, 3) 
kerethatározat, 4) közös álláspont és határozat, valamint 5) kerettörvény létrehozása.  

Rögtön leszögezném, hogy a szabálysértési jogsegélyre vonatkozóan európai uniós 
átfogó szabályozás nem létezik. Itt kap jelentőséget, hogy mi is a különbség az irányelv 
és a kerethatározat között. Először is strukturális elhelyezkedését tekintve az irányelv 
az Európai Unió szervezeti rendszerének ún. 1. pillérében helyezkedik el. Tartalmi 
megközelítésben a lényeges eltérés abban mutatkozik, hogy az irányelvhez képest a 

                                                 
5 Ezért bűnügyi jogsegély tárgyában időben jóval korábban létrehoztak nemzetközi megállapodásokat.  
6 Lásd http://www.eurotreaties.com/maastrichtext.html. 
7 Lásd http://www.eurotreaties.com/amsterdamtext.html. 
8 Lásd http://en.wikipedia.org/wiki/Schengen_Agreement. 
9 Kis – Nagy, 2007, 246. 
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kerethatározat meghagyja a tagállamok autonómiáját a végrehajtás módját illetően. Ez 
azért releváns a szabálysértési jogsegély szempontjából, mert mind ez ideig összesen 
egyetlen kerethatározat10 született ebben a témában. 

Egyetlen másik eszközzel sem élt az Európai Unió; jóllehet együttes fellépéssel nem 
is élhetett volna 1998 után, mert ezt a formát váltotta fel a kerethatározat. Úgy 
gondolom, ez a tény is világosan rámutat az - álláspontom szerint - uniós szabályozást 
igénylő jogterület eddigi legfőbb hiányosságára. Hiszen hogyan is léphetnének fel a 
tagállamok igazán eredményesen a „nemzetközi” szabálysértésekkel szemben, ha nem 
alakítottak ki közös, minden tagállamra kötelező érvényű jogi rezsimet?  

A Schengeni Végrehajtási Egyezmény11 az együttműködést kiterjeszti azokra a 
közigazgatási eljárásokra is, amelyeket szankcióval fenyegetett cselekmények miatt 
indítottak, valójában tehát minden szabálysértésre. Korábban a Schengeni Végrehajtó 
Bizottság együttműködésről szóló határozata ugyanis csak a közlekedési 
szabálysértések tárgyában kiszabott pénzbírságok kölcsönös elismerését és 
végrehajtását írta elő. Amikor az Európai Unió arról döntött, hogy közösségiesíti a 
Schengeni Egyezmény joganyagát, akkor még nem terjesztette ki a Schengeni 
Végrehajtási Egyezmény az együttműködést minden szabálysértésre. Miután azonban 
ezt megtette, úgymond példaként járt az Európai Unió Tanácsa előtt, és megmutatta, 
mi a következő lépés a szabálysértési jogsegély szabályanyagának kialakításában. Ezt a 
kiterjesztést teszi meg az említett kerethatározat kiegészítő jegyzőkönyve az Európai 
Unió dimenziójában. 

Úgy gondolom, magyar állampolgárként érdemes röviden áttekinteni a magyar 
szabályanyag fejlődéstörténetét, vagyis azt a folyamatot, ami elvezetett a szabálysértési 
jogsegélyről szóló törvényünk megalkotásához. 

A Kormány 2001-ben felkérte — miután létrejött az európai uniós tagállamok 
között a bűnügyi jogsegélyről szóló Egyezmény12 — az akkori belügyminisztert, hogy 
vizsgálja meg az Európai Unióban a szabálysértési ügyekben való segítségnyújtás és a 
szabálysértési határozatok kölcsönös végrehajtása terén hatályos normatív elvárásokat 
és a tagállamok e téren kialakult gyakorlatát,13 jelölje ki a kapcsolattartó hatóságokat, 
határozza meg, hogy a szabálysértési jogsegély esetén mely szervek vesznek részt a 
jogsegélykérelem teljesítésében, illetve kérésében.  

Ez volt az első jele annak, hogy Magyarországon a szabálysértési jogsegély 
intézménye a jogalkotási témák közé került. Ezzel párhuzamosan megjegyzendő, hogy 
már 1996-ban hatályba lépett a magyar jogban a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről 
szóló törvény (a továbbiakban: Nbjtv.).  

Összegzésül tehát elmondható, hogy Magyarországon is később kezdődött meg a 
jogalkotási munkálat a szabálysértési jogsegély joganyagának kidolgozásában, mint a 

                                                 
10 Az említett kerethatározat az Európai Unió Tanácsa által 2005. február 24-én elfogadott, 
2005/214/IB számú kerethatározata (a továbbiakban: kerethatározat). 
11 Az említett Schengeni Végrehajtási Egyezmény 49. cikke terjeszti ki az együttműködést minden 
említett típusú közigazgatási eljárásra. 
12 Az említett egyezmény 2000. május 29-én jött létre, amelyet Magyarországon a 2001. október 16-án 
kelt kiegészítő jegyzőkönyvével együtt a 2005. évi CXVI. törvény hirdetett ki. 
13 Mindezt a Kormány az 1087/2001-es Korm. határozatban tette meg, a határozat 5. pontjának a) és b) 
pontjában. 
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bűnügyi jogsegély kidolgozásában. A különbség azonban annyi, hogy az Nbjtv. 
kialakítása során már volt több olyan nemzetközi egyezmény, amely az alapját 
képezhette a jogszabálynak,14 valamint nemzetközi gyakorlat is volt mögötte. Ezzel 
szemben a szabálysértési jogsegélyről szóló törvény (a továbbiakban: Szjt.) 
megalkotásakor nem nagyon volt olyan uniós jogszabályanyag, amelyre támaszkodni 
lehetett volna. Inkább a megalkotásának célja volt a meghatározó, szerkezetileg és 
felépítésében — mint azt később részletesen bemutatom — komoly segítséget 
jelentett az Nbjtv. és a 2003. évi CXXX. törvény, amely az Európai Unió tagállamaival 
folytatott bűnügyi együttműködésről szól. Természetesen abban, hogy Magyarország 
kialakította a nemzeti jogában a szabálysértési jogsegélyt, nagy szerepe volt annak a 
politikai koncepciónak, amely célul tűzte ki az uniós csatlakozást. Hiszen az 
Amszterdami Szerződéshez fűzött jegyzőkönyv kimondja, hogy a schengeni 
vívmányokat a csatlakozni kívánó államoknak át kell venniük, ugyanúgy, mint az 
Európai Unió egyéb közösségi vívmányait. 

Jelenleg a szabálysértési jogsegélyt az Európai Unió államai igyekeznek kialakítani. 
Természetesen nem európai uniós országokkal is kialakítható a szabálysértési 
jogsegély, ám ehhez kétoldalú szerződések kellenek.15 A következő fejezetben 
szeretnék szólni a már említett kettős inkrimináció problémájáról. 

III. Kettős inkrimináció a szabálysértési jogsegély területén 

A kettős inkrimináció feltétele azt jelenti, hogy mind a két együttműködő állam joga 
alapján szabálysértésnek kell minősülnie az elkövetett cselekménynek ahhoz, hogy 
szabálysértési együttműködés megvalósulhasson. A legegyszerűbb esetben 
megtalálható a cselekmény által megvalósított szabálysértés a segítséget nyújtó állam 
jogában is. De mi a helyzet akkor, ha nincs ilyen elnevezésű szabálysértési tényállás? 
Mi történik, ha van ilyen szabálysértés csak más az elnevezése, illetve mi van abban az 
esetben, ha egy hasonló szabálysértési tényállás található csak, ami nem teljesen valósul 
meg az adott esetben. A kérdések megválaszolása attól függ, hogy a jogalkalmazó 
milyen szinten vizsgálja a problémát. 

Elképzelhető egy absztrakt jogértelmezési szint (akárcsak a bűnügyi jogsegély 
esetén16), amelynek középpontjában az áll, hogy létezik-e a segítséget nyújtó állam 
jogában az adott tényállás, avagy sem. Ebben az esetben, úgy gondolom, már 
semmiképp sem az elnevezés alapján kell meghoznia a döntést a jogalkalmazónak. 
Mindenképpen az objektív tényállási elemek meglétét kell vizsgálnia, hiszen a pusztán 
elnevezés alapján történő keresés elavult a bűnügyi jogsegély dimenziójában is, ezért 
indokolatlan lenne a szabálysértési jogsegély kapcsán történő alkalmazása is. Tehát az 

                                                 
14 Például a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, Strasbourgban 1959. április 20-án aláírt Európai 
Egyezmény, amelyet a magyar jogban az 1994. évi XIX. törvény hirdetett ki. Lásd még a Magyar 
Népköztársaság és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi 
jogsegélyről szóló, Phenjanban az 1970. évi október hó 5. napján kelt szerződés, 26/1993. (IV. 23.) 
OGY határozat. 
15 Szjt. 1 § (1) bekezdés: „E törvény a szabálysértési jogsegély ügyekben nemzetközi szerződés, illetőleg 
európai közösségi jogi aktus alapján alkalmazható.” 
16 Erről lásd Wyngaert, 1989, 51. 
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absztrakt értelmezési szinten vagy megvan az összes tényállási elem a megkeresett 
állam jogát képező valamely szabálysértési tényállásban, és ebben az esetben történhet 
segítségnyújtás, vagy nincs és akkor megtagadási ok áll fenn. 

Ezzel szemben véleményem szerint elképzelhető a szabálysértési jogsegély esetén is 
az az értelmezési szint, amely alapján a megkeresett állam hatósága azt vizsgálja, hogy 
lényegét tekintve, tartalmi szempontból hasonló tényállás van-e a hazai jogban vagy 
sem. Ezt a bűnügyi jogsegély esetén transzformatív interpretációnak nevezik.17 
Természetesen ez a variáció a rugalmasabb, és ezáltal több szabálysértési ügyben 
lehetne segítséget nyújtani. De pontosan a rugalmasságából adódóan ez az értelmezési 
szint adhat több támadási felületet a bírálójának, és egy konkrét esetben az eljárás alá 
vont személynek is.  

Az értelmezési szint nincs letisztázva még a bűnügyi jogsegélyben sem, éppen ezért 
álláspontom szerint a felmerülő problémákat megelőzendő, érdemes lenne ebben a 
kérdésben egy uniós állásfoglalást megalkotni, ami egyértelművé tenné a jogalkalmazó 
számára, hogy alkalmazhatja-e a transzformatív interpretációt.  

Még egy lehetőséget látok, ami megoldást jelenthetne a problémára. Ebben is nagy 
szerepe lenne az Európai Uniónak, mert úgy gondolom, hogy egy egységes joganyag 
kidolgozása a szabálysértési tényállásokra vonatkozóan nagy segítség lenne. Meg 
kellene próbálni a tagállamok szabálysértési joganyagát harmonizálni, ezáltal nem 
okozna problémát a kettős inkrimináció kérdése. Hiszen ha megegyeznek a tényállási 
elemek az egyes szabálysértések esetén, akkor már az absztrakt jogértelmezési szinten 
is könnyebb lenne a segítségnyújtás tárgyában a döntés meghozatala. 

A bűnügyi jogsegély kapcsán több állam is megpróbálkozott azoknak a 
bűncselekményeknek a tételes felsorolásával nemzetközi egyezményekben, amelyek 
tárgyában mindenképpen segítséget nyújtanak egymásnak. Ám az ilyen megoldási 
forma mindig csak ideiglenesen működött, főleg a felsorolt bűncselekmények 
számának a gyarapodása, valamint az elnevezések különbözősége miatt, ezért nem 
tartom jó megoldásnak egy esetleges ehhez hasonló felsorolás kialakítását.  

Úgy vélem, abszolút helytelen álláspontra helyezkednek azok, akik a kettős 
inkrimináció eltörlése mellett érvelnek. Minden jogsegély, így a szabálysértési jogsegély 
alapját is az képezi, hogy mindkét állam joga ugyanúgy kívánja büntetni az adott 
cselekményt.  

Felvetődik azonban a kettős inkrimináció kapcsán egy nagyon lényeges kérdés: mi 
van abban az esetben, ha a megkereső állam bűncselekménynek minősíti az adott 
cselekményt, és ennek a tárgyában kér segítséget a megkeresett államtól, illetve annak 
hatóságától? 

Például kéri az elkövető kiadatását. Vajon megtagadhatja a megkeresett állam 
hatósága a teljesítést, avagy sem, arra hivatkozással, hogy a megkeresett állam joga 
szerint szabálysértésnek minősül az adott cselekmény? Erre konkrét példa az Öztürk-
ügy18 volt. Ennek kapcsán a következő gyakorlat alakult ki az európai kiadatási jogban: 
lehetséges a szabálysértés elkövetése miatt is kiadni az elkövetőt, de csak és kizárólag 
abban az esetben, ha a szabálysértést, mint járulékos cselekményt követte el az eljárás 

                                                 
17 Erről lásd Vogel, 1999, 348. 
18 Lásd http://www.geocities.com/vbicak/Latiffuatozturk.htm. Lásd még M. Nyitrai, 2002, 81–82. 
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alá vont személy, egy olyan bűncselekmény mellett, amely esetén lehetséges a kiadatás. 
Ezek a típusú szabálysértések az ún. kriminális szabálysértések (Ordnungswidrigkeit). 
Tehát önállóan elkövetett szabálysértés esetén nincs helye a kiadatásnak.  

Visszatérve a kérdés megválaszolásához; az a következtetés vonható le, hogy ha a 
megkeresett állam joga szerint nem minősül bűncselekménynek az adott cselekmény, 
akkor nem valósulhat meg bűnügyi jogsegély. De mi van a fent említett esetben? 
Nyilvánvaló, hogy mindig a megkeresett állam „térfelén pattog a labda”. Ez annyit 
jelent, hogy ha szabálysértésnek minősül a megkeresett állam nemzeti joga szerint az 
adott cselekmény, és a feltételek is fennállnak egy szabálysértési jogsegélyforma 
megvalósulásához, akkor felajánlja ezt a lehetőséget a megkereső államnak. Itt 
érezhető leginkább a nullum crimen/nulla poena sine lege elv érvényesülése a szabálysértési 
jogsegélyben. Ha az elfogadja ezt a formációt, akkor létrejön kooperáció, ha nem 
kívánja a segítségnyújtást, akkor nem fogják az elkövetőt felelősségre vonni még 
szabálysértésért sem. 

IV. A szabálysértési jogsegély rendszertani elhelyezése és főbb 
jellemzői 

A szabálysértési jogsegély rendszertani elhelyezése során a nemzetközi bűnügyi 
együttműködéstől, illetve jogsegélytől fogom elhatárolni leginkább, hiszen ez az a 
jogterület, amellyel nagyon sok rokon vonást mutat. Mindezt a két terület célpontjában 
álló cselekmények, az eljárásban részt vevő szervek (hatóságok), a jogsegélyre 
felhatalmazást adó szabályok, az elképzelhető dimenziók (azaz az együttműködő felek 
jogi helyzete), a jogsegélyformák összehasonlítása alapján teszem elsősorban. 
Természetesen kis mértékben szóba fog kerülni a nemzetközi rendőri együttműködés 
is. 

A rendszertani elhelyezéshez okvetlenül szükséges először is azt tisztázni, hogy mit 
takar a nemzetközi jogsegély fogalma. Már pusztán a megnevezésből következtethető, 
hogy egyfajta államok közti együttműködést takar. Egy 2001-ben született IM 
tájékoztató19 a következő módon határozza meg a nemzetközi jogsegély fogalmát: 
„nemzetközi jogsegélyen azok a jogcselekmények értendők, amelyeket valamely állam 
bírósága vagy más hatósága egy másik állam bírósága vagy hatósága javára … végez”. 
Tehát ez a szóhasználat is egyértelművé teszi, hogy a szabálysértési jogsegély 
tulajdonképpen az egyik formája a nemzetközi jogsegélynek. Egy másik formája ez 
utóbbinak a nemzetközi bűnügyi jogsegély. A következőkben arra kívánok rávilágítani, 
hogy miként is lehet ezt a két jogterületet elhatárolni egymástól. 

Az első szempont a jogsegélyek által megcélzott cselekmények köre. 
Általánosságban elmondható, hogy a bűnügyi jogsegély tárgyát bűncselekmények, a 
szabálysértési jogsegély tárgyát szabálysértések képezhetik. A helyzet azonban nem 
ilyen egyszerű. Előfordulhat, hogy egy adott cselekménynek van bűncselekményi és 
szabálysértési alakzata is. Ebben az esetben azonban csak látszólag könnyű az 
elhatárolás. Hiszen ha az elkövető cselekménye eléri a bűncselekményi szintet, akkor 

                                                 
19 Lásd 8001/2001 (IK.4.) IM tájékoztató, 21. pont. 
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bűnügyi jogsegély alkalmazására kerülhet sor, ha „csak” a szabálysértési szintet éri el, 
akkor legfeljebb szabálysértési jogsegélyre kerülhet sor.  

De vannak olyan szabálysértési alakzatok, amelyeket nem lehet élesen elhatárolni a 
bűncselekményi alakzatától. Éppen ezért van pl. a magyar jogban is lehetőség arra, 
hogy egyetlen cselekmény tárgyában sor kerülhet szabálysértési szankció kiszabására, 
majd ha bíróság nem jár el a szabálysértési eljárás keretében, akkor előfordulhat, hogy 
később az eljárás alá vont személyből vádlott lesz, mert büntetőeljárást indítanak vele 
szemben. Ha pedig egy ilyen cselekmény miatt kérnek bűnügyi jogsegélyt, akkor csak 
és kizárólag a döntéshozó jogértelmezésén múlik az, hogy sor kerülhet-e bűnügyi 
jogsegélyformára, vagy „csak” szabálysértési jogsegélyt tud „felajánlani”. Ez pedig 
egyáltalán nem mindegy a terhelt szemszögéből, hiszen lehet, hogy sor kerül adott 
esetben büntetőeljárás átadására, de előfordulhat, hogy maximum egy pénzbírság 
végrehajtásának átadására kerülhet csak sor. 

Úgy gondolom, ez elsősorban nemzeti hatáskörbe tartozó probléma, hiszen már 
maga az a tény is feszegeti a kétszeres értékelés tilalmának megsértését, hogy egy 
cselekményt egyszerre lehet bűncselekménynek és szabálysértésnek is minősíteni, 
méghozzá jogszerűen, valamint kétszer jogszerűen büntetést kiszabni ugyanazon 
cselekmény elkövetése miatt, pl. járművezetés bódult állapotban.  

Ha a szabálysértési jogsegély tárgyát képező jogellenes cselekményeket vizsgáljuk, 
akkor mindenképpen beleütközünk abba a kérdésbe, hogy a szabálysértési 
jogsegélynek tárgyát képezheti-e azoknak a szabályoknak a megsértése, amelyek 
valamely nemzetközi szerv, szervezet működésére vonatkoznak. Hiszen ezekben az 
esetekben is bizonyos szabályok megsértéséről van szó, amelyek uniós szemszögből 
nézve nem kívánatosak. Tehát le kell szögezni, hogy a szabálysértés szó nemcsak a 
szűkebb értelemben és a szó hétköznapi értelmében vett szabálysértést jelenti 
(Ordnungswidrigkeit), hanem ennél szükségszerűen többet. 

Szóba kerülhetnek bizony olyan, bűncselekményi szintet el nem érő jogellenes 
cselekmények is, amelyek jóllehet jogsértések, de nem kriminális jellegűek, viszont az 
uniós joganyagba ütköznek. Ezeknek a megsértett „jogi tárgyaknak” a körére az 
jellemző, hogy nem képezik részét sem a nemzeti büntetőjog, de még a szabálysértési 
jog által védett jogi tárgyaknak sem. Ezek az ún. szupranacionális jogi tárgyak.20 
Egyszerűbben megfogalmazva a szupranacionális jogtárgy megnevezés azokat az uniós 
védett értékeket foglalja magába, amelyek túlnyúlnak az egyes tagállamok érdekkörén, 
és amelyek kifejezetten az Európai Unió jogához és a tagállamok közös érdekeihez 
kapcsolódnak, pl. az Európai Unió adminisztrációjának a tisztasága. Tehát felmerül a 
kérdés, hogy valamely szupranacionális jogtárgy sérelme alapját képezheti-e a 
szabálysértési jogsegélynek? 

Mivel sok uniós tagállam még nem alakította ki a saját nemzeti szabályozását a 
szabálysértési jogsegélyt illetően, és mivel a már kialakított joganyagok is nagyon 
frissek (pl. a magyar törvény21 2007-ben született és ezzel mi úttörőnek számítunk), 
továbbá nincs egy átfogó uniós szabályozás sem, ezért egyelőre vitatott, hogy igen 
avagy sem. „A tagállamok rendkívül heterogén közigazgatási büntetőjogi szabályozása 

                                                 
20 Kis – Nagy, 2007, 243. 
21 Az Szjt. a 2007. évi XXXVI. törvény számot viseli. 
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miatt a Kerethatározat szövegének értelmezésével ellentétes lenne kizárólag az 
Ordnungswidrigkeit-típusú ügyekre korlátozni az együttműködést.”22 Ezzel a 
koncepcióval magam is egyetértek.  

Úgy gondolom minden tagállam közös érdeke a közösségi szabályok betartása, és 
ezzel együtt a közösségi szabályok megsértésének a tárgyában történő felelősségre 
vonás, ezért álláspontom szerint igenis része kell, hogy legyen a jogsegélynek, ezáltal is 
megelőzendő azt a helyzetet, hogy valaki úgy sérti meg a közösségi szabályokat, hogy 
előre látja a felelősségre vonás alóli kibújás lehetőségét a jogsegély hiánya miatt. 

A rendszertani elhelyezés tisztázásához nagyon fontos szempont véleményem 
szerint annak vizsgálata, hogy mely nemzeti szervek vesznek részt a szabálysértési 
jogsegélyben. Ezeket a szerveket két nagy csoportra lehet bontani minden állam 
tekintetében. Az Amszterdami Szerződés szellemében a bűnügyi jogsegély kapcsán 
létrejött az Európai Igazságügyi Hálózat,23 amelyben a kapcsolattartás a tagállamok 
igazságügyi szervei által kijelölt személyek, ún. kontaktpontok24 alapján történik.  

Nincs ez másként a szabálysértési jogsegély esetén sem. Alapjában véve azt kell 
elmondani, hogy a kapcsolattartás a tagállami szervek között nem közvetlen, hanem 
közvetett, éppen a kontaktpontok közbeiktatása miatt. Pontosan azért, mert nem 
várható el egyik ország hatóságától sem az, hogy tudja a másik államnak mely szerve 
fog majd a jogsegély során hatáskörrel, illetve illetékességgel rendelkezni. 

A kontaktpontoknak az egyik feladata, hogy megkönnyítse a jogsegélykérelem 
intézését minden esetben, amikor adott hatóság valamilyen cselekmény megtételét 
kívánja a másik állam hatóságától. Miután tisztázódott, hogy melyik államban melyik 
hatóság hivatott és fog is eljárni, azután sem alakul ki a közvetlenség az egyes 
hatóságok között. Ennek nem célszerűségi oka van, hanem itt jön képbe ezeknek a 
kontaktpontoknak a másik funkciója, a szűrőként működésük.  

Ezeknek a kontaktpontoknak ugyanis nemcsak az a feladata, hogy megkönnyítsék 
az együttműködést, hanem az is, hogy lehetőleg megakadályozzák az eljárás felesleges 
elhúzódását, hiszen joguk van arra, hogy ha hibát vélnek felfedezni a saját államuk 
hatósága által megküldött iratokban (pl. hiányosság), akkor nem továbbítják a hibás 
iratot, hanem felhívják az eljáró hatóság figyelmét erre. Nem biztos, hogy minden 
államban egybeesik a kontaktpont és a hiba vizsgálatára feljogosított szerv, de az 
biztos, hogy mielőtt a kontaktpont továbbküldené az iratot a külföldi hatóság felé, az 
irat átvizsgáláson esik keresztül. A magyar szabályozás szerint a két szerv egybeesik. 

A bűnügyi jogsegély esetén szintén léteznek kontaktpontok, amelyek a 
kapcsolattartás megkönnyítéséért felelősek. Azonban ha megvizsgáljuk a magyar 
törvényeket, akkor már az említett szervek között is eltérést tapasztalunk. A bűnügyi 
jogsegélykérelem esetén kontaktpont a legfőbb ügyész, valamint az igazságügyi és 
rendészeti miniszter.25 Ezzel szemben a szabálysértési jogsegély kapcsán kontaktpont a 
legfőbb ügyész, illetőleg az Országos Rendőr-főkapitányság.26 

                                                 
22 Kis – Nagy, 2007, 271. 
23 M. Nyitrai, 2002, 47. Feladatáról lásd még Wyngaert, 1989, 149–150. 
24 M. Nyitrai, 2002, 47. Feladatáról lásd még Wyngaert, 1989, 149–150. 
25 Lásd Nbjtv. 4. § (2) bekezdés. 
26 Lásd 36/2007. (VII. 4.) IRM rendelet, 1. §. 
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Ebből az eltérésből is látszik, hogy az igazságügyi és rendészeti miniszter „nem 
foglalkozik” szabálysértési jogsegélykérelem teljesítésével, illetve kérelem 
benyújtásával. Levonható továbbá az a következtetés is, hogy kikerült ebből a 
jogsegélyből a politikai elem. Akárhogy is nézzük, az igazságügyért felelős miniszter 
egy politikai elem, amely részvétele úgy gondolom nem túl célszerű egy jogsegélyben. 
Ezzel szemben az is megállapítható, hogy egy jóval alacsonyabb szintű szervezet 
jogosult helyette meghozni a döntést abban a kérdésben, sor kerül-e a jogsegélyre, 
avagy sem a szabálysértési jogsegély vonatkozásában. 

Úgy gondolom, mindkét megoldás aggályokat vethet fel. Hiszen nem biztos, hogy 
jó, ha politikai elem vegyül egy nemzetközi jogsegélykérelem elintézésébe, de azt sem 
jelenthetjük ki, hogy jó az, ha egy olyan szerv dönt egy ilyen fontos kérdésben, amely 
dolgozói nem biztos, hogy jogász végzettségűek. 

Első ízben azt szeretném felvázolni, hogy a bűnügyi jogsegélyben mely „hatóságok” 
vesznek részt. Általánosságban elmondható, hogy a bűnügyi együttműködésben 
ügyészségek, bíróságok vesznek részt. A rendőrség nem lehet se megkereső, se 
megkeresett a bűnügyi jogsegély során, csupán egyfajta eszköz bizonyos eljárási 
cselekmények foganatosításához, pl. közreműködik a terhelt átadásában az 
Interpolnak. 

Az említett rendőri tevékenységet élesen el kell határolni a nemzetközi rendőri 
együttműködéstől. Lényegileg a rendőri együttműködést a célját és a feladatát tekintve 
lehet legkönnyebben elhatárolni a bűnügyi együttműködéstől.27 Ugyanis a rendőri 
együttműködés célja a megelőzés, vagyis a prevenció, ami ugyan jelentkezik a bűnügyi 
együttműködésben is, csak teljesen más formában. Amíg a bűnügyi együttműködés úgy 
éri el a preventív hatást, hogy a meghozott ítélet és annak végrehajtása visszatartja a 
potenciális elkövetőket a bűncselekmények elkövetésétől, addig a rendőri 
együttműködés megpróbálja megakadályozni a bűncselekmény elkövetését (pl. titkos 
nyomozással). Tehát a rendőri együttműködés időben megelőzi a bűncselekmény 
elkövetését, azaz proaktív jellegű, ezzel szemben a bűnügyi jogsegély mindig csak egy, 
már elkövetett deliktumhoz kapcsolódhat. A rendőri együttműködés inkább 
informálisabb jellegű, jóval kisebb szabályanyag vonatkozik rá, mint a bűnügyi 
jogsegélyre. 

Mindezt a kis fogalmi kitérőt azért tettem, mert indokoltnak láttam az 
együttműködő szervek szempontja alapján történő rendszertani elhelyezésnél tisztán 
látni, hogy e két formától — ahogy azt a következőkben bebizonyítom — teljesen 
elkülönül a szabálysértési jogsegély intézménye. 

A szabálysértési jogsegélyben szabálysértési hatóságok — közülük a legjelentősebb 
a rendőrség —, bíróságok és egyes hatósági nyilvántartást végző szervek vehetnek 
részt. Ez minden állam vonatkozásában igaz. Mivel még alig alakították ki a tagállamok 
a nemzeti törvényeiket a szabálysértési jogsegély tárgyában, ezért indokoltnak tartom 
azt a kitekintést, hogy melyek a magyar szabálysértési hatóságok, és van-e olyan 
nyilvántartást vezető szerv, amely alanya lehet a jogsegélynek.  

                                                 
27 Lásd bővebben M. Nyitrai, 2002, 17–28. 
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A szabálysértési hatóságokat az Sztv. sorolja fel.28 Ezek ismeretében úgy gondolom, 
még egyértelműbbé válik, miért is helyezkedik el a szabálysértési jogsegély a bűnügyi 
jogsegélyen kívül, ezáltal miért is lehetetlen alkalmazni a bűnügyi jogsegélyt olyan 
ügyben, amelynek a tárgya szabálysértés. 

Pontosan azért tettem az előbbi hosszas elhatárolást és jellemzést a bűnügyi 
jogsegély és a rendőri együttműködés között, mert ennek alapján nagyon könnyű 
megítélni, hogy ha a szabálysértési jogsegély kapcsán a rendőrség megkeresi egy másik 
állam rendőrségét, pl. eljárási jogsegély miatt (tanú kihallgatása), akkor miért nem 
rendőri együttműködésről beszélünk, vagy miért nem lehet alkalmazni a bűnügyi 
jogsegélyt, jóllehet ott is van eljárási jogsegély, ami szintén kiterjedhet tanú 
meghallgatására. Mivel teljesen más szervek vesznek részt az egyes jogsegélyekben, 
illetve más célból, más feladat teljesítésének érdekében működnek együtt, mégsem 
kerülhet sor a másik jogsegély alkalmazására. 

Ezen a ponton hasonlítom össze a bűnügyi és a szabálysértési jogsegélyt, abból az 
aspektusból, hogy az egyes jogsegélytípusoknak mi a célja. Mind a bűnügyi 
jogsegélynek, mind a szabálysértési jogsegélynek két fő célja van: a represszió és a 
prevenció.29 Véleményem szerint a bűnügyi jogsegély esetén sokkal jobban érvényesül a 
prevenció, mint a szabálysértési jogsegély esetén. Ez természetszerűleg abból fakad, hogy 
más jellegű szankciókat lehet használni egy büntetőeljárásban és egy szabálysértési 
eljárásban is. Míg előbbire inkább a szabadságvesztés-büntetések alkalmazása a 
jellemző, addig utóbbira inkább a pénzbírság. A szabálysértések és a bűncselekmények 
társadalomra veszélyességének mértékében megnyilvánuló különbség érezhető az 
alkalmazható szankciók mértékében is.  

Valamint az a tény, hogy jelenleg nem lehet más szankció végrehajtását átadni-
átvenni a szabálysértési eljárás során, mint a pénzbírságét, ezért még jobban érezhető, 
hogy a szabálysértési jogsegély inkább a represszió irányába fejti ki a hatását. 
Mindezzel összefüggésben azonban megállapítható az általam imént említett rendőri 
együttműködésről a proaktív, megelőző jelleg, ezért ennek a jogsegélytípusnak szinte 
kizárólag a prevenció a célja. 

Felmerül még egy kérdés: milyen az együttműködő felek jogi helyzete? Van-e 
valamelyik európai uniós tagállamnak többletjogosítványa, mint a többinek? 

A szabálysértési jogsegélyt elképzelhetjük horizontális síkon.30 Ebben az esetben 
minden állam önállónak minősül, egyenlő a másik féllel, ugyanazok a jogok illetik meg 
és ugyanazok a kötelezettségek terhelik, függetlenül a gazdasági helyzetétől, 
népességétől. Ezért minden állam csak és kizárólag a saját államának területén 
foganatosíthat eljárási cselekményeket. Tehát nem kerülhet sor arra, hogy az egyik 
állam hatósága a másik állam területén eljárjon, pl. tanút hallgasson ki.  

Ha vertikális integráció síkján képzeljük el a jogsegélyt, akkor vannak olyan 
felállított nemzetközi szervek, amelyek az összes európai uniós tagállam területén 
eljárhatnak. Ilyen a bűnügyi jogsegély területén pl. az Europol. Ha a horizontális síkon 
gondolkozunk, akkor azt kell megállapítanunk, hogy azonos hatáskörű és hierarchizált 

                                                 
28 Lásd Sztv. 32-35. §.  
29 M. Nyitrai, 2002, 21–28. 
30 A bűnügyi jogsegély kapcsán is elképzelhető a horizontális és a vertikális integráció modellje. Lásd M. 
Nyitrai, 2002, 38–48. 
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szervek működhetnek együtt. Pl. rendőrség a rendőrséggel, bíróság a bírósággal, 
vámhatóság a vámhatósággal stb. A vertikális dimenzió esetén előfordulhat, hogy a 
nemzetközi szerv együttműködik valamelyik nemzeti szervvel. 

Ha a szabálysértési jogsegély mai szabályozását tekintjük az európai uniós 
tagállamok körében, akkor azt állapíthatjuk meg, bizony sok állam nem tartotta be a 
kerethatározat által megszabott határidőt, így igazán nem is alakult még ki az egész 
térségben maga a horizontális modell sem. Csak néhány állam tett eleget ennek a 
kötelezettségének. Vertikális dimenzióban ezért jelenleg nem is gondolkozhatunk. 
Jelenleg Németország és Ausztria azok, akik Magyarország mellett már kialakították a 
szabálysértési jogsegélyre vonatkozó nemzeti joganyagukat. 

Ami pedig a nemzetközi szervek létezését illeti, meg kell állapítani, hogy 
szabálysértési ügyekre specializálódott szervezet még nem jött létre az Európai Unió 
területén. Ennek nyilvánvaló oka, hogy egyrészt a tagállamok még nem alakították ki a 
nemzeti jogukat a szabálysértési jogsegélyre vonatkozóan, másrészt pedig a 
szabálysértések társadalomra veszélyességének súlya is annyira csekély, hogy esetleg 
nem is szükséges ezekre külön szervet létrehozni.  

Ezen a ponton kívánom tárgyalni az Európai Csalás Elleni Hivatal (a továbbiakban: 
OLAF) kompetenciáját. Ugyanis ez az a nemzetközi szervezet, amely némileg „zavart 
kelthet” az eddig ismertetett dimenziókban, annak következtében, hogy sem a 
nemzetközi jog, sem az európai jog nem ismeri el a nemzetközi szervezetek horizontális 
dimenzióban való működését, ez ugyanis kizárólag a vertikális dimenzióban képzelhető el. 

Kezdetben nem hoztak létre az Európai Közösségek tagállamai egy olyan 
szervezetet, amelynek az lett volna a feladata, hogy visszaszorítsa az európai uniós 
költségvetési összegekkel31 kapcsolatban elkövetett visszaéléseket, többnyire 
csalásokat. 1988-ban létrejött az Európai Közösség Csalás Elleni Egysége (a 
továbbiakban: UCLAF), amely a közösségi pénzügyi támogatások felhasználásának 
ellenőrzésével foglalkozott. Ugyanis az 1980-as években rendkívül megnőtt az illegális 
pénzkiáramlás mértéke. Az Európai Unióban (illetve jogelődjében, az Európai 
Gazdasági Közösségben) az elmúlt két évtizedben meghatározóvá vált a büntetőjogi 
védelem kialakítása, amelynek egyik meghatározó pontja az OLAF 1999-es 
létrehozása.32 Ez a szervezet vált a már említett UCLAF jogutódjává. Mi is az OLAF 
tényleges feladata, és hogyan is kapcsolódik a szabálysértési jogsegélyhez? 

Egyrészt feladata az Európai Unió intézményein belüli csalás és korrupció feltárása, 
másrészt az Európai Unió tisztviselői által elkövetett minden olyan jogsértés 
(„szabálytalanság”), hivatali, illetve szakmai kötelességszegés vagy mulasztás, amely 
büntető vagy fegyelmi eljárás alapjául szolgálhat.33 

Véleményem szerint itt mutatkozik meg leginkább az OLAF és a szabálysértési 
jogsegély kapcsolata, illetve egymásra hatása, hiszen, ha elfogadjuk, hogy a 
szupranacionális jogtárgyak megsértése alapját képezheti a szabálysértési kooperációnak, 
akkor az OLAF hatáskörét is figyelembe kell vennünk. Felmerül a kérdés, hogy egy 

                                                 
31 Az Európai Unió egy szupranacionális (vertikális felépítésű) gazdasági és politikai szervezet, amelynek 
önálló éves költségvetése százmilliárd euró körül mozog. 
32 Az OLAF 1999. május 31-én alakult meg, a 352/1999/ESZAK, EURATOM bizottsági határozat 
alapján. 
33 Farkas, 2005, 24. 
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ilyen említett szabálysértés esetén az OLAF járhat el, vagy inkább szabálysértési 
jogsegélyre kerülhet sor, illetve mindkét eljárás lefolytatható-e? 

A kérdés megválaszolásához — mint azt már korábban is tettem — a bűnügyi 
jogsegély viszonylatában kell elkezdeni a vizsgálódást. Az OLAF által lefolytatott 
vizsgálatok részletes szabályait két rendelet szabályozza (a továbbiakban: OLAFV 
rendeletek34). Amelyek alapján a vizsgálatok nem befolyásolhatják a tagállamok 
büntetőeljárás kezdeményezésére vonatkozó hatáskörét. Ez a két dolgot jelenthet. Az 
egyik, a két eljárás — OLAF és nemzeti büntetőeljárás — egymástól való 
függetlenségét, ami tehát nem ütközik a ne bis in idem, azaz a kétszeres értékelés 
tilalmába. A másik az, hogy az OLAF vizsgálata alapján feltárt jelentés alapját 
képezheti a büntetőeljárás megindításának, és egy esetleges bűnügyi jogsegély 
igénybevételének. 

 Úgy gondolom, ennek alapján lehetséges mindez a szabálysértések tekintetében 
is. Tehát, ha az érintett személy jogsértést (pl. igazgatási ágazatban) követ el, amely 
alapján az OLAF vizsgálatot folytat le, és adott esetben szankció kiszabását rendelik el, 
nem kizárt, hogy szabálysértési jogsegélyre is sor kerülhet, ha megindul valamelyik 
tagállamban a szabálysértési eljárás. 

Az OLAF a bűnügyi jogsegély terrénumában megmarad a horizontális dimenzió 
keretei között, kizárólag koordinatív kompetenciával. Más a helyzet azonban a 
szabálysértési jogsegély területén. A közigazgatási ügyek intézése során az OLAF 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak minősül az adminisztratív ügyekben való 
együttműködés tekintetében.35 Így kizárólag ebben a nagyon szűk körben beszélhetünk 
jelenleg a szabálysértési jogsegély vertikális dimenziójáról. Hiszen ebben az esetben 
valósulhat meg egyedül, hogy egy nemzetközi szerv egy nemzeti hatósággal működik 
együtt.  

 A gyakorlatban nagyon nehéz eldönteni, hogy a kooperáció bűnügyi vagy 
közigazgatási. Hiszen ennek alapján tudjuk megkülönböztetni, hogy horizontális vagy 
vertikális dimenzió valósul-e meg. „Sokszor az a tény dönti el, hogy a kooperáció 
bűnügyi vagy közigazgatási, illetve horizontális vagy diagonális természetű, hogy egy 
esetleg mind államigazgatási-felügyeleti, mind pedig bűnmegelőzési-bűnüldözési 
(felderítési-nyomozási) hatáskörrel rendelkező szerv mely jogosítványait kívánja 
gyakorolni.”36  

 

  

                                                 
34 Az Európai Parlament és a Tanács 1999. május 25-i 1073/1999/EK rendelete az Európai Csalás 
Elleni Hivatal által lefolytatott vizsgálatokról, valamint a Tanács 1999. május 25-i 1074/1999/Euratom 
rendelete az Európai Csalás Elleni Hivatal által lefolytatott vizsgálatokról. 
35 Vervaele – Klip, 2002, 253. 
36 Vervaele – Klip, 2002, 12, 35. 
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V. A szabálysértési jogsegély általános megítélése magyar 
szemszögből 

Miután átfogó jogi szabályozás nem alakult ki a szabálysértési jogsegély területén, 
valamint azért, mert a Kerethatározat 2007. március 22-ig adott lehetőséget arra, hogy 
a tagállamok külön-külön kialakítsák a saját nemzeti jogi szabályozásukat ezen a 
területen,37 indokoltnak tartom magyar állampolgárként a következőkben 
Magyarország helyzetének, jogi szabályozásának a bemutatását. 

Leginkább arra szeretnék kitérni dolgozatom e szakaszában, hogy a bűnügyi 
jogsegélyhez képest milyen a szabálysértési jogsegély (illetve az erről szóló törvény) 
szerkezeti felépítése, mik az alkalmazhatóságához szükséges kritériumok, valamint 
arra, hogyan is néz ki a segítségnyújtás, illetve a kérelem, ha az egyik együttműködő fél 
a magyar.  

Felvetődik a kérdés, miért van külön törvényben szabályozva a szabálysértési 
jogsegély a magyar jogban.  

Első körben a jogi tárgyra és más elhatárolási szempontokra tekintettel célszerű volt 
a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről és egyéb bűnügyi együttműködésről szóló 
egyezményt kihirdető magyar törvénytől külön törvényt alkotni a szabálysértési 
jogsegélyről. 

Ezen kívül felmerül a kérdés, pontosan a jogi tárgyra tekintettel, miért nem foglal 
helyet a szabálysértési jogsegély a szabálysértési törvény keretei között? A magyar 
jogalkotói gyakorlatban kialakult és máig meghatározó az a szemlélet, hogy minden 
jogsegélyről szóló szabályozás külön törvényben kap helyet, így külön törvényben van 
szabályozva pl. a nemzetközi bűnügyi együttműködésről szóló törvényünk is a Btk.-
tól. Véleményem szerint ezt a gyakorlatot tehát a magyar jogalkotó következetesen 
használta a szabálysértési jogsegély tekintetében is.  

Mielőtt belemerülnék a részletszabályok indokainak, következményeinek, valamint 
esetleges hiányosságainak a fejtegetésébe, úgy gondolom indokolt, az Szjt. strukturális 
felépítését bemutatni, párhuzamba állítva az Nbjtv. felépítésével. 

Amennyiben szemrevételezzük a két jogsegélyről szóló törvényünk fejezeteit, 
láthatjuk, strukturálisan nagyon hasonlóak: az általános szabályok helyezkednek el a 
törvények elején, a törvények középső fejezeteiben az egyes jogsegély-formációk 
találhatók némi eltéréssel, majd záró rendelkezések következnek. Igaz megjegyzendő, 
hogy az Szjt. hat fejezetéből mindösszesen csak kettő foglalkozik az egyes 
formációkkal, míg az Nbjtv. esetében ez hétből négy fejezet. Már ez is előrevetít 
számos levonható következtetést, pl. jóval kevesebb a szabálysértési jogsegély esetén 
megvalósítható kooperációs formák száma, mint a bűnügyi jogsegély esetén. Erre a 
későbbiekben fogok részletesen kitérni. 

Mégis azt lehet megállapítani, az Országgyűlés a szabálysértési jogsegélyről szóló 
törvényt a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló törvény mintájára hozta létre, 
nagyjából azzal az eltéréssel, hogy a költségviselésről szóló szabályanyagot az egyes 
jogsegélytípusok elé helyezte, de ennek okaira, illetve céljára majd később térek ki a 
dolgozatomban, amikor az egyes fejezeteket részletesen tárgyalom. 

                                                 
 37 Lásd 2005/214/IB kerethatározat, 20. cikk (1) bekezdés. 
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Az első szembetűnő dolog, amikor valaki olvassa a két jogsegélyről szóló törvényt, 
hogy a szabálysértési jogsegélyről szóló törvény terjedelmét tekintve jóval rövidebb. A 
második pedig az, hogy ez a törvény — ellentétben az Nbjtv.-vel38 — nem határozza 
meg a célját. Dolgozatom korábbi részéből azonban világosan kitűnik, azért alkotta 
meg az Országgyűlés ezt a törvényt, hogy egyrészt megfeleljen az Európai Unió 
elvárásának, másrészt, visszaszorítsa a nemzetközi elemet tartalmazó szabálysértéseket. 
Tehát elsősorban a represszió a célja ennek a törvények, másodsorban a prevenció. Az 
előbbi a domináns. 

Felmerül a kérdés, mikor kerülhet sor a szabálysértési jogsegélyről szóló törvény 
alkalmazására, tehát a szabálysértési jogsegély nyújtására, illetve kérésére?  Itt most 
nem a jogi tárgyra, illetve az elkövetett cselekményre gondolok, hanem arra, milyen 
jogi aktusnak kell léteznie ahhoz, hogy a gyakorlatban a két kooperáló állam között 
(illetve ezek kompetens hatóságai között) milyen jogi aktusnak kell fennállnia 
jogsegélyhez. 

Rögtön ezt a kérdést válaszolja meg az Szjt. első mondata: „E törvény… 
nemzetközi szerződés illetőleg európai közösségi jogi aktus alapján alkalmazható.” 
Tehát a jogalkotó ezzel a két megjelöléssel teremt lehetőséget a szabálysértési jogsegély 
alkalmazására. Annak ellenére, hogy gyakorlati jelentőségre még az Európai Unió 
tagállamai között sem tett szert ez a törvény, tartalmaz lehetőséget arra is, hogy 
Magyarország egy olyan állammal is kooperáljon, amely nem az unió tagja. Többek 
között ezért is tartalmazza a nemzetközi szerződés lehetőségét. 

Ebből is jól látszik, ha majd az Európai Unió tagállamai mind kialakítják a nemzeti 
jogukban a szabálysértési jogsegélyre vonatkozó joganyagot, a szabálysértési jogsegély 
az Unión belül fog gyakorlati jelentőségre szert tenni. Legalábbis a közeljövőt tekintve 

Ezzel szemben azt látjuk, a nemzetközi bűnügyi együttműködésről szóló törvény 
alkalmazására mindig sor kerülhet, ha nemzetközi szerződés eltérően nem 
rendelkezik.39 Ami nagyon szembetűnő még, a bűnügyi jogsegély nyújtása vagy kérése 
megvalósulhat viszonosság alapján is. Ez annyit jelent, hogy nem feltétlenül szükséges 
nemzetközi szerződésnek fennállnia a két állam között a kooperációhoz. Ugyanakkor a 
viszonosság lehetőségét az Szjt. nem említi, vagyis ennél a jogsegélytípusnál nincs mód 
arra, hogy egy olyan konkrét ügyben, amely esetén Magyarország és az érintett másik 
ország között nincs nemzetközi szerződés, és ez utóbbira nem vonatkozik a közösség 
jogi aktusa, megvalósulhasson a szabálysértési együttműködés.  

Véleményem szerint ez egy nagy hibája a törvénynek. Gondoljunk bele abba a 
lehetőségbe, hogy egy magyar állampolgár egy ilyen említett országban követ el 
szabálysértést. Ilyenkor az adott hatóság nem engedi el az eljárás alá vont magyar 
személyt, ha nem tudja kifizetni a rá kiszabott pénzbírságot, hanem elzáráshoz hasonló 
jellegű szankcióra változtatja át. Abban az esetben, ha a magyar törvény megengedné a 
viszonosság kérését magyar oldalról, akkor legalább fennállna az esély arra, hogy a 
magyar állampolgár ügyében jogsegély történhessen. Ennek lehetősége megvan a 
bűnügyi jogsegély esetén. Persze attól, hogy a magyar hatóság viszonossági 
nyilatkozatot kér, nem biztos, hogy meg is kapja, és a kooperáció megvalósul. De a 

                                                 
38 Lásd Nbjtv. 1. § (1) bekezdés. 
39 Lásd Nbjtv. 3. §. 
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szabálysértések esetén úgy gondolom, jó lenne egy ilyen típusú, hasonló 
szabályozásnak az Szjt.-be foglalása, hiszen előfordulhatna az iménti példát tekintve az, 
hogy a pénzbírságot kiszabó határozat végrehajtását átvegye a magyar hatóság, és 
ezáltal a magyar állampolgár mentesüljön a hátralévő időben az elzárás alól. Úgy 
gondolom, a viszonosságnak egyfajta garanciaként kellene szerepelnie az Szjt.-ben. 

Mielőtt rátérnék annak bemutatására, hogy milyen segítségnyújtási alakzatokat 
ismer a magyar jog a szabálysértések terén, szeretném számba venni azokat az okokat, 
amelyek akadályt képezhetnek egy segítségnyújtás során. Ezen okokat megtagadási 
okoknak nevezzük, mert ha bármelyik ilyen körülmény fennáll, akkor a megkeresett 
ország hatósága meg fogja tagadni az együttműködést a konkrét ügyben. A 
megtagadási okokat azonban célszerűnek látom két nagy csoportra bontani. Hiszen 
vannak olyanok köztük, amelyek minden segítségnyújtási alakzat során akadályt 
képeznek, tehát meggátolják a kooperációt, és vannak olyanok, amelyek csak bizonyos 
formáció esetén jelentenek akadályt, a többi esetén nem. Úgy gondolom, nevezhetjük 
az előbbieket általános megtagadási okoknak, utóbbiakat pedig — a jellegük miatt — 
különös megtagadási okoknak. 

Az Szjt. három általános megtagadási okot ismer. Kettőt ezek közül az általános 
szabályok között említ (emberi jogok–alapvető jogok megsértése; Magyar Köztársaság 
biztonságának–közrendjének veszélyeztetése40), míg egyet az általános eljárási és 
költségviselési szabályok között (hiánypótlás elmulasztása41). Tehát még a törvény 
elején, a szabálysértési jogsegélyformák részletes tárgyalása előtt, amit én is logikusnak 
tartok. 

Az Nbjtv. is ismeri a hiánypótlás elmulasztását, mint megtagadási okot, ám csak a 
törvény végén említi.42 Ennek nyilvánvaló oka az, hogy az Nbjtv. felépítésében az 
utolsó előtti fejezetben szerepelnek az alaki szabályok. Úgy gondolom, ennél a 
törvénynél viszont okszerű is volt a jogsegélykérelem esetén jelentkező esetleges 
hiányosságokat a törvény végén említeni, hiszen a törvénynek ebben a fejezetében 
rengeteg olyan norma található, amely az egyes bűnügyi formációk tisztánlátását 
igényli, vagyis indokolt volt ezeket a normákat a formációk részletes bemutatása után 
elhelyezni. 

Mik is konkrétan az általános megtagadási okok? Az Szjt. a következő módon 
fogalmaz:  

„A szabálysértési jogsegély iránti megkeresés nem teljesíthető és nem terjeszthető 
elő, ha veszélyezteti a Magyar Köztársaság biztonságát, sérti közrendjét.”43 

„A szabálysértési jogsegély iránti megkeresésben foglaltak teljesítését meg kell 
tagadni, ha az a Magyar Köztársaságnak az emberi jogok védelmére vonatkozó 
nemzetközi kötelezettségvállalásával, így különösen az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló Egyezménnyel, illetve az Emberi Jogok Európai 
Bírósága ítéleteivel ellentétes.”44 Ezek kógens szabályok, nincs lehetőség arra, hogy egy 
ilyen megtagadási okot a megkereső állam valahogyan kiküszöböljön.  

                                                 
40 Lásd Szjt. 3. § (1)-(3) bekezdés. 
41 Lásd Szjt. 6-7. §. 
42 Lásd Nbjtv. 76. § (4) bekezdés. 
43 Lásd Szjt. 3. § (1) bekezdés. 
44 Lásd Szjt. 3. § (2) bekezdés. 



Újhelyi Bence: A szabálysértési jogsegély 

Optimi nostri 2009 270                                                       

Más a helyzet azonban a hiánypótlás elmulasztásával. Ugyanis ha a 
jogsegélykérelmet a megkereső hatóság hiányosan terjeszti elő, akkor ez a probléma 
orvosolhatónak minősül. (Megjegyezném, hogy a magyar hatóság is előterjeszthet 
hiányos vagy pontatlan iratot.) 

Valójában két fő eset lehetséges. Vagy jelentős hiányosságban szenved az 
előterjesztés, vagy nem (értem ezalatt a pontatlanságot is). Ha nem jelentős a 
fogyatékossága a kérelemnek, akkor úgy kell tekinteni, mintha nem szenvedne ebben a 
hibában. 

A problémát igazán az jelenti, ha az előterjesztett irat jelentős hiányosságban 
szenved. Ezt a lehetőséget is két részre kell osztani, méghozzá abból az aspektusból, 
hogy ki a megkereső és ki a megkeresett. Ha a magyar hatóságot keresik meg, és a 
megkeresés jelentős hiányosságban szenved, akkor a központi hatóság hiánypótlásra 
hívja fel a külföldi, megkereső hatóságot. Ha nem pótolja a hiányt, a központi hatóság 
megtagadja a teljesítést. Ebben az esetben érzékelhetően a magyar hatóság „szívesen” 
nyújtana segítséget, de ez azért nem lehetséges, mert a konkrét előterjesztett irat 
hibában szenved. Hiszen ha kijavítja a megkereső hatóság a hibát, akkor meg fog 
valósulni a kooperáció. Erre az előbb említett másik két általános megtagadási ok 
esetén nincs lehetőség, ez a variáció fel sem merülhet, pl. az emberi jogok 
megsértésekor. 

A másik esetet tekintve, ha a magyar hatóság terjeszti elő hiányosan vagy 
pontatlanul az iratot, és a külföldi hatóság ezt jelzi a kontaktpontnak, akkor a központi 
hatóság felhívja a jogsegélykérelmet előterjesztő magyar szabálysértési hatóságnak vagy 
bíróságnak erre a figyelmét, hogy a pótolja a hiányt, vagy küszöbölje ki a 
pontatlanságot. Ennek a felhívásnak az említett két hatóság köteles eleget tenni. 
Amennyiben pedig a magyar hatóságok nem tesznek eleget a külföldi hatóság 
hiánypótlási felhívásának, akkor a külföldi hatóság meg fogja tagadni a teljesítést. 

A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló törvény is tartalmaz megtagadási okokat. 
Ezeket a jellegük alapján szintén lehet általános megtagadási okokra és különös 
megtagadási okokra csoportosítani. Ami kiemelést érdemel, hogy a szabálysértési 
jogsegéllyel egyetemben a bűnügyi jogsegély is az egyik általános megtagadási okként 
az emberi jogok megsértését jelöli meg. Emellett azonban nemcsak a Magyar 
Köztársaság közrendjének a veszélyeztetését tünteti fel általános megtagadási okként, 
hanem az Alkotmány kompetenciáját is.45 Ez természetesen ugyanúgy érvényesül a 
szabálysértési jogsegély esetén is, hiszen maga az Alkotmány az, ami a magyar jogban 
nevesíti az emberi és más alapvető jogokat.  

Dolgozatom következő szakaszában kívánok rátérni arra, hogy milyen lehetséges 
segítségnyújtási alakzatokat ismer a magyar jog a szabálysértési jogsegély esetén. 
Először megpróbálok egy átfogó képet adni ezekről, méghozzá úgy, hogy a 
figyelmemet a bűnügyi jogsegély formációira is fordítom, ezzel is elősegítve, hogy a 
szabálysértési jogsegély rendszertani elhelyezése érthetőbb legyen. Először egy kettős 
felsorolással kezdenék, hogy konkrétan milyen formációkat ismer a magyar jog a két 
jogsegély területén. 

                                                 
45 Lásd Nbjtv. 2. § (1) bekezdés és 7. §. 
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A szabálysértési jogsegély formái a következők: 1) az eljárási jogsegély, és a 2) 
pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat végrehajtásának átvétele illetve 
átadása.46 

Ezzel szemben a nemzetközi bűnügyi jogsegélynek a következő lehetséges formái 
vannak: 1) kiadatás, 2) büntetőeljárás átadása illetve átvétele, a 3) szabadságelvonással 
járó büntetés vagy intézkedés végrehajtásának az átvétele illetve átengedése, 4) 
elkobzás, vagyonelkobzás illetve ezzel azonos hatású büntetés vagy intézkedés 
végrehajtásának az átvétele illetve átengedése, az 5) eljárási jogsegély, valamint a 6) 
feljelentés külföldi államnál.47 

Úgy gondolom, hogy pusztán ez a kettős felsorolás is jól szemlélteti a két jogterület 
gyakorlati súlyát, jelentőségét, a szabályozottság alacsonyabb, illetve magasabb fokát, 
valamint azt, hogy a bűnügyi jogsegély során eljáró ügyészség illetve bíróság mennyivel 
több lehetőséggel rendelkezik, mint a szabálysértés ügyében eljáró hatóság illetve 
bíróság. Ez persze abból is adódik, hogy a bűncselekmény jóval veszélyesebb a 
társadalomra, mint a szabálysértés, ezáltal nagyobb figyelmet is igényel a jogalkotótól, 
másrészt sokkal több garanciának kell megjelennie a törvényben az elkövető jogainak 
megóvása érdekében. 

Jól kitűnik az is, hogy csak a bűnügyi jogsegély esetén van lehetőség arra, hogy 
maga az egész eljárás átkerülhessen egyik állam bírósága elől a másik állam bírósága 
elé. Ezáltal elképzelhető, nem annak az államnak a bírósága hozza majd meg az ügy 
érdemében születő döntést, amelyik államban megindult a büntetőeljárás. Erre 
egyáltalán nincs lehetőség szabálysértési jogsegély esetén. 

Tehát azt a következtetést kell levonnunk, hogy a szabálysértési jogsegély esetén az 
érdemi döntést mindenképpen annak az államnak a szabálysértési hatósága, illetve 
bírósága fogja meghozni, amelyikben az eljárás megindult. Legfeljebb a meghozott 
határozat végrehajtása kerül ki az állam hatóságának a kezéből, de maga a döntés 
meghozatala nem. Ez az első igazán szembetűnő különbség, ha a jogsegélyek 
formációi közti különbségeket keressük. A második talán az, hogy ebből fakadóan 
jogorvoslattal sem élhet az eljárás alá vont személy abban az országban, amelyik 
átvette a végrehajtást. Azért nem, mert mindig jogerős határozat végrehajtásának az 
átadása lehetséges csak, a nem jogerős határozaté nem.  

Van azonban egy másik, jogilag problémás kérdés: a bűnügyi jogsegély kapcsán 
lehetőség van szabadságelvonással járó büntetés vagy intézkedés végrehajtásának az 
átvételére, illetve átadására, szabálysértési jogsegély esetén pedig nincsen. Pedig a 
nemzeti jogok csaknem mindegyike ismeri azt a szankciót, ami nagyon hasonlít a 
büntetőjogban ismert szabadságvesztéshez, legalábbis a végrehajtásának a módja és 
maga a szankció jellege. Ez a magyar jogban az elzárás intézménye.48 

Elzárásra két módon kerülhet sor. Vagy a szabálysértési hatóság, illetve bíróság 
eleve ezt a szankciót alkalmazza, vagy ezen hatóságok eredetileg pénzbírságot szabnak 
ki, ám az eljárás alá vont személy azt nem fizeti meg. Mindennek annyiban van 
jelentősége a szabálysértési jogsegély kapcsán, hogy vannak olyan szabálysértések, 
amelyek miatt kiszabhat a döntést hozó szabálysértési hatóság pénzbírságot, illetve 

                                                 
46 Lásd Szjt. 2. § (1)-(3) bekezdés. 
47 Lásd Nbjtv. 4. § (1) bekezdés. 
48 Lásd Sztv. 14-15. §. 
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elzárást is alkalmazhat. Vannak ilyen szabálysértések abban a felsorolásban is, amely 
szabálysértések tárgyában kiszabott pénzbírság végrehajtását a magyar állam hajlandó 
átadni másik államnak (pl. rendzavarás, garázdaság stb.). Ha az eljárás alá vont személy 
nem magyar állampolgárságú, akkor jön képbe ennek a jelentősége a szabálysértési 
jogsegély kapcsán. Elképzelhető ugyanis, hogy olyan állam állampolgára, amellyel meg 
is valósulhatna szabálysértési kooperáció, ha a kiszabott büntetés pénzbírság lenne. Ha 
azonban a magyar jogalkalmazó úgy dönt, hogy elzárás szankciót alkalmaz, akkor a 
kiszabott büntetés végrehajtása nem adható át, hiszen a magyar szabálysértési 
jogsegélyről szóló törvény nem teszi lehetővé az elzárás végrehajtásának átadását, 
mivel nem tartalmaz ilyen jogsegélyformát. 

Ugyanakkor felvetődik a kérdés, mi történne, ha a szankció kiszabására a másik 
államban kerülne sor? Főleg, ha ez az állam szintén ismeri az elzárás intézményét vagy 
hasonló büntetést. Nyilván akkor is előfordulhatna az a lehetőség, hogy elzárást 
alkalmaznának vele szemben.  

További probléma, hogy ilyen esetben vajon miért nem lehet magát az eljárás 
átadását kezdeményezni, illetve miért nem lehet más típusú szankció (pl. a 
pénzbüntetés) végrehajtását átadni? Úgy vélem, annál a kérdésnél, hogy miért nem 
lehetséges a jelen szabályozás szerint, pl. az elzárás szankció végrehajtásának az 
átadása, azt kell tudnunk megítélni, hogy mennyi időbe telik az ügyintézés.  

Mivel nincs még kialakult gyakorlata a szabálysértési jogsegélynek, első körben azt 
tudom erre válaszolni, hogy viszonylag sok időt venne igénybe. Persze, mihez képest? 
Ha megnézzük az elzárás büntetés magyar szabályozását, akkor azt tapasztaljuk, hogy 
ennek időtartama 1 és 60 nap közé esik,49 kivételes esetben is azonban maximum 90 
nap lehet a tartama.50  

Úgy gondolom, a lehetséges maximális időtartam is annyira rövidnek tekinthető a 
vizsgált szempontból, hogy nem is lenne célszerű még a maximális időtartam esetén 
sem az elzárás végrehajtásának az átadása. Mindehhez még hozzágondolva egy 
esetleges átadás költségeit, úgy vélem, még inkább megerősítettnek tekinthető az 
álláspontom.  

Felmerül azonban a kérdés, lehetséges-e, ha a pénzbírság végrehajtását átadja egyik 
állam a másiknak, és ez utóbbinak sem hajlandó fizetni az eljárás alá vont személy, 
akkor sor kerülhet-e elzárásra történő átváltoztatásra? 

Az Szjt. szerint nem, de ez csak arra az esetre vonatkozik, ha a magyar hatóság 
átveszi a végrehajtást, arra nem, ha átadja. De ennek a kérdéskörnek a bővebb 
kifejtésére a pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozta átvétele, illetve 
átadása kapcsán térek ki. 

Az viszont már problémásabb, miért nem ad lehetőséget a szabálysértési 
jogsegélyről szóló magyar törvény arra, hogy magát az eljárás egészét átadhassa, illetve 
átvehesse a magyar, hatáskörrel rendelkező hatóság? 

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához is — úgy gondolom — a bűnügyi 
jogsegély vizsgálatára van szükség. Azt kell megvizsgálnunk, mikor ad lehetőséget a 
bűnügyi jogsegély a büntetőeljárás átadására illetve átvételére. 

                                                 
49 Lásd Sztv. 14. § (2) bekezdés. 
50 Lásd Sztv. 24. § (1) bekezdés. 
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A bűnügyi jogsegély esetén leginkább célszerűségi szempontoknak kell 
dominálniuk. Tehát, ha célszerűnek mutatkozik az eljárás átadása, akkor hajlandó az 
eljárást folytató igazságügyi hatóság átadni az eljárás egészét.  

A szabálysértési jogsegély esetén viszont más szempontok érvényesültek, amikor 
ezt a törvényt megalkotta az Országgyűlés. A legfontosabb ilyen szempont 
véleményem szerint az volt akkor, amikor ez a kooperációs forma kimaradt a 
szabályozásból, hogy maguknak a nemzeti jogokban létező szabálysértési 
tényállásoknak is igen rövid múltjuk van. Egyáltalán nincsenek összhangban a nemzeti 
jogok az egyes szabálysértési tényállásokat illetően egymással, ezért gyakorlatilag 
ismételten a kettős inkrimináció problémájába ütközne a jogsegélykérelem és annak 
teljesítése. 

Az viszont megfontolandó lenne, hogy meg kellene próbálni a tagállami nemzeti 
jogokat a szabálysértési tényállásaik tekintetében közelíteni egymáshoz, hiszen ez a 
jelenlegi szabályozás gyakorlati alkalmazását is megkönnyítené, és akkor talán sor 
kerülhetne ennek a kooperációs formának a bevezetésére is valamikor. Ugyanis az 
nemzetközileg elismert tény, hogy minden „elkövető” a saját államában számíthat a 
legkedvezőbb elbírálásra. 

A szabálysértési eljárás átadása-átvétele kérdésének vizsgálata során látjuk leginkább 
— véleményem szerint — a jelenlegi törvényünk egyik legnagyobb fogyatékosságát. 
Maga a törvény — alapjában véve — a kerethatározat által megfogalmazott kölcsönös 
elismerés elvére épít. Eme rendelkezések alapján lehetőség van, pl. a pénzbírság 
végrehajtásának átadására-átvételére, minden vizsgálódás nélkül. Úgy gondolom, ez 
jelentős hibája a törvénynek, hiszen az együttműködés lehetőségét nem korlátozza az 
Európai Unió tagállamaira. Azonban a kerethatározat által megfogalmazott kölcsönös 
elismerés elve  kizárólag ezen tagállamokra vonatkozik. 

Felmerül a kérdés: mi a teendője a magyar hatóságnak akkor, ha nem európai uniós 
tagállammal kerül kooperációba? Ebben az esetben is köteles minden vizsgálódás 
nélkül elfogadni a meghozott határozatot? Ha pedig nem, akkor a magyar törvény 
miért nem ad lehetőséget, pl. bizonyítási eljárás lefolytatására?  

Itt vetődik fel még egy releváns kérdés: a kölcsönös elismerés elvének megtartása 
esetén szükség van-e a kettős inkrimináció követelményének megtartására? 

  Véleményem szerint a törvényben célszerű és helyes is lenne, ha nem olvadna 
össze az együttműködés két változata, nevezetesen, amikor a magyar hatóság európai 
uniós ország illetve nem európai uniós ország hatóságával kooperál. Pontosan azért, 
mert a kölcsönös elismerés elvének — amin a törvény alapul — csak az előbbi 
esetében kell, érvényesülnie, hiszen európai uniós jogforrás a kerethatározat (ún. 
másodlagos jogforrás). Úgy gondolom, hogy az utóbbi esetkört vizsgálva igenis 
célszerű és szükséges is, hogy a magyar hatóságnak legyen jogosultsága a tényállás 
valóságáról meggyőződni, még mielőtt automatikusan megkezdi — adott esetben — a 
határozat által megállapított pénzbírság, mint szankció végrehajtását. 

 Ami a kölcsönös elismerés elvét és a kettős inkrimináció elvét illeti, 
véleményem szerint — mint azt már korábban kifejtettem — szükség van a kettős 
inkrimináció elvének megtartására még az Európai Unión belül is, hiszen az egyes 
tagállamok szabálysértési alakzatai jelentősen eltérnek egymástól. Az viszont már egy 
figyelemreméltó gondolat, hogy akkor is szükség lenne-e a kettős inkrimináció 
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követelményének megtartására, ha a tagállamok nemzeti szabálysértési joga viszonylag 
közel állna egymáshoz. Ebben az esetben már a kölcsönös elismerés elve prioritást 
élvezne a kettős inkrimináció elvével szemben. Itt jegyzem meg, hogy az Európai Unió 
— szupranacionális létéből is fakadóan — arra törekszik, hogy jogalkotásával a 
kölcsönös elismerés elvének nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is érvényt 
szerezzen.51   

Visszatérve a szabálysértési eljárás átadása-átvétele jogsegélytípus esetleges 
törvénybe iktatásához, azt kell megvizsgálni, hogy egyáltalán szükséges-e ez a lépés? 

Ha az Európai Unió dimenziójában gondolkozunk, akkor véleményem szerint 
nincs szükség erre a jogsegélytípusra, mert a kölcsönös elismerés elve „helyettesíti” ezt. 
Ezzel szemben véleményem szerint a nem európai uniós országgal történő 
együttműködés esetében indokolt lenne, ha a törvény lehetőséget adna az eljárás 
átadására, illetve átvételére, mert egy ilyen ország esetén valószínű, hogy egy magyar 
állampolgár nem számíthat olyan eljárásra, mintha hazánkban lenne, ellentétben egy 
európai uniós tagállammal, ahol mindez sokkal inkább valószínű. 

VI. Az egyes szabálysértési jogsegélytípusok a magyar jogban 

1. Az eljárási jogsegély52 

Ismét egy olyan ponthoz érkezünk, amelyről megállapítható, hogy a bűnügyi 
jogsegély vizsgálata során is előkerül. Valójában a rendeltetését és célját tekintve 
nagyon hasonló a két eljárási jogsegély, ám a felhasználható eszközeit és tartalmi 
terjedelmét tekintve jócskán eltérnek egymástól. A szabálysértési eljárási jogsegély 
kapcsán is arról van szó, hogy a megkeresett hatóság végezzen el egy eljárási 
cselekményt a megkereső hatóság helyett (pl. tanú meghallgatása), akárcsak a bűnügyi 
eljárási jogsegély vonatkozásában. 

Azonban, ha pusztán a szabálysértési jogsegély és a nemzetközi bűnügyi jogsegély 
kompetenciájában vizsgáljuk az eljárási jogsegély tartalmát, akkor javarészt olyan 
intézményeket, eljárási módszereket találunk, amelyek csak az egyik jogsegélyben 
lelhetők fel. Ezért is tartom indokoltnak az Európai Unió tagállamaival folytatott 
bűnügyi együttműködést is a vizsgálódás tárgyává tenni. 

A következőkben látni fogjuk, hogy a nemzetközi bűnügyi együttműködés 
kisszámú elemei és az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködés 
nagyszámú elemei keverednek a szabálysértési jogsegélyről szóló magyar törvény 
eljárási jogsegélyre vonatkozó szabályanyagában. Mindebből már előre levonható az a 
következtetés, miszerint az eljárási jogsegélynek Európa területén lesz gyakorlati 
jelentősége, mert olyan eljárási módszerekkel, segítségnyújtási alakzatokkal 
találkozhatunk a szabályanyagában, amelyek kizárólag Európa országaira jellemzők a 
bűnügyi jogsegély területén is. 

Mik is a szabálysértési jogsegélyben alkalmazható eljárási jogsegély formái? Ezek a 
tanú, a szakértő és az eljárás alá vont személy meghallgatása, okirat vagy a 

                                                 
51 Ennek igazolásául lásd 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/criminal/recognition/fsj_criminal_recognition_en.htm. 
52 Lásd Szjt. III. fejezet. 
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szabálysértési eljárás iratainak a külföldi hatóság részére történő megküldése, a 
szabálysértési eljárás iratainak a kézbesítése, olyan adat szolgáltatása az eljárás alá vont 
személyről, amelyet a hatósági nyilvántartás tartalmaz. 

Mindehhez képest már pusztán az Nbjtv. is több lehetőséget tartalmaz, tehát már 
egy Európai Unión kívüli országgal történő bűnügyi kooperáció esetén, ha eljárási 
jogsegély nyújtására vagy kérésére kerül sor, akkor több mindent foglalhat magába a 
segítségnyújtás, pl. bizonyítási eszközök felkutatás.53 Ha pedig az európai uniós 
tagállamokkal folytatott bűnügyi együttműködés dimenzióját vizsgáljuk, akkor azt 
tapasztaljuk, hogy még sokkal több eljárási cselekményt foganatosíthatnak az 
együttműködő igazságügyi hatóságok. 

Ami leginkább tükrözi a fejlettebb kooperációs formák jelenlétét a szabálysértési 
jogsegélyben, az a távbeszélő-készülék útján történő meghallgatás lehetősége. Erre az 
Nbjtv. alapján nem kerülhet sor. Ez is egy bizonyíték arra, hogy a szabálysértési 
jogsegélyről szóló magyar törvény megalkotásakor nagy szerepe volt az említett 
európai uniós tagállamokkal folytatott bűnügyi együttműködésről szóló egyezménynek, 
amely ezt a segítségnyújtási módot már ismerte.54  

Mivel a hazai jog sokkal inkább szabályozás alá vonhatja azt az esetet, amikor a 
magyar hatóság nyújt segítséget más állam hatóságának, a következőkben ebből az 
aspektusból végzem a vizsgálódást és próbálok rávilágítani a magyar szabályozás 
jellegzetességeire. A két lehetőség közül mindig az a fél a domináns, akit megkeresnek. 
A megkereső fél csak előterjeszti a kérelmét, és várja a megkeresett fél cselekményét, 
illetve döntését. 

Ha a magyar hatóságok szemszögéből vizsgálom az eljárási jogsegélyt, akkor le kell 
vonni mindenekelőtt azt a következtetést, hogy a központi közúti közlekedési 
nyilvántartó szerv csak megkeresett lehet, megkereső nem. 

Másrészt az Szjt. természetszerűleg nem szabályozza minden egyes részletét a 
segítségnyújtásnak, így például nem írja elő, hogy hogyan is történjen meg az eljárás alá 
vont személy idézése, hanem kiutal az egész jogsegély háttéranyagát jelentő magyar 
szabálysértési törvényre a 12. § (3) bekezdésében: „Az e törvényben nem szabályozott 
eljárási cselekményekre a szabálysértésekről szóló törvényt kell megfelelően 
alkalmazni.” 

De mi van akkor, ha a megkereső hatóság kifejezetten kér valamilyen eljárási 
cselekmény folytán bizonyos eljárásmódot, amelyet a magyar Sztv. nem ismer? Erre a 
kérdésre adja meg a választ az Szjt. 12 § (4) bekezdése, amikor lényegét tekintve 
engedélyt ad ennek az eljárásmódnak az alkalmazására, de ugyanakkor egy feltételt 
mégis megszab. Azt, hogy ez az eljárásmód csak akkor alkalmazható, ha „nem 
összeegyeztethetetlen a magyar jogrendszer alapelveivel”. Itt is megmutatkozik az 
Alkotmány kompetenciája a szabálysértési jogsegély esetén — amit az Nbjtv. használ 
is —, jóllehet nincs külön nevesítve az Szjt.-ben. Ez a szabály tulajdonképp az 
Egyezmény 4. cikkének (1) bekezdését testesíti meg a hazai jogban. Az említett cikk 
értelmében: „Azokban az esetekben, amelyekben jogsegélyt nyújtanak, a megkeresett 
tagállam betartja a megkereső tagállam által kifejezetten megadott alaki 

                                                 
53 Lásd Nbjtv. 61. § (2) bekezdés. 
54 Lásd 2003. évi CXXX. törvény, 37. § d) és e) pont. 
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követelményeket és eljárásmódokat, amennyiben ez az egyezmény másként nem 
rendelkezik és amennyiben a megadott alaki követelmények és eljárások nem 
ellentétesek a megkeresett tagállam jogának alapelveivel.” 

Elsőként egy általános érvényű szabályról kívánok szólni: a határidőkről.55 Mennyi 
ideje van a megkeresett hatóságnak a segítségnyújtásra, vagyis a teljesítésre? Annyi, 
amennyit a megkereső hatóság a kérelemben megjelöl. Ez logikus is, hiszen a 
megkereső hatóságnak van szüksége arra, hogy segítséget nyújtson a másik hatóság, 
azonban nem mindegy, hogy mennyi idő alatt. Ugyanis előfordulhat, hogy a 
megkereső hatóság nyújt segítséget, de már csak akkor, amikor már nem érdeke a 
megkereső hatóságnak, mert a késedelmes teljesítés miatt már előre eredménytelennek 
látszik az eljárás.  

Ezek a szabályok vonatkoznak természetesen a magyar hatóságra is. Ha ő a 
megkereső, akkor neki kötelessége, és egyben érdeke is, hogy határidőt szabjon, vagyis 
megjelöljön egy időtartamot. Ez az Szjt. alapján nem lehet több mint hat hónap. 

Ha a megkeresett hatóság a megjelölt határidőn belül nem képes eleget tenni a 
kérelemnek, akkor a megkereső hatóságot értesíti erről, akinek nyilatkoznia kell, hogy 
akarja-e a teljesítést továbbra is, vagy sem. Tehát nem automatikusan ér véget a 
jogsegélykérelem a határidő lejártával, hanem a megkereső fél nyilatkozata alapján. 

Azonban elkerülendő az államok illetve, hatóságaik közti konfliktusokat, ha 
nyilvánvaló, hogy a szabálysértési hatóság, a bíróság vagy a központi közúti 
közlekedési nyilvántartó szerv nem tudja a megjelölt határidőben a kért segítséget 
nyújtani, akkor fennáll egy tájékoztatási kötelezettsége a megkereső hatóság felé. 
Ilyenkor nem elég egyszerűen arról tájékoztatni a megkereső hatóságot, hogy nem tud 
teljesíteni, meg is kell jelölnie egy határidőt, amire vállalja, hogy teljesíteni fog. Ez az 
alapja annak, hogy a megkereső hatóság ne kételkedjen a magyar hatóság teljesítő 
készségében.  

A következőkben az eljárási jogsegély egyik formáját, a tanú, a szakértő és az eljárás 
alá vont személy meghallgatását mutatom be.56 Ebben az esetben is arra a variációra 
koncentrálok, amikor a magyar hatóság a megkeresett, tehát amikor ő nyújt segítséget. 

Legelőször is szeretném leszögezni, hogy a tanút és a szakértőt meghallgathatja a 
megkereső hatóság is eljárási jogsegély keretében. Azonban mivel a horizontális 
integrációban gondolkozhatunk csak, ez nem azt jelenti, hogy a megkereső állam 
képviselője ilyen eljárási cselekményt foganatosíthat a megkeresett állam területén, 
hanem azt, hogy mód nyílhat távbeszélő-készülék útján történő meghallgatásra. 
Dolgozatom jelen szakaszában inkább a személyes meghallgatás lehetőségére 
fókuszálok. Ekkor a megkeresett állam kompetens hatósága járhat el. Mindez azt is 
magába foglalja, hogy a meghallgatáshoz szükséges eljárási cselekményekről is a 
megkeresett hatóság fog gondoskodni, így pl. idézés, szükség esetén tolmács stb. 
Felmerül egyből a kérdés, ki is ez a kompetens hatóság? Ehhez két dolgot kell 
természetesen megválaszolni: a hatáskör és az illetékesség kérdését.  

A magyar segítségnyújtásra fókuszálva elmondható, annak a hatóságnak (értem 
alatta a bíróságot is, mint igazságügyi hatóságot) van hatásköre e kérdésben eljárni, 

                                                 
55 Lásd Szjt. 13. §. 
56 Lásd Szjt. 14-15. §. és 22-23. §. 
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amelynek akkor lenne hatásköre, ha a szabálysértést Magyarországon követték volna 
el, és annak a hatóságnak lesz illetékessége, amelynek a területén a meghallgatni kívánt 
személy lakó- illetve tartózkodási helye található.  

Felmerül azonban egy érdekes kérdés: mi a helyzet a tanú, a szakértő és az eljárás 
alá vont személy eljárási jogaival (pl. vallomástétel megtagadásának a joga)? Melyik 
szabályozást kell alapul venni; a magyart, avagy a megkereső állam jogát? Ennek főleg 
akkor van jelentősége, amikor a két állam joga eltér egymástól. Az biztos, hogy a 
magyar jogot figyelembe kell venni, hiszen az eljárási cselekményt foganatosító szerv a 
magyar.  

De vajon figyelembe kell-e venni a másik állam nemzeti jogát? Nyilvánvaló, hogy a 
tárgyalt kérdéskör problematikáját az jelenti, ha a tanú a megkereső állam joga szerint 
köteles vallomást tenni, de a vallomástétel megtagadására a megkeresett állam joga ad 
lehetőséget. 

 Magyar szemszögből tehát azt a kérdéskört kell megvizsgálni, mi van akkor, ha a 
megkereső állam eljárási jogsegélyt kezdeményez annak érdekében, hogy a magyar 
hatóság hallgassa meg az érintett személyt tanúként, de az Sztv. alapján a tanú nem 
hallgatható meg, vagy a tanú megtagadja a vallomástételt.  

Ezen a ponton érezhető a leginkább az a klauzulája az Szjt.-nek, hogy „a 
szabálysértési hatóság, illetve a bíróság az eljárási cselekmény lefolytatása során a 
megkereső külföldi hatóság kérelmére más eljárásmódot is alkalmazhat, ha ez nem 
összeegyeztethetetlen a magyar jogrendszer alapelveivel.” 

Úgy vélem ebből világosan látszik, hogy egy olyan személyt, aki a magyar törvény 
alapján jogosult a vallomástétel megtagadására, nem lehet vallomástételre 
kényszeríteni, mert — bár ez a megkereső állam joga alapján lehetséges lenne — 
összeegyeztethetetlen a magyar jogrendszer alapelveivel.  

A következőkben a távbeszélő-készülék útján történő meghallgatásról szeretnék pár 
szót ejteni.57 Amit ismét kiemelnék, az eljárás alá vont személy nem hallgatható meg 
távbeszélő készülék útján, kizárólag a tanú és a szakért. Erről a lehetőségről, az Sztv. 
nem rendelkezik, de itt is érvényesek az előbbiekben kifejtett gondolatok a 
meghallgatás akadályairól, pl. a tanú meghallgatásáról. Ebben az esetben már azonban 
a megkereső állam hatósága lesz jogosult arra, hogy meghallgassa a kívánt személyt.  

Úgy gondolom, ez is egyfajta közeledés a közvetlenség elvének a megvalósulása 
felé. Mindennek a feltételeit a megkeresett állam köteles biztosítani. A megkereső 
állam hatóságát terheli pl. a személyazonosság megállapítása, a külföldi hatóság 
értesítése a meghallgatás idejéről, a tolmács biztosítása — amelynek költségei a 
megkeresett államot terhelik, de ezáltal biztosít egy másik nagyon fontos alapelvet, az 
anyanyelv használatát. 

Ez a jogsegélyforma — mint már korábban is említettem — csak az Európai Unió 
tagállamai közti bűnügyi együttműködés során használható, de úgy gondolom, nagyon 
pozitív dolog, hogy a szabálysértési jogsegélyről szóló törvénybe is bekerült, pontosan 
az említett alapelvek még inkább történő megvalósulásának érdekében. 

A felsoroltakon kívül létezik még három eljárási jogsegélyforma. Az első, amikor a 
külföldi hatóság megkeresi a magyar hatóságot, hogy egy, az előbbi előtt folyó 
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eljárásban valamely tény, adat stb. tisztázásához küldjön meg egy bizonyos okiratot, 
vagy küldje meg valamely utóbbinál folyt szabálysértési eljárás iratait.58 Amikor 
okiratot kér a külföldi hatóság, akkor természetesen csak az eredeti okiratra van 
szüksége, ezért ezt is kéri. Éppen ezért, ha a kooperáció megvalósul, akkor a magyar 
hatóság vagy bíróság feltételül szabja, hogy „a megküldött iratokat abban az állapotban 
szolgáltassák vissza, amilyenben azokat megküldték.” De mi a helyzet akkor, amikor a 
magyar hatóság jogerősen nem zárta még le azt a bizonyos szabálysértési eljárást, 
aminek az irataira a külföldi hatóságnak szüksége van?  

Ebben az esetben a magyar jog nem engedi meg, hogy a magyar hatóság vagy 
bíróság az iratokat megküldje. Ugyan megoldás lenne elméleti síkon az, hogy a magyar 
hatóság függessze fel addig az eljárást, amíg a másik, külföldi hatóság vissza nem küldi 
ezeket az iratokat, illetve okiratot. De a jogbiztonság követelménye és az eljárás 
gyorsaságához fűződő társadalmi érdek miatt sem lehetséges, hogy erre sor kerüljön. 
Ezen a ponton is egyetértek a törvénnyel. Hiszen az a cél véleményem szerint, hogy az 
eljárás a lehető legrövidebb idő alatt érjen véget, mert ekkor van csak visszatartó ereje 
egy esetlegesen kiszabott büntetésnek. Akkor pedig még inkább meg kell felelni ennek 
a célnak, illetve elvárásnak, ha az eljárás alá vont személy ártatlan, tehát nem követett 
el szabálysértést. 

Úgy gondolom, ez a cél különösen indokolt a szabálysértések esetén, ahol az eljárás 
alá vont személy nem számíthat — pont az elkövetett cselekmény súlyából adódóan 
— nagyfokú, súlyos büntetésre. Tehát álláspontom szerint nagyobb társadalmi érdek 
fűződik az eljárás gyors lefolytatásához, mint ahhoz, hogy a szabálysértési hatóság 
megküldje a kért iratokat. 

A következő eljárási jogsegélyforma a szabálysértési eljárás iratainak a kézbesítése.59 
Ez azt takarja — ha maradunk ismét annál a változatnál, hogy a magyar hatóságot 
keresi meg a külföldi hatóság —, hogy a külföldi hatóság arra kéri a magyar hatóságot, 
hogy segítsen kézbesíteni a külföldi hatóság hivatalos iratát. Ha ez megtörtént, akkor 
erről a hatóság értesíti a legfőbb ügyészen keresztül a megkereső hatóságot. 

A legutolsó eljárási jogsegélyforma pedig a szabálysértési eljárás alá vont személy 
hatósági nyilvántartásban szereplő személyes adatairól történő adatszolgáltatás.60 
Tulajdonképpen ez a szabály a Schengeni Végrehajtó Bizottság határozata 3. cikkének 
való megfelelést szolgálja. Az Szjt. alapján ugyanis a külföldi megkereső hatóság 
kérheti a központi közúti közlekedési nyilvántartó szervtől, hogy közölje annak a 
személynek a nevét, születési helyét, lakcímét stb., aki annak az adott gépjárműnek az 
üzembentartója, amellyel a közlekedési szabálysértést elkövették.  

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a gépjármű üzembentartóját kívánja a 
külföldi hatóság felelősségre vonni, hanem el szeretne indulni a nyomozással 
valamilyen nyomon, amivel talán sikerülhet megállapítani, ki is vezette az adott 
gépjárművet. Nyilván az üzembentartójával hozható összefüggésbe első ízben a 
gépjármű. Ez az oka annak, hogy a hatóságok nyilvántartást vezetnek, és ez az alapja, 
hogy a külföldi hatóság illetve bíróság ilyen típusú jogsegélyt kérhet. Ez a szabály nyújt 
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talán leginkább segítséget, és ez a szabály az, ami nagyon jelentős, hiszen a külföldön 
elkövetett szabálysértések nagy részét a közúti közlekedés során követik el.  

Természetesen, ha segítséget nyújt a magyar hatóság (az eredeti példánknál 
maradva, amikor a magyar hatóság a megkeresett) nem feltétlenül van meg a keresett 
személy. De ki más lenne alkalmasabb arra, hogy megmondja, hogy ki is vezette a 
gépjárművet az adott időpontban, mint az üzembentartója? 

Ezután sor kerülhet egy újabb, szintén eljárási jogsegélykérelemre, pl. az 
üzembentartó tanúként történő meghallgatására, ha az üzembentartó egy olyan magyar 
állampolgár, aki hazánkban is él. Természetesen itt még nem biztos, hogy véget ért a 
jogsegélykérelem. Hiszen előfordulhat, hogy az a személy, aki a gépjárművet vezette, 
szintén magyar állampolgár, Magyarországon lakik, ezért a reá kiszabott pénzbüntetést 
tartalmazó szabálysértési határozat végrehajtására is sor kerülhet. Ezzel csak azt 
akartam érzékeltetni, attól, hogy egy eljárási jogsegélykérelemre kerül sor, nem biztos, 
hogy egy másik kérelmet később nem terjeszt elő a megkereső hatóság ugyanabban az 
ügyben. 

2. A pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat végrehaj-
tásának az átvétele61 

Felmerül a kérdés, mely feltételek fennállása szükséges ahhoz, hogy Magyarország 
átvegye a pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat végrehajtását? Mint azt 
később látni fogjuk, főleg célszerűségi okai vannak, hogy a megkereső állam alkalmazni 
kívánja ezt a jogsegélyformát. Ennek a típusú alakzatnak az alapját a kölcsönös 
elismerés elve adja, amelynek a lényege, hogy jelen esetben a pénzbírság kiszabásának 
jogosságát nem vizsgálja, nem vizsgálhatja a megkeresett állam. Tehát nem a 
pénzbírság jogszerűsége befolyásolja a jelen esetünkben a központi hatóságot abban a 
döntésében, hogy átveszi-e a végrehajtást, avagy sem. 

A kölcsönös elismerés elvét az Schengeni Végrehajtó Bizottság 1999. április 28-i 
határozata előírta a közlekedési szabálysértési ügyekben kiszabott pénzbírságok 
esetében. A kölcsönös elismerés elvének a pénzbírságokra való alkalmazását (tehát 
minden szabálysértés esetén) a kerethatározat írja elő. 

Visszatérve az átvétel feltételeihez, azt kell elmondani, hogy az eljárás alá vont 
személy lakóhelyének, tartózkodási helyének kell Magyarországon lennie, vagy 
jövedelemmel, vagy vagyonnal kell rendelkezni hazánkban. Csak akkor lehet átvenni a 
határozat végrehajtását, ha ezek valamelyike teljesül.  

Ezek valamelyikének fennállását, illetve fenn nem állását a központi hatóság 
vizsgálja. Ez a szerv dönt a végrehajtás átvételéről, illetve átadásáról, valamint azt is 
vizsgálja, hogy amennyiben az Európai Unió valamely tagállama a megkereső fél, a 
kerethatározat 4. cikke által említett formanyomtatvány tanúsítvány mellékelve van-e 
avagy sem. Itt érzékelhető, hogy a törvény már egy többletkövetelményt támaszt az 
EU tagállamokkal szemben. Pontosabban nem a törvény, hanem a kerethatározat.  

Ezeken kívül azonban vannak egyéb különleges megtagadási okok, amelyeket a 
törvény tételesen fel is sorol. Ezek: elévülés, magyar hatóság vagy bíróság már 
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jogerősen elbírálta a külföldi hatóság határozatának alapjául szolgáló cselekményt, a 
Magyar Köztársaság már átvette a végrehajtást, a tanúsítvány nem a határozatra 
vonatkozik, valamint az is a megtagadás alapját képezheti, ha a pénzbírság 
megállapított összege nem haladja meg a 70 eurót.62 

Úgy gondolom, hogy ezek közül csak a „70 eurós” szabály az, ami magyarázatra 
szorul. Mindezen megtagadási okokat a kerethatározat 7. cikkének illetve az Schengeni 
Végrehajtó Bizottság határozatának 6. cikke (1) bekezdésének megfelelni próbálván 
határozta meg a szabálysértési jogsegélyről szóló törvény.  

Azonban van itt egy megfogalmazási különbség a kerethatározat és az Szjt. között. 
A kerethatározat úgy fogalmaz, hogy „a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező 
hatósága abban az esetben is megtagadhatja a határozat elismerését és végrehajtását, ha 
megállapítást nyer, hogy… a pénzbüntetés legfeljebb 70 eurónak megfelelő összeg.” 

Tehát a kerethatározat csak lehetőséget ad a megtagadásra, ha a pénzbírság nem 
magasabb, mint 70 euró, ezzel szemben a magyar törvény egyértelműen kötelezővé 
teszi a megtagadást a 70 eurónál nem nagyobb pénzbírság esetén.  

Ez, úgy gondolom, nem jelent összeütközést a két megfogalmazás között. 
Mindösszesen arról van szó, hogy a magyar jogalkotó álláspontja „keményebb”, mint a 
kerethatározat álláspontja, de semmiképp sem mondható rá, hogy azzal ellentétes. 
Éppen a kerethatározat ad lehetőséget arra, amit a magyar törvény mérlegelést nem 
tűrőnek tekint, vagyis a 70 eurónál nem nagyobb pénzbírság végrehajtásának 
megtagadására.  

Álláspontom szerint a 70 eurónál alacsonyabb pénzbírság, valamint végrehajtásának 
átvétele és az ezzel kapcsolatos költségek összege, továbbá maga a végrehajtási 
cselekmények foganatosítása nem áll egyensúlyban.  

Mindezek után rátérnék arra, hogyan is megy az átvett határozat végrehajtása. 
A végrehajtás letéteményese Magyarország esetén (tehát amikor a magyar központi 

hatóság úgy dönt, hogy átveszi a határozat végrehajtását) az a jegyző, akinek működési 
területén található a megbüntetett személy lakó- vagy tartózkodási helye, vagyona, 
illetve akinek a működési területén jövedelemmel rendelkezik ez a személy. 

A lényeges probléma ott mutatkozik, hogy mi történik abban az esetben, ha az 
eljárás alá vont személy nem fizeti ki önként a büntetését. Márpedig ez 
valószínűsíthető, hiszen ha meglett volna a fizetési készsége, akkor a megkereső 
államnak is fizetett volna. A jegyző ilyenkor közvetlen letiltást bocsát ki, ha ismert az 
elkövető munkahelye. Ha erre nincsen lehetőség, akkor adók módjára próbálja 
behajtani a pénzbírságot. Azonban nagyon fontos, hogy nem kerülhet sor a 
pénzbírságnak az elzárásra vagy közérdekű munkára történő átváltoztatására.63 Hiszen 
ha ez megengedett lenne, akkor miért ne adhatnák át pl. a kiszabott elzárás büntetést?  

Amit még fontosnak tartok kiemelni, előfordulhat, hogy a külföldi hatóság 
magasabb összegű pénzbírságot állapít meg, mint ami a magyar Sztv. alapján 
maximálisan kiszabható lenne, azaz meghaladja a büntetési tétel felső határát. Ebben 
az esetben nem kerülhet sor annál nagyobb összeg végrehajtására, mint amelyet a 
magyar törvény szerint maximálisan ki lehet szabni. Erről rendelkezik a közúti 

                                                 
62 Lásd Szjt. 29. §. 
63 Lásd Szjt. 30. § (3) bekezdés. 
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közlekedési szabálysértések esetén a Schengeni Végrehajtó Bizottság határozata 8. 
cikkének (3) bekezdése.  

3. A pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat végrehaj-
tásának átadása64 

Mielőtt rátérnék a pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat 
végrehajtásának átadására, szeretném leszögezni, hogy a magyar jog alapján nincs 
lehetőség minden egyes szabálysértés tárgyában hozott határozat átadására. Itt most 
nem arra a szűkítésre gondolok, hogy csak akkor lehetséges a végrehajtás átadása, ha 
az alkalmazott szankció a pénzbírság, hanem arra, hogy a törvényhez tartozik egy 
melléklet, amely tételesen felsorolja azokat a szabálysértési tényállásokat, amelyek 
tárgyában lehetséges a végrehajtás átadása.65 Ezáltal előfordulhatnak olyan 
szabálysértések, amelyek tárgyában ugyan pénzbírságot szab ki az eljáró magyar 
hatóság, mégsem lehetséges a határozat végrehajtásának az átadása.  

Mint már korábban megemlítettem az átvételformánál, ahhoz, hogy egy állam a 
pénzbírság végrehajtását átengedje egy másik államnak, célszerűségi szempontoknak a 
fennállása kell. De ez nem elég! Az is kell a határozat végrehajtásának átadásához, hogy 
az elkövető korábban még nem fizette meg a pénzbírságot, és a pénzbírság összege a 
70 eurót meghaladja. 

Minden állam számára lehetőségként nyitva hagyta a kerethatározat, hogy a nemzeti 
jogban az átadáshoz szükséges feltételként 70 eurónál magasabb összeget állapítson 
meg. 

A törvényjavaslat tárgyalásakor Magyarország esetén szó volt arról, hogy a 70 euró 
helyett 150 eurós értékhatárt állapítanak meg a törvényben. Azonban ez rengeteg 
aggályt vetett fel, pl. a prevenció, mint másodlagos cél még inkább háttérbe szorulását. 
Hiszen miért szolgálná jobban a büntetés és ezáltal a jogsegély célját az, hogy a hazai 
jog magasabb értéket állapít meg, mint az uniós kerethatározat? A parlamenti vita 
során szóba került az is, hogy lehet, lesz olyan állam, aki majd 150 eurónál is magasabb 
értéket fog megállapítani.  

Úgy gondolom, mindaddig, amíg az európai uniós tagállamok nem alakítják ki a 
nemzeti jogukat a szabálysértési jogsegélyre vonatkozóan, nem sok múlik azon, hogy 
70 vagy 150 euró, hiszen nem emiatt nincs lehetőség a kooperációra. Valójában 
egyébként én sem tartom jó ötletnek a 70 eurótól való eltérést, mert pontosan annak 
van visszatartó ereje véleményem szerint, ha a potenciális elkövető tudja, hogy rajta 

                                                 
64 Lásd Szjt. 34. §. 
65 Lásd a mellékletet, mely 14 ilyen tényállást sorol fel. Ezek a következők:  

1) Polgári felhasználású robbanóanyagokkal és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos 
szabálysértés, 2) Lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés, 3) Rendzavarás, 4) Garázdaság, 5) Tiltott 
kéjelgés, 6) Szexuális szolgáltatásra való felhívás tilalma, 7) Szexuális szolgáltatás felkínálásának, 
hirdetésének tilalma, 8) Természetvédelmi szabálysértés, 9) Környezetvédelmi szabálysértés, 10) 
Jogosulatlan vadászat, 11) veszélyes fenyegetés, 12) Járművezetés az eltiltás tartama alatt,  
2) Tulajdon elleni szabálysértések közül: 
11) Lopással vagy csalással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés, 12) Az egyes szabálysértésekről 
szóló Korm. rendeletben meghatározott egyes szabálysértési tényállások esetében. 
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akár egy másik állam is végrehajthatja a magyar pénzbírságot megállapító határozatot, 
ezért látja előre, hogy nem tud kibújni a felelősség alól. 

Ugyan kinek lenne jó az, ha nem magyar állampolgárok úgy követnének el 
szabálysértéseket, hogy tudják, hazánkban a kiszabott pénzbírság nem fogja 
meghaladni a 150 eurót és ezért nem tudja majd rajtuk az „anyaországuk” végrehajtani 
a büntetést.  

Úgy gondolom, egy lényeges kérdés maradt még tisztázatlanul: melyik államot illeti 
meg a sikeresen végrehajtott határozatból befolyó összeg? 

A Schengeni Végrehajtó Bizottság határozatának 15. cikke kimondja, „a befolyt 
összegek a megkeresett szerződő felet illetik.” Ezáltal alaposnak tekinthető az Szjt. 33. 
§-a, miszerint „az illetékbélyegen lerótt pénzbírság és eljárási költség összege a 
központi költségvetés közvetlen bevétele, míg a közvetlen letiltás útján, vagy adók 
módjára behajtott pénzbírság és az eljárási költség összege a végrehajtó települési 
önkormányzatot illeti meg.”  

VII. Záró gondolatok és de lege ferenda javaslatok 

Napjainkban egyre határozottabban körvonalazódik egy nagyon friss, mondhatni új 
jogterület, a szabálysértési jogsegély. Ennek a jogterületnek szinte nincsen múltja. 
Kicsit tud támaszkodni a jogalkotás ezen a jogterületen a bűnügyi együttműködésre. 
Gyakorlati jelentőségre még nem nagyon tudott szert tenni a szabálysértési jogsegély, 
hiszen elmondható, még a horizontális síkon elképzelt együttműködés sem alakult ki. 
Az Európai Csalás Elleni Hivatal (European Anti-Fraud Office, a továbbiakban: OLAF) 
az egyedüli nemzetközi szerv, amelynek a hatáskörébe némileg beletartoznak egyes 
szabályai a szabálysértési jogsegélynek, de ezen kívül nem található olyan államok 
feletti szerv, amely fókuszálna a „nemzetközi” szabálysértésekre.  

Az Európai Unió tagállamai törekednek arra egyedül a világon, hogy az ilyen típusú 
szabálysértéseket is visszaszorítsák. Azonban sajnos, mind ez ideig nem alakult ki egy 
egységes közösségi jogi szabályozás a szabálysértési jogsegélyt illetően, pedig áttörő 
eredményt igazán ez lenne képes elérni. Gyakorlatilag elmondható, hogy az egyes 
nemzeti jogok a szabálysértési tényállásaikat rendkívül eltérően alakították ki, ami 
nagyon megnehezítené a már kialakult szabálysértési jogsegély gyakorlati alkalmazását.  

Úgy gondolom, dolgozatomban több helyen is megfogalmaztam néhány javaslatot, 
pl. a szabálysértési eljárás átadásának-átvételének a jogsegélyformák közé történő 
beépítését, ám ennek is előfeltétele lenne a nemzeti joganyagok harmonizálása.  

A szabálysértési jogsegély területén ma még rengeteg nyitott kérdésbe botlik az, aki 
mélyebben bele szeretné ásni magát ebbe a témába.  

Véleményem szerint eléggé kielégítő az egyes európai országok szabályozását 
tekintve a magyar szabályozás. Valójában elmondható erről a törvényről, hogy jól 
illeszkedik hazánk jogrendszerébe, és alkalmas lenne a gyakorlati életben a kooperációk 
kialakítására és szabályozására. 

Úgy gondolom, az Európai Unió előtt rengeteg feladat áll még, ha valóban el 
szeretné érni a kitűzött célt, hogy határozottan sikerüljön fellépni a más államban 
szabálysértéseket elkövetőkkel szemben.  
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Azon a véleményen vagyok továbbá, hogy hazánk úttörő szerepet vállalt 
gyakorlatilag a nemzeti jogi szabályozásának kialakításával a szabálysértési jogsegély 
területén, ezért erre büszkék lehetünk. 

Javaslataimat két szempont alapján csoportosítom. Egyrészt, szükségesnek tartom 
annak taglalását, hogy Magyarország mint EU-tagállam hivatalosan milyen lépések, 
intézkedések megtételét kezdeményezze az Európai Unió különböző szervei előtt.  
Másrészt, de lege ferenda javaslatokat is megfogalmazok, amelyeket — véleményem 
szerint — a magyar jogalkotónak mindenképpen figyelembe kellene venni, mert ezen 
javaslatok beépítését az általam — már a korábbiakban — felvetett gondolatok, illetve 
az Európai Unió célkitűzései is indokolják.  
 

1. Magyarország és az Európai Unió viszonylatában felmerülő javaslatok: 

• Magyarországnak szorgalmaznia kellene, hogy az Európai Unió egy átfogó, 
tagállamokra kötelező szabályozást alakítson ki a szabálysértési jogsegély 
tárgyában.  

• Magyarország támogassa egy egységes álláspont kialakítását, amelynek 
megfelelően a szupranacionális jogtárgyak megsértése is alapját képezhesse 
a szabálysértési jogsegélykérelemnek.  

 

2. A magyar jogalkotó figyelmébe ajánlott javaslatok:   

• Először is indokolt lenne bizonyos, alapvető fogalmak (pl. a jogsegély 
fogalma) definiálása a magyar törvényben.   

• Szükséges lenne a viszonosság elvének — mint lehetőségnek — törvénybe 
foglalása. 

• Indokolt lenne az európai uniós tagállammal, illetve a nem európai uniós 
országgal való együttműködés külön szabályozása a magyar törvényben, 
hiszen a kölcsönös elismerés elve kizárólag az Európai Unión belüli 
kooperációban vehető figyelembe. 

• Szükség lenne annak törvényi szabályozására, hogy amennyiben Európai 
Unión belüli kooperációban gondolkodunk, és a szabálysértést, mint 
járulékos cselekményt követik el (bűncselekmény mellett), és a 
büntetőeljárás átadására (átvételére) sor kerül, lehetővé váljon a 
szabálysértési eljárás átadása (átvétele) is. Úgy gondolom, ebben az esetben 
célszerű, ha mindkét jogellenes cselekményt ugyanazon állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága bírálja el. Egyéb esetekben azonban az Európai Unión 
belül kielégítő segítséget nyújt a kölcsönös elismerés elve, ezért ekkor nincs 
szükség az eljárás átadásának (átvételének) lehetőségére. 

• Indokolt lenne a nem európai uniós állammal történő együttműködés 
esetén az eljárás átadásának (átvételének) lehetőségét törvénybe foglalni, 
amint azt már a dolgozatban kifejtettem. 
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• Nem európai uniós állammal történő együttműködés esetén — 
amennyiben sor kerül pénzbírság kiszabását elrendelő, jogerős 
szabálysértési határozat végrehajtásának átvételére — indokolt lenne, hogy 
a magyar hatóság meggyőződhessen a tényállás valóságáról, hiszen ebben 
az esetben — amint azt már korábban is kifejtettem — nem érvényesül a 
kölcsönös elismerés elve. 
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A biztosítás fogalmi elemei és fejlődési tendenciái 

 

Váradi Ágnes 

 

Témavezető: Dr. Vermes Attila egyetemi tanársegéd 

I. Előszó 

„Conqueri fortunam adversam, non lamentari decet.”  

A balszerencsét nem siratni kell, hanem legyőzni — állította Cicero, s talán ez a 
biztosítás céljának tömör összefoglalásaként is értékelhető. 

Az ember személye és vagyona állandóan ki van téve a véletlen veszélyeinek. Ezen 
kockázatokból fakad az az általános emberi igény, hogy az egyén gondoskodjon a 
jövőbeni és esetleges kockázatok elkerüléséről, a káros következmények 
csökkentéséről. „Minél magasabb azonban a kultúra, annál inkább válik a 
kockázatokból fakadó jövőbeli és esetleges szükséglet jelenlegivé, amelynek 
fedezéséről az ember oly módon próbál gondoskodni, hogy igyekszik a szükségletet 
támasztó eseményt megelőzni, annak káros következményeit csökkenteni.”1 

A kockázatok kezelésére különböző módok alakultak ki, melyek az egyén előrelátó 
takarékosságától a mások által nyújtott szolidaritási alapú segélyezésen át a mások által, 
ellenérték fejében létrejövő kockázatvállalásig terjednek. Ez utóbbi az, mely a 
biztosítás fogalmának kialakulásához vezetett. A biztosítás célja tehát nem más, mint 
valamely véletlen vagy előre meg nem határozható időben bekövetkezendő esemény 
okozta vagyoni hátrány enyhítése.2. 

A biztosítás évszázados fejlődésének eredményeképpen napjainkra a közgazdaság 
és a hozzá kapcsolódó kereskedelmi jogi terület egyik legjelentősebb szegmensévé vált.  

A biztosítás mint jelenség megfelelő értelmezéséhez szükség van arra, hogy 
kíséreljünk meg a biztosítás fogalmával kapcsolatos legfontosabb elméleti kérdésekre 
választ adni, tekintettel a jövőbeni fejlődési lehetőségekre is. 

Dolgozatomban arra teszek kísérletet, hogy a biztosítás fogalmát komplex 
nézőpontból határozzam meg, feltárjam a biztosítás belső szerkezetében rejlő egyes 
polémiák lehetséges magyarázatait és felvázoljam a jövőbeli fejlődés egyes tendenciáit.  

Miért van erre szükség? A biztosítás, mint modern, a mindennapjainkban jelen levő 
intézmény működése tulajdonképpen egy folyamat, s mint ilyen csak a maga 
dinamikájában értelmezhető. Ahogy Frank Herbert fogalmazott: „Egy folyamatot nem 
lehet úgy megérteni, hogy megállítjuk. A megértésnek együtt kell haladnia a 
folyamattal, részévé kell válnia.” A folyamatként való szemlélet első eleme, hogy a 
biztosítást mint történeti megalapozottságú intézményt vizsgáljuk, s ezt a 
szemléletmódot bővítjük egy multidiszciplináris aspektussal.  

                                                 
1 Kuncz, 1939, 14. 
2 Stiassny, 1935, 282. 
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Milyen tudományterületeket kell bevonnunk az elemzésekbe? Kuncz Ödön 
fogalmazta meg, hogy a biztosítás fogalmával kapcsolatos zavarok elsődleges oka a 
következő: „a közgazdák nem méltatják elég figyelemre a jogi szempontokat, a 
jogászok pedig nem akarnak tudomást venni a biztosítás közgazdasági szerkezetéről. 
És végre mindketten figyelmen kívül hagyják a biztosítás belső szervezetét, technikai, 
üzemgazdasági feltételeit.”3 

Pusztán jogdogmatikai megközelítés helyett ennek megfelelően egy olyan komplex 
nézőpontot kell kialakítanunk, mely a biztosítás hatásainak teljes területét lefedi, 
figyelembe véve a szociológia, a közgazdaságtan és a jogtudomány legfontosabb 
megállapításait, hiszen a jogi normákat nem lehet az általuk szabályozott 
életviszonyoktól függetleníteni.     

II. A biztosítás komplex fogalma 

1. A biztosítás szociológiai értelmezése 

1.1.  A biztosítás, mint individuális igény és társadalmi szükséglet 

A biztosítás kialakulása nemcsak a biztonság és védettség iránti individuális igényre 
vezethető vissza, a háttérben össztársadalmi indíttatás is megtalálható. Ennek oka 
részben az, hogy az egyén személyét és vagyonát reálisan fenyegető veszélyhelyzetek 
adott esetben a társadalom nagyobb csoportjait is érinthetik, másrészt a veszély 
nagysága és ezáltal a biztosítási „üzlet ésszerűsége” is függhet számos, a társadalmat 
érintő kérdéstől, a gazdaság stabilitásától kezdve, a társadalmi berendezkedésen át a 
jogrendszer általános állapotáig. 

Magának a biztosítás fogalmának etimológiai értelmezéséből következik, hogy a 
biztosítás fogalma szoros összefüggésben áll a biztonsággal,4 a károsító események 
bekövetkezésének ellentéteként jelentkező bizonytalansággal.5 

Valójában azonban a biztosítás, története során, sohasem elszigetelt individuális 
szerződések formájában fejlődött. A biztosítás előképeiként számon tartott 
intézmények vagy tömegügyletek voltak, vagy egy közösség, egy bizonyos társadalmi 
csoport közössége állt a háttérben. Ez a jelenség pedig a szolidaritás fogalmával írható 
le. A szolidaritás ebben a formájában pedig nem más, mint egy csoport tagjai közötti 
speciális összefüggés, melynek sajátossága elsősorban abban jelentkezik, hogy a 
közösség minden tagjának kötelezettséget kell vállalnia úgy, hogy a csoport által vállalt 
szolgáltatást bárki, teljes egészében igénybe vehesse.    

Azaz a biztosítás egy közösség, vagy akár az egész társadalom törekvése a 
kockázatok „porlasztására” és adott esetben az előálló károk csökkentésére. Az 1601-

                                                 
3 Kuncz, 1939, 14. 
4 Más európai nyelvekben is kimutatható ez a nyelvi-fogalmi összefüggés: Sicherheit-Versicherung; securité-
assurance stb. 
5 Novotni, 1993, 5. 
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ben kiadott angol biztosítási törvény szerint: „a károk kevésbé nyomják sok ember 
vállát, mint kevését”.6  

1.2. A biztosítás társadalmi szintű hatásai 

Mi következik ebből a társadalom, vagy legalábbis az együttműködő csoport 
vonatkozásában?  

Egyrészt — s napjainkra ez egyre fontosabbá válik — a biztosítás intézményein 
keresztül fejleszti a kockázatkezelés és kockázatmenedzselés technikáit, hozzájárulva a 
veszteségek csökkentéséhez.7  

Másrészt a leginkább gazdasági társaságok formájában működő és általában sikeres 
és nagy gazdasági potenciált hordozó biztosítók pozitívan hathatnak a vállalkozásokra, 
és nemzetgazdasági hatásai is kedvezőek lehetnek.  

Harmadrészt pedig csökkenti a mindennapos bizonytalanságot, félelmeket. A 
veszély ugyanis elsősorban abban mutatkozik meg, hogy félelmet okoz.8 A biztosító 
arra vállal kötelezettséget, hogy az ebből adódó gondoktól a biztosítottat mentesítse. 
Így a biztosítás konkrét individuum és a társadalom, mint entitás szintjén is 
csökkenheti a stressz és a létbizonytalanság következményeit. Nem szabad azonban 
ebben az esetben sem elfelejtenünk az „érme másik oldalát”, hiszen a biztosítás 
nyújtotta — olykor túlzott — biztonságérzet gondatlanná tehet bennünket.  

Ez a gondatlanság nem azonos a büntetőjogi fogalommal. Nem a normális emberi 
feledékenység vagy bizonyos fokú hanyagság szinonimája. Nem is arra a sokszor csak 
„stratégiai gondatlanságnak” nevezett intézményre utal, amikor a biztosított a biztosító 
szolgáltatása révén próbál „ügyeskedni”, bizonyos mértékig mások kárára gazdagodni. 
Egyszerűen azt jelenti, hogy csökken az individuum tudatossága cselekményei 
vonatkozásában, csökken a félelemérzet és a potenciális veszélyek felmérésének 
képessége. 

1.3. Szociológiai vizsgálatok szerepe a biztosításban 

Ennek megfelelően bármilyen, a biztosítást, mint intézményt érintő vizsgálat nem 
hagyhatja figyelmen kívül a szociológiai kontextust sem. Megnyilvánul ez például 
abban, hogy a jogi szabályozás és a közgazdasági elemzések is elsősorban azokra a 
kockázatokra, potenciális biztosítási eseményekre helyezik a hangsúlyt, melyek a 
társadalom értékrendjében kiemelt szerepet töltenek be.  

A biztosítók foglalkoznak, foglalkozniuk kell azzal, hogy milyen az intézmény 
megítélése, elfogadottsága az ügyfelek körében. Ennek a vizsgálatnak alapvetően két 
oldala van. Egyrészt ki kell térni arra, hogy a biztosított hogyan méri fel és ítéli meg a 
biztosítási eseményt, azaz milyen a kockázati attitűdje. Ez a beállítottság egyben a 
biztosítóhoz való viszonyt, ennek megfelelően a szolgáltatás megítélését is erősen 
befolyásolja.  

                                                 
6 „the loss lighteth easily upon many than on few” Act Touching Policies of Assurances used among 
Marchants, 1601. 
7 Clarke, 2005, 252. 
8 Cohn, 1873, 28.  
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Hiszen hiába értékeli az életével kapcsolatos kockázatokat magasnak valaki, ha a 
szolgáltató, illetve a szolgáltatás irányában negatív az attitűdje, vagy fordítva, hiába 
tartja pozitív dolognak egy életbiztosítási szerződés megkötését, ha nem érzékeli az 
életével kapcsolatos kockázatokat.9 

Ehhez kapcsolódóan szerephez jut az egyes termékek megítélésével kapcsolatos 
vizsgálat. Ennek egyik része, hogy a biztosítónak rendelkeznie kell azokkal az 
adatokkal, melyek az egyes kockázatok bekövetkezésének valószínűségét, 
következményeit és hatásait konkretizálják. Ha ugyanis a biztosítási esemény, maga a 
kockázat túlságosan absztrakt, vagy a biztosított nem tudja helyesen megítélni a 
lehetséges következményeket, hajlamos arra, hogy ne a biztosítási termék és a 
szolgáltatások egészét vizsgálja, hanem csak a biztosítási díj mértéke alapján döntsön.10  

A kockázati attitűd másik eleme, hogy az ember hajlamos a túl kellemetlen vagy 
fenyegető jelenségek rémét elhessegetni, s így az ellene való biztosítás szükségessége is 
kevésbé tudatosul. Éppen ezért kínálják a biztosítók „egészségbiztosításként” a 
betegségek esetére kialakított terméküket vagy „életbiztosításként” azt a konstrukciót, 
melyben a biztosító szolgáltatásának alapvető kiindulópontja a halál. 

Hogyan határozhatjuk meg tehát a biztosítás szociológiai fogalmát? A biztosítás 
szociológiai értelemben a kockázatok és felelősség értékelésének, a biztonság iránti 
társadalmi igénynek és a kockázatmegosztáshoz kapcsolódó társadalmi-kulturális 
elvárásoknak a felmérése, összehangolása és az ehhez igazodó a biztosítási termékek 
kidolgozása.11 Ezek a „termékmenedzselést” és gazdasági hatékonyságot érintő 
megfontolások már átvezetnek a biztosítás másik értelmezési aspektusához, a 
közgazdasági oldal elemzéséhez. 

2. A biztosítás mint közgazdasági jelenség 

A következőkben tehát arra a kérdésre kell választ adnunk, hogy hogyan 
határozhatjuk meg a biztosítást közgazdasági aspektusból. A szabad piacgazdaság 
központi fogalma a gazdasági hatékonyság. S mivel a biztosítás több szempontból is 
immanens része a piacgazdaságnak, a gazdasági hatékonyság fogalmától sem szakadhat 
el.   

Különböző mértékben, de mindenkinek szüksége van biztosításra, hiszen 
ingatlannal, nagyobb értékű vagyontárggyal az emberek többsége rendelkezik, amelyek 
megsemmisülése magánemberként az egzisztenciális, gazdálkodó szervezetként pedig a 
gazdasági ellehetetlenülést vonja maga után. Önerőből történő pótlásuk ugyanis nem, 
vagy csak aránytalan erőfeszítések révén lehetséges. 

A biztosítás közgazdasági megközelítésben nem más, mint kollektív gondoskodás a 
jövőben előfordulható váratlan káresemények pénzügyi kompenzálására.  

A közgazdasági szempontok azonban nem korlátozódnak arra, hogy a biztosítás 
pénzügyi tevékenység. A biztosító kockázatait egy egységes vállalati kockázatkezelési 
rendszer kezeli. Ez a kockázatkezelési rendszer pedig működésében nagymértékben 
leképezi az általános gazdasági folyamatokat. A vállalati stratégia meghatározza a 

                                                 
9 Németh, 2006. 
10 Clarke, 2005, 264. 
11 A fogalomalkotás alapja: Nielson – Bertels, 2004, 469–471. 
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kívánt kockázatok körét, valamint elfogadható mértéküket és minőségüket. A 
kockázatpolitika tartalmazza azokat a formális eszközöket, melyeket az egyes 
kockázatokkal kapcsolatban alkalmazni kell. 

Egyrészt meg kell állapítanunk, hogy a biztosított szolgáltatása, a díjfizetés és a 
biztosító teljesítése a káresemény beállta után, időben elkülönül egymástól. Tehát a 
szolgáltatások teljesítése közötti időkülönbség a biztosító számára lehetőséget adhat 
egyéb területeken gazdasági tranzakciók végrehajtására és ezáltal makrogazdasági 
jelentőséget is hordoz. A biztosított, az egyén szintjén a biztosító ezen tevékenysége a 
nyereségből való részesedés formájában nyilvánul meg. A befektetésekből keletkező 
nyeresége egy (jelentősebb) részét a biztosító vissza kell, hogy juttassa a biztosítottnak. 
Ezt megteheti úgy, hogy elkülönített számlán kezeli és mindaddig befekteti, amíg nem 
kell elszámolnia. Megteheti, hogy emeli a szolgáltatás összegét, vagy pedig a díj és a 
szolgáltatás arányainak javítására használja.  

A makrogazdasági folyamatok kihatnak, illetve kihathatnak az egyes konkrét 
szerződésekből adódó kötelezettségekre is.  

A biztosító a szolgáltatások közti eredeti arány fenntartása érdekében élhet az 
indexálás módszerével. Ez tulajdonképpen nem más, mint egyfajta értékkövetés, a 
biztosítás díjának és a biztosítási összegnek a hozzáigazítása az árszínvonal 
változásához, anélkül, hogy a két változás hosszú távon megfelelne egymásnak. 

Annak is jelentősége van továbbá, hogy a kárt szenvedett személy kárát anélkül 
kompenzálják, hogy ezért neki többet kellene fizetnie, mint a kártól megkímélt többi 
biztosítottnak.12 Ehhez pedig tervezésre, tervszerűségre van szükség, elsősorban 
matematikai és statisztikai megalapozás révén.13   

A biztosítás kifejlődésének az alapját és lehetőségét az teremtette meg, hogy a 
tudomány felismerte, a véletlen és a szükségszerűség között meghatározott 
összefüggés van. A nagy számok törvénye (egyszerűsítve) annyit jelent, hogy amíg a 
véletlen egyedi esetben előre nem látható, addig tömegben, megfelelő nagyszámú 
esetben a véletlen nagy valószínűséggel kiszámítható, felmérhető. Igen nagy tömegű 
véletlenek sora elvezet a törvényszerűséghez. A véletlen tehát a szükségszerűség 
megjelenési formája.14  

A hatályos biztosítási törvény is nevesíti, hogy a biztosító a biztosítási tevékenység 
során matematikai és statisztikai eszközökkel felméri a biztosítható kockázatokat, 
megállapítja és beszedi a kötelezettségvállalás ellenértékét (díját), meghatározott 
tartalékokat képez, a létrejött jogviszony alapján a kockázatot átvállalja és teljesíti a 
szolgáltatásokat.  

Ezen tartalékképzésnek pedig különös jelentősége van, mivel a matematikai és 
statisztikai módszerek sem képesek abszolút biztos adatokat szolgáltatni, így a kellő 
tartalékok felállítása a technikai elem tökéletlensége ellen véd. 

                                                 
12 Kubasek et al, 2008, 1358. 
13 Novotni Zoltán is a biztosítási tevékenység fogalmi elemeként definiálja: „A biztosítási tevékenységet 
olyan gazdasági folyamatnak tekintjük, mely az egyedi gazdaságokban bekövetkező vagyoni károsodás 
kiegyenlítésére szolgál úgy, hogy a biztosítási szolgáltatás ellenérték üzleti és tudományos alapok révén 
kerül megállapítására. Novotni,1993, 6. 
14 Magyar Biztosítók Szövetsége http://www.mabisz.hu/informacio/info_btort.html. 
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A közgazdasági racionalitás tehát már a szerződés megkötésekor jelentkezik. Ezek a 
számítások azonban — az általános véleményekkel ellentétben — nem csak a 
biztosító, hanem a biztosított oldalán is jelentkeznek a gazdasági hatékonyság és a 
rentabilitás megőrzése érdekében. Mindegyik félnek fel kell mérnie, hogy a szerződés 
megkötése esetén fizetési kötelezettségének mértéke, a kár bekövetkezésének 
lehetősége és a potenciális kár mértéke hogyan aránylik egymáshoz.  

Figyelembe véve ezt a viszonylatot és a biztosítás tömegjellegét, azt mondhatjuk, a 
biztosításban az egyenlőség elvének kell érvényesülnie. Az összes várható veszteség 
fedezésére szolgáló tartaléknak egy gazdasági alanyra eső része a biztosítási díj. A 
kártalanítási összeg az összegyűjtött díjakból ered és a szükséglet-kielégítés 
folyamatosságát biztosítja.  

Az egyenlőség elve akkor érvényesül, ha a biztosítottak részéről beszolgáltatott 
járulékok összege egyenlő a matematikai remény alapján kifizetésre kerülő, a 
veszteségeket kiegyenlítő összeggel.15 

Mindezen megállapítások összefoglalásaként Bauer Árpád nyomán megkísé-
relhetjük meghatározni a biztosítás közgazdasági fogalmát, egyelőre a jogi aspektusok 
figyelmen kívül hagyásával: „kárveszélyek közös viselésére irányul; melynek célja 
jövőbeni szükségleteknek az egyenlőség elve alapján […] való kielégítése, mely 
szükségletek a jövőben, a nagy számok törvényét követve, megközelíthető 
pontossággal kiszámítható valószínűség mellett jelentkeznek”.16 

3. A biztosítás jogi fogalma 

3.1. Fogalmi elhatárolás 

A biztosítás jogi fogalmának meghatározására számos kísérlet történt, ennek 
ellenére mai napig nincs egységesen elfogadott fogalom. Különösen olyat nehéz találni, 
mely a biztosítást17 mint intézményt elhatárolná magától a szerződéstől.18.  

Ebből egyúttal az is következik, hogy amikor biztosításról beszélünk, bizonyos 
mértékig el kell szakadnunk a magánjogban gyakran felmerülő, szerződésorientált 
megközelítéstől. A biztosítást és a biztosítási ügylet fogalmát elkülönítetten, de a 
párhuzamokat is figyelembe véve kell definiálni. 

Miért van jelentősége ennek a fogalmi elhatárolásnak? Elsősorban azért, mert a 
biztosítási szerződés fogalma bizonyos értelemben szűkebb. Elméleti szempontból 
nem lenne akadálya annak, hogy egy biztosítási szerződés, mint polgári jogi szerződés 

                                                 
15 Bauer, 1941, 13. 
16 Bauer, 1941, 13. 
17 Egyes szerzőknél megjelenik a „biztosítási üzem” fogalma is. Ez alatt azt a jogi formát kell értenünk, 
melynek keretei között a biztosítási ügyletek megkötésére sor kerül. Ez az elhatárolási kísérlet azért 
problémás, mert e jogi forma fogalmából nem azonosítható egyértelműen, hogy itt a szervezeti keretről 
(társasági forma) vagy a szerződés formájáról van szó.  
18 Bauer Árpád definíciója is példa erre, ahol a biztosítás és a biztosítási szerződés fogalma 
szinonimaként jelentkezik: „A biztosítás jogi megjelenési alakját tekintve egy olyan kétoldalú szerződés, 
melynek célja az, hogy védelmet nyújtson ama veszélyek ellen, melyek az embernek gazdasági hátrányt 
vagy veszteséget okozhatnak.” Bauer, 1941, 17. 
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akár magánszemélyek között is létrejöhessen.19 Ha pedig ezt elfogadjuk, a biztosítási 
szerződés fogalmának nem szükségképpeni része a tömegszerűség és az iparszerűség.  

Éppen ezért a biztosítási ügylet fogalma komplexebb, a biztosítást nem csak egy 
polgári jogi ügyletként definiálja, hanem utal a jogintézmény közgazdasági hátterére és 
a biztosítók általános, részben közjogi jogállásának elemeire is. Ezt a kettősséget jól 
fejezi ki az angol biztosítási jogi terminológia. A források alapján ugyanis jól 
elhatárolható az „insurance contract” és az „insurance business” fogalma. Ez utóbbi 
kifejezés tulajdonképpen a biztosítási tevékenységet jelenti, mely az 1982-es angol 
biztosítási törvény megfogalmazása szerint a — magyarul talán tágabb értelemben vett 
biztosításként fordítható terminus — a biztosítási szerződések megkötése, fenntartása 
és teljesítése.  

A magyar biztosítási jogban Kuncz Ödönnél találkozunk egy olyan 
fogalomalkotással, mely ennek a tágabb értelemben vett biztosításnak a leírását 
tartalmazza: „A biztosító közösségbe szervezi az egyforma kockázatnak kitett és így 
egymásra utalt egyéneket; statisztikai és matematikai alapon kiszámítja, hogy az egyes 
egyének mekkora hozzájárulása elégséges a jelentkező szükséglet fedezetére, és a 
biztosítási eset által konkretizált szükségletet azoknak a befizetéseiből elégíti ki, akiknél 
a szükséglet nem jelentkezett.”20 

Ehhez képest hogyan határozhatjuk meg a biztosítási szerződést? A „biztosítási 
szerződés olyan szerződés, amelyben az egyik fél, a biztosító, ígéretet tesz a másik 
félnek, a szerződőnek, hogy díj ellenében egy meghatározott kockázatra fedezetet 
nyújt”.21  

A biztosítás és a biztosítási szerződés fogalma tehát bizonyos mértékig rész-egész 
viszonylatban áll egymással, a kettő élesen nem különíthető el egymástól. Ezért a 
továbbiakban a biztosítás kifejezést használom tágabb értelemben, beleértve a 
biztosítási szerződés fogalmát is. 

A fogalom elkülöníthető elemeinek feltárása során érdemes a történeti mintákból 
kiindulni. Exemplis discimus.22 

3.2. A fogalomalkotás történeti alapjai 

A biztosítás fogalmának előképei — vagy legalábbis a közös kockázatviselésre 
vonatkozó igény — már a római jog időszakában megjelentek. Anélkül, hogy a 
prezentizmus „bűnébe” esnénk, megkísérelhetjük azonosítani a római jogi „biztosítás-
fogalom” elemeit. Ennek során a vagyonbiztosítás előképeként23 számon tartott fenus 
nauticum jogintézményét és az életbiztosítás jegyeit hordozó collegium funeraticium 
szabályozását vehetjük alapul. 

                                                 
19 Az ettől független kérdés, hogy a biztosításokra vonatkozó magyar jogszabályok — és a nemzetközi 
gyakorlat — hagyományosan nem teszik ezt lehetővé. 
20 Kuncz, 1939, 14. 
21 Az európai biztosítási szerződési jog alapelvei (PEICL), Cikk 1: 201 (1) bekezdés. 
22 Példákból tanulunk (Phaedrus). 
23 Előfordulnak olyan szövegek, ahol az intézményt az életbiztosítás történeti előzményei közé sorolják. 
Ez az álláspont legfeljebb annyiban tartható, hogy mindkét szabályozásban megjelentek olyan elemek, 
melyek a biztosítás alapvető fogalmi ismérveinek tekinthetők. Beck, 1895, 7. 
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A közös elem az ókori intézmények esetében is a kockázatvállalás fogalma. 
Malcolm Clarke utal arra, hogy akár biztosításról, akár biztosítási szerződésről 
beszélünk, az első momentum: biztosítás esetében valamely kellemetlen, káros 
esemény bekövetkezése esetére a veszteséget szenvedő fél számára ígér segítséget. 

Ez a segítség megnyilvánulhat kár-kompenzáció vagy helyreállítási, illetve javítási 
támogatás formájában.24 Amennyiben pedig ez a segítségnyújtásra tett ígéret jogi 
kötőerővel is bír, már kockázatvállalásról beszélhetünk. Nyilvánvaló azonban, hogy 
nem minden ilyen ígéret minősülhet biztosításnak, hiszen az túlszabályozottságot és 
átláthatatlanságot eredményezne. A kérdés tehát, hogy melyek a biztosítás további 
differentia specificái?  

Az ókori jogintézmények szabályozási technikáit vizsgálva elsőként érdemes a 
szerződéses alapon létrejött fenus nauticum elveiből kiindulni. Ez egy sajátos kölcsön-
koncepciót feltételezett, amelynek két elkülöníthető ismérve, hogy a kölcsönadó a 
kamat meghatározásakor túlléphette a törvényileg szabályozott kamatmaximumot,25 és 
ennek ellentételezéseként sor került a kockázatok átvállalására is.  

Ezt maga a Digesta tételes joga is rögzíti egy Modestinustól származó 
fragmentumban: „In nautica pecunia ex eo die periculum spectat creditore ex quo navem navigare 
conveniat.”26 

Az adós a szerződés megkötésekor vállalja, hogy szerződésszerű teljesítés esetén 
megfizeti a kölcsönt és a törvényi kamatmaximumon túlmenő kamatokat. Ez utóbbi 
az ő „biztosítási díja”.  

A hitelezőnek („kvázi-biztosító”) a károk megtérítésére vonatkozó kötelezettsége 
abban jelentkezik, hogy a kölcsönösszeget az adósnak bármilyen késlekedés esetén 
nem kell visszafizetnie: ez tulajdonképpen a hajós oldalán előállt károk kompenzációja, 
megtérítése. 

A másik kiindulási pont a római jogi vizsgálatok során a collegium funeraticium, mint 
az életbiztosítás előképe. Ezt az intézményt vizsgálva további fogalmi elemek csíráit 
fedezhetjük fel: a kockázatközösség és a biztosítási esemény fogalma27 is megjelenik 
utalás szintjén. 

A collegium funeraticium vizsgálata során különösen jelentős a Lanuvium városából 
származó felirat, mely tartalmazza a temetkezési szervezet szabályzatát: collegium salutare 
culterum Dianae et Antioni.28 A feljegyzés tanúsága szerint Kr. u. 133-ban L. Caesennius 

                                                 
24 Clarke, 2005, 347. 
25 Itt érdemes utalni arra, hogy előfordultak olyan esetek, amikor ebben a magánjogi struktúrában 
közjogias elemek is megjelentek. Titus Livius például említést tesz arról, hogy a háború idején Itáliából 
Hispániába fegyverekt szállító csapatok által szenvedett vezteségeket az állam állta. „Ubi ea dies venit, ad 
conducendum tres societates aderant hominum undeuiginti, quorum duo postulata fuere, unum ut militia uacarent dum in 
eo publico essent, alterum ut quae in naues imposuissent ab hostium tempestatisque ui publico periculo essent.” Livius: 
Ab urbe condita, XXIII. 49. Hasonló intézményről tesz említést Cicero a római állam szállításai 
kapcsán: Cicero: Ad familiares, 11. 17. 
26 D. 22. 2. 3. 
27 A fenus nauticum esetében a kölcsön-megállapodás ugyanis nem utalt naufragiumra vagy más potenciális 
veszélyre, ami kiválthatja a hitelező helytállását, így elvileg hiányzott a biztosítási esemény a 
megállapodásból. 
28 Чернега, 2004. 
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L. Quir Rufus fiával együtt testületet alakított és tagjainak tagdíjából azok elhalálozása 
esetére a temetkezési költségeik viselését vállalták. 

A collegium funeraticium célja elsősorban az volt, hogy biztosítsa a tagok megfelelő 
eltemettetését. A lex collegii Lanuvini tanúsága szerint, aki a collegiumba be kívánt lépni, 
100 sestertiust és 1 amphora bort fizetett, továbbá minden hónapban 5 ast.  

A collegium tagjának elhalálozása esetén a közös „kasszából” 300 sestertiust fizettek, 
mely magába foglalta a temetés költségeire fordítandó 50 sestertiust. 

A kockázatközösség jelleg bizonyítéka maga a szervezeti forma. A collegium a 
jogképességgel bíró személyegyesületeknek az a típusa, melyben magánemberek 
működtek együtt valamilyen cél közös megvalósítása érdekében, mely célt a 
jogszabályba ütközés tilalmára tekintettel kellett megállapítani.29 A collegium funeraticium 
tevékenységének társadalmi elismertségét mutatja, hogy a lex Iulia de collegiis egyesülési 
jogot korlátozó szabálya alóli kivételként az alapításhoz nem volt szükség a szenátus 
vagy a császár jóváhagyására. 

A biztosítás intézménye nagymértékben függött a társadalom általános állapotától: 
mind a gazdasági lehetőségek és az általános vállalkozási hajlandóság, mind az egyes 
társadalmi csoportok egymáshoz való viszonya meghatározta a fejlődés irányait. Ebből 
adódik, hogy egyes korszakok nem, vagy csak alig tudtak hozzátenni a biztosítás 
fogalmának gyarapodásához. Ez tapasztalható szinte a teljes középkorban. Találni 
ugyan elszigetelt jogesetek formájában30 utalást arra, hogy a római jogi intézmények 
fennmaradtak,31 egyes részterületeken új szabályozási technikák is megjelentek,32 de 
úttörő változások nem mentek végbe.  

A biztosítási jogi fogalmának elemzése során ezért következő lépcsőként a 
jelentősebb kódexek törvényi definíciói szolgálhatnak alapul. A magyar és külföldi 
jogirodalomban is a XIX., illetve még inkább a XX. századtól kezdve találunk konkrét 
meghatározásokat, elsősorban a kereskedelmi jogi kodifikációkkal összefüggésben. 

A kereskedelemről szóló 1875. évi XXXVII. törvényben33 (a továbbiakban: Kt.) 
megtalálható kárbiztosítási ügylet fogalma két elemre bontható: kötelezettségvállalás a 
díjfizetési kötelezettség és a vagyoni hátrány megtérítésére. Apáthy Istvánnak a Kt.-hez 
írott kommentárjából az is megállapítható, hogy a biztosítás kockázatközösség jellegét 
az adott korban nem értették a biztosítás fogalmába: „A biztosítás azon kétoldalú 
ügylet, melynél fogva valaki ellenérték kikötése mellett, magát egy másik irányában arra 
kötelezi, hogy az utóbbinak azon hátrányt, mely őtet egy meghatározott esemény 
bekövetkeztével éri, megtérítendi, illetőleg az ez esetre megállapított összeget 
megfizetendi.”34 

                                                 
29 Bessenyő, 1998, 207. 
30 Ilyen az ún. „Mouse’s case” vagy a pápa magyarországi követének utazására kötött biztosítás esete, 
melyekről Victor Dover tesz említést a tengeri biztosítás kapcsán. Dover, 1982. 
31 Például a lex Rhodia továbbélésével kapcsolatban további adalékok: Park, 1800. 
32 A legfontosabb a tengeri biztosítás fejlődése volt, mely a részben megőrizte a római jogi tradíciókat, 
részben továbbfejlesztette azokat. Ennek a folyamatnak része volt az Ordo et consulta do maris 1063-ból és 
a velencei Hajózási Statútum 1255-ből. 
33 463. § „Azon ügylet, melynél fogva valaki ellenérték (díj) kikötése mellett, arra kötelezi magát, hogy 
bizonyos személynek az ezt valamely meghatározott esemény következtében érő vagyoni hátrányt 
megtéríti, kárbiztosítási ügyletnek tekintetik.” 
34 Apáthy, 1872, 806. 
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Az 1900-as magánjogi kodifikációs tervezet újabb fogalmi elemet iktatott be, 
pontosabban nevezett meg: a biztosítási esemény, mint a biztosító szolgáltatását 
kiváltó esemény jelenik meg.   

3.3. A biztosítás fogalma a hatályos jogszabályok alapján 

A német Gesetz über den Versicherungsvertag 1. §-a35  a definiáláskor egy fogalmi 
distinkciót is eszközöl, mivel a személy- és vagyonbiztosítások fogalmát szétválasztja, 
elsősorban a biztosítót terhelő kötelezettségek vonatkozásában.  

Érdekes, hogy például az orosz polgári törvénykönyv36 a díjfizetési kötelezettséget 
expressis verbis nem minősíti a biztosítás szükséges fogalmi elemének, sőt az 
osztályozás szempontjából is elsősorban az önkéntesség-kötelező jelleg elhatárolására 
helyezi a hangsúlyt, és csak másodsorban említi a biztosítás tárgya szerinti felosztást.   

A Polgári Törvénykönyv hatályos 536.§-a szinte ugyanezt a fogalmat alkalmazza. 
Ezen fogalmi elemeket összefoglaló definíciók közül a legpontosabbnak az alábbit 
tartom: 

„Biztosítás alatt az a kereskedelmi ügylet értendő, melynek alapján a szerződő felek 
egyike — a biztosító — bizonyos személynek az ezt valamely meghatározott esemény 
következtében érő hátrányt megtéríti (kárbiztosítás), vagy valamely személy 
élettartamától, egészségétől vagy testi épségétől függően bizonyos összeg kifizetésére 
kötelezi magát (életbiztosítás) megfelelő ellenérték, díj kikötése mellett.”37  

Érdemes azonban kitérni a biztosítókról és biztosítási szerződésekről szóló 2003. 
évi LX. törvény  (továbbiakban: Bit.)  4.§-ának rendelkezéseire,38 melyek a fentiekben 
már megállapított fogalmi elemek mellett egy nagyon fontos új szempontra is 
rávilágítanak. A biztosítás kockázatközösséget is jelent, méghozzá az azonos vagy 
hasonló kockázatoknak kitett személyek közösségét.  

Mindezek alapján összeállnak azok a fogalmi elemek, amelyek segítségével 
meghatározható a biztosítás lényege: kockázatközösség, a két egymással szemben álló 
szolgáltatás — a díjfizetés és a károk megtérítésének kötelezettsége — valamint a 
biztosítási esemény.     

                                                 
35 VVG. 1. § (1) „Bei der Schadensversicherung ist der Versicherer verpflichtet, nach dem Eintritt des 
Versicherungsfalls dem Versicherungsnehmer den dadurch verursachten Vermögensschaden nach Maßgabe des Vertrags 
zu ersetzen. Bei der Lebensversicherung und der Unfallversicherung sowie bei anderen Arten der Personenversicherung ist 
der Versicherer verpflichtet, nach dem Eintritt des Versicherungsfalls den vereinbarten Betrag an Kapital oder Rente zu 
zahlen oder die sonst vereinbarte Leistung zu bewirken. 
(2) Der Versicherungsnehmer hat die vereinbarte Prämie zu entrichten. Als Prämien im Sinne dieses Gesetzes gelten 
auch die bei Versicherungsunternehmungen auf Gegenseitigkeit zu entrichtenden Beiträge.” 
A fogalom az 1908-as és a hatályos szövegben szinte azonos. 
36 Статья 927. 2. „В случаях, когда законом на указанных в нем лиц возлагается обязанность страховать в 
качестве страхователей жизнь, здоровье или имущество других лиц либо свою гражданскую ответственность 
перед другими лицами за свой счет или за счет заинтересованных лиц (обязательное страхование), страхование 
осуществляется путем заключения договоров в соответствии с правилами настоящей главы.”  
37 Ferencz –  Balázs – Vadnai, 1928, 12. 
38 „A biztosítási szerződésnél fogva az egyik fél — a biztosító — másnak érdekét érintő bizonyos eset 
— a biztosítási eset — bekövetkezésétől feltételezetten vagyoni szolgáltatásra, a másik — a szerződő fél 
— a kikötött díj megfizetésére kötelezi magát. 
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III.  A biztosítás, mint kockázatközösség  

1. A kockázatközösség általános fogalma 

Kuncz Ödön fogalmaival élve ez a kockázatközösség nem más, mint a 
kölcsönösség és kárelosztás elve. Történetileg a kockázatközösségek különböző alapon 
létesültek, elsősorban attól függően, hogy milyen objektív módszerek alapján 
lehetséges a kockázatok osztályozása, a kockázatok bekövetkezésének valószínűsége és 
a kompenzáció megállapítása. Azaz elérkezünk a kockázatközösség, mint a kárelosztás 
intézményének a lényegéhez. A kárelosztás alaptétele, hogy az érintett biztosítottak 
tulajdonképpen maguk fizetik meg az egyes tagokat ért károkat.  

A biztosítás fogalmának értelmezése során kérdés lehet, hogy a biztosítási 
jogviszony önkéntesen, szerződéses alapon, tagság alapján, vagy törvény rendelkezései 
alapján, kötelező jelleggel jön létre. 

Önkéntesnek tekintjük a biztosítási szerződést, ha azt szabad akaratból kötik meg, 
és a szerződéses viszonyban az árukapcsolati jellegnek megfelelően a polgári jog 
szabályozása áll előtérben.39 Ezzel szemben a kötelező biztosítás esetében a 
szolgáltatásra irányuló kötelezettség jogszabályi rendelkezésekre vezethető vissza. 

Kérdés az, hogy a kockázatközösséghez tartozók körét milyen módon, milyen 
pontossággal határozhatjuk meg. Azaz a személyi kört taxációs felsorolással kell 
megadni, vagy elegendő egy olyan elv meghatározása, melynek segítségével a tagok 
köre elkülöníthető más személyi csoportoktól. 

2. A kockázatközösség történeti modelljei 

Ebben a vonatkozásban is érdemes történeti nézőpontból megközelíteni a kérdést. 
A kockázatvállalásnak történetileg alapvetően két modellje alakult ki. Voltak olyan 
biztosítások, melyek alapvetően egy szűkebb, szerződéses elem alapján jöttek létre.  

Ebben az esetben a szó szoros értelmében vett kockázatközösség nem alakult ki, 
különös tekintettel arra, hogy a kárveszély viselésének átvállalása nem öltött tömeges 
jelleget.  

A közös kárviselésre irányuló szövetkezés, a biztosítás másik formája az ún. 
felosztó-kirovó rendszer. Itt a közösség egyes tagjait ért kárt vagy veszteséget a 
közösség többi tagjai között felosztották, és az egy tagra eső részt a közösség 
valamennyi tagjára kirótták. Ezek olyan biztosítási formák is, melyekben a 
kockázatközösség tagsági viszonnyal keletkezett, s ezáltal a kockázatközösség a tagok 
összességével azonosítható. Hagyományosan az egészségbiztosítások, illetve azok 
előképei épülnek tisztán kockázatközösségi elemre.40  

Ezt támasztja alá a már említett collegium funeraticium szabályozása. A XVII. 
században keletkezett járadékbiztosítások szintén tagsági viszonyon, egy adott 
kockázatközösséghez tartozás talaján álltak. Ezek közül érdemes kiemelni a tontina 

                                                 
39 Bauer, 1941, 24. 
40 Az életbiztosítás első, szerződéses jellegű előképei csak viszonylag későn, a XIV. században jelentek 
meg Itáliában. Huppert, 1896, 1. 
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fogalmát.41 Ez egyfajta állami járadékkölcsönnek tekinthető: azokat, akik a 
megállapított összeget az állampénztárba befizették, az életkoruk szerint csoportokba 
osztották. Az egy-egy csoportnak jutó járadékot évenként a még életben lévő tagok 
között szétosztották, így végül az egy csoportot megillető teljes járadékösszeget az 
egyetlen túlélő tag kapta.42 Ezek alapján akár a modern értelemben vett 
társadalombiztosítás előképeként is értékelhetjük. Különösen azért, mivel ezekben az 
esetekben a járadék összegét még nem — modern fogalmat használva — biztosítás-
matematikai alapon határozták meg, hanem a befizetők mindegyike részesülhetett a 
szolgáltatásból. 

A teljességhez hozzátartozik, hogy a tengeri biztosítások konstrukcióját hosszú 
időn keresztül meghatározó lex Rhodia de iactu mercium szabályozása is az ipso facto 
jelleggel létrejövő kockázatközösség megnyilvánulása volt.  

A lex Rhodia de iactu mercium olyan kereskedelmi, közelebbről tengeri jogi 
jogintézmény, amely kockázatközösségen alapuló kárelosztást valósít meg.43 

A Digestának a lex Rhodiát tárgyaló címében a bevezető fragmentum bemutatja a 
szabályozás alapelvét: Ha egy tengeri szükséghelyzetbe került (laborante nave) hajó 
megkönnyítése érdekében árukat kellett kidobni a fedélzetről, akkor az ezzel együtt 
járó károkat mindenkinek a közös hozzájárulása révén kell megtéríteni.44  

Kik tehát a potenciális helytállásra kötelezett felek? Mindazok, akiknek az áru 
kidobása előnyt jelentett, azok, akiknek az áruja ennek következtében megmenekült és 
természetesen a hajós maga, akinek hajóját ezzel a művelettel a süllyedéstől 
megmentették. Látható tehát, hogy maga a veszélyközösség a hajósból (magister navis) 
és a hajón árut fuvarozó kereskedőkből jött létre.  

A veszélyközösség ipso facto jelleggel,45 pusztán azon tény által jön létre, hogy az 
érintettek együtt utaznak a hajón. A fenyegető veszélyhelyzet bekövetkezésekor a 
közösség már a communio incidens szerint minősül. 

Ezzel szembeállíthatók azok az esetek, amikor a kockázatközösség létrejötte 
mögött az individuális „biztosított” és a helytállásra kötelezett fél szerződéses jellegű 
megállapodása áll.  A történeti előképekből táplálkozva ebben a vonatkozásban a fenus 
nauticum intézménye említhető.  A fenus nauticum tulajdonképpen egy speciális 
kölcsönszerződés, s mint ilyen arra épül, hogy a szerződés alanyai a megállapodás 
alapján konkrétan meghatározhatók. Ezek a szerződések elsősorban önálló 
kontraktuális viszonyként értelmezhetők, általában egyéni, elszigetelt megoldások 

                                                 
41Az első eredeti francia tontina 1653-ban jött létre, de később Spanyolországban és Angliában is 
elterjedt. A tontina fogalma a kölcsönösségen alapuló biztosítások vonatkozásában az újkori 
terminológiában is fennmaradt. A spanyol jogelméletben az 1881-ben alapított New York Life Insurance 
Company és az 1882-es The Equitable Life Assurance Company of the Unitd States jellemzésekor is a tontinához 
hasonlítja ezeket a modern biztosító társaságokat. Pons, 2005. A tontina egyébként már biztosítási 
kötvényeket is állított ki. Ennek mintáját közli: Benecke, 1852. 
42  Stiassny, 1935, 283. 
43 Földi, 1997, 223. 
44 D. 14.2.2 pr. 
45 Földi, 1997, 222. 
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voltak.46 Így például szolgálnak arra az esetre, amikor a biztosítás kockázatközösségi 
elemet alig,, illetve egyáltalán nem tartalmazott.  

A középkori fejlődés időszakában a biztosításnak nem ez a szerződéses, hanem 
inkább közösségi jellege került előtérbe.  

A X. századtól kezdődően Nyugat-Európában a lakosság egy része a gildékbe, 
céhekbe,, illetve más szövetkezeti típusú egyesülésekbe tömörült. Ezek tagjaiknak 
kölcsönösségi alapon természetbeni pótlást vagy kártérítést nyújtottak különböző 
károk esetén.  

A legfontosabbak a tűzgildék, amelyek gyakran nem tudtak céljaiknak megfelelni, 
mert a tűzkárok olyan gyakoriak és nagyok voltak, hogy azokkal a gyenge 
veszélyközösség nem tudott megbirkózni. A XIII. századtól kezdődően elterjedtek a 
különböző járadékbiztosítások,47 melyek hosszú távon a tontinák kialakulását is 
befolyásolták.  

Magyarországon a bányászok hoztak létre először önsegélyező szervezeteket, ún. 
bányatársládákat.48 Az első bányatársláda 1496-ban Thurzó János bányájában alakult. 
Ez a munkaadó és a bányászai önkéntes elhatározásából létesült, amelyet 
önkormányzati alapon a bányászlegénység kezelt. Bevétele a tagok által vállalt 
járulékokból és a bányatulajdonos hozzájárulásából tevődött össze. Minden bányász 
társládatag jogosult volt a segélyezésre.  

A XVII. századtól megkezdődött folyamatban több gilde egyesült, és közületi 
nyilvános kölcsönös „biztosító” intézményekké alakultak át. 

A nyilvánosság mint elem pedig szükségszerűen maga után vonta a tömegjelleg 
megjelenését. A mai biztosítási rendszer kialakuláshoz pedig már csak egy elemre volt 
szükség: a kockázatközösség megszervezésére, egységes alapra helyezésére. 
Történetileg ez az elem szintén a XVII. században alakult ki, a Lloyd’s megjelenésével. 
Ez az intézmény maga biztosítóként vagy annak előképeként aligha értékelhető, de 
egységes keretet szolgáltatott a biztosítási tevékenység végzéséhez.49 Kidolgozta a 
tagok felvételének szabályait, fegyelmi rendszert működtetett, kialakította a pénzügyi 
stabilitás ellenőrzési és fenntartási módszereit. Publikációi révén a biztosítók 
nyilvánosságot kaptak, a biztosítottak pedig az egyes ajánlatok közti összehasonlítás 
lehetőségét.    
  

                                                 
46 Előfordultak természetesen olyan esetek, amikor a kölcsönügyleteket egyéb üzleti tranzakciókkal 
kapcsolták össze, de ezt a gyakorlat nem tekintette tipikusnak. Zimmermann, 1996, 186. 
47 Beck, 1895, 15. 
48 Érdekes, hogy az életbiztosítás mellett szinte minden országban a szállítmánybiztosítás fejlődött ki a 
legkorábban és a leggyorsabban. Magyarországon ez utóbbinak az előképe volt a Rév-Komáromi 
Hajózást Bátorságosító Társaság.  
49 Lowry – Rawlings, 1999, 362. 
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3. A kockázatközösség modern fogalma 

Napjainkra a biztosítás mint kockázatközösség a két történetileg kialakult modellt 
ötvöz. A kockázatközösség értelmezhető az individuális szerződések tömegjellege 
révén. A biztosító a modern gazdaság körülményei között, a gazdaság általános 
működési elvei alapján csak akkor tudja fedezni a jövőbeli szükségleteket, ha 
tömegügyleteket köt.  

A biztosító a tömegügyletek megkötése révén éri el, hogy a biztosítási esemény 
bekövetkezésekor saját vagyonából ne, vagy csak ritkán legyen kénytelen szolgáltatni.  

Ezáltal a veszélyeztetettek helyzete annál kedvezőbb, minél többen támogatják 
egymást a biztosítási esemény beállásának esetére. A biztosító számára pedig a 
sokszoros díj teszi lehetővé az előálló károk megtérítését saját vagyona veszélyeztetése 
nélkül, vagy akár nyereséggel.50 Ezzel pedig egy további cél is megvalósul: a 
kárelosztás, az azonos veszélynek kitettek közösségén belül. Ez a gondolat már 
Ehrenbergnél51 is megjelenik, aki a biztosítási szerződés fogalmába beleérti a 
lebonyolítás tervszerűségét és tömegjellegét is.  

 A kockázatközösség azonban nemcsak az egymástól független, csak a biztosító 
személyén át kapcsolódó csoportok vonatkozásában értelmezhető. Az élet- és 
egészségbiztosítások esetében a kockázatközösség sajátos formáját jelentik az ún. 
csoportbiztosítások. Ezek szintén ötvözik a biztosítás szerződéses jellegét egy 
meghatározott csoporthoz tartozás elemével. Itt azonban a közösség tagjai közötti 
viszony nemcsak egy elvont, a biztosító személyéből adódó kapcsolat, hanem egy 
közösen, egymásra tekintettel kötött szerződés eredménye.  

A csoportbiztosítás fogalmát úgy határozhatjuk meg, hogy ebben egy általános 
személyi ismérvek alapján meghatározott embercsoport biztosítására kerül sor, olyan 
biztosítási események vonatkozásában, melyek a közösség minden tagját egyformán 
veszélyeztetik, és melyekben a biztosítotti szolgáltatást a csoport egyes tagjaira 
individualizáltan állapítják meg.52    

Ezen modellek alapján hogyan határozhatjuk meg a kockázatközösség modern 
fogalmát? 

A kockázatközösség olyan személyek csoportja, akiknek a biztosítási szerződéseit 
egymásra és a közös kockázatokra tekintettel kötötték, vagy akiknek a megkötött 
biztosítása a biztosító személyén keresztül kapcsolódik össze. Ezáltal a bekövetkezett 
kockázatok nemcsak a biztosítóra, hanem közvetlenül vagy közvetetten a vele 
szerződéses viszonyban álló más biztosítottak jogi helyzetére is kihatnak. 
  

                                                 
50 Vance, 1904, 46. 
51  „ist dann ein Versicherungsvertrag, wenn er (der Versicherer) derartige Verträge planmässig im Großen absclhießt” 
Ehrenberg, 1893, 55. 
52 Wieser, 2005, 128. 
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IV. Szolgáltatások a biztosítási szerződésben 

A biztosítás a szolgáltatások oldaláról nehezen besorolható szerződés, különösen a 
biztosító szolgáltatásának sajátos jellege miatt. Kétségtelen, hogy a biztosítás esetén a 
szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyensúlyát számos bizonytalansági tényező, s köztük a 
véletlen is nagy mértékben befolyásolja. Emiatt általában szerencseszerződésnek, de 
minimum egyensúlyhiányos szerződésnek minősítik. 

1. A biztosítás szerencseszerződés?   

Az 1928-ban kiadott Társadalmi lexikon a biztosítást szerencseszerződésként 
definiálta: „A biztosítás olyan szerencse szerződés, amelyben az egyik fél (biztosított) 
föltétlenül teljesít, a másik fél csak a biztosítási esemény bekövetkezése esetén 
(biztosító).” 

Kérdéses azonban, hogy ez a definíció mennyiben állja meg a helyét. Tekinthető-e a 
biztosítás aleatórikus szerződésnek?  

Ennek a megválaszolásához elsőként a szerencseszerződés definíciójára van 
szükségünk. Alapvetően két megközelítéssel élhetünk. Az egyik — és leginkább 
elterjedt —  megfogalmazási mód központi eleme, hogy a szerződés teljesedése egy 
bizonytalan esemény bekövetkezésétől függ.53 A másik értelmezési lehetőségre az 
Osztrák Általános Polgári Törvénykönyv fogalomalkotása szolgáltathatja a példát. 
Eszerint a szerencseszerződés egy olyan szerződés, melynek tárgya egy bizonytalan 
előny reménye.54 Hasonló, de a központi gondolatot talán jobban kifejező fogalmat ad 
a Code Napoléon.55 Eszerint a szerencseszerződés esetében mindegyik fél 
szerződésből eredő nyeresége vagy vesztesége egy vagy több bizonytalan eseménytől 
függ. A fogalom tehát nem arra helyezi a hangsúlyt, hogy a szerződéses kötelezettség 
időpontja bizonytalan, hanem maga a szolgáltatás, a szerződésből fakadó előny 
bizonytalan.  

Tovább pontosítja ezt az értelmezést az ABGB esetében a bírói gyakorlat56 is, mely 
szerint egy kétoldalú aleatórikus szerződés sajátossága abban áll, hogy önmagában 
nézve nem állapítható meg előre, hogy a szerződésből fakadó végeredmény az egyik 
vagy a másik fél számára előnyös lesz-e vagy sem.  

A definíciót kiegészíti mindegyik esetben a szerencseszerződések taxációra törekvő 
felsorolása. Az OPTK 1269. szakasza alapján aleatórikus szerződés a fogadás, a játék, a 
sorsolás, a remény és a remélt dolog vétele és az erre irányuló további szerződések, a 
tartási szerződések, a biztosítás és a hajókölcsön-szerződések.  

A szerencseszerződés első értelmezése alapján a biztosítás kétségtelenül 
beletartozik ebbe a kategóriába. Ennek oka, hogy a biztosítás fogalmi elemeként 

                                                 
53 Erre találunk példát a badeni Landrechtben: „ein Glücks-vertrag ist jene Uebereinkunft, deren Wirkung auf 
Gewinn und Verlust ... von einer ungewissen Begebenheit abhängt” Land-Recht des Großherzogthums Baden: 
nebst Handels- Gesetzen, Karlsruhe, 1809. 767. 
54 § 1267: „Ein Vertrag, wodurch die Hoffnung eines noch ungewissen Vorteiles versprochen und angenommen wird, ist 
ein Glücksvertrag.” 
55 Code Napoléon: édition seule officielle pour le Grand-Duché de Berg, Düsseldorf, 1810. 1075. 
56 OGH, 3Ob273/54, 1954. 09. 10. 
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azonosítottuk a biztosítási eseményt, mely a biztosítási szerződésben rögzített olyan 
bizonytalan jövőbeni esemény, amelynek bekövetkezésekor a biztosítási szolgáltatás 
jár.57 Az azonban részletes vizsgálatot érdemel, hogy a biztosítás megfelel-e a másik 
fogalomnak: hordozza-e és milyen mértékben valamely előny vagy veszteség 
lehetőségét?  

A biztosításnak szerencseszerződésként történő értelmezése hosszú 
hagyományokra tekint vissza.58 Az elhatárolási kísérletek során alapvetően két 
szempontot kell figyelembe vennünk. Az egyik a biztosítandó érdekre épül. A 
biztosítási szerződés esetében ugyanis mindig kell lennie egy biztosítható és 
biztosítandó érdeknek,59 azaz a szerződő félnek valamely érdeke áll fenn a biztosítás 
tárgyára tekintettel.60  

A biztosított a biztosítási szerződés alapján nem gazdagodik, hiszen a biztosítás 
valamely előállt kár kompenzálását szolgálja. A biztosítást érintő számos törvényi 
szabályozás is átvette ezt a megkülönböztetést, szerencseszerződésnek minősítve a 
biztosítási érdek nélkül megkötött szerződéseket.61.   

Léteznek olyan felfogások, melyek alapján a biztosítási szerződés egyensúlyhiányos, 
de nem szerencseszerződés. A hagyományos értelemben vett szerencseszerződések 
esetében a felek, vagy legalábbis az egyik fél gazdagodása a szerencseelem — egy 
esemény bekövetkezése vagy be nem következése — folytán áll elő. Ezzel szemben a 
biztosítást a szerződő fél azért köti, hogy előre nem látható, bizonytalan események 
káros következményeit csökkentse. Azaz, a biztosítási ügylet megkötésekor mindegyik 
fél kockázatot vállal: a biztosító azt, hogy esetlegesen a többszörösét kell szolgáltatnia 
annak az összegnek, amit a biztosított befizetett; a biztosított pedig annak a kockázatát 
vállalja, hogy nem történik káresemény, így a biztosító helytállási kötelezettsége 
egyáltalán nem alakul át szolgáltatássá. Harmadrészt utalnunk kell arra a tényre, hogy a 
biztosító saját kockázatvállalásának mértékét, sőt bizonyos mértékig a káresemény 
bekövetkezését is befolyásolhatja, szemben a szó szoros értelmében vett 

                                                 
57 A biztosítási esemény és a civiljogi feltétel fogalma abban különbözik egymástól, hogy a civiljogi 
condicio bizonytalansága abszolút jellegű, a biztosítási eseményé ezzel szemben lehet abszolút és relatív 
bizonytalanság is.   
58 Egyes források a történeti előképek, így a fenus nauticum vonatkozásában is szerencseszerződést állapít 
meg: Ros Biosca, José María: Código de Comercio reformado según el decreto-ley de 6 de diciembre de 1868, 
concordado y anotado. Librería de Pascal Aguilar, Valencia, 1878. 242. Idézi: Cruz Barney, 1998, 24. 
59 Emanuel, 1935, 30. 
60 A hatályos magyar szabályozásban csak a vagyonbiztosításnak alaptétele, hogy a szerződés kötve van 
a biztosítási érdekhez. Ez egyrészt abban jut kifejezésre, hogy megkötni is csak biztosítási érdek 
fennállása esetén lehet, másrészt úgy, hogy a biztosítási érdek megszűnésével a biztosítás vagy annak 
megfelelő része a hónap utolsó napjával megszűnik. Lásd 545.§ (2) bekezdés. 
Az új Ptk. Javaslatával összefüggésben megfogalmazásra került az az igény, hogy a törvény a biztosítási 
érdek fennállását ne csak a vagyonbiztosítások érvényességi feltételeként szabályozza, hanem tegye 
általánossá. „Ennek megfelelően azt a vagyoni, vagy személyi jogviszonyt, amelynél fogva a biztosítási 
esemény elkerüléséhez (egyes biztosítási fajták esetében ellenkezőleg: annak bekövetkezéséhez) a 
biztosítottnak, vagy javára a szerződő félnek érdeke fűződik, a Javaslat a biztosítási szerződés 
érvényessége általános kellékeként fogalmazza meg.” Takáts Péter: A biztosítási szerződés szabályozása főbb 
elvei a Ptk-Javaslatban. Előadás tézisei, IRM, 2008. április 16. 
61 Life Assurance Act, 1774; Marine Insurance Act 1906. 
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szerencseszerződésekkel. Ez a befolyásolás pedig elsősorban objektív, matematikai-
statisztikai alapú felmérésekkel és a hozzájuk kapcsolódó előírásokkal lehetséges.  

2. Biztosíthatóság és biztosítás-matematika 

Miért van szükség mindehhez matematikai-statisztikai elemzésekre? Elsősorban 
azért, mert a biztosítás, bár gazdasági jelenség, nem felel meg a gazdasági 
hatékonyságból fakadó elvárásoknak. Ennek oka, hogy a gazdaságosságot olyan 
tényezők alakítják, melyekkel kapcsolatban egyik fél sem rendelkezik kellő 
információval.62  

Ahhoz, hogy a biztosítási piac szereplői mégis bizonyos mértékig a gazdasági 
racionalitás talaján hozzák meg döntésüket, az első lépés a biztosítható kockázatok 
körének meghatározása, lehetőség szerint objektív, tudományos alapokon álló 
módszerek segítségével. Ezek a biztosításnak viszonylag új jelenségei,63 melyek 
kialakulása szorosan összefügg a valószínűség-számítás és a statisztika 
megjelenésével.64 

2.1.  A biztosíthatóság jogi és gazdasági kritériumai 

A biztosíthatóság tulajdonképpen egy olyan összetett kritériumrendszer, melynek 
segítségével kijelölhetők azok a tiszta kockázatok, melyek a biztosító számára 
vállalhatóak, a biztosított oldaláról nézve pedig nem spekulatívak, tehát nem 
hordozzák a nyereség lehetőségét. Az első eleme a véletlenszerűség, az a tény, hogy a 
káresemény bekövetkezését se a biztosító, se a biztosított ne tudja befolyásolni.  

A kár bekövetkezésének és mértékének egyértelműen megállapíthatónak és előre 
megbecsülhetőnek kell lennie. A szerződésben szereplő egyik káresemény nem 
növelheti további károk bekövetkezésének valószínűségét. Végül pedig a biztosító 
legfontosabb érdeke, hogy a várható kárösszeg, kárgyakoriság a finanszírozható 
mértéket ne haladja meg.65  

A befolyásolás elsődleges célja pedig az, hogy a kockázatokat a biztosító elkerülje 
vagy csökkentse,, illetve a biztosítási díjat a kockázatoknak megfelelően állapítsa meg. 
Ehhez pedig az első lépés magának a biztosítási eseménynek a megfelelő értékelése, a 
biztosító szolgáltatási kötelezettségét kiváltó tényezőnek a helyes felmérése. 

A biztosítási esemény a biztosítási szerződésben rögzített olyan jövőbeni esemény, 
amelynek bekövetkezésekor a biztosítási szolgáltatás jár. Biztosítási esemény lehet 
valamilyen károsító esemény (törés, betörés, tűz stb.); halál vagy meghatározott 
időpont elérése, melyek az életbiztosítással együtt járó tipikus biztosítási események. 
Balesetbiztosítás esetén a testi sérülés vagy a rokkantság bekövetkezése tartozhat ide.   

                                                 
62 Clarke, 2005, 264. 
63 A veszélyek gyakoriságának felmérése az antik előképek tekintetében csak szűk körben érvényesült. 
Collegium funeraticium esetében a tagdíj meghatározásakor sem az egyén életkorának, sem munkájának 
befolyásoló szerepére nem találunk utalásokat. A fenus nauticum esetében pedig erre utal, hogy a 
megállapodások a szolgáltatást egyedül a meghatározott időben meg nem érkezéstől tették függővé. 
64 Huppert, 1896, 1. 
65 Biztosításelmélet és üzemgazdaságtan, OKJ 52 3440 03, 17. 
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A bizonytalanság azonban nem akadálya annak, hogy a megjelölt biztosítási 
esemény egy olyan, mindenképpen bekövetkező történés legyen, melynek időpontja 
bizonytalan. Ebből a szempontból különböztetünk meg abszolút és relatív 
bizonytalanságot.  

Ennek a megkülönböztetésnek az alapja az a kérdés, hogy az adott esemény 
bekövetkezése is bizonytalan-e vagy csak a bekövetkezés időpontja nem látható előre. 

2.2. A kockázatok körének meghatározása 

A következő lépés a kockázatok helyes felmérése. Mely kockázatokat kell elemeznie 
a biztosítónak? A kockázati tényezők alapvetően két csoportba sorolhatók: 
elkülöníthetők a biztosításban rejlő biztosítástechnikai kockázatok és a biztosító által 
nem befolyásolható, a biztosítási konstrukció szerkezetétől független kockázatok. Ez 
utóbbi kategóriába soroljuk a természeti, politikai, gazdasági és piaci tényezőket, 
valamint a biztosított személyéből adódó belső kockázatokat. Ez az ún. 
biztosítástechnikai kockázat, ami tulajdonképpen az a lehetőség, hogy a károk becsült 
és tényleges értéke eltér egymástól. A biztosítástechnikai kockázatok elsősorban a 
véletlenből, a termék konstrukciós hibájából, illetve az antiszelekcióból66 adódó 
kockázatok. 

2.3. A biztosítás-matematika módszertana 

A kockázatok körének azonosítását követően valószínűségi és gyakorisági értékeket 
kell rendelni az egyes tényezőkhöz, ami a biztosítás-matematika feladata. 

A biztosítás-matematika fogalmának egységesen elfogadott tudományos 
meghatározása nincs, ezért önálló meghatározással élek.67 A biztosítás-matematika a 
matematika-tudomány olyan részterülete, mely az általános matematikai alaptételekből 
kiindulva meghatározza egyes egymással okozati összefüggésben álló, illetve egymásra 
ható tényezők értékét, jelentőségét a biztosító szolgáltatása szempontjából. 

A biztosítás-matematika elsődleges módszere a modellalkotás. Ennek során 
súlyozni kell az egyes hatótényezőket, majd ezekhez hozzá kell rendelni a 
bekövetkezés valószínűségéből és a hatás mértékének mutatóiból adódó faktorokat. 
Ezt követően az adott tényező (esemény, történés) elhelyezhető egy egységes skálán, 
mely tulajdonképpen nem más, mint a biztonság-bizonytalanság előidéző okainak 
átlagos, számított rendszere. Ez a lista minden esetben szubjektív, a vizsgált csoport 
sajátosságai befolyásolják. Ezen rendszer segítségével a biztosító relatíve nagy 
bizonyossággal előre látja a vállalt kockázatok bekövetkezésének valószínűségét, és 
egyúttal saját potenciális helytállásának mértékét.  

Ennek során a biztosító különböző matematikai módszereket alkalmaz, melyeket 
egyes jogszabályok a „biztosítás-matematika elismert alapelveiként” nevesítenek. Ezt a 
bizonytalan tartalmú fogalmat két módon szűkíthetjük. Egyrészt az elemzések során 

                                                 
66 Antiszelekciónak nevezzük azt a jelenséget, amikor a biztosító olyan kockázatokra köt biztosítást, 
melyben a bekövetkezés veszélye sokkal nagyobb. Ez pedig mind a kockázatközösség többi tagja, mind 
a biztosító számára előnytelen. Biztosításelmélet és üzemgazdaságtan, OKJ 52 3440 03, 19. 
67 A fogalomalkotás alapja: Neuburger, 1996, 38. 
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felhasználható matematikai képletek taxációra törekvő felsorolásával.68 Másrészt 
megkísérelhetünk egy, a jogi gondolkodáshoz közelebb álló elméleti definíciót alkotni: 
a biztosítás-matematika elismert elvei olyan matematikai módszerek, melyek számítási 
és paraméter-meghatározási módszereket foglalnak magukba, alkalmazásuk 
összhangban van a jogszabályi rendelkezésekkel, tudományosan elismertek és 
szakértők által a célszerűnek minősítettek.   

A biztosítási szerződés megkötésekor, illetve egy biztosítási termék 
kidolgozásakor69 a biztosító az ezen elvek mentén kalkulált valószínűségi elemeket 
mérlegeli. A mérlegelés eredményeként pedig alapvetően négy módszer segítségével 
befolyásolhatja saját helytállási kötelezettségének mértékét: kizárásokkal élhet egyes 
személyi vagy tárgyi csoportok vonatkozásában,70 korlátozhatja a kárigény időbeli 
érvényesíthetőségét, előírásokat tehet a károk megelőzésére, illetve csökkentésére és a 
díjpótlékok és díjengedmények rendszerén keresztül motiválhatja a biztosítottat a 
nagyobb gondosságra, csökkentve ezzel a kár bekövetkezésének valószínűségét.   

Érdekes, hogy történetileg az ilyen, a biztosító racionalitásán alapuló kikötéseket a 
joggyakorlat nem mindig ismerte el jogszerűnek. A Kúria C.671/1888. számú ítélete 
szerint „a biztosítási feltételek oly intézkedése, hogy az életbiztosítási szerződés a 
biztosított iszákossága folytán hatályát veszti, mint a törvénnyel ellenkező intézkedés 
hatállyal nem bír”.  

Másrészt a biztosítónak részben törvényi kötelezettsége, részben vagyoni érdeke, 
hogy ezeken a valószínűségi mutatókon túlmenően további, előre nem látható 
eseményekre is felkészüljön, és a kárigények bármely időpontban történő kielégítésére 
képes legyen. Ennek érdekében a biztosító beépíti a biztosítás díjába a biztonsági 
pótlékot, ami a biztonságtechnikai kockázatok díjbeli ellensúlyozója. A biztosítási 
díjakból befolyt összeg egy részét a biztosító tartalékképzésre (díjtartalék) használja. 
Ilyen tartalékalap a függőkárok tartaléka, a késői károk tartaléka (IBNR), a nagy károk 
tartaléka és a káringadozási tartalék. Végül pedig a biztosító a viszont- és 
együttbiztosítás segítségével csökkentheti saját kockázatvállalásának mértékét, egyben 
fokozhatja kockázatvállalási potenciálját.  

Ennél fogva pedig a vállalt kockázatok bekövetkezésének valószínűsége nem 
pusztán a szerencse kérdése, hanem átgondolt, több elemből álló, részletesen 
kidolgozott kárveszély-viselési konstrukció része. Így a biztosítás nem tekinthető 
szerencseszerződésnek. 

A biztosítási szerződést egyes szerzők71 a jogszerűen egyensúlyhiányos szerződések 
közé sorolják, utalva arra, hogy kockázati elemet hordoznak, az aránytalanság 
lehetősége tudottan benne rejlik a szerződésben. Ahhoz, hogy az aránytalanság 
kérdését meg tudjuk ítélni, meg kell vizsgálni a szolgáltatás-ellenszolgáltatás viszonyát. 

 

 

                                                 
68 Ezt tartalmazza például: Zwiesler, 1996, 157–158.                                                  
69 Jól példázza ezt az extrém sportok gyakorlói számára kínált biztosítások feltételrendszere. 
70 Az egyes csoportok kizárásával kapcsolatban azonban minden esetben tekintettel kell lenni a 
hátrányos megkülönböztetés tilalmára. Clarke, 2005, 294. 
71 Bíró, 2006, 238. 
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3. Az egyensúlyhiány megítélése 

Az aránytalanság lehetősége pedig abból adódik, hogy a biztosító szolgáltatása, mint 
a szerződés közvetett tárgya, speciális. A biztosító ugyanis egyrészt vállal egy 
folyamatos helytállást, praestare jellegű szolgáltatás formájában, amely a biztosítási 
esemény bekövetkezésekor fordul át effektív teljesítési, dare kötelezettséggé.    

Egyes szerzők érvelése szerint a biztosítási szerződés megítélésénél nem szükséges 
a szolgáltatások értékarányosságának tényleges összevetése, elegendő pusztán a 
szolgáltatások tényének meglétét vizsgálni. Peter Präve72 például a következő 
megállapítást teszi: A szerződés kölcsönösségen alapuló jellege annak ellenére fennáll, 
hogy a biztosító csak ígéretet tesz a szolgáltatásra, a biztosított pedig ténylegesen 
teljesít. A biztosító esetében ugyanis az ígéret olyan kötelezettséget eredményez, 
melynek alapján feltétlenül és végleges jelleggel lesz köteles a teljesítésre.   

Ha azonban ezt az érvelést nem fogadjuk el és a szolgáltatások arányainak tényleges 
elemzésébe bocsátkozunk, akkor a következő megállapításokat tehetjük:  

Egyrészt: ha a biztosítási esemény nem következik be, akkor a biztosított 
szolgáltatása múlja felül a biztosítóét, ha pedig a biztosítási esemény bekövetkezik, 
akkor ez fordítva áll be. Ezzel statisztikailag a szolgáltatások kiegyenlítik egymást, s bár 
ez az egyes szolgáltatások szintjén egyensúlyhiányt idézhet elő, ez önmagában az 
aszillagmatikus jelleget nem alapozza meg. Különösen akkor, ha figyelembe vesszük, 
hogy a biztosító szolgáltatása elsősorban praestare szolgáltatás, tehát a biztosító 
elsősorban helytállást vállal, ez a szolgáltatás pedig a biztosított által teljesítendő dare 
szolgáltatással nem arányosítható. A biztosító tulajdonképpen egyfajta biztonságot, 
védelmet kínál:73 a szerződés időtartama alatt a biztosított oldalán bekövetkező, 
szerződésben foglalt tárgyban és módon beállt károkat a biztosító megtéríti. Ez a 
„védelem” önmagában is értékkel bíró szolgáltatásnak tekinthető, akkor is, ha 
egyébként tárgyiasult formában nem jelenik meg.  

Másrészt a biztosítónak a biztosítási szerződés fenntartásával kapcsolatban akkor is 
vannak költségei, ha a biztosítási esemény még nem következett be, tehát a szerződés a 
praestare szolgáltatás szakaszában van.  

A szolgáltatások másik oldala a biztosított szolgáltatása: a biztosítási díj. A biztosító 
által vállalt biztosítási kockázatok díját a biztosító a kárráfordítások várható értéke 
alapján határozza meg. 

Ezek alapján megkísérelhetjük összevetni a szolgáltatásokat és megítélni a biztosítás 
egyensúlyhiányos jellegét. 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Präve, 2004, 523.      
73 Vance, 1904, 46. 
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Kártöbblet
(az esetleges káringadozások fedezését 
szolgálja vagyonbiztosítások esetén) 

Biztonsági pótlék 

Tartalékok tőkeköltsége
Költségpótlék 
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Nyereség Nyereségpótlék 

Jövőbeni lejárati kifizetések Megtakarítási díjrész 

Adó Adó

1. táblázat74 

Ezen összehasonlítás alapján megállapíthatjuk egyrészt, hogy a biztosító működése 
nem nélkülözi a nyereségorientáltság elemét. Másrészt azonban az is elmondható, hogy 
a biztosítási díj egyes tételeinek többsége elsősorban a kárkockázati tényezők minél 
teljesebb lefedését szolgálják. Ezen összetétel miatt a feltűnő aránytalanság 
semmiképpen nem áll fenn.  Ezért célszerűbb úgy fogalmazni, hogy a szerződés 
hordoz szerencseelemet, s egyúttal az aránytalanság lehetőségét is. Ez egyrészt abban 
mutatkozik meg, hogy a biztosító oldalán a helytállási kötelezettség teljesítési 
kötelezettséggé történő átalakulása egy bizonytalan esemény bekövetkezésén múlik. 
Másrészt a biztosító teljesítési kötelezettségének mértékét is számos előre nem látható, 
a káresemény jellegében rejlő ok befolyásolja.  

4. A biztosítás mint üzlet? 

A biztosítás fogalmának vizsgálatakor kérdésként vetődik fel, hogy mennyiben 
értelmezhető a biztosítás „üzletként”, mikor és milyen formában jelentkezett annak 
gazdasági-haszonszerzési jellege. Ebben a tekintetben el kell különítenünk az élet- és a 
nem-életbiztosítások (a továbbiakban az egyszerűség kedvéért vagyonbiztosítások) 
fejlődéstörténetét. Az életbiztosítások esetében a biztosítás, illetve annak előképei 
inkább szolidaritási elemet hordoztak, sokkal intenzívebben jelentkezett az 
önsegélyezés. Ennek nyilvánvalóan — a történelmi korszaktól és világnézettől függően 
— természetjogi, illetve vallásos háttere volt. 

Az élet- és egészségbiztosítások római jogi előképeként értékelhető collegium 
funeraticium, illetve collegium tenuiorum szabályozása is alátámasztja ezt. A lex collegii 
Lanuvini tanúsága szerint a collegium tagjának elhalálozása esetén a közös „kasszából” 
300 sestertiust fizettek, mely magába foglalta a temetés költségeire fordítandó 50 
sestertiust. Ennek ismeretében válaszolható meg az a korábban feltett kérdés, hogy 
mennyiben működtek „üzleti alapon” ezek az egyesületek. A mai árfolyamokra nehéz 
lenne átszámítani ezeket az összegeket, de kiindulhatunk Vadnai Béla75 számításaiból, 

                                                 
74 Biztosításelmélet és üzemgazdaságtan, OKJ 52 3440 03, 42. 
75 Vadnai, 1942, 13. 
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ami — igaz pengőben kifejezve — összehasonlítható adatokkal illusztrálja a felek 
szolgáltatásait. (Az alapul szolgáló adatok a dáciai collegium funeraticiumok működési 
szabályaira építenek, de ezek lényegében nem különböztek az itáliai collegiumok 
működésének elveitől.)  

Ezek szerint belépéskor 100 sestertiust (kb. 30 pengő) kellett befizetni, továbbá 
havonta 5 ast (2,75 pengő). A hozzátartozóknak juttatott, a temetési költségektől 
mentes juttatás értékét a szerző kb. 75 pengőre kalkulálta.  

Ebből következik, hogy a belépési díjon felül kifizetett, átszámolva 45 pengőnyi 
összeget, 16–17 hónap alatt fizette be a tag. Figyelembe kell venni azt is, hogy a 
temetéshez szükséges sírhelyet is a collegium építtette.  

Ha az ezzel a beruházással együtt járó költségeket is figyelembe vesszük, akkor kb. 
2 év tagság után egyenlítődött ki a tagdíj és a közösség szolgáltatása.  

Ez egyben azt is jelenti, hogy a collegium létesítése semmiképpen nem tekinthető 
pusztán jótékonysági kezdeményezésnek, de az is vitatható, hogy egy ilyen collegium 
létesítése akkora „üzletet” jelentett volna, hogy annak alapítására „egzisztenciát” 
lehetett volna építeni. 

 Megállapítható, hogy az ókori előképek vonatkozásában is megjelentek a 
biztonságra törekvést fel-, illetve kihasználó üzleti mechanizmusok. Ezek nem 
feltétlenül elítélendő, nyerészkedő magatartást jelentettek, inkább a biztosításban ma is 
meglévő igényt a biztosító részéről kockázatvállalása ellensúlyozására. A fenus nauticum 
szabályozása egyértelműen ezt bizonyítja, különösen arra tekintettel, hogy akár a 
törvényben előírt kamatmaximum meghaladására is lehetőséget adott a szabályozás. 
Collegium funeraticium esetében, ahogy a mai életbiztosításnál, a tagdíj és a biztosítási 
esemény bekövetkezésekor kifizetett juttatás aránya a tagság időtartamától és a fizetési 
hajlandóságtól, mint bizonytalan körülményektől függött. 

A római jogi gyökerekre épülő biztosítási fogalom fejlődése folytatódott a 
középkorban. A tengeri biztosítás célja elsősorban az volt, hogy a kereskedők hajóit és 
azok szállítmányát a tenger veszélyei ellen biztosítsák. Érdekes módon a tűzvészek 
elleni védekezés vonatkozásában sokáig nem alakulhatott ki az intézményes 
tűzvészbiztosítás, tekintettel arra, hogy a tűzvészt a vallás Isten büntetéseként 
értelmezte.76 Ebből következik, hogy a középkor időszakában a biztosítás, mint az 
elemi csapások elleni védekezés eszköze, csak karitatív alapon történhetett,77 
függetlenül attól, hogy ennek célja az illő eltemettetés biztosítása, gyógyíttatás vagy 
vagyonban bekövetkezett károk kompenzálása volt. 

Ezzel szemben például az első tontina alapítása mögött egyértelműen az alapító 
üzleti szándéka húzódott meg, még akkor is, ha a működési elvek alapján szolidaritási 
jellegű intézménynek tekintenénk.  Az alapító, Lorenzo de Tonti nápolyi bankár azzal 
a céllal szervezte az első ilyen közösséget, hogy a befolyó összegeket kölcsönként 
lehessen állami célokra felhasználni Mazarin bíboros idejében. Így tehát ez a fajta 
biztosítás kvázi-államkötvény jelleget hordozott, azzal, hogy benne nem egy 
meghatározott időtartam lejárta volt a lényegi momentum, hanem a tagok elhalálozása, 
mint biztosítási esemény váltotta ki a fizetési kötelezettséget. 

                                                 
76 A XVIII. századra, feltehetően a felvilágosodás hatására csökkentek az ilyen jellegű aggályok. Sőt, 
1676-ban a Hamburger Feuerkasse és 1781-ben a Berliner Feuersozietät már törvényi előírásra jött létre. 
77 Stiassny, 1935, 283. 
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Érdemes utalni arra, hogy 1928-ban a Kereskedelmi törvényhez kapcsolódó 
biztosítás-elmélet meglehetős határozottsággal jelentette ki: a biztosítás üzlet. Ezt a 
Ferencz Tibor78 azzal támasztja alá, hogy az üzletkötés alapját bizonyos előre 
meghatározott események bekövetkezésével járó károknak meghatározott ellenérték 
— mindenkor pénzben kifejezett összeg — mellett történő átvállalása képezi.  

Ennek során nyereség realizálódik, mely a már a századelőn részvénytársasági 
formában működő biztosítók korlátlan tulajdonát képezte, s ezáltal a közgyűlés által 
hozott döntésnek megfelelően felhasználásra került. 

Napjainkra sem vitatják a biztosítótársaságok, hogy a biztosítás célja a biztosító 
részéről nyereség realizálása. Kérdés, hogy a biztosítási díjnak milyen része szolgálja a 
biztosító nyereségét, és milyen célokra fordítja az egyéb részeket. Ennek pedig egyik 
oldala a kockázatok bekövetkezésének minimalizálására törekvés, másik pedig a 
biztosítási díjba automatikusan beépített nyereség-elem, az ún. nyereségpótlék. Ez az 
összeg tükrözi a biztosító nyereségelvárását. Tulajdonképpen az a minimális nyereség, 
amelyért még legrosszabb esetben is „megéri” a biztosítónak a szerződés megkötése. 
Ezek alapján meglehetős bizonyossággal állítható, hogy bár a biztosításnak vannak 
szolidaritási jellegű ismérvei, mára üzletnek, egy sajátos gazdasági eszköznek 
tekinthető. Kuncz Ödön szavaival élve: „A biztosítás nem jótékonyságra, altruizmusra 
támaszkodik, hanem a kockázatnak kitett egyének egészséges önérdekére.”79 

V. A biztosítás fejlődésének lehetséges irányai 

A biztosítás jövőbeni fejlődésével kapcsolatban alapvetően két kérdéskör merül fel, 
melyek egymással szoros összefüggésben állnak: a biztosítás európai és magyar 
szabályozásának tendenciái, illetve a biztosítói és biztosítotti érdekvédelem 
eszközeinek jövője. 

Az első kérdés az, hogy miért kapcsolódik össze egyáltalán ez a két problémakör. A 
választ pedig a jogegységesítési törekvések története adja meg. Az európai 
jogharmonizációs törekvések kétségtelenül elérték a biztosítási jog területét: egyre 
többször fogalmazódik meg a jogegységesítés igénye. A konkrét javaslatok 
kiindulópontja az Európai Bizottság által 2003-ban kiadott akcióterv,80 a koherens 
európai kötelmi jog kialakítására. S ugyan a javaslat egésze a jogharmonizáció 
alternatíváit vázolja fel, megállapítja, hogy a biztosítási jogban ennek megvalósítása 
nehézkes. Hiszen már a szerződés megkötése, illetve a szerződéskötési nyilatkozat, a 
kötvény összeurópai szinten történő szabályozása sem járt sikerrel. Ennek oka 
elsősorban abban keresendő, hogy szinte minden kontinentális jog úgy építette ki 
biztosítási jogi szabályozását, hogy az a „gyengébb fél”, a biztosított védelmét 
garantálja.81 Éppen ezért a normaanyag többségében kógens és eltérést csak a 
biztosított javára enged. Ezeknek a szabályoknak az összefogása egyetlen kötvény 
formájában, szinte kizárt. S ugyan történtek lépések a biztosítottak hatékony 
védelméhez szükséges uniós szabályok megalkotására a ’70-es évek óta, ezeket 

                                                 
78 Ferencz – Balázs – Vadnai, 1928, 13. 
79 Kuncz, 1939, 20. 
80 Com, 2003, 68.  
81 Basedow – Meyer – Schwintowski, 2004, 95.                                                            
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másodlagosnak könyvelték el a szerződési feltételek közösségi szintű kontrollja és a 
felügyeleti jogok terjedelmének problematikája mellett.      

Ezzel párhuzamosan egyre erőteljesebben vetődött fel annak szükségessége, hogy a 
biztosítási szerződésekre vonatkozó kogenciát feloldják, közelítve a szabályozást a 
tisztán magánjogi feltételrendszerhez. A Ptk. Koncepciója82 is úgy fogalmaz, hogy „a 
szerződési szabadság biztosítása érdekében ki kell iktatni az egész fejezetre vonatkozó 
egyoldalú kogenciát kimondó szabályt. „A teljes biztosítási szerződési jogra felállított 
egyoldalú kogencia összeegyeztethetetlen a biztosítás üzleti, kereskedelmi jellegével.”83 

Nem kétséges, hogy a biztosítási szerződési jog területén a jövőben is szükség lesz 
kógens szabályok alkalmazására, ez azonban két területre kell, hogy szorítkozzék: a 
fogyasztóvédelemre és a kötelező biztosítások körére.  

1. Erőegyensúly és fogyasztóvédelem 

Milyen módszerek lehetségesek a biztosítási piac szereplői közötti erőegyensúly 
fenntartására? A biztosított fogyasztók védelmét elsősorban a tisztességtelen 
biztosítási feltételekkel szemben kell garantálni. Hogyan értelmezhető a 
tisztességtelenség fogalma a biztosítási szerződések területén?  

Az általános tartalomnak megfelelően tisztességtelen a szerződési feltétel, ha az a 
jóhiszeműség és tisztesség követelményével ellentétben a felek szerződésből eredő 
jogaiban és kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idéz elő a szerződő kárára.84  

 A biztosító általános szerződési feltételeiben benne rejlik az erőfölénnyel visszaélés 
lehetősége. Ennek kiküszöbölésében több intézmény is szerephez juthat a felügyeleti 
jóváhagyástól, a biztosítási feltételek, ajánlatok rendszeres nyilvánosságra hozataláig, a 
szaktanácsadás, vagy éppen a fogyasztóvédelmi szervezetek előzetes 
kontrollszerepének biztosításáig.85  

Ezen megoldási alternatívák közül az utóbbi időben — köszönhetően a piaci 
szereplők jogértelmezési bizonytalanságainak — megnövekedett a felügyeleti 
orientáció jelentősége. Ez a jogalkalmazói bizonytalanság eredhet az új jogi 
szabályozás bevezetéséből, vagy éppen a hatályos joganyag értelmezési problémáiból. 
Ilyenkor pedig számtalan esetben maga a felügyelet kényszerül a törvény általa 
helyesnek ítélt értelmezését adva, az útkereső piaci szereplőket orientálni.86 

A biztosítók gazdasági és piaci pozíciójának erősödésével egyre intenzívebben 
vetődik fel a kérdés, hogy szükséges-e a biztosítási szektorban egy olyan intézmény 
felállítása, mely reagál a biztosítottak panaszaira, közreműködik a konzekvensebb és 
átláthatóbb szabályozás érdekében, de egyben a biztosítók hatékony érdekvédelmét is 
megvalósítja. Az angol biztosítási gyakorlatban ebből a megfontolásból hozták létre 

                                                 
82 Az új Polgári Törvénykönyv Koncepciója, Magyar Közlöny 2003/8. szám, 104. 
83 Molnár, 2004. 
84 PEICL Cikk 2:304. 
85 Nochta, http://www.aidahungary.hu. 
86 Molnár, 2005. A Magyar Jogász Egylet Biztosítási Jogi Szakosztályának a II. Biztosításszakmai 
Szakkiállítás és X. Országos Alkusztalálkozó keretében megrendezésre kerülő ülésén tartandó vitaindító 
előadás 
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1981-ben biztosítótársaságok közreműködésével az Insurance Ombudsman Bureau 
elnevezésű intézményt.87 

Maga a kezdeményezés minden kétséget kizáróan pozitív: egy külső, a konkrét 
jogvitákban szereplő feleken kívül eső személy összehangolja a gyakorlati igényeket a 
jogi szabályozás lehetőségeivel. A háttérben egy sajátos jelenség húzódik meg: azokban 
a jogi relációkban, ahol a társadalom egyenlőtlen pozíciókat vél felfedezni, az 
erőegyensúlyt és az érdekképviseletet az ombudsmani intézmény felállításával kívánja 
orvosolni. Ez pedig az „ombudsmanok elinflálódásához”, az intézmény 
elértéktelenedéséhez vezet. Azaz, az első, „alkotmányjogias” pillantás alapján már 
pusztán a jogbiztonság és a jogérvényesítés hatékonyságának megóvása érdekében sem 
helyeselhetünk egy ilyen intézményt.  

Ha mégis jobban szemügyre vesszük, akkor pedig megállapítjuk: a magyar jogban 
felesleges. Az IOB ugyanis tulajdonképpen a kontinentális értelemben vett választott-
bíráskodás leképeződése: Az Egyesült Királyság területén biztosítási tevékenységet 
folytató, az Európai Unió valamely országában székhellyel rendelkező biztosító88 
önkéntes alapon csatlakozhat az IOB-hez. A tagság alapján a szerződő felekkel előállt 
panaszok kivizsgálása terén az IOB jár el, és jogellenesség megállapítsa esetén 
marasztaló döntést hoz, mely a biztosítottat nem köti, a biztosítót viszont igen. Az 
IOB tehát egy a fogyasztóvédelem, a vevőszolgálat és a választott-bíróság intézményeit 
ötvöző megoldás. Ennek a kontinentális, és így a magyar jogban sem látom 
létjogosultságát. Ennek oka egyrészt, hogy az intézmény közjogias és magánjogias 
elemeket ötvöz, mely miatt a szabályozási háttér megteremtése, különösen a 
meghozott döntések legitimációja lenne problémás.  

Másrészt a Magyarországon végzett biztosítási tevékenyég a piacon legerősebben 
reprezentált nemzetközi biztosítók portfóliójában nem tölt be olyan meghatározó 
szerepet, mely miatt egy ilyen intézmény felállítása és fenntartása rentábilis lenne.  

A biztosítási tisztességgel kapcsolatban a teljességhez az is hozzátartozik, hogy a 
biztosítók egyre gyakrabban maguk is felmérik, hogy az üzleti tisztesség, és ezen belül 
a biztosítottak szembeni „fair” fellépés kifizetődő. A legtöbb össztársadalmi hatással 
rendelkező intézmény ugyanis sokkal hatékonyabban működik, ha mögötte az igénybe 
vevők bizalma áll.  

Sokak szerint azonban a biztosítottak érdekeinek védelmét nem lehet a gazdasági 
racionalitás és szociális érzékenység ilyenfajta összjátékára bízni: egységes közösségi 
jogalkotásra van szükség. Az ugyanis egyszerre garantálná a biztosítottak érdekeinek 
védelmét, és panaszaik azonos elvek mentén történő elbírálását, valamint a biztosítók 
versenymagatartásának egységes kontrollját. 

Magyarországon ugyanakkor a jogalkotónak talán kevesebb feladata van mind a 
fogyasztóvédelem, mind a korszerű kereskedelmi biztosítási szabályok kiépítése terén. 
Míg ugyanis az előbbiek az európai jogharmonizáció folyamatában jórészt beépültek a 
polgári jogba, a B2B (business-to-business) területen a szerződési gyakorlatot támogató-

                                                 
87 Lowry – Rawlings, 1999, 366. 
88 Természetesen a választott-bíráskodás esetén ez az alávető nyilatkozat kétoldalú és a meghozott 
döntés mindegyik félre nézve kötelező, az a rendes bíróság által meghozott ítélet hatályával bír.  
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segítő szabályok kialakítása elmaradt.89 Ezért a nemzeti jogban is hangsúlyosan 
jelentkezik a jogegységesítés iránti igény. 

2. A jogegységesítés alternatívái 

Mivel pedig minden jövőbeli biztosítási jogi uniós szabályozásnak a belső biztosítási 
piac tökéletes működéséhez szükséges szabályok megalkotására kell szorítkoznia (az 
alapszerződés 95. cikke alapján), ehhez nyújt segítséget a Fritz Reichert-Facilides által 
létrehozott Restatement of European Insurance Contract Law munkacsoport.90  

A munkacsoport folytatta le az európai biztosítási szerződési jog elveinek 
kidolgozását (Principles of European Insurance Contract Law – PEICL), mely — a 
viszontbiztosítás kivételével — az összes biztosítási szerződésre irányadó általános 
szabályokat, továbbá a kárbiztosításokra és az összegbiztosításokra vonatkozó különös 
szabályokat tartalmaz.  

A PEICL jelentős szerepet tölthet be a belső biztosítási piac egységes, azaz közös 
nevezőre hozott szerződési szabályok szerinti működésének megteremtésében, melyet 
ma még a tagállamok biztosítási szerződési jogai között fennálló különbségek 
hátráltatnak.  

A PEICL szabályrendszerének kidolgozásakor alapot szolgáltatott az Európai 
Bizottság akcióterve, mely négy elérendő célt fogalmazott meg:91 

 

• megfelelő, szektorspecifikus beavatkozási módok kidolgozása 
• a közösségi jog szerződéses szabályai áttekinthetőségének fokozása 
• az egész közösségre kiterjedően alkalmazható általános szerződési feltételek 

kidolgozása 
• az opcionális jogi eszközök alkalmazhatóságának vizsgálata 

 

A PEICL minta-szabályozási alapot szolgáltathat az európai törvényhozó számára. 
Természetét tekintve „opcionális eszköz”, amelyet a biztosítók és a szerződő felek a 
nemzeti jog helyett választhatnak, annak kötelező előírásait is ide értve.92  

A PEICL alapján történő szerződéskötés révén a biztosítók a szerződő fél magas 
szintű védelmére épülő, egységes szabályok alapján nyújthatnák szolgáltatásaikat a 
belső piacon, ezért jelentős mértékben járulhat hozzá a belső biztosítási piac 
működéséhez. Egy ilyen szabályozás kidolgozása azonban nem csak kihívás, hanem 
felelősség is egyben.93  A szabályozásnak ugyanis olyannak kell lennie, hogy fenntartsa 
és elősegítse a biztosítási termékek sokféleségének rendszerét, biztosítsa a biztosítók, 

                                                 
89 Takáts Péter: Érdekviszonyok és érdekegyensúly az új Ptk. biztosítási szerződési szabályaiban. IX. AIDA 
Budapest Biztosítási Kollokvium, 2006. november 23–24. 
90 A munkacsoport egyébként része az Európai Bizottság által finanszírozott, az európai szerződési jog 
alapelvein dolgozó hálózatnak. Network of Excellence, Common Principles of European Contract Law. 
91 Basedow – Meyer – Schwintowski, 1996, 97. 
92 Az Európai Biztosítási Szerződési Jog Elvei: Principles of European Insurance Contract Law – 
PEICL, Biztosítási Szemle, 2008/1. szám. 
93 Basedow – Meyer – Schwintowski, 1996, 532. 
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mint a nemzetgazdaság fontos szereplőinek gazdasági érdekeit, kiálljon a biztosítottak 
érdekei mellett és egyúttal átlátható és egyértelmű normaanyaga révén megteremtse a 
biztosítási szektorba vetett gazdasági és társadalmi bizalom feltételeit. 

VI. Záró gondolatok 

Milyen megállapításokra juthatunk a biztosítás fogalmi fejlődésének áttekintése 
után? Elsőként a történeti példák alapján megállapíthatjuk, hogy a biztosítás nem új 
keletű intézmény, hanem évszázados fejlődés eredménye. Általában a biztosítással 
foglalkozó kutatók hajlamosak arra, hogy a biztosítás fejlődéstörténetében a 
kezdőpontot 1762-re tegyék, az angol Society for Equitable Assurances on Lives and 
Survivorships társaság alapításának évére. Ez a szemléletmód egyrészt azért hibás, mert 
figyelmen kívül hagyja a biztosítás össztársadalmi rendeltetését és azt a tényt, hogy 
hátterében az egyén alapvető létfeltételeinek megőrzési igénye áll. Másrészt hibás azért 
is, mert egyetlen társadalmi, s ezen belül jogi intézmény létrejötte sem köthető egyetlen 
dátumhoz. Ezek a képződmények hosszas fejlődés eredményei, éppen azért, mert 
konstrukciójuk egy adott területen, adott időszakban élő népesség igényeihez és 
napjaink globalizálódó világában a nemzetközi elvárásokhoz igazodik. 

Ebből következik, hogy a biztosítás értelmezésekor túl kell lépnünk a jogi és 
jogtörténeti kereteken, multidiszciplináris nézőpontra van szükség, mely magába foglal 
szociológiai, mikro- és makrogazdasági elemeket, sőt politológiai aspektusokat is. Ezek 
ugyanis azok a területek, amelyek átfogó elemzésével meghatározhatók a jövő kihívásai 
a biztosítási szektorban. Ezek nem elsősorban jogi problémák, nem a szabályozás 
jellegével, a jogalkotás technikájával kapcsolatosak. Sokkal inkább olyan jelenségekről 
van szó, melyekkel kapcsolatban egyelőre csak a célok és elvek meghatározásának 
fázisában vagyunk.  

Egyes, elsősorban globalizációs problémák fokozottan vetik fel a biztosítás iránti 
igényt.  Amikor katasztrófa kockázati kitettségről beszélünk, alapvetően két nagy 
kockázati csoportot érdemes megkülönböztetni: a természet erőivel összefüggő 
katasztrófa kockázatokat és olyan egyéb, ezen a körön kívül eső nem természeti 
katasztrófákat, amelyek meghatározóan emberi tényezővel hozhatók kapcsolatba. 

Ilyenek a nemzetközi terrorizmus, a természeti és közlekedési katasztrófák által 
jelentett veszélyek és az azzal szorosan összefüggő és számos területet érintő 
kockázatok. Az ehhez kapcsolódó kérdések megválaszolása során számos alternatíva 
közül kell választani.  

Az egyes biztosítóknak portfóliójuk vonatkozásában arról kell dönteni, hogy a 
katasztrófa-kockázatokat beépítik-e biztosítási szolgáltatásaik sorába.  

A nagy intézményi befektetők ugyanis elviekben képesek a nagy katasztrófa 
kockázatok felszívására is. Az első ilyen katasztrófa kockázattal összekapcsolt 
tőkepiaci instrumentum 1994-ben jelent meg, amikor a Hannover Re viszontbiztosító 
kibocsátott egy katasztrófa kötvényt (cat bond). A fedezett kockázatok közé főképpen a 
hurrikánok, tájfunok, szélviharok, földrengések kockázatai sorolhatók. Ezeknek a 
kockázatoknak a biztosíthatósága és a kockázatkezelés módjának kidolgozása szintén 
elvi szintű döntést igényel a biztosítók részéről.  



 Váradi Ágnes: A biztosítás fogalmi elemei és fejlődési tendenciái 

Optimi nostri 2009 312                                                       

A biztosítóknak egymáshoz fűződő viszonylatában a viszontbiztosítással 
kapcsolatos kérdésekre kell elvi jellegű állásfoglalásokat tenni.  

Jól példázza ezt a nemzetközi viszontbiztosítási piacokon a 2001. szeptemberi 
események, majd az ezt követőn elszenvedett nagy leértékelési hullám okozta sokkok. 
Ezek ugyanis az egyéni biztosítási viszonyokra közvetetten, a viszontbiztosítás révén 
hatnak ki.  

Kiemelten fontos, hogy egy biztosító megfelelő viszontbiztosítói katasztrófa 
fedezettel rendelkezzen, illetve megfelelő módon fedezze a különböző nagy 
kockázatait, lehetséges nagy kárait. 

Egyenkénti értékelés tárgya, hogy mely biztosító mennyire vállalja, vállalhatja fel a 
nagy kockázatokat viszontbiztosítási fedezet nélkül. Darabszámokat tekintve, összpiaci 
szinten elég megnyugtató a helyzet. A kármegtérülések tekintetében ez azonban 
kevéssé igaz, bár ezeket a kockázatokat nem-arányos viszontbiztosítással fedezik 
inkább, és itt elég nagy biztosítói önrészek lehetnek.94 Ez pedig a biztosító általános 
piaci pozícióját, pénzügyi bázisát, ezáltal az egyéni szerződéseket is befolyásolhatja.  

A nemzetközi katasztrófák és a globális politikai konfliktusok gazdasági hatásainak 
kezelése egységes stratégiai megfontolásokat igényel. Például a 2001 utáni leértékelési 
hullám szükségessé tette, hogy a viszontbiztosítók újraértékeljék biztosítási 
politikájukat. Ez pedig az egyes biztosítótársaságokra is kihatott. Egyes társaságok 
beszüntették a kockázatok arányos alapú viszontbiztosítását (a díjak és a károk azonos 
arányban történő megosztását a viszontbiztosító és a viszontbiztosított között), vagy 
kivonultak a Nyugatról túl kockázatosnak látszó — például magyarországi — 
viszontbiztosítási üzletekből. Az ugyanakkor korántsem biztos, hogy ezzel jól jártak, 
mivel a piaci részesedésükben elszenvedett veszteségeket a legjobb besorolással együtt 
járó előnyök sem feltétlenül kompenzálták.95 

A harmadik megválaszolandó kérdés pedig a katasztrófák okozta károk utáni 
közvetlen állami segítségnyújtás a károk enyhítése céljából, ami — a fenti fogalmakkal 
megnevezve — tulajdonképpen kockázatáthelyezésnek tekinthető a lakosság részéről 
az államra. Ez a támogatási forma nagy volumeneket is elérhet, különösen a 
kockázatoknak jelentősen kitett területeken, valamint megfelelő forrásokkal 
rendelkező gazdaságok esetében. Ilyenkor az állam kvázi biztosítói szerepet tölt be 
még akkor is, ha kockázatfedező tevékenységéért nem kap biztosítási díjat.96 A másik 
lehetőség a megelőző, hatékony kockázatcsökkentés. Ennek során olyan 
kompenzációs mechanizmusok kiépítésére van szükség, amelyek már az állam és a 
biztosítási szektor közötti együttműködés kialakítására épülnek, és az állami direkt 
támogatási formák háttérbe szorulnak.  

Ezek a kérdések jelenleg még nem a jogi szabályozás szintjén jelentkeznek. 
Egyelőre olyan, lehetőség szerint nemzetközi együttműködés keretében meghozott 
döntésekre van szükség, melyek kijelölik a biztosítás fejlődésének irányait. Csak ezt 
követően alakítható ki átlátható, egységes és a biztosítási piac minden szereplője 
érdekeinek megfelelő szabályozás.     

                                                 
94 Tatai, 2006, 7. 
95 Matesz, Bank & Tőzsde. 
96 Dénes, 2006.   
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Végül pedig az a kérdés, hogy a dolgozatban feltárt elméleti jellegű megállapítások 
hozzájárulhatnak-e a jelenlegi és jövőbeni problémák megoldásához, kihívások 
leküzdéséhez. Úgy gondolom, igen. Az ilyen és ehhez hasonló elméleti jellegű 
vizsgálatok szilárd megalapozást, kiindulópontot szolgáltathatnak az egyre 
bonyolultabbá váló problémák leküzdéséhez.  
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