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ELŐSZÓ

Az országos tudományos diákköri konferenciákon helyezést elért 
vagy különdíjjal jutalmazott hallgatók dolgozatainak publikációja  
számára a Kar 2007-ben, Optimi nostri címmel, sorozatot indított. 
Az érdeklődő olvasóközönség ennek a sorozatnak immár a har-
madik kötetét tartja kezében. A szerkesztők szándékai szerint ez a 
kötet, azon túlmenően, hogy megismerteti a 2011-ben megrende-
zett XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia 
 Állam- és Jogtudományi Szekciójában1 díjnyertes győri dolgozato-
kat, abból a szempontból is figyelmet érdemel, hogy reprezentálni 
kívánja a Kar tudományos kiadványai egységes arculatának kialakí-
tására irányuló elhatározásunkat is.2

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel 
minden magyarországi jogi kar számára köztudottan a tudományos 
önmegjelenítés és önérvényesítés hagyományosan nagyraértékelt 
eseménye, amely a szó legnemesebb értelmében reprezentatív: 
mind a hallgató- és tanár-kutatók, mind az ország jogászi közvé-
leménye számára itt válik láthatóvá, nyilvánosan megítélhetővé az 
egyes karokon ténylegesen folyó tudományos munka minősége; a 
résztvevő karok itt szembesülnek leginkább saját teljesítőképessé-
gükkel, és itt, ezen az érzékeny ponton nyílik alkalmuk arra, hogy 
felmérjék a jogtudományban folyó szellemi versengés erőviszonyait, 
és annak alakulásában meghatározzák saját helyzetüket. A sikeres 
szereplésben ily módon összefonódik a hallgató-kutatók személyes 
és a jogi karok intézményes érdekeltsége, különösen, mert a siker 
inspiratív hatású az egyéni és intézményes kutatások kezdeménye-

1 Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2011. április 18-20.
2 Tudományos kiadványaink, formai megjelenésükben is, az évszázados győri jog-
akadémiai hagyomány szellemét őrzik, s e folytonosság jegyében tükrözik a Kar és 
az Egyetem tudományos arculatát. A tudományos kiadványok jellegéből (folyóirat, 
tanulmánykötet, monográfia) eredő különbözőségeket, az egységes önmegjelenítés 
érdekében, olyan szemléleti-tipográfiai keretbe helyezzük, amely megfelel a Kar tu-
dományos közössége által osztott hagyományértelmezésnek.
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zése, szervezése szempontjából; a problématudatot kölcsönösen fej-
lesztve mintát és ösztönzést ad a jogtudomány művelésére, a nemes 
dicsőségvágy felszításával és ébrentartásával ránevel a tudományos 
versengés „logikájára”, s összhatásában tanulságokkal szolgál mind 
a személyes pályafutás alakítása, mind a Kar tudományos és oktatá-
si stratégiájának formálása számára.

A siker, azon túlmenően, hogy jelzésértékű pozitív képet sugá-
roz a szűkebb és tágabb tudományos közvélemény, a jogászi szakma 
irányában, leginkább azt igazolja – s talán ez a hatás legfontosabb 
eleme –, hogy a tudományos élet demokráciájában a hallgatók és 
oktatók mint kutatók egyenrangú partnerek. Egymástól tanulva 
 bizonyítják, hogy a problémafelvetések eredetisége soha nem privi-
legizálható, s hogy a témavezetőkkel való tudományos együttműkö-
désében minden tudásátadás egyben tudásszerzés is.

Az Optimi nostri sorozat e kötetének tanulmányai ennek 
a  sikernek az egyértelmű dokumentumai, s mint ilyenek, egy 
 további vonatkozásban is méltóak az érdeklődő olvasók figyelmére. 
A kötet szerzőit, bár írásaik a jogtudományi kutatás eltérő terüle-
teiről származnak, egyesíti az a törekvés, hogy megkísérlik olda-
ni a jogtudomány teoretikus jellegével kapcsolatos ellenérzéseket, 
távolságtartást. Valamennyien úgy tekintik az általuk létrehozott 
elméleti hipotéziseket, mint az igen gyakran krónikussá váló gya-
korlati problémák lehetséges értelmezéseit, amelyek az első szük-
ségszerű lépést jelentik e problémák konkrét megoldásához. Más-
ként kifejezve: a jogtudományi elméleteknek, valamilyen módon és 
formában, mindig hozzá kell tudni járulniuk az anyagi és eljárásjogi 
dogmatika fejlesztését szolgáló alkalmazási javaslatok megfogalma-
zásához, különben értelmüket veszítik. 

Eszerint a jogtudománynak nemcsak az ismerettárggyal kell 
megküzdenie a saját, belső gyakorlatában, hanem, mint azt a kö-
tet egyik szerzője, Bertrand Russellt idézve mintaszerűen kifejezi, 
a tényleges jogi valóság kihívásával is, amely a jogtudóst az elmélet 
gyakorlati fontosságának és hatóképességének az életproblémájával 
szembesíti. „A tudomány emberének nemcsak az a feladata, hogy 
megbirkózzék a tudományokkal, amelyeknek az ember a tárgya, ha-
nem, és ez már sokkal nehezebb dolog, rá is kell vennie a világot 
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hogy szívlelje meg azt, amit ő felfedezett. Ha ezt a vállalkozását nem 
koronázza siker, az ember önmagát fogja elpusztítani a félúton meg-
rekedt okosságával.”3

Ez persze azt az elvárást is magában rejti, hogy ne csak a szerzők 
tartsák szem előtt, hanem a tanult olvasók is fontolják meg a filozó-
fus Russell intelmét. Ebben az esetben az Optimi nostri sorozatának 
ezen kötete remélhetőleg ahhoz is hozzájárul majd, hogy e sikeres 
fiatal kutatók tudása ne csak a tudományon belüli vitákban és az 
oktatásban hasznosuljon, hanem esélye legyen az egyetem falain kí-
vüli hatásra is.

Cs. Kiss Lajos
egyetemi tanár

3 Lásd: Cséffai Attila Csaba: Kötelező ügyészi részvétel bökkenője (különvéle-
mény). 101. o.
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ARADI CSILLA

Mediáció vagy meditáció?1

„A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus
kezelésének képessége.”

Dan Millman

BEVEZETŐ GONDOLATOK

A konfliktus a társadalomnak olyan jelensége, amelyet nem lehet egy-
szer s mindenkorra megszüntetni. Illuzórikus volna ezért ilyen célt 
kitűzni, s ebben megjelölni a béke fogalmát. Erre mutat rá a mottó-
nak választott idézet, s egyúttal megadja a reális megoldást: a békéhez 
a konfliktus kezelésén át vezet az út. A konfliktus a társadalomban 
számos formában jelentkezik, kezdve a mindennapi, személyközi 
konfliktusoktól egészen a nemzetek közötti konfliktusokig, vagyis a 
háborúig. Ezeknek a kezelése is különböző dimenziókban történik. 
A személyek közötti konfliktus rendezésének egyik módja a mediáció.

A mediáció jogintézménye az angolszász jogterületről indult hó-
dító körútjára, és számos jogterületet érint (pl. polgári jog, családi 
jog, munkajog, büntetőjog). A büntetőjogi mediáció mozgalma az 
utóbbi években egyre szélesebb körben nyert teret. Ebben valószí-
nűleg nagy szerep jutott annak a felismerésnek, hogy a hagyomá-
nyos peres út nem mindig képes kielégíteni az igényeket: sokszor 
a nyertesek is inkább vesztesnek érzik magukat, hiszen az eljárás 
esetenként éveket és rengeteg energiát emészt fel az ő részükről is.2 

1 Ezúton mondok köszönetet Jungi Eszter bírónőnek, Nyitrai Péter docens úrnak, 
valamint Durgó Attila osztályvezető, mediátor úrnak a tanulmány elkészítéséhez 
nyújtott támogatásukért.
2 Barabás A. Tünde: Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók 
Európában. Budapest, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2004. 11. o.
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A bírósági eljárás és annak végeredménye ezért sokszor nem vezet 
megnyugváshoz: a konfliktus feltáratlan marad. Hiányzik a szemé-
lyes megküzdés, erőfeszítés, és a másik féllel közösen történő meg-
oldás-keresés.3 Mindezt csak tetézi a bíróságok túlterheltségének 
problémája, ami az eljárások elhúzódásához, a bizonytalan helyzet 
hosszú ideig való fennmaradásához, és végső soron az igazságszol-
gáltatásba vetett bizalom megrendüléséhez vezet.

A mediáció térnyerésének magyarázatára négy elmélet, megkö-
zelítésmód alakult ki. Ez egyrészt azt mutatja, hogy a mediációs 
mozgalom pluralista; másrészt jelzi: amellett, hogy a mediációt a 
szakemberek fontos társadalmi célok elérésére alkalmas eszköznek 
tartják, más-más célok elsődlegességét hirdetik.4

A megelégedettségi narratíva szerint a mediáció informalitásának, 
rugalmasságának köszönhetően a felek problémáinak minden di-
menzióját képes feltárni, ez teszi alkalmassá az együttműködő 
problémamegoldásra. A társadalmi igazságosság narratívája szerint 
a közvetítői eljárás hatékony eszköze az egyének közös érdekek köré 
történő szervezésének, ezáltal közösségteremtő funkciót lát el. Az 
átalakulás narratívájának képviselői azt vallják, hogy a mediáció ké-
pes a vitázó egyének és a társadalom egészének jellegét átalakítani: 
lehetőséget teremt arra, hogy a felek problémáikat saját szavaikkal 
fejezzék ki, és maguk alakítsák ki a vita megoldását is; ez az ún. „ké-
pessé tevés” dimenziója. A negyedik, az elnyomás narratívája kriti-
kát fogalmaz meg: a mediáció veszélyes eszköz, az erősek hatalmát 
fokozza a gyengék felett, mivel informalitása gyakran olyan kimene-
tet produkál, mely igazságtalan; ráadásul teret enged a mediátorok 
részrehajlásának is.5

3 Nádházy Zsolt – Pápai Tarr Ágnes: A mediáció fejlődéséről dióhéjban. In: Siska 
Katalin – Szabó Krisztián (szerk.): A jövőből tanulni. Néhány aktuális kérdés a jog 
világából. Debrecen, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 2007. 73. o.
4 Barack, Robert A. – Folger, Joseph P.: Tanulmányok a „The Promise of Mediation” 
című kiadványból. In: Kertész Tibor (szerk.): Mediációs szöveggyűjtemény. Szemel-
vények a mediáció irodalmából. Partners Füzetek 3. Budapest, Partners Hungary 
Alapítvány, 2001. 5. o.
5 Barack – Folger, 2001. I. m. 5. o.
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Megítélésem szerint mind a négy narratíva rendkívül fontos cé-
lokra – illetve az utolsó reális veszélyekre – világít rá, amelyeket 
szem előtt kell tartani. Ugyanakkor elsődleges célként személy sze-
rint a „képessé tevést” jelölném meg, ez ugyanis az a funkció, mely-
nek révén a mediáció elnyeri a preventív jellegét: a feleket nemcsak 
egy alkalomra „készíti fel” a konfliktus kezelésére, hanem önbizal-
muk növelésével a jövőre nézve is.

DILEMMÁK ÉS HIPOTÉZISEK

A mediáció irodalma meglehetősen bőséges, és maga az eljárás 
is sok szempontból vizsgálható, kezdve az elméleti háttértől és a 
történeti gyökerektől magának a folyamatnak az áttekintésén ke-
resztül a jogszabályok elemzéséig és a gyakorlati megvalósulásig. 
Mindezen témák átfogó tanulmányozása és összefoglalása egy ter-
jedelmileg korlátozott dolgozat formájában lehetetlen, ilyen nagy-
ravágyó célokat nem tűzhettem ki. Így mindössze egy aspektusra 
koncentrálok, és ennek „szolgálatában” teszek csupán rövid kitérő-
ket egyéb kérdések irányába.

A központi dilemma: vajon kiaknázza-e a mediáció alkalmazá-
sára szabott jogszabályi kereteket a jogalkalmazás? Hogyan alakul a 
mediáció gyakorlata Magyarországon, és hogyan fogadta az új jog-
intézmény bevezetését a magyar társadalom? Hogyan lehetne széle-
sebb körben ismertté és elismertté tenni a közvetítői eljárást?

Mindezen kérdések kiindulási pontja az a feltevés, hogy a 
mediáció egyedülálló lehetőséget biztosít a konfliktusok kezelésére: 
a korábbi gyakorlattól eltérően kiemelt figyelmet fordít a sértettre, 
alkalmat adva arra, hogy ne csupán a büntetőeljárás egyik – és nem 
is feltétlenül fontos – résztvevője legyen, hanem a közvetítői eljárás 
egyik főszereplője; a másik oldalról pedig a konfliktusok feltárásá-
val, a következmények szembesítésével egyúttal preventív funkciót 
is betölt. A mediáció tehát társadalmi és gazdasági szempontból is 
előnyös, mind a felek (a sértett és a terhelt), mind pedig a társada-
lom és az állam számára. A közvetítői eljárás előnyeinek belátásá-
hoz azonban gyökeres szemléletváltásra van szükség, nevezetesen 
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arra, hogy a mérleg nyelve a megtorló, büntető szemlélet helyett a 
helyreállító igazságszolgáltatás felé billenjen.

Dolgozatom első felében egyrészt a – jelenleg még gyerekcipőben 
járó – mediáció hazai bevezetésének folyamatát tekintem át. Más-
részt az előbb említett alapfeltevést szeretném alátámasztani, be-
mutatva a közvetítői eljárás előnyeit és eddigi gyakorlatát. Ezt köve-
tően a Győr-Moson-Sopron Megyei Igazságügyi Hivatal6 mediátora 
mellett töltött hónapok alatt szerzett személyes tapasztalataimat is 
alapul véve érvelek a kiinduló állításaim mellett. A felvetett problé-
mákra az igazságszolgáltatás szereplőivel folytatott beszélgetéseim 
alapján igyekszem megoldást találni, ezekkel kapcsolatban javasla-
tokat megfogalmazni. Emellett egy saját felmérés eredményeit is ösz-
szegzem, melyben arra kerestem a választ, hogy az „átlagos” magyar 
polgár mennyire tájékozott a mediáció intézményével kapcsolatban.

A BÜNTETŐJOGI MEDIÁCIÓ BEVEZETÉSE MAGYAR
ORSZÁGON

A közvetítői eljárás bevezetésének előzményei

Az Európai Unió Tanácsának 2001/220/IB sz. kerethatározata az 
áldozatok büntetőeljárásbeli helyzetével foglalkozik. 9. cikke a kom-
penzációhoz, 10. cikke a mediációhoz való jogot rögzíti. Azért bír 
rendkívüli jelentőséggel ez a kerethatározat, mert a benne foglaltak 
végrehajtását kötelezővé tette a tagállamok – így Magyarország – 
számára, határidőként egyes vonatkozásokban 2002. március 22-ét, 
más vonatkozásokban 2006. március 26-át jelölve meg.7

Magyarországon 2003-ban indult meg az az átfogó büntetőjogi 
reform, melynek egyik legfontosabb célja az ún. kettős nyomtávú 
büntetéspolitika megteremtése, a diverziós eljárások alkalmazási 
körének bővítése. E reformfolyamat keretében létrejött az országos 

6 A szervezet jelenlegi elnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Igazságügyi Szolgálat.
7 Nádházy – Pápai Tarr, 2007. I. m. 33-36. o.
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hatáskörű Igazságügyi Hivatal, melynek a Pártfogói, a Jogi Segítség-
nyújtó, valamint az Áldozatvédelmi Szolgálat kialakítását határozták 
meg feladataiként. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat teremtette meg 
az intézményi hátteret az alternatív szankciók szélesebb körű alkal-
mazásához. A pártfogó felügyelői vélemény és a speciális magatar-
tási szabályok intézményeinek bevezetése az egyéniesített szankcio-
nálás irányába hatott. Utóbbi alkalmazása a vádemelés elhalasztása 
esetén pedig már a mediáció egyik jogi előzményének is tekinthető, 
amennyiben lehetőséget teremtett az ügyész számára, hogy a ter-
helt kötelezettségeként írja elő a jóvátételről való gondoskodást, az 
áldozat kárának megtérítését, anyagi juttatás teljesítését meghatá-
rozott célra, illetve a köz javára történő munkavégzést. Amennyiben 
a terhelt maradéktalanul teljesíti az előírt és vállalt kötelezettséget, 
úgy elmarad a vádemelés. Bár ez a megoldás még nem biztosított 
kezdeményezést a feleknek, csak a hatóságoknak, mégis óriási lépés 
a helyreállító igazságszolgáltatás elterjedése felé vezető úton.8

A mediáció nem teljesen idegen és új intézmény jogrendsze-
rünkben: gyökerei már az 1878-as Csemegi-kódexben fellelhetők (a 
kárjóvátétel formájában). Az EU említett kerethatározatával pedig 
Magyarországnak – hasonlóan a többi tagállamhoz – nemzetközi 
jogi kötelezettsége keletkezett arra, hogy a modern kor követelmé-
nyeinek megfelelően szabályozza a mediációt. A jogalkotás során 
ügyelni kellett ugyanakkor arra, hogy a mediáció bevezetésére sza-
bott szűk határidő (2006. március 26.) ne egy elhamarkodott jog-
intézmény és intézményrendszer kialakításához vezessen, hanem 
hatásos és működőképes szervezeti háttér jöjjön létre.9

A közvetítői eljárás a jogszabályokban

A tevékeny megbánás és a közvetítői eljárás jogintézményei a 2006. 
évi LI. törvénynek a közvetítői eljárás büntető anyagi és eljárásjogi 

8 I. m. 175-177. o.
9 Fellegi Borbála: Meeting the Challenges of Implementing Restorative Justice in 
Central and Eastern Europe. European Forum for Restorative Justice. AGIS-projekt 
beszámoló. Leuven, 2005. 37. o.
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feltételeit megteremtő a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi 
IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) és a Büntetőeljárásról szóló 1998. 
évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) módosításával épültek be a 
magyar jogrendszerbe. Ezenkívül külön jogszabályban, a büntető 
ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi 
CXXIII. törvényben (a továbbiakban: Bktv.) alkotta meg az Ország-
gyűlés a jogintézmény működésének részletes szabályait.

A közvetítői eljárás anyagi jogi hátterét tehát a Btk. tevékeny meg-
bánásra vonatkozó rendelkezései teremtik meg. A tevékeny megbá-
nás a büntethetőséget megszüntető okok között kapott helyet, bár 
nem minden esetben minősül ekként. Abban az esetben ugyanis, 
ha az elkövető a 36. § (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmé-
nyek esetében az ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban bün-
tetendő bűntett elkövetését a vádemelésig beismerte, és közvetítői 
eljárás keretében a sértett által elfogadott módon és mértékben a 
bűncselekménnyel okozott sérelmet jóvátette, a büntetés korlátla-
nul enyhíthető.10 A szabályozás tehát differenciál a bűncselekmény 
súlya szerint, de az áttekinthetőség érdekében ehelyütt szabályozza 
mindkét esetet. E megoldáshoz természetesen igazodik a Be. is.11

A Btk. eszerint nem felsorolással határozza meg a konkrét bűn-
cselekményeket, melyek elkövetése esetén közvetítői eljárásra nyílik 
lehetőség. Ez a szabályozás-technika célszerűnek tűnik, ha figye-
lembe vesszük, hogy a büntetési tételek változása esetén így nincsen 
szükség minden alkalommal ezen rendelkezések módosítására is. 
Egyúttal pedig azt is jelzi, hogy a jogalkotó nem kazuisztikusan sze-
lektált a tényállások körében. Ennek hátterében az az elvi megfon-
tolás állhat, hogy a jogalkotó mérlegelt: milyen súlyú bűncselekmé-
nyek azok, melyek vonatkozásában még megengedhető a mediáció, 

10 Btk. 36. § (2) bekezdés
11 Be. 221/A. § (7) Ha a közvetítői eljárás eredményes, és a Btk. 36. § (1) bekezdé-
se alkalmazásának van helye, az ügyész az eljárást megszünteti; ha a Btk. 36. § (2) 
bekezdése alkalmazásának lehet helye, vádat emel. Ha a gyanúsított a közvetítői 
eljárás eredményeként létrejött megállapodás teljesítését megkezdte, de a büntethe-
tősége nem szűnt meg, az ügyész a három évet meg nem haladó szabadságvesztés-
sel büntetendő bűncselekmény miatt a vádemelést egy évtől két évig terjedő időre 
elhalaszthatja.
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és melyek azok, melyek súlyosabbak annál, minthogy utat nyisson a 
sértett és a terhelt megállapodásának. Ezt pedig az egyes tényállá-
sok mindenkori büntetési tétele fejezi ki.

A Btk. tartalmazza ezenkívül azokat az okokat is, melyek fennál-
lása esetén a mediáció kizárt.12 Ezen okok két csoportba sorolhatók: 
(1) többszöri bűnelkövetés: a), d) és e) pontok; (2) egyéb minősítő 
körülmények: b) és c) pontok.

A visszaesőként való elkövetés minden esetben, a bűnszervezetben 
való elkövetés, valamint a halál okozása többnyire (leszámítva a bűn-
szervezetben részvétel és az emberölés tényállásait) minősített esetként 
fordulnak elő a Btk.-ban. A tevékeny megbánás köréből való kizárásuk 
jelzi, hogy az összes minősítő körülmény közül a jogalkotó ezeket ítélte 
a legsúlyosabbnak: olyan súlyosnak, hogy ezek megvalósulása esetén 
az állam nem tekinthet el az elkövető felelősségre vonásától akkor sem, 
ha egyébként megállapodás születne a sértett és a terhelt között.

A Be. magyarázata hangsúlyozza, hogy a tevékeny megbánás és a 
közvetítői eljárás között szoros a kapcsolat. Abban az esetben ugyanis, 
ha a sértett és a terhelt mediátor jelenléte nélkül állapodik meg egy-
mással, nincs lehetőség az eljárás megszüntetésére, illetve a büntetés 
korlátlan enyhítésére. Mindennek garanciális jelentősége van: a visz-
szaélések, a sértett befolyásolásának elkerülését célozza a rendelkezés.

A Be. alapján a mediáció két főszereplője a terhelt és a sértett. 
E vonatkozásban problémaként merülhet fel, hogy van-e lehetőség 
jogutódlásra a sértetti oldalon, tehát arra, hogy a sértett halála ese-
tén helyébe a Be. 51. § (3) bekezdésében megjelölt személy lépjen. 
A hatályos szabályozás szerint ez nem zárható ki, ugyanakkor 
problémaként merül fel, hogy a felsoroltak közül ki lépjen a sértett 
helyébe. Megoldás lehet, ha a törvénybeli felsorolást sorrendiség-
nek vesszük.13

Társtettesség és részesség esetén a mediáció feltételeinek fenn-
állását külön-külön kell vizsgálni minden elkövető esetében. 
Azonban a közvetítői eljárás feltétele, hogy az az elkövető, aki el-

12 Btk. 36. § (3) bekezdés
13 Makai Lajos: A tevékeny megbánás és a közvetítői eljárás. Rendészeti Szemle, 55. 
évf. 9. sz. 2007. 80-81. o.
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ismerte a cselekmény elkövetését, a teljes kár megtérítésére köte-
lezettséget vállaljon.14

Alaki bűnhalmazat esetén a mediáció többnyire nem indokolt. 
Abban az esetben, ha az elkövető magatartásával több bűncselek-
ményt több sértett sérelmére valósít meg, akkor cselekményenként 
és sértettenként kell vizsgálni: fennállnak-e a közvetítői eljárás fel-
tételei. Anyagi bűnhalmazat fennállásakor mindig cselekményen-
ként kell vizsgálni a közvetítői eljárás feltételeinek meglétét.15

Érdekes elméleti problémát vet fel a szabályozás az ittas járműve-
zetés vétségével kapcsolatosan. A Btk. 36. § (1) bekezdésében megha-
tározott bűncselekmények közül ugyanis csak abban az esetben van 
helye mediációnak, ha a cselekménynek (természetes vagy nem ter-
mészetes személy) sértettje van. Így az ittas járművezetés alapeseté-
nek megvalósításakor nem alkalmazható a mediáció, míg a súlyosab-
ban minősülő súlyos testi sértést okozó ittas járművezetés bűntette, 
valamint a maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy 
tömegszerencsétlenséget okozó ittas járművezetés bűntette miatti 
eljárás során helye lehet közvetítői eljárásnak. A helyzet akként old-
ható meg, hogy az ügyész megtagadja a közvetítői eljárásra utalást, 
tekintettel a Be. 221/A. § (3) bekezdésének d.) pontjára.16

A mediációnak az ügyész a mozgatórugója, mivel a közvetítői el-
járás elrendelésének fő szabály szerint csak a vádemelésig van he-
lye; a Be-ben meghatározott esetekben azonban a bíróság is elren-
delheti.17 A Be. 272. § (2) bekezdése b) pontja alapján az előkészítő 
ülés kötelező, ha a vádirat közlésétől számított tizenöt napon belül 
a vádlott, a védő vagy a sértett közvetítői eljárás lefolytatását indít-
ványozta. E szabályozás szoros értelmezéséből azt a következtetést 
lehetne levonni, hogy a közvetítői eljárást a vádirat kézbesítésétől 
számított 15 napon belül lehet indítványozni. A Be. egyéb rendelke-

14 Uo.
15 Uo.
16 Uo.
17 Be. 263. § (4) Ha közvetítői eljárás lefolytatásának lehet helye, és az ügyész az eljá-
rást a 221/A. § (4) bekezdése alapján nem függesztette fel, a tanács elnöke a vádirat kéz-
besítésével egyidejűleg tájékoztatja a vádlottat, a védőt és a sértettet a közvetítői eljárás 
iránti indítvány megtételének lehetőségéről és a közvetítői eljárás következményeiről.
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zéseivel összefüggésben értelmezve azonban egyértelmű, hogy erre 
később is lehetőség van, és az indítvány megalapozottsága esetén az 
eljárás később is felfüggeszthető.18

A másod- és a harmadfokú eljárás keretében azonban közvetítői 
eljárásnak helye nincs, tekintettel arra, hogy a Be. taxatíve felsorolja 
azokat az eseteket, melyek vonatkozásában az eljárás felfüggeszthe-
tő, és ezek között a közvetítői eljárás nem szerepel.19

Egy másik eljárásjogi kérdés a fiatalkorúakkal kapcsolatos. A fia-
talkorú elkövetők esetén ugyanis a Be. 459. § (2) bekezdése alapján a 
fiatalkorú számára nem írható elő, hogy meghatározott célra anyagi 
juttatást teljesítsen, vagy a köz számára munkát végezzen (a köz ja-
vára teljesített jóvátétel). Tehát ha a fiatalkorú nem tudja megfizetni 
a sértettnek okozott kárt, nem kötelezhető ehelyett arra, hogy mást 
szolgáltatást nyújtson cserébe (pl. ételkihordás, parkgondozás stb.). 
Egyes vélemények szerint azonban társadalmi igényből és szükség-
szerűségből lehetővé kellene tenni a köz számára végzett munkát 
fiatalkorúak vonatkozásában is, ahogy arra lehetőség nyílik pl. Ang-
liában és Ausztriában is.20 Egyetértek ezzel az állásponttal, mert 
véleményem szerint nincs olyan körülmény, amely kizárná, hogy a 
fiatalok a társadalom számára hasznos munkát végezzenek, termé-
szetesen megfelelő feltételek mellett (pl. fontos az életkornak, testi, 
szellemi adottságoknak megfelelő munka kiválasztása).

A Bktv. teremti meg a közvetítői eljárás tulajdonképpeni alkal-
mazhatóságának alapjait: definiálja a közvetítői eljárást, meghatá-
rozza annak célját, a közvetítők személyét, a velük kapcsolatos ösz-
szeférhetetlenségi szabályokat, az eljárás menetét. Főként eljárásjogi 
rendelkezései a Be. szabályait egészítik ki. Bár a törvény kulcsfontos-
ságú a mediáció szabályozását tekintve, részletes elemzésére ehelyütt 
nincs lehetőségem, csak egy elméleti kérdésre hívnám fel a figyelmet.

A Bktv. 2. § (1) bekezdése szerint: „a közvetítői eljárás a bűn-
cselekmény elkövetésével kiváltott konfliktust kezelő eljárás […]”. 

18 Makai, 2007. I. m. 83. o.
19 Kapossyné dr. Czene Magdolna összefoglalója a Magyar Bíróképző Akadémián 
2007. év január 23-án elhangzott előadásról, 2. o.
20 Orell Ferenc János: Gondolatok a büntetőeljárásban alkalmazásra kerülő közve-
títői tevékenységhez. Magyar Jog, 54. évf. 6. sz. 2007. 340. o.
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Ahogyan arra Fellegi Borbála is rámutatott,21 ez a megfogalmazás 
logikai szempontból problematikus. Eddigi tapasztalataim is azt 
mutatják, hogy a konfliktust nem feltétlenül a bűncselekmény elkö-
vetése váltja ki, hanem sok esetben éppen fordítva: a konfliktus ve-
zet a bűncselekmény elkövetéséhez. Egyetértek Fellegi javaslatával, 
mely szerint az adekvát kifejezés a „bűncselekménnyel kapcsolatos” 
vagy a „bűncselekménnyel összefüggő” volna, mivel ezek magukban 
foglalják az előbb említett mindkét eshetőséget.

Összességében elmondható, hogy hatályos jogszabályaink – 
egymást kiegészítve – kellő részletességgel szólnak a mediációról, 
megteremtve ezáltal az alapot a gyakorlati alkalmazás számára. 
Ugyanakkor, ahogyan arra Dr. Kertész Tibor is rámutatott, a jelen-
legi szabályozás igen tág teret enged a jogalkalmazói mérlegelésnek, 
adott esetben akár az önkénynek is,22 ami pedig komoly problémát 
jelent a jogbiztonság szempontjából. A másik oldalról viszont a túl-
zottan részletes szabályozásnak is vannak hátrányai: megköti a jog-
alkalmazók kezét, rugalmatlanná teszi a gyakorlatot. Az ítélkezési 
gyakorlatban való eltérések jogegységi döntéseken és kollégiumi 
véleményeken keresztül, valamint a bírói továbbképzések keretében 
közelíthetők egymáshoz.23

21 A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló törvényter-
vezet, valamint a hozzá kapcsolódó előterjesztés. Véleménykészítő: Fellegi Borbála, 
az Országos Mediációs Egyesület felkérésére, Budapest, 2006. január 4.
22 Személyes beszélgetés alkalmával.
23 Ezek közül kiemelendő a 3/2007-es és a 67/2008-as Büntető Kollégiumi véle-
mény, valamint a Legfelsőbb Bíróság Kollégiumvezetőjének összefoglalása a köz-
vetítői eljárás gyakorlati alkalmazásának vizsgálatáról az ítélőtáblák tájékoztatói 
alapján (2007.E1.II.E.1/26.). Ebben számos, a gyakorlati alkalmazással kapcsolatos 
kérdés került megválaszolásra, mint például a korábban említett ittas járművezetés-
sel kapcsolatos problémakör (B/II. 1. b) pont).
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IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI MODELLEK – A HELYRE
ÁLLÍTÓ SZEMLÉLET TÉRNYERÉSE

A történelem egyes szakaszaiban különböző igazságszolgáltatási 
rendszerek alakultak ki: a három fő modell a retributív (megtorló), a 
preventív (megelőző) és a restoratív (helyreállító) igazságszolgálta-
tási rendszer. Az elhatárolási alap e három modell között elsősorban 
az, hogy az egyes eljárások kizárólag az elkövető személyére, illetve 
az elkövetett bűncselekmény megtorlására helyezik-e a hangsúlyt, 
vagy a bűncselekményt konfliktusként közelítik meg, és előtérbe ke-
rülnek a sértett érdekei és szükségletei is.24

A retributív és a preventív modell

A ma már klasszikusnak számító megtorló szemlélet az 1700-as 
évek végén, 1800-as évek elején, a polgári forradalmak hatására, 
elsősorban a fejlett európai államokban alakult ki. Alapgondolata, 
hogy a bűncselekmény a szabad akarat következménye. Ha a bűnös-
ség megállapítható, a tett súlyával arányban álló büntetés indokolt 
és igazságos, helyreállítja a megsértett jogrendet, és kielégíti a tár-
sadalom bosszúvágyát. A cél tehát a megtorlás. Az igazságszolgál-
tatásban csak az elkövető és az állam szerepel, az áldozat, vagyis a 
bűncselekménnyel okozott kár és sérelem elszenvedője nem. A jóvá-
tétel, helyreállítás rendszerint elmarad.25

Ehhez a modellhez kapcsolható a jogi moralizmus büntetőjog-
elmélete, mely szerint az elkövetőt azért kell büntetni, mert rossz 
szándékkal rossz cselekményt akart elkövetni. A büntetőjog nem az 
áldozatért, hanem a közösségért van, amelyet az elkövetővel szem-
ben az állam képvisel.26

24 Iványi Klára (szerk.): A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékeny-
ség bevezetésének tapasztalatai Magyarországon. Budapest, Partners Hungary 
 Alapítvány, 2008. 28. o.
25 Vígh József: A kárhelyreállító igazságszolgáltatás eszközei a hazai büntető igaz-
ságszolgáltatás rendszerében. Jogelméleti Szemle, 2003/2. Interneten: http://jesz.
ajk.elte.hu/vigh14.html#_ftn1 (Letöltés ideje: 2010. október 15.)
26 Pokol Béla: Autentikus jogelmélet. Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2010. 183-184. o.
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A megelőző célú igazságszolgáltatási szemlélet tagadja a szabad 
akarat létét: az emberi magatartást pszichés hatások, objektív kö-
rülmények, múltbeli tényezők és genetikai hatások determinálják. 
Ennek megfelelően a büntetésnek nem csupán a cselekmény súlyá-
hoz, hanem az elkövető genetikai adottságaihoz, személyiségéhez, a 
társadalmi környezethez is igazodnia kell, egyszóval individualizál-
tan kell kiszabni. Ezek az alapvetések elvezettek addig a felismeré-
sig, hogy az elkövetők számára is biztosítani kell az emberi jogokat. 
A XX. század elejétől a büntetőjogi törvények integrálták a büntető 
igazságszolgáltatásba az elkövetők ismérveit, és külön törvényeket 
alkottak pl. a fiatalkorú elkövetőkre vagy a visszaesőkre.27

Az eddig említett két irányzat kapcsán azonban számos problé-
ma merült fel: a tapasztalat sajnos nem igazolta az elméleti elkép-
zeléseket, az individualizált büntetések nem segítették a megelő-
zést, a büntetés-végrehajtási intézmények fenntartása pedig komoly 
anyagi megterhelést jelentett a társadalom számára. A bíróságok a 
megnövekedett ügyszámok következtében túlterheltté váltak, a sér-
tettek szerepe pedig a tanúkénti fellépésre korlátozódott.28

A restoratív szemlélet

A restoratív igazságszolgáltatás új keletű fogalom, bár különböző 
formái már régóta létező intézmények: ősi előzményének tekint-
hető a kompozíció vagy kompenzáció, amely az anyagi kártalaní-
tásra biztosított lehetőséget testi sértés és még gyilkosság esetén 
is.29 Maga a fogalom azonban az 1970-es években új tartalommal 
telítődött, ekkortól beszélhetünk a kárhelyreállító igazságszolgál-
tatás újkoráról. Az 1980-as években a fejlődés meglehetősen lassú 
volt, de ezen időszak jelentős momentumaként kiemelendő, hogy 
az áldozat-elkövető mediáció mai formája ekkorra nyúlik vissza. Az 

27 Vígh, 2003. I. m.
28 Iványi, 2008. I. m. 29. o.
29 Barabás, 2004. I. m. 18. o.
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1990-es évektől egyre szélesebb körben vált ismertté a gondoskodó 
közösségek bevonásával.30

„[…] a helyreállító igazságszolgáltatás a bűncselekmény által oko-
zott sérelemre összpontosít, célja a sérelmet elszenvedő felé történő 
jóvátétel és a sérelemokozás esélyének csökkentése a jövőben. Fel-
tétele, hogy az elkövető felelősséget vállaljon cselekedeteiért és az 
okozott kárért. Az eljárás célja, hogy az elkövető jóvátételt nyújtson 
az áldozat számára, valamint elősegítse mind a sértett, mind a sérel-
met okozó személy közösségeikbe történő reintegrációját. Mindez 
az érintett közösségek és az állami intézmények együttműködésével 
valósul meg.”31

A korábbi modellektől eltérően a restoratív igazságszolgáltatás 
elsődleges célja a kár helyreállítása, az áldozat kártalanítása, egy-
fajta büntetőjogi „in integrum restitutio”. Emellett szerephez jut az 
elkövető rehabilitálása és a közösség bevonása az igazságszolgálta-
tásba.32 Mindezen alapelvek nagyon fontos következménye, hogy 
megszűnik az állam monopóliuma az igazságszolgáltatásban, hi-
szen a helyreállító szemlélet a bűncselekményt elsősorban az elkö-
vető és a sértett közötti konfliktusként értelmezi, és annak megol-
dását maguknak az érintetteknek a kezébe adja.33

A bűncselekmények számának növekedését, a bíróságok túlter-
heltségét világszerte súlyos problémaként aposztrofálják. A tapasz-
talatok alapján a bűncselekményre büntetéssel reagáló igazság-
szolgáltatás nem éri el a célját, az eljárás elhúzódik, így az elkövető 
tudatában nem tudatosul az ok-okozati összefüggés. A bűnözés 
nem csökken, nagyarányú a visszaesés – különösen a fiatalkorúak 
körében. Nem hagyhatók figyelmen kívül a „börtönhatások” sem, 
valamint a szabadságvesztésre ítélt elkövető stigmatizálódása, mely 

30 Görgényi Ilona: Kárjóvátétel a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben. 
 Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2006. 41-42. o.
31 Az idézet Daniel W. Van Ness-től és Karen Heetderks Strongtól való, lásd: 
 Fellegi, 2009. I. m. 53. o.
32 Az ENSZ helyreállító igazságszolgáltatásról szóló kézikönyvében elemzi, hogy a 
kárhelyreállító igazságszolgáltatás milyen előnyöket nyújt az elkövetőnek és a sér-
tettnek (8. táblázat).
33 Iványi, 2008. I. m. 29. o.
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tényezők mind a társadalomba való visszailleszkedést nehezítik 
vagy lehetetlenítik el. Vizsgálatok támasztják alá például, hogy első 
bűntényes fiatalkorúak értékei, nézetei profi bűnözők között haso-
nulnak az utóbbiakéhoz.34

A BÜNTETŐÜGYEKBEN ALKALMAZOTT MEDIÁCIÓS 
ELJÁRÁS FOLYAMATA

Alapfeltevésem szerint a mediáció egyedülálló lehetőségeket bizto-
sít mindkét fél számára a konfliktusok feltárására és rendezésére, 
az eljárás mielőbbi – és mindenki számára kielégítő módon törté-
nő – lezárására.35 Amennyiben ezt a gondolatot elfogadjuk alap-
tézisnek, úgy nyilvánvalóan belátható: tarthatatlan helyzet állt elő 
azáltal, hogy bár adottak a körülmények (ez alatt a többé-kevésbé 
megfelelő jogszabályi háttér, és a hatékony működésre alkalmas in-
tézményrendszer meglétét értem), a társadalom körében jóformán 
ismeretlen ez a jogintézmény, a jogalkalmazás pedig nem aknázza 
ki a közvetítői eljárás kínálta lehetőségeket.

Ahhoz tehát, hogy e második problémakörhöz eljussunk, elő-
ször az alapfeltevést szükséges igazolni. Ezért ebben a fejezetben 
összevetem a bírósági és a mediációs eljárást; bemutatom magá-
nak az eljárásnak a folyamatát, és ezt gyakorlati példákkal szem-
léltetem; végül – a gyakorlati megvalósulást is áttekintendő – be-
mutatom a közvetítői eljárás bevezetésének kezdeti tapasztalatait 
Magyarországon.

34 I. m. 29-30. o.
35 Lajtár István többek között a következőkben jelölte meg a mediáció vélhető elő-
nyeit: (1) a kisebb súlyú bűncselekmények elkövetői elkerülhetik a hagyományos bí-
rósági eljárást (diverziós eljárásról lévén szó); (2) a közvetítői eljárásra került ügyek 
többsége vélhetően megegyezéssel zárulna; (3) az elkövetők nagyobb valószínűséggel 
teljesítik a jóvátételi kötelezettségüket, mint a hasonló, de az áldozattal nem találko-
zó elkövetők; (4) az áldozatok elégedettebbek lehetnek az eljárás végeredményével, 
mint azok a sértettek, akik hasonló ügyekben végigjárják a bírói eljárást. Lásd: Lajtár 
István: A mediáció a büntetőeljárásban. Ügyészek Lapja, 14. évf. 5. sz. 2007. 6. o.
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Mediáció vagy bírósági eljárás?

„A közvetítői eljárás a büntetőeljárásból ideiglenesen kiágazó, me-
diátor által vezetett folyamat.”36 A mediáció és a bírósági eljárás kö-
zött tehát igen szoros a kapcsolat, ezért a közvetítői eljárás jellemző-
it érdemes a bírósági eljárással összevetve is megvizsgálni.

Az eljárás kezdeményezője | A büntetőeljárás (a magánvádas eljárás 
kivételével) a nyomozással kezdődik. A nyomozás pedig az ügyész-
nek vagy a nyomozó hatóságnak hivatali hatáskörében, valamint a 
nyomozó hatóság tagjának hivatali minőségében tudomására jutott 
adatok alapján, vagy feljelentésre indul meg.37 A büntetőeljárást te-
hát gyakorlatilag bárki kezdeményezheti (hiszen a Be. 171. § (1) be-
kezdése alapján bűncselekmény miatt bárki tehet feljelentést).

A mediáció kezdeményezésére jogosultak köre ennél szűkebb. 
A közvetítői eljárást fő szabály szerint az ügyész kezdeményezi a vád-
emelést megelőzően. Ugyanakkor e döntés meghozatalára nemcsak 
hivatalból, hanem a gyanúsított, a védő, illetve a sértett indítványára 
is sor kerülhet. Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy amennyiben 
az ügyész tesz javaslatot a mediációra, a sértett és a gyanúsított hoz-
zájárulása is szükségeltetik, ők tehát nem kerülhetők meg az eljárás 
megindításakor (ez természetszerűleg következik a mediáció önkén-
tes jellegéből). Tehát a tényleges kezdeményező, az ügyész mellett a 
gyanúsított, a védő és a sértett is lehet. (Más kérdés, hogy az ügyész 
formális döntése szolgál az eljárás megindításának alapjául.)

Az elsőfokú bírósági eljárásban, ha közvetítői eljárás lefolytatásá-
nak lehet helye, és az ügyész az eljárást a Be. 221/A. § (4) bekezdése 
alapján nem függesztette fel, a tanács elnöke a vádirat kézbesítésével 
egyidejűleg tájékoztatja a vádlottat, a védőt és a sértettet a közvetítői 
eljárás iránti indítvány megtételének lehetőségéről és a közvetítői el-
járás következményeiről.38 Ha a sértett, a vádlott vagy a védő indítvá-

36 Schweighardt Zsanett: A büntetőjogi mediáció alkalmazásának kezdeti tapasz-
talatai Magyarországon. Magyar Jog, 57. évf. 3. sz. 2010. 174. o.
37 Be. 170. § (1) bekezdés
38 Be. 263. § (4) bekezdés
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nyozza az eljárást, úgy a bíróság (kötelező) előkészítő ülést követően 
– a feltételek fennállása esetén – 6 hónapra felfüggeszti az eljárást.

Az eljárás alanyai | A bírósági eljárás alanyait két nagy csoport-
ba sorolhatjuk: (a) eljáró hatóságok (bíróság, ügyészség, nyomo-
zó hatóság); (b) az eljárás résztvevői: főszemélyek (terhelt, védő, 
sértett, sértett képviselője) és mellékszemélyek (hozzátartozók, a 
bizonyítási eljárásban közreműködők, a büntetőeljárás során ho-
zott határozat alapján az eljárás résztvevőivé válók, az eljárás kez-
deményezője).

A közvetítői eljárásban az alanyi kör ettől több vonatkozásban is 
eltér: egyrészt új szereplők lépnek be az eljárásba, másrészt a bírósá-
gi eljárás egyes alanyai nincsenek jelen. Az ügyészt és a bíróságot – 
mint az eljárás lehetséges elrendelőit – csak annyiban tekinthetjük 
szereplőknek, amennyiben határozatukkal veszi kezdetét az eljárás, 
magának a mediációnak a folyamatában azonban nem vesznek részt.

Ha az előbbi besorolást követjük, a mediáció résztvevőit a kö-
vetkezőképpen csoportosíthatjuk: (a) eljáró hatóság: a közvetítő 
(a pártfogó felügyelői szolgálat közvetítői tevékenységet végző pártfo-
gó felügyelője, vagy a pártfogó felügyelői szolgálatként kijelölt szerv-
vel közvetítői tevékenység végzésére szerződésben álló ügyvéd);39 
(b) az eljárás résztvevői: főszemélyek (terhelt, sértett, a sértett tör-
vényes képviselője) és mellékszemélyek (védő, a sértett képviselője, 
a sértett törvényes képviselője, a sértett, illetve a terhelt által indít-
ványozott, legfeljebb 2-2 személy, akik az eljárásban részt vehetnek 
és érdekükben felszólalhatnak).

A sértett törvényes képviselőjét azért soroltam fel mindkét kategó-
riában, mert amennyiben a sértett korlátozottan cselekvőképes, úgy a 
törvényes képviselő jelenléte kötelező, ilyenkor tehát mellékszemélynek 
számít; ha viszont a sértett cselekvőképtelen, helyette törvényes képvi-
selője jár el,40 ekkor tehát főszemélyként vesz részt az eljárásban.41

39 Bktv. 3. § (1) bekezdés
40 Bktv. 8. § (1) bekezdés
41 Lásd az alanyok körét szemléltető 1. ábrát.
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Önkéntesség | Különösebb magyarázatot nem igényel annak belátá-
sa, hogy a bírósági eljárásban az önkéntesség elve nem érvényesül, 
legalábbis a terhelt oldaláról egyáltalán nem. A sértett a magánin-
dítványra üldözendő bűncselekmények esetén dönthet, hogy meg-
indítja-e az eljárást vagy nem, ez azonban csak szűk körben biztosít 
teret az önkéntességnek.

Ezzel szemben a közvetítői eljárásban az önkéntesség elve rend-
kívül hangsúlyos, alapelvi jelentőségű. Jelenti egyrészről azt, hogy 
az igazságszolgáltatás szervei nem gyakorolhatnak nyomást a felek-
re annak érdekében, hogy beleegyezzenek az eljárás lefolytatásába, 
sőt, gondoskodniuk kell arról, hogy a feleket a hozzájárulásról való 
döntésben semmi és senki ne befolyásolja (pl. a másik fél által alkal-
mazott kényszer, fenyegetés stb.). Másrészről azt is magában foglal-
ja, hogy egyik fél sem köteles elfogadni a másik által felajánlott vagy 
kért reparációt.42

Az önkéntességet számos eljárási garancia biztosítja, kezdve 
onnan, hogy a felek indítványát vagy hozzájárulását követeli meg 
a törvény a megindításhoz, amelyet előzetes meghallgatás, illetve 
előkészítő ülés útján is ellenőrizni kell, egészen odáig, hogy a felek a 
hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják, és ekkor a bírósági el-
járás folytatódik.

Ki hozza meg a döntést? | A bírósági eljárásban a döntéseket hatá-
rozatok formájában a bíróság hozza. Természetesen eljárása során 
a tényállás helyes és hiánytalan felderítésére törekszik, hogy ennek 
megfelelő döntés szülessen. Felvetődik azonban az igazságszolgálta-
tás – jogszolgáltatás problematikája, melynek részletes elemzésére 
ehelyütt nem térek ki. Csak annyit jegyeznék meg, hogy a jelenlegi 
jogalkalmazásban az eljárási igazság került előtérbe, vagyis a bíró-
ság feladata nem az objektív igazság kiderítése, hanem az eljárási 
jogok és a tisztességes eljárás biztosítása, valamint a beszerzett ada-
tok alapján bizonyítható tényállás megállapítása. Tekintettel arra, 
hogy a bíróság nem mechanikus „gépezet”, nincs lehetősége minden 
körülmény figyelembe vételére és értékelésére.

42 Görgényi, 2006. I. m. 156. o.
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A döntés hatása a felek viszonyára és elégedettség-érzetükre | A mediációs 
eljárás során a felek kapnak lehetőséget a döntéshozatalra. Ez a döntés 
lehet egyrészről az, hogy mégsem kívánnak részt venni az eljárásban, 
ekkor azonban a végső döntést visszahelyezik a bíróság kezébe. Szeren-
csésebb esetben azonban sikerül megállapodást kötniük, amellyel ma-
guk oldhatják meg a konfliktust.

A bírósági eljárás jellegéből adódóan az ügydöntő határozat min-
denképpen nyertes-vesztes felállást teremt a felek között, így leg-
alább egyikük – adott esetben akár mindketten – elégedetlenek 
lesznek a döntéssel. A közvetítői eljárás során azonban, ahol az ér-
dekek sokkal inkább felszínre kerülhetnek, a felek kompromisszu-
mos megoldást dolgozhatnak ki, mindkettőjük számára megnyug-
tató módon zárhatják le az ügyet.

Éppen ezért a bírósági eljárás nem járul hozzá a felek közötti vi-
szony javításához, sőt, elmérgesíti azt, mivel a nyertes-vesztes po-
zíció kialakításával a szembenállást erősíti. A mediáció azonban 
érdek-összehangolásra törekszik, és mivel – kedvezőbb esetben – 
kölcsönös elégedettséget eredményez, így hozzájárulhat a felek kö-
zötti viszony javításához, legalábbis semlegesítéséhez.

Az eljárás gyorsasága, a költségek | Nem elhanyagolható szempont 
a gyorsaság és a költségek vizsgálata sem. Már-már közhelyszerű-
en – ám sajnos helytállóan – állíthatjuk, hogy a büntetőbíróságok 
túlterheltek. Ennek egyik legsúlyosabb következménye az eljárások 
elhúzódása. Nem ritka, hogy évek telnek el egy adott ügy lezárásáig. 
A mediáció mindenképp enyhítheti a bíróságok terheit, amennyi-
ben az arra alkalmas ügyeket – tehát a kis- és közepes súlyúakat 
– átveszi, így a bíróságok figyelmüket a súlyos bűncselekményekre 
összpontosíthatják. A közvetítői eljárásnak pedig legfeljebb 6 hónap 
(illetve az első megbeszéléstől számított 3 hónap) alatt be kell feje-
ződnie, és amennyiben sikeres volt, ezt követően 30 napon belül az 
ügyész vagy a bíróság az eljárást megszünteti. Ennek megfelelően 
alakulnak a költségek is: a mediációs eljárás nemcsak gyorsabb, ha-
nem lefolyásában is egyszerűbb a bíróságinál (pl. nincs költségigé-
nyes bizonyítás), ami szintén a költségek mérséklését eredményezi.
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A közvetítői eljárás menete, technikái

A mediáció három alapvető eleme a következő:43 (a) Konszenzuson 
alapul: a feleknek maguknak kell eljutniuk a konfliktus rendezé-
séig, a mediátor semmilyen véleményt, javaslatot nem tehet, ezért 
nem következik be a nyertes-vesztes helyzet. (b) Magánjellegű és 
bizalmas: a közvetítői eljárás nem nyilvános, és minden, ami itt el-
hangzik bizalmasan kezelendő (a jelenlevőket titoktartási kötele-
zettség terheli), továbbá az elhangzottak nem használhatók fel bizo-
nyítási eszközként, amennyiben az ügyből mégis bírósági eljárás lesz.44 
A különtárgyalás során elhangzottakról pedig a mediátor csak a fél 
kifejezett felhatalmazásával adhat felvilágosítást. (c) A mediáció nem a 
„jogokat és kötelességeket”, hanem az „igényeket és érdekeket” helyezi 
előtérbe: a bírósági eljárással szemben – mely a múltra koncentrál – a 
mediáció a jövőbe tekint, és arra ösztönzi a feleket, hogy értékeljék át 
az elérendő céljaikat jövőbeni igényeiknek és érdekeiknek megfelelően.

A mediátor feladata az eljárás – ezen körülmények figyelembe-
vételével történő – levezénylése, a konfliktus feltárása. A konflik-
tus a társadalomban és az egyes egyének életében elkerülhetetlen, 
a mediátornak is ennek megfelelően kell viszonyulnia hozzá: el kell 
fogadnia, hogy a konfliktust nem tudja egyszer s mindenkorra meg-
szüntetni, az a feladata, hogy azt tudomásul vegye, és dolgozzon ve-
le.45 A közvetítőnek rendelkeznie kell a konfliktushelyzet felmérésé-
hez szükséges empatikus készséggel. Ezalatt azt értem, hogy – mivel 
a folyamat első lépése éppen a konfliktusok felszínre hozása – meg 
kell találnia azt a határvonalat, amíg még engedheti „tombolni” 
a konfliktust, és amelyen túl már meg kell kezdenie az azzal való 
munkát a kommunikáció eszközével.46

Az 1. ábra a mediációs eljárás alatti kommunikáció fő irányait 
szemlélteti.47 Nem véletlen, hogy eltérő a résztvevőket szimbolizáló 

43 Strasser, Freddie – Randolph, Paul: Mediáció. A konfliktusmegoldás lélektani 
 aspektusai. Budapest, Nyitott Könyvműhely Kiadó, 2005. 78-79. o.
44 Be. 221/A. § (5) bekezdés
45 Strasser – Randolph, 2005. I. m. 38-39. o.
46 Vö. Függelék 1. esetleírás.
47 Vö. Függelék 1. ábra.
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körök mérete és a nyilak vastagsága: ezzel kívánom érzékeltetni az 
egyes szereplők, illetve a köztük zajló kommunikáció jelentőségét a 
közvetítői eljárás célja szempontjából. Az eljárás főszereplői a sér-
tett és a terhelt, rajtuk kívül a mediátornak is jelentős a pozíció-
ja; nélkülük nincs közvetítői eljárás. Az egyéb résztvevők jelenléte 
nem szükségszerű (leszámítva a fiatalkorú törvényes képviselőjét), 
csak lehetőség. Ezzel összefüggésben a kommunikáció fő vonala a 
sértett és a terhelt között húzódik, valamint rendkívül jelentősek a 
mediátor kérdései, hiszen ezeknek köszönhetően indul meg maga a 
kommunikáció, valamint ezek a mediátor eszközei az eljárás, a be-
szélgetés irányítására. Egy jól időzített, jól megfogalmazott kérdés 
képes megfordítani a helyzetet, és egyúttal növeli a feleknek a medi-
átor szakértésébe vetett bizalmát.48

A közvetítőnek számos kihívással kell megküzdenie a mediáció so-
rán: ügyelnie kell semlegességére, miközben alkalmazkodik a felekhez 
(ami különösen nehéz fiatal- és időskorú felek esetén), megküzd ellen-
állásukkal vagy épp ellenkezőleg, a kitörő feszültségükkel, kiválasztja 
az ott és akkor legmegfelelőbb kérdést, és így tovább. Különösen ér-
dekes feladat a felek „játszmázásának” kezelése. Ez a fajta viselkedés 
abból adódik, hogy a felek még mindig nyertes-vesztes pozíciókban 
gondolkodnak, nem fogadják el azt, hogy egyenrangú felekként vesz-
nek részt az eljárásban, és a cél a kompromisszum kialakítása. Ilyen-
kor a mediátornak észlelnie kell ezt a hozzáállást, és az esetnek meg-
felelő eszközökkel igyekszik megtörni az ellenállást. Azonban fennáll 
annak a veszélye, hogy ilyenkor nem sikerül a közvetítés.49

E fejezetben a mediáció folyamatának gyakorlati aspektusát mu-
tattam be, esetleírásokkal szemléltetve azt. Természetesen csak né-
hány momentum kiemelésére volt lehetőségem, hiszen rendkívül 
összetett eljárásról van szó, és nincs két egyforma eset. Mindeneset-
re úgy vélem, ez a rövid áttekintés is alkalmas volt az eljárás hangu-
latának, a mediátor kihívásainak, magának az eljárás menetének az 
érzékeltetésére.

48 Vö. Függelék 2. esetleírás.
49 Vö. 3. esetleírás.
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MEDIÁCIÓ VAGY MEDITÁCIÓ?

Egy jogintézmény jövője nagyban függ az érintettek: vagyis a jogal-
kalmazók és a társadalom hozzáállásától. Barabás A. Tünde így fo-
galmazott ezzel kapcsolatban: „Számomra úgy tűnik, hogy ez a pont 
a legkényesebb jelenleg a közvetítés sikerét illetően. Eddig ugyanis 
az új lehetőség elfogadtatása érdekében hivatalosan nem sok lépés 
történt, bár az e kutatási területtel foglalkozó szakemberek az egye-
temeken, illetve a szakmai továbbképzéseken már évek óta oktatják 
a mediáció alapkérdéseit. Így remélhető, hogy a szakma számára 
már nem idegen gondolat e lehetőség alkalmazása.”50

A mediáció, vagyis a közvetítés – ahogy már korábban is emlí-
tettem – az angolszász rendszerből érkező jogintézmény. Az ottani 
társadalmi szemlélet merőben különbözik a mienktől, melyre a „le 
kell győzni a másikat, meg kell mutatni, hogy ki az úr a háznál, a 
majd meglátja, hogy kicsinálom” szemlélet uralkodik.51 De vajon mi 
az oka annak, hogy a közhangulat ennyire „büntetés-központú”?

Előzmények – a demokratikus átalakulás korszaka

A 2004-es és a 2005-ös évben nemzetközi kutatások vizsgálták a 
helyreállító igazságszolgáltatás kelet-közép európai országokban 
történő meggyökereztetésének lehetőségeit.52 A 2005-ös kutatás 
Magyarországra vonatkozó része hangsúlyozza, hogy a Pártfogó Fe-
lügyelői Szolgálat reformja (mely az egész büntetőeljárást átszövő 
reform része) megteremti a lehetőséget a mediáció hazai bevezeté-
sére. Az új tendenciák az alternatív szankciók irányába hatnak, és 
előtérbe kerül az elkövető társadalomba való visszavezethetőségé-
nek problematikája.53

50 Barabás A. Tünde: A mediáció jövője Magyarországon. Ügyészek Lapja, 14. évf. 
5. sz. 2007. 23. o.
51 Lovas Zsuzsa – Herczog Mária: Mediáció, avagy fájdalommentes konfliktuske-
zelés. Budapest, Múzsák Kiadó, 1999. 7. o.
52 Vö. Fellegi, 2005. I. m.
53 Fellegi, 2005. I. m. 29. o.
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A demokratikus átalakulás menete jól ábrázolható egy három-
lépcsős folyamatábrával.54 A helyreállító igazságszolgáltatás – akár-
csak a többi igazságszolgáltatási modell – sajátos jogszabályi és tár-
sadalmi hátteret igényel. Hogy e tényezők jelen vannak-e az adott 
államban, nagymértékben függ attól, hogy az átmenetnek épp mely 
lépcsőjén áll.55

A szocializmus szemléletbeli „öröksége”

Az 1990-es években kialakult a demokratikus, többpártrendszerre 
épülő politikai, társadalmi és gazdasági struktúra, de a – helyre-
állító szemlélet alapjait is jelentő – demokratikus elvek társadalmi 
beépüléséhez több évtized szükségeltetik. Tovább árnyalja a képet, 
hogy az állampolgárok a szocializmus évtizedeiben a paternalista 
államműködéshez igazodtak: a merev társadalmi berendezkedés-
ben elfoglalt helyük változtathatatlanságához, és az egyéni, „alulról” 
induló kezdeményezések elutasításához szocializálódtak. Mindez 
az összetartozás érzésének hiányához, a társadalmi kötelékek töre-
dezettségéhez, a közösségi érdekek felismerése és képviselete terén 
mutatott tapasztalatlansághoz vezetett.56

Vizsgálni kell a bírói függetlenség kérdését is. A hatalmi ágak 
(jogalkotó, végrehajtó és igazságszolgáltató hatalom) szétválasztá-
sával kiépült az a garanciarendszer, mely a független igazságszol-
gáltatás kiépítését biztosította. Egyúttal viszont a külső kontroll 
megszűnt, ami sérti a bírói függetlenség és felelősség elválasztha-
tatlansága alkotmányos követelményét. Holott a bíróság független-
ségét nem veszélyezteti a számonkérhetőség, viszont a bíró kezében 
lévő hatalom miatt elengedhetetlen az ellenőrzés hatékony mecha-
nizmusainak kialakítása.57

54 Vö. Függelék 3. ábra.
55 Fellegi Borbála: Út a megbékéléshez. A helyreállító igazságszolgáltatás intézmé-
nyesülése Magyarországon. Budapest, Napvilág Kiadó, 2009. 163. o.
56 I. m. 162-163. o.
57 Fleck Zoltán: Igazságszolgáltatás reform közben. In: Ágh Attila –  Somogyvári 
István (szerk.): A közigazgatási reform új perspektívái. Budapest, Új Mandátum, 
2006. 152. o.
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Nyilvánvaló, hogy e folyamatok mind a helyreállító igazságszol-
gáltatás elterjedéséhez szükséges szemléletbeli változás ellen hat-
nak, akárcsak azok a társadalmi feszültségek, melyek a korábban 
sosem tapasztalt társadalmi egyenlőtlenségek, a stabil egzisztenciá-
lis háttér elvesztése, a szegénység nagyarányú növekedése eredmé-
nyeként keletkeztek. Az átalakulással együtt járó értékválság pedig 
még tovább súlyosította a helyzetet. Nem kedvezett a helyreállító 
igazságszolgáltatásnak az infrastrukturális háttér sem: a reformok-
ra fordítható emberi és anyagi forrás szűkös volta, a szakemberek 
képzettségének és nyelvtudásának hiányosságai, az állam elhatáro-
lódása a civil együttműködéstől.58

Az érem másik oldala

Minden éremnek két oldala van – tartja a mondás, mely igaz az 
előbbiekben felvázoltakra is. A rendszerváltással új korszak kezdő-
dött, új lehetőségeket teremtve a reformok számára.59

Megszűnt a devianciák és a bűnelkövetés „tabujellege”, vagyis a tár-
sadalmi problémák kimondhatóvá váltak. Ezzel egyidejűleg megfo-
galmazódott, hogy az államon kívül az egyéneknek és a közösségek-
nek is komoly szerep jut a bűnmegelőzésben.60

Mindenképp megemlítendő az igazságszolgáltatás „imázsváltása”: 
a korábbi „militarista” szemlélet a „szolgáltató” jelleg felé mozdult 
el. Ez is közrejátszott abban, hogy a hatósági szervek legitimmé 
váltak az állampolgárok szemében, valamint abban, hogy megkez-
dődött az együttműködés az állampolgárok és a hatóságok között. 
E tényezők teremtették meg az alapot a hatékony szankciórendszer 
és bűnüldözés kialakulásához, egyúttal előfeltételét jelentik a hely-
reállító igazságszolgáltatás bevezetésének is.61

Jelentős szerepet játszottak az igazságszolgáltatásban az Európai 
Unió, az Európa Tanács és az ENSZ egyezményei, ajánlásai is. A jog-

58 Fellegi, 2009. I. m. 165. o.
59 I. m. 167. o.
60 I. m. 166. o.
61 I. m. 165-166. o.
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harmonizáció követelményeinek megfelelően egyre inkább előtérbe 
kerültek az alapvető emberi jogokat biztosító elvek és garanciák, a 
„humánus igazságszolgáltatás” eszménye. Igény keletkezett az eljá-
rások gyorsítására és egyszerűsítésére is, mivel demonstrálni kel-
lett, hogy a bűn nem maradhat büntetlenül csupán azért, mert az 
igazságszolgáltatási szervezetrendszer nem képes úrrá lenni a fel-
halmozódott ügyeken.62

Összefoglalva elmondható, hogy bár a sértett és a terhelt konf-
liktusának rendezése nem idegen a magyar jogrendszertől, mégsem 
tekinthető általánosan elfogadottnak. A társadalom felfogásában 
hosszú idő alatt az a felfogás vert gyökeret, hogy a terhelt minél sú-
lyosabb büntetést, lehetőleg végrehajtandó szabadságvesztést kap-
jon, hiszen meg kell bűnhődnie tettéért. Sokszor még a sértett is 
előbbre valónak tartja a terhelt megbüntetését, mint a saját kárának 
megtérülését. Ez a hozzáállás azonban figyelmen kívül hagyja a bí-
róságokon tornyosuló aktákat és a fogva tartás költségeit.63

Egyes vélemények szerint hosszabb időnek kell eltelnie ahhoz, 
hogy ez a nyugaton már hatékonyan működő intézmény itthon is szé-
les körben elfogadottá váljon. A szemléletbeli átalakulásnak minde-
nekelőtt az alkalmazásra feljogosított szerveknél kell jelentkeznie.64

A MEDIÁCIÓ BEVEZETÉSÉNEK HAZAI TAPASZTALATAI

Statisztikai „körkép”

A gyakorlati tapasztalatok ismertetése során elsőként a statisztikai 
adatokat tekintem át. A 2007. évben, az új jogintézmény alkalma-
zásának első évében összesen 2451 ügyben folytattak le mediációt, 
beleszámítva a megkezdődött, de még le nem zárt ügyeket is. 
A legtöbb eljárás vagyon elleni bűncselekmények miatt indult 
(1360), majd számszerűleg ezután következtek a közlekedési (695) 

62 I. m. 166-167. o.
63 Nádházy – Pápai Tarr, 2007. I. m. 87. o.
64 I. m. 94. o.
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és a személy elleni (387) bűncselekmények. 9 esetben tévesen került 
mediálásra az ügy.65 Az ügyek száma 2008-ban 2976-ra, 2009-ben 
pedig 3148-ra emelkedett.66

Az adatok alapján látható tehát, hogy a mediációra kerülő ügyek 
száma növekvő tendenciát mutat, azonban önmagában ez nem so-
kat árul el: az arányok megállapítása érdekében szükséges e számok-
nak a regisztrált bűncselekményekkel való összevetése is. 2007-ben 
426 914, 2009-ben 394 034 bűncselekményt regisztráltak a hatósá-
gok.67 A regisztrált bűncselekményeknek tehát 2007-ben mindössze 
0,57%-a, 2009-ben pedig 0,78%-a került mediátorok elé. A javuló 
arányok ellenére látható, hogy a mediációs eljárások aránya összes-
ségében elenyésző. (Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy számos 
bűncselekmény eleve kiesik a vizsgálandó körből, amennyiben maga 
a törvény korlátozza a mediáció alkalmazhatóságát.)

Érdemes megvizsgálni a vádemelések és a közvetítői eljárások arányát 
is: 2007-ben a vádemelésre került ügyeknek mintegy 1,28%-ában,68 2008-
ban 1,5%-ában, 2009-ben pedig 1,7%-ában69 zajlott mediációs eljárás. 3 év 
alatt tehát emelkedés tapasztalható, de az arány még mindig elenyésző.

Kutatás az első tapasztalatokról

A tettes-áldozat mediáció lehetőségeinek felmérésére már a jogin-
tézmény bevezetését megelőzően is sor került. Az OKRI 1993-as ku-
tatása70 és „A helyreállító igazságszolgáltatás lehetőségei a bűnözés 
kezelésében” c. OTKA kutatás71 összességében azt állapították meg, 

65 http://www.kih.gov.hu/data/cms10970/statmedi_07_osszesites.pdf (Letöltés 
ideje: 2010. október 21.)
66 A Központi Igazságügyi Hivatal adatai alapján.
67 http://crimestat.b-m.hu/ErubsElozetes.aspx?BMSTAT=Adatok (Letöltés ideje: 
2010. október 22.)
68 Schweighardt, 2010. I. m. 175. o.
69 A Központi Igazságügyi Hivatal (jelenleg: Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium Igazságügyi Szolgálat) adatai alapján.
70 Részletesen lásd: Barabás A. Tünde: A mediáció esélyei Magyarországon egy 
empirikus vizsgálat tükrében. In: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok, 
33. köt. Budapest, Országos Kriminológiai Intézet, 1996. 142-158. o.
71 Barabás, 2004. I. m. 155-174. o.
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hogy a bűncselekmények érintettjei nem zárkóznának el a megegye-
zéstől. Mindamellett a sértettek kevésbé mutattak hajlandóságot a 
mediációra, aminek hátterében éppen sértetti mivoltuk áll,72 tehát 
az, hogy korábban sérelem érte őket, így nem szívesen találkozná-
nak újból az elkövetővel.73

2008 tavaszán az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium meg-
bízásából a Partners Hungary Alapítvány feltáró-elemző kutatást 
folytatott le a közvetítői tevékenység bevezetését követő első év ta-
pasztalatainak összefoglalása érdekében, elősegítendő a hatékony-
ság fokozását.74 Ennek során számos olyan kérdésre keresték a vá-
laszokat, melyek szorosan kapcsolódnak dolgozatom témájához (pl. 
a mediáció ismertsége a társadalomban, a résztvevők véleménye az 
eljárásról, a közvetítő tevékenységéről stb.), ezért ismertetem részle-
tesebben a vonatkozó részleteket.

A kutatás során vizsgálták a terheltek és a sértettek elégedett-
ségét a közvetítői eljárással kapcsolatban. A válaszokból kiderült, 
hogy a résztvevők többsége korábban nem ismerte a mediációt, 
mindössze 28,9% hallott már róla. Fontos kérdés a felek megfelelő 
tájékoztatása a közvetítői eljárás lehetőségéről, így a vizsgálat erre 
is kiterjedt. A kérdőív kitöltőinek 96,3%-a válaszolta, hogy elegendő 
információt kapott ahhoz, hogy el tudja dönteni részt kíván-e venni 
a közvetítői eljárásban. A kérdőívek azt is tanulmányozták, hogy a 
felek hogyan értékelték érdekeik érvényesülésének lehetőségeit. Ez 
kardinális kérdés, hiszen a közvetítői eljárás célja nem pusztán a 
megállapodás megkötése, hanem az érdekek felszínre hozása, azok 

72 I. m. 174. o.
73 Egy 2000-es nagy-britanniai tanulmány is azt az eredményt hozta, hogy a sér-
tettek nyitottabbnak mutatkoztak a reparáció elfogadására, mint a mediációs el-
járásra. A vandalizmus sértettjei bizonyultak a leginkább hajlandónak a jóvátétel 
elfogadására, míg a betöréses lopás áldozatai vállalkoztak legnagyobb arányban 
egy személyes találkozóra az elkövetővel. Érdekes eredménye a kutatásnak az a 
megállapítás, hogy az érzelmileg legsúlyosabban érintett áldozatok mutatnak leg-
inkább hajlandóságot a jóvátétel elfogadására. Lásd: Mattinson, Joanna – Mirrlees-
Black, Catriona: Attitudes to Crime and Criminal Justice. Findings from the 1998 
British Crime Survey. Home Office Research Study No. 200. London, Research, 
Development and Statistics Directorate, Home Office, 2000. 42-43. o.
74 Részletesen lásd: Iványi, 2008. I. m.
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szembesítése és összehangolása. A megállapodás ennek a folyamat-
nak csupán a „végterméke”.

Éppen ezért örvendetes az az eredmény, mely szerint mindkét 
oldal képviselői nagyarányban érezték úgy, hogy sikerült érvényre 
juttatniuk érdekeiket (sértettek: 97,5%, terheltek: 95,9%). Az érdek-
érvényesítéssel kapcsolatosan pozitív választ adó sértettek a meg-
állapodás létrejöttét és elvárásaik teljesülését, a terheltek közül egy 
válaszadó pedig a büntetőeljárástól való eltekintést emelte ki.75

A kérdőív végén a válaszadók egyéb észrevételeiket fejthették ki. 
Mindannyian a mediáció pozitívumait emelték ki: alapvetően jó 
kezdeményezésnek tartják a közvetítői eljárást. Néhányan a bíró-
ságok tehermentesítését, az eljárás gyorsaságát, korrekt, humánus 
és tanulságos voltát is említették. Az egyik válaszadó a mediáció 
szélesebb körű reklámozását javasolta,76 amelyet figyelemre méltó 
észrevételnek és felvetésnek tartok.

A MEDIÁCIÓ JOGALKALMAZÓI SZEMMEL

Egy új jogintézmény sorsa nagymértékben függ attól, hogy hogyan 
viszonyul ahhoz a jogalkalmazó. Különösen igaz ez a mediáció ese-
tében, hiszen – ahogy már korábban kifejtettem – a törvény széles-
körű mérlegelési jogosítványokat biztosít az ügyésznek és a bírónak; 
úgy is fogalmazhatunk, hogy a jelenlegi szabályozás az ügyész és a bíró 
diszkrecionális jogkörébe vonja a mediációra utalás elrendelésének le-
hetőségét.77 Azért fontos megismerni a jogalkalmazók döntése mögöt-
ti érveket, mert ez hozzájárulhat ama nemkívánatos jelenség elkerülé-
séhez, hogy szakadék tátongjon a de iure közvetítői eljárásra alkalmas, 
és a de facto mediációra kerülő esetek száma között (mint ahogy ez 

75 I. m. 151-152. o.
76 Uo.
77 A Be. 221/A. § (3) d.) pontja alapján ezt a diszkrecionalitást biztosítják azon ki-
fejezések, melyek az ügyész mérlegelési lehetőségeinek igen tág teret hagynak (vizs-
gálnia kell, hogy a bírósági eljárás lefolytatása mellőzhető-e; hogy megalapozottan 
feltehető-e, hogy a bíróság a tevékeny megbánást értékelni fogja a büntetéskiszabás 
során) Lásd: Fellegi, 2009. I. m. 216. o.
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sok külföldi országban bekövetkezett).78 Ez a jelenség, vagyis a területi 
különbségek kialakulása már most is tapasztalható Magyarországon 
is: erre utal az egyes megyékben (és a fővárosban) mediációra kerülő 
ügyek száma közötti jelentős eltérés.79 Természetesen ennek hátteré-
ben részben az áll, hogy az egyes megyékben különböző a lakosság-
szám és a bűnelkövetők száma is, ugyanakkor ilyen mértékű különb-
ségeket önmagában ez a tényező nem eredményezhet.

A jogalkalmazói attitűdök a kutatások tükrében

A szakembereket már a kilencvenes évek elejétől foglalkoztatta, 
hogy mi módon lehetne bevezetni a restoratív módszereket, köztük 
a mediációt az igazságszolgáltatás rendszerébe. Az ELTE ÁJK Kri-
minológiai Tanszéke, az Országos Kriminológiai Intézet és a Bu-
dapesti Szociális Forrásközpont 2006-os kutatása („A helyreállító 
igazságszolgáltatás lehetőségei a bűnözés kezelésében”) azt térké-
pezte fel, hogy hogyan viszonyul a társadalom és az igazságszolgál-
tatás a helyreállító modell szankcióihoz. Bár az eredmények nem 
mentesek az ellentmondásoktól, alapvetően nyitottságot jeleztek a 
megkérdezettek részéről a helyreállító igazságszolgáltatás szemlé-
lete irányában. Másrészről azonban a válaszok érzékeltették azt is, 
hogy szakmai berkekben a mediációs eljárással szembeni bizalmat-
lanság ekkor még meglehetősen nagy volt.80

Ugyancsak a mediáció bevezetését megelőző korszak jogalkal-
mazói szemléletét vizsgálta „A helyreállító igazságszolgáltatás az 
ügyészek és a bírák szemével” című kutatás.81 Ez alapján elmond-
ható, hogy a jogalkalmazók már a jogintézmény bevezetése előtt, 
tehát pozitív tapasztalatok hiányában is igen pontosan felmérték a 
mediáció előnyeit (pl. a sértettek érdekeinek hangsúlyozása, a bí-
róságok terheinek csökkenése). Ugyanakkor a megfogalmazott ag-
gályok (pl. a magyar társadalom szemlélete, bonyolult ügymenet, 

78 Uo.
79 Vö. Függelék 4. és 5. ábra.
80 Fellegi, 2009. I. m. 34. o.
81 Részletesen lásd: Fellegi, 2009. I. m. 215-305. o.
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infrastrukturális korlátok) is a tisztánlátást jelzik, ezek eloszlatása 
kedvező tapasztalatokat és szemléletbeli változásokat igényel.

A Partners Hungary Alapítvány 2008-as kutatása kiterjedt a 
bírók és az ügyészek attitűdvizsgálatára is.82 Elsőként annak a fel-
mérésére került sor, hogy a jogalkalmazók hogyan viszonyulnak a 
helyreállító igazságszolgáltatáshoz. Az eredmény: a jogalkalmazók 
a társadalom védelmét (az elrettentést), illetve a megelőzést tartják 
a büntető igazságszolgáltatás elsődleges céljainak.83 A mediációnak 
a büntetőeljárásba történő bevezetésével a megkérdezettek többsé-
ge egyetért, de majdnem minden második válaszadó megfogalma-
zott valamilyen fenntartást.84

Különösen érdekes a dolgozatom témája szempontjából az, hogy 
hogyan vélekednek a társadalom és az igazságszolgáltatás befogadó-
képességéről, valamint a szabályozásról és a megvalósításról a meg-
kérdezettek. Általánosságban a társadalmat „közepesen érettnek” 
tartják, míg az igazságszolgáltatás szereplőit ennél nyitottabbnak 
ítélik. A jogi szabályozással a megkérdezettek „közepesen” elégedet-
tek, csakúgy mint a megvalósítás körében azzal, hogy az ügyvédek 
is eljárhatnak mediátorként. Ennek megfelelően azzal viszont álta-
lánosságban egyetértenek, hogy a mediációval kapcsolatos feladatok 
az Igazságügyi Hivatal kezébe kerültek, és pozitív a visszhangja a 
mediátorok tevékenységének is.85

Meglepő eredmény, hogy a megkérdezettek mintegy hétszeresen 
túlbecsülték a mediációra küldött ügyek vádemelések számához vi-
szonyított arányát, illetve körülbelül kétszeresen felülbecsülték az 
egy ügyészre vagy bíróra jutó, elrendelt közvetítői eljárások számát.86 
Véleményem szerint ez a túlbecsülés a jogintézménybe vetett biza-
lomra utalhat: a jogalkalmazók a jelenlegi feltételek mellett reális-
nak éreznék azt is, ha a 2007-es 1,3%-os arány elérné akár a 7%-ot is.

Ezzel összefügg a mediáció jövőbeni sorsára vonatkozó kérdés. 
Rendkívül örömtelinek találom, hogy a megkérdezettek mintegy bő 

82 Iványi, 2008. I. m. 155-219. o.
83 I. m. 159. o.
84 I. m. 172. o.
85 I. m. 178-179. o.
86 I. m. 187-188. o.
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kétharmada a közvetítői eljárásra utalt ügyek várható növekedését 
prognosztizálta. Ez a nyitottság azt jelzi, hogy a jogalkalmazók nem 
csalódtak az új jogintézményben, továbbra is számolnak vele, és to-
vábbi térhódítására számítanak.87

Úgy gondolom, hogy a kutatások során tapasztalt egyes ellent-
mondások jó példát statuálnak arra, hogy jelenleg átmeneti korszakot 
élünk meg, melyben a megtorló szemlélet elemei már meggyengül-
tek, de a helyreállító látásmód még nem tudott igazán gyökeret verni.

SAJÁT VIZSGÁLATOK, JAVASLATOK

A közelmúltban rendszeresen látogattam a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Igazságügyi Hivatalt88, és megfigyelőként részt vettem mediációs 
eljárásokon. Ezáltal képet alkothattam az eljárás menetéről, szemlé-
letéről, a szakemberek munkájáról, a felek hozzáállásáról. Ezenkívül 
ismerőseim körében végeztem vizsgálatot, melynek célja az volt, hogy 
felmérjem: mennyire ismeri a mediációt az átlagos magyar polgár? 
Továbbá a szakmai szemléletről is szerettem volna személyes tapasz-
talatokat szerezni, ezért bíróval, ügyésszel és mediátorral is készítet-
tem interjúkat.89 Ebben a fejezetben tehát vizsgálódásaim eredmé-
nyét, saját tapasztalataimat, illetve javaslataimat mutatom be.

Kérdőíves felmérés

Miután elkezdtem foglalkozni a mediáció témakörével, meglepődve 
tapasztaltam, hogy ismerőseim egyáltalán nem tájékozottak e jog-
intézménnyel kapcsolatban. Durgó Attila véleménye is az, hogy aki 
nem büntetett előéletű, illetve a környezetében nem találkozott az 
eljárással, az nem ismeri. Bizonyos fokig ez nem jelent problémát, 

87 I. m. 191. o.
88 A szervezet jelenlegi elnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Igazságügyi Szolgálat.
89 Interjúalanyaim: Dr. Jungi Eszter bírónő, Dr. Takács Róbert ügyész és Durgó 
Attila mediátor.
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hiszen laikusokról van szó, így nem is várható el a közvetítői eljárás 
részletes ismerete. Azt viszont már tarthatatlan állapotnak érzem, 
hogy sokan egyáltalán nem is hallottak a mediáció lehetőségéről, 
még magáról a kifejezésről sem. Természetesen ez nem egyedülálló 
probléma, számos más területen is felfedezhetők ilyen jellegű hiá-
nyosságok. A tájékozatlanság nehéz kérdéseket vet fel. A jog nem tu-
dása köztudottan nem mentesít a felelősség alól. Ezt a megállapítást 
a jogosultságok terén úgy fogalmazhatnánk át, hogy a jog nem tu-
dásának következményeit mindenki maga viseli: amennyiben nem 
tájékozódik törvényes lehetőségeiről, ennek ő maga látja kárát.

Bár a törvények számos ponton tájékoztatási kötelezettséget 
konstituáltak a jogalkalmazók számára, ez nem minden esetben hoz 
megnyugtató eredményt. Találkoztam olyan esettel, hogy a sértett 
a mediációs eljárás elején – sőt, személyes beszélgetés alkalmával 
még a végén is – feltette azt a kérdést, hogy tulajdonképpen ő miért 
van most itt. Ez a kérdés egyértelműen rávilágított arra, hogy nincs 
birtokában a szükséges információknak, holott mire sor került az 
eljárásra, legalább két alkalommal el kellett hangoznia a jogszabá-
lyok által előírt tájékoztatásnak. Természetesen nem állítom, hogy 
ez kizárólag a jogalkalmazók hibája, hiszen előfordulhat, hogy maga 
a sértett nem hallgatta végig vagy olvasta el figyelmesen a felvilágo-
sítást, és esetlegesen az is értelmezésbeli nehézségeket okoz, hogy 
laikusokkal a jog „nyelvén” kell közölni az információkat.90 Csak arra 
szeretném felhívni a figyelmet, hogy a társadalom körében tapasz-
talható tájékozatlanság komoly probléma, amellyel szembe kell néz-
nünk, és számba kell vennünk a szóba jöhető orvoslási lehetőségeket.

A tapasztalataim kíváncsivá tettek, ezért végeztem egy felmérést 
a tájékozatlanság alátámasztására vagy megcáfolására.91 Összesen 
52 különböző életkorú, nemű és végzettségű személy válaszolt a 

90 Dr. Jungi Eszter szerint ragaszkodni kell a tájékoztatás jogszabály-hű változa-
tához, mert a „konyhanyelv” alkalmazásának lehetővé tétele az önkény táptalaját 
jelentené. Dr. Takács Róbert ezzel kapcsolatosan elmondta, hogy a tájékoztatás 
egyrészt szóban, egyszerű megfogalmazással, másrészt írásban, a jogszabályok ren-
delkezéseinek ismertetésével történik. Ezzel a kettős mechanizmussal véleményem 
szerint minden elvárás megvalósul.
91 Az általam készített kérdőív a mellékletekben található.
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kérdéseimre.92 A felmérés természetesen nem reprezentatív, de ez 
nem akadálya annak, hogy bizonyos következtetéseket levonjak.

A kérdőívet úgy állítottam össze, hogy szándékosan külön-kü-
lön alkalmaztam a mediáció és a közvetítői eljárás kifejezéseket, 
tekintettel arra, hogy elképzelhető: valaki csak az egyiket hallotta. 
A kérdőív egyébként sem utal arra, hogy a kettő egy és ugyanaz. 
A feltevésemet alátámasztja, hogy több válaszadó az egyik esetben 
IGEN-nel, a másikban NEM-mel felelt. 

A megkérdezettek közül az első kérdésre 42 NEM és 10 IGEN 
válasz érkezett. A második kérdésre 12-en válaszoltak IGEN-nel és 
40-en NEM-mel. Több esetben az IGEN válasz ellenére a megkérde-
zett nem töltötte ki a szöveges részt. Azokat, akik mégis válaszoltak 
a „kifejtendő” kérdésekre, két nagy csoportba sorolhatjuk: 1.) akik 
tévedtek; 2.) akik – legalábbis megközelítőleg – helyes választ adtak. 
Az 1.) csoportba tartozók körében népszerű válasz volt a meditáció 
lényegének meghatározása.93 A 2.) csoportba azok tartoznak, akik 
– legalábbis felszínesen – ténylegesen hallottak már a közvetítői el-
járásról. Utóbbi körben érkeztek meglehetősen pontos, illetve pon-
tatlan meghatározások egyaránt.94

Összességében tehát elmondható, hogy a megkérdezettek több-
ségükben még nem hallottak a mediációról. Azok közül, akik IGEN-
nel válaszoltak, mindössze 5 személyről állítható bizonyosan, hogy 
valóban ismeri a jogintézményt; közülük 3 elsősorban a tanulmá-

92 A megkérdezettek nem és iskolai végzettség szerinti eloszlását mutatja a 6. és a 
7. ábra. Életkoruk 18 és 73 év között mozog.
93 Tipikus válaszok: „Igen, hallottam már a meditációról. Tudomásom szerint, 
egyfajta tudatállapot. Olvastam róla, de a technikáját nem ismerem.” „Először az in-
terneten olvastam a meditációról, és mostmár én magam is szoktam meditálni.” „A 
meditáció a test és a szellem ellazítása.” „A meditáció tudomásom szerint nagyon 
hasznos egészségügyi szempontból.”
94 Tipikus válaszok: „A bírósági eljárást próbálják ezzel elkerülni. A cél egy olyan 
egyezség kialakítása, ami mindkét félnek megfelel.” „A közvetítői eljárás tartozások 
rendezése peren kívül.” „Nem tudok róla sokat, csak annyit, hogy részt kell majd 
vennie (ti. az ismerősének – A. Cs.) egy közvetítői eljáráson, ahol kifizetheti a kárt, 
és így nem lesz belőle bírósági ügy.” „Pontosan nem tudom, miről van szó, csak any-
nyit, hogy bűncselekménnyel kapcsolatos, és hogy nem kell bíróságra menni, ha 
valaki ezen részt vesz.”
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nyai során találkozott vele, 2 pedig ismerősön keresztül hallott róla; 
másodlagosan többen megjelölték a médiát is, mint információfor-
rást. Az életkor, illetve az iskolai végzettség és a tájékozottság között 
nem tapasztaltam szoros összefüggést, bár azok, akik tanulmányaik 
során szereztek információkat, vagy felsőfokú végzettségűek, vagy 
éppen most végzik felsőfokú tanulmányaikat.

Értelemszerűen a véleményeket is csak azon válaszadók köré-
ben érdemes vizsgálni, akik valóban tisztában vannak a közvetítői 
 eljárás alapjaival. E körben pozitív és negatív véleményeket egyaránt 
lehet találni. Egyes megkérdezettek szerint hasznos, és több esetben 
kellene alkalmazni. Akadt olyan válasz is, amely kiválóan tükrözi 
a társadalom büntetés-központú felfogását.95 Az is tapasztalható, 
hogy aki személyes tapasztalattal rendelkezik a mediációval kap-
csolatban, kedvezőbben viszonyul az eljáráshoz.96

Ahogy említettem, a felmérés reprezentativitásának hiánya miatt 
nem vonhatok le messzemenő következtetéseket az eredményekből. 
Azonban a válaszok több megállapításomat igazolják. Először is ter-
mészetesen a tájékozatlanságot. Másodszor pedig azt, hogy ez a tá-
jékozatlanság nem függ kortól vagy iskolai végzettségtől (eltekintve 
azoktól, akik – elsősorban jogi – tanulmányaik során részletesen is 
megismerkednek a jogintézménnyel). Harmadszor pedig, hogy az 
információforrások jelenleg a tanulmányokra, személyes tapaszta-
latokra, ismerősökre és szűk körben a médiára korlátozódnak.

Észrevételek, javaslatok

Visszatérés a kezdetekhez | Dolgozatom kiinduló feltevése az volt, 
hogy a mediáció jogintézménye alapvetően kedvez minden résztve-
vő számára: előnyös a sértettnek, mert megtérül a kára, válaszokat 

95 Tipikus válasz: „Szerintem furcsa, hogy a bűnöst nem büntetik meg, de mivel 
nem tudom a részleteket, inkább nem mondok véleményt.”
96 Tipikus válaszok: „Jónak tartom, mert pl. az én ismerősöm sem szándékosan 
okozta a balesetet, és így – miután kifizette a kárt – nem kell majd a bíróságra jár-
kálnia.” „Először meglepődtem, hogy van ilyen. De mivel a terheltet ismerem, és 
nem akartam, hogy megbüntessék, ezért belementem. Egyébként is, így gyorsabban 
véget ért a procedúra.”
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kap kérdéseire, lezárhatja az ügyet; a terheltnek, mert lehetősége 
nyílik a megbánás tanúsítására, és elkerülheti a büntetőeljárás pro-
cedúráját; végül előnyös az államnak is, mert csökkenti a jogalkal-
mazók munkaterheit, amellett, hogy az elkövető tette nem marad 
következmény nélkül. Úgy vélem, ezt a feltevést az eddigiekben kel-
lően igazoltam. A 2. fejezetben a következő kérdéseket fogalmaztam 
meg: (a) Vajon kiaknázza-e a mediáció alkalmazására szabott jog-
szabályi kereteket a jogalkalmazás? (b) Hogyan alakul a mediáció 
gyakorlata Magyarországon, és hogyan fogadta az új jogintézmény 
bevezetését a magyar társadalom? (c) Hogyan lehetne szélesebb kör-
ben ismertté és elismertté tenni a közvetítői eljárást?
A második kérdést a korábbiakban már megvizsgáltam a szocio-
lógiai áttekintés, illetve az ezzel kapcsolatos kutatások ismertetése 
során, így most az első és a harmadik kérdésre fókuszálok. 

Ha arra kérdésre, hogy a jogalkalmazás kihasználja-e a mediáció 
számára biztosított jogszabályi lehetőségeket, röviden akarok 
 felelni, úgy a válaszom: nem. Ugyanakkor a kép jóval árnyaltabb an-
nál, mintsem ilyen egyszerűen megválaszolható volna ez a kérdés. 
A statisztikai adatok alapján meglehetősen kihasználatlan terület-
nek tűnik ez a jogintézmény, ugyanakkor nem hagyható figyelmen 
kívül, hogy maga a törvény szab határokat az alkalmazásnak (meg-
határozva, hogy mely bűncselekmények esetén van helye), így tehát 
az ügyek egy jelentős hányada már eleve kiesik a vizsgálandó körből. 
Arról pedig sajnos nincsenek adatok, hogy hány alkalommal fordul 
elő, hogy az ügy nem kerül közvetítői eljárásra, holott alkalmas volna 
rá. A mediátor konzulensem elmondása szerint viszont akadt arra 
precedens, hogy vádemelés elhalasztása esetén, mikor pártfogó fe-
lügyelőként járt el, észlelte: az ügy mediációra is alkalmas lett volna.

Szintén aggodalmakra adnak okot a Dr. Kertész Tibor által el-
mondottak: az általuk végzett vizsgálatok során egyes megyék jog-
alkalmazói akként nyilatkoztak, hogy bár valóban, a jogintézmény 
szerepel a jogszabályokban, de ők nem alkalmazzák.97 Véleményem 
szerint ez a bírói önkény magas fokának kiváló példája, amelynek saj-
nos meglehetősen tág teret engednek a jelenlegi szabályozási keretek.

97 Kertész Tibor személyes közlése.
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Mindazonáltal a pozitív hozzáállásra is akad példa. A Győr- 
Moson-Sopron Megyei Bíróságon bírónőként eljáró Dr. Jungi  Eszter 
mind maga, mind pedig kollégái nevében úgy nyilatkozott, hogy 
kedvező volt a jogintézmény fogadtatása: egyrészt azért, mert jelen-
tős mértékben hozzájárult a munkateher csökkentéséhez, másrészt 
mert a bíróság célja, hogy elvarrja a szálakat, ez pedig a mediációval 
már korábbi fázisban megtörténhet, mégpedig megnyugtatóbb mó-
don, mivel a felek maguk alakíthatják ki a megoldást.

A korábban ismertetett kutatások során esetenként tapasztalt 
ellentmondások rávilágítanak arra, hogy még nem jelenthető ki 
egyértelműen: a jogalkalmazók nyitottak a mediációra. Dr. Takács 
 Róbert szerint a mediációhoz való viszonyulás alapvetően személy- 
és mentalitásfüggő. Holott az, hogy a jogalkalmazók mennyire tud-
nak azonosulni egy új jogintézménnyel, annak céljaival, meghatáro-
zó jelentőségű annak jövője szempontjából. A mediációval szembeni 
ellenállás részben abból is eredhet, hogy egy olyan új, alig ismert 
jogintézményről van szó, mely egyes vonatkozásokban idegen szel-
lemiségű jegyeket visel magán a magyar jogi kultúra néhány hagyo-
mányos jellegzetességéhez képest. A magyar társadalom ugyanis 
kifejezetten „pereskedő” hajlamú: hosszú múltra tekint vissza az a 
felfogás, hogy a saját „igazért” végsőkig vívott küzdelmet végül az 
„atyáskodó” állam fogja eldönteni a jog eszközével. Mindennek az 
a következménye, hogy az ügyészekre, bírákra nem csupán az új 
intézmény alkalmazása hárul (pedig sok esetben maguk is e régi 
hagyományok béklyóival „küzdenek”), hanem tájékoztató, népsze-
rűsítő feladatoknak is eleget kell tenniük: a jogalkalmazók ugyanis 
kellő tekintéllyel bírnak ahhoz, hogy pozitív véleményükkel bizal-
mat keltsenek a mediáció iránt a társadalomban.98

A jogalkalmazás egységesítésére kiváló lehetőséget jelentenek a 
különböző szakmai továbbképzések, bíróképző konferenciák. Dr. 
Jungi Eszter is említette, hogy részt vett ilyen szakmai programo-
kon, és azt is elmondta, hogy meglehetősen nagy érdeklődés övezte 
a témakört. Másrészről Durgó Attila szerint nagyon sok múlik az 
ügyészségek és a bíróságok vezetőinek hozzáállásán is: úgy gondolja, 

98 Iványi, 2008. I. m. 212-213. o.
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hogy ők azok a kulcsszereplők, akik rendelkeznek a gyakorlat egysé-
gesítésének irányába mutató eszközökkel.

Mindebből az következik, hogy kulcsfontosságú a jogalkalmazók 
mediációhoz való viszonyulása, hiszen – a társadalom jelenlegi tá-
jékozatlansága mellett – tulajdonképpen rajtuk áll vagy bukik, hogy 
az arra alkalmas ügy mediációra kerül-e. A felek hozzáállását vizs-
gáló kutatások alapvetően pozitív attitűdöt tártak fel. De a jogintéz-
mény ismertté és elismertté válásához még hosszú út vezet. Ehhez 
el kell telnie egy aránylag hosszabb időszaknak, mely alatt sikerrel 
alkalmazzák a mediációt, viszonylag egységes gyakorlat alakulhat 
ki, és a jogalkalmazók népszerűsítő tevékenysége révén a társada-
lom is felkészülhet az intézmény befogadására.

A mediáció népszerűsítésére vonatkozó harmadik kérdéssel kap-
csolatban érdemes utalni arra, hogy már egy 2006-2007-es kutatás 
során (tehát a mediáció bevezetését megelőzően) is úgy nyilatkoztak 
a megkérdezett jogalkalmazók: a társadalom és a társszakmák átfo-
gó tájékoztatása a kulcsa a mediáció sikerességének. E tájékoztatás-
nak ki kell terjednie a mediáció elméletére, gyakorlatára, hatékony-
ságára és a szolgáltatás elérhetőségére.99

Amellett, hogy a jogalkalmazók a korábbiakban kifejtettek sze-
rint kulcsfontosságú szereplői e folyamatnak, nem hárítható kizá-
rólag rájuk ez a feladat. Durgó Attila elmondta, hogy az Igazság-
ügyi Szolgálat igyekszik népszerűsíteni az eljárást, és már most is 
elhelyeztek szórólapokat a társintézményeknél (pl. gyermekvédő 
szolgálatoknál, a családsegítőknél stb.). Ez a módszer azonban nem 
hatékony, mivel ily módon a társadalomnak csak elenyésző részéhez 
jutnak el az információk. Véleményem szerint ez a módszer nem 
igazán hathatós eszköz. 

Kézenfekvő a megoldás: az információs forradalom korát éljük, a 
média minden ága virágzik. Úgy gondolom, hogy a média gazdag tár-
házát biztosítaná az információátadásnak. Ugyanakkor, mivel szán-
dékunk a valóban széleskörű, a társadalom minden rétegéhez eljutó 

99 „A helyreállító igazságszolgáltatás az ügyészek és a bírák szemével” c. kutatás 
alapján. Részletesen lásd: Fellegi, 2009. I. m. 215-305. o.
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tájékoztatásra irányul, véleményem szerint nem elegendő egyszerűen 
a szakmai, közéleti adások keretében történő ismertetés, hanem szük-
séges a népszerű, populáris műsorokba való beépítés is. Ez alatt az 
olyan népszerű ismeretterjesztő műsorokat értem, mint például a XXI. 
század. Jó megoldásnak találnám továbbá a sokak által napról napra 
nyomon követett magyar sorozatok történetébe való beépítést is, így 
például a korábban rendkívül sikeres Szomszédok című sorozaton ke-
resztül is számos közéleti információt juttattak el a társadalomhoz. 

Ez az ötlet természetesen korábban, már a mediáció bevezetését 
megelőzően is felvetődött. Kuji Eszter 2006-ban így fogalmazott: „Az 
előttünk álló megvalósítandó feladat az, hogy a restoratív igazságszol-
gáltatás elveit, az alternatív büntetési módokat az állampolgárainkkal 
is megismertessük, és ezen új igazságszolgáltatási elveknek az elterje-
déséhez megnyerjük a média támogatását, ami szükséges ahhoz, hogy 
széles körben alkalmazhatók legyenek. Ehhez azonban nemcsak a jog-
alkotók és jogalkalmazók, hanem az egész társadalom szemléletváltá-
sa szükséges.”100 Barabás A. Tünde szintén a médián keresztüli nép-
szerűsítés mellett foglalt állást. Véleménye szerint ez azért is nagyon 
fontos, mert a közhangulat egyébként sem kedvez a mediációnak, ezért 
első lépésben a jogalkotókat, majd a jogalkalmazókat is meg kell(ett) 
győzni az eljárás előnyeiről. Végül, de nem utolsó sorban elengedhe-
tetlen a társadalom körében történő népszerűsítés is.101

További hosszabb távú javaslatom, hogy az iskolákban már egé-
szen fiatal kortól el kellene kezdeni a jogi oktatást. Tudomásom sze-
rint e vonatkozásban már korábban is akadtak kezdeményezések, de 
a megvalósítás elmaradt. Legfőbb érvként ismét „a jog nem tudása 
nem mentesít” tételt kell felhoznom, amely véleményem szerint in-
dokolttá teszi a laikusok jogi alapokkal való megismertetését (aho-
gyan ez az angolszász országokban már bevett gyakorlat). A fiatalok 
személyisége még formálható, és így talán a társadalomban általá-
nosnak mondható büntető szemlélet velük kapcsolatban még ala-

100 Kuji Eszter: A mediáció büntetőjogi szabályainak kialakítása hazánkban. 
Ügyészek Lapja, 13. évf. 2. sz. 2006. 30. o.
101 Barabás A. Tünde: Mediáció: új szerepek és feladatok az eljárásban. Ügyészek 
Lapja, 12. évf. 3. sz. 2005. 20. o.
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kítható. Így felnőne egy olyan generáció, mely már más hozzáállást 
mutatna, előremutató értékeket képviselne.

Amennyiben pozitívan állunk a kérdéshez – és miért is ne te-
hetnénk így, hiszen véleményem szerint a feltételek és a lehetőségek 
adottak a mediáció elismertségének fokozásához – számolnunk kell 
azzal, hogy a szemlélet fokozatos átalakulásának és a népszerűsítés-
nek köszönhetően növekedni fog a közvetítői eljárásra kerülő ügyek 
száma. Ez pedig – a bíróságok munkaterhének csökkentése mellett 
– a mediátorok fokozottabb „igénybevételével” jár. De vajon ele-
get tud-e tenni az adott számú képzett mediátor a megnövekedett 
ügyszám okozta kihívásoknak? Dr. Kertész Tibor elmondta, hogy 
bizonyos kereteken belül igen. Ugyanis abban az esetben, ha a medi-
átor által vitt ügyek elérnek egy meghatározott számot, akkor ettől 
kezdődően csak közvetítőként jár el, vagyis pártfogó felügyelőként a 
továbbiakban nem tevékenykedik. Ez már jelenleg is működő gya-
korlat, azonban csak egy-két megyében van rá precedens. Vagyis az 
Igazságügyi Szolgálat képes volna a jelenlegi személyi állománnyal 
is fennakadások nélkül biztosítani az ügyek ellátását.

Ez tehát nem jelenthet problémát. Az infrastrukturális feltételek 
– vagyis azok hiánya – azonban már annál inkább. A Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának mediá-
torai viszonylag kedvező helyzetben vannak, mivel külön helyiséget 
tartanak fent a megbeszélések lebonyolítására. (Bár, meg kell je-
gyeznem, egyes eszközök – például az elegendő szék – hiánycikknek 
minősülnek…) Azonban másutt akad rá példa, hogy a közvetítőnek 
először egy rendkívül „prózai” problémával kell megküzdenie, ne-
vezetesen hogy találjon egy olyan helyiséget, ahol lefolytathatja az 
eljárást. Ez volt a helyzet például Sopronban is, ahol jelenleg is a me-
diátor személyes ismeretsége révén van lehetőség a megbeszélések 
állandó helyszínen történő megtartására.

A másik, véleményem szerint tarthatatlan probléma az anyagi 
juttatások körében keresendő. Döbbenten hallottam ugyanis Durgó 
Attilától, hogy a mediátorok közvetítői munkájukért semmilyen 
plusz juttatásban nem részesülnek. Az eredeti koncepció az volt, 
hogy a közvetítőként eljáró pártfogó felügyelők pártfogói ügyeinek 
számát arányosan csökkentik, így tehát a munkateher nem növeke-
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dett volna. A gyakorlatban azonban egészen másként alakult a hely-
zet, mivel a pártfogoltak ügyei minimálisan (10%-kal) csökkentek, 
míg a mediációs ügyek – tekintettel a tetemes adminisztrációra is 
– jelentős többletterhet rónak a közvetítőkre. A jelen felállást tehát 
egyáltalán nem érzem méltányosnak.

További problémák | Mindenképp szeretnék néhány szót szólni a 
jogi szabályozásról, illetve a gyakorlat egységéről – vagyis leginkább 
ennek hiányáról. Ahogy már korábban is említettem, a jelenlegi sza-
bályozás tág teret enged a jogalkalmazás mérlegelésének. Dr. Takács 
Róbert elmondta, hogy nem is lehet ez másképp, hiszen a jogszabály 
csupán objektív feltételeket határoz meg, az egyedi eseteket a jog-
alkalmazónak (leggyakrabban az ügyésznek) kell megvizsgálnia, a 
szabályozás ezekre nem terjedhet ki (nincs is rá lehetőség). A jog-
szabályok tehát valójában eleget tesznek a velük szemben támasz-
tott követelményeknek.102 Akkor viszont mit lehet tenni?

Az ügyészség hierarchikus szervezet, így a Legfőbb Ügyészség 
iránymutatásai kötelező erővel bírnak. Jelenleg is létezik egy egy-
séges szempontrendszer, melyet az ügyészeknek döntésük megho-
zatalakor figyelembe kell venniük. Azonban ez még mindig nem 
elegendő, hiszen a gyakorlat emellett is rendkívül egyenetlen.

Dr. Takács Róbert szerint a megoldást az jelentené, ha több eljárás 
indulna a felek indítványára. Mint elmondta, jelenleg is érkeznek in-
dítványok, de sok esetben az ügyész hivatalból észleli a mediációra 
alkalmasságot és kezdeményezi az eljárást. Ez viszont – nyilvánvaló 
módon – nagyobb teret ad a diszkrecionalitásnak, mivel már az el-
járás első momentuma – az alkalmas ügy kiválasztása – is az ügyész 
mérlegelésén múlik (és sok esetben a személyes hozzáállásán, men-
talitásán, ahogy ezt már korábban említettem). Abban az esetben 
viszont, ha a felek indítványozzák, akkor ez a bizonytalansági té-
nyező már kiesik a folyamatból, és a továbbiakban csak az indítvány 
kapcsán van helye mérlegelésnek.

102 A jogi szabályozás egyébként Durgó Attila szerint is megfelelő, aki elmondta, 
hogy a mediáció bevezetése előtt lehetőség nyílt szakmai programok keretében a 
szabályozással kapcsolatos vélemények, észrevételek közvetítésére.
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Mindehhez azonban az szükséges, hogy a társadalom tagjai szé-
lesebb körben tisztában legyenek a mediáció lehetőségével, az ezzel 
kapcsolatos jogaikkal. És ezzel vissza is jutottunk a kiinduló prob-
lémánkhoz, vagyis a társadalom jelenlegi tájékozatlanságához. Lát-
ható tehát, hogy a népszerűsítés, az ismertebbé tétel nem csupán 
„öncél”, nem csak azért fontos, mert egyébként is célszerű, ha az ál-
lampolgárok tisztában vannak jogaikkal és lehetőségeikkel, hanem 
a gyakorlat egységesítése is ezt kívánja meg.

Dr. Takács Róbert még hozzátette, hogy célszerű volna a tájékoz-
tatást még előbbre tolni, egészen a rendőrség eljárásának szakaszá-
ba. Így ugyanis a felek már idejekorán tudomást szereznének arról, 
hogy mód van közvetítői eljárásra.

Ehhez természetesen az szükségeltetik, hogy a rendőrök is meg-
felelő képzést kapjanak, ezáltal fel tudják ismerni az alkalmas ügyet, 
és biztosítani tudják a megfelelő tájékoztatást. Egyébként ilyen irá-
nyú törekvések már tapasztalhatók: nemrégiben a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának mun-
katársai tréninget tartottak a rendőrségen, melynek célja az volt, 
hogy ismertebbé és elfogadottabbá tegyék az intézményt a nyomozó 
hatóság tagjai körében.

ZÁRÓ GONDOLATOK

A mediáció meglehetősen új jogintézménynek számít a magyar jog-
rendszerben, büntetőügyekben mindössze három éve alkalmazható 
eljárás. Mint minden fiatal eljárási forma, számos kérdést vet fel, és 
megosztja a róla alkotott nézeteket. Ennek egyik eredménye a jogal-
kalmazói gyakorlat egységének hiánya, ami alapjában véve nemkívá-
natos jelenség a jog területén. Ahogy azt az előbbi fejezetben is kifej-
tettem, végső soron a megoldást a mediációnak a társadalom körében 
való népszerűsítése jelentené. Ugyanakkor ennek szükségessége más 
szempontból is vitathatatlan. Nem igényel különösebb magyaráza-
tot, hogy a társadalmat az e téren tapasztalható tudatlansága kiszol-
gáltatottá teszi az igazságszolgáltatással szemben. Természetesen a 
laikusoktól egyébként sem várható el a büntetőeljárás szabályainak 
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részletes ismerete, ez olyan alapvető tétel, mellyel minden esetben 
számolni kell. Ennek ellensúlyozására szolgál a jogalkalmazók kiok-
tatási kötelezettsége, mely a büntetőeljárás számos pontján felmerül.

A mediáció esetében azonban más a helyzet. Amennyiben az ügyész 
nem értékeli akként az ügyet, hogy alkalmas lehet a közvetítői eljárásra, 
nem biztos, hogy a felek egyáltalán tudomást szereznek ennek lehető-
ségéről. (Különösen igaz ez a védő, illetve jogi képviselő nélkül eljáró 
terhelt és sértett esetében.) Felmerül a gondolat, hogy ez a hiányosság 
nem sérti-e a feleknek az eljárási jogaik gyakorlására vonatkozó jogo-
sultságát? Véleményem szerint ez a kérdés azért vetődik fel elvi éllel 
ebben az esetben, mert olyan eljárásról van szó, melyre mind hivatal-
ból, mind indítványra sor kerülhet, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy aki 
nem ismeri, nem fogja indítványozni az eljárást. Azonban honnan is 
értesülhetne róla, mikor erre vonatkozó kioktatási kötelezettsége a Be. 
alapján az eljárás során senkinek nincsen? Ezen a ponton ismét felvet-
hető az a probléma, hogy a jog nem tudásának következményeit min-
denki maga viseli. Ezek után széttárhatnánk a kezünket, hogy akkor 
nincs mit tenni, az érintettek tájékozódjanak. Ez véleményem szerint el 
is várható, azonban másik oldalon az érintett intézményektől, illetve az 
államtól is elvárható, hogy tegye lehetővé a megismerést.

A mediáció sikeres gyakorlattá válásával kapcsolatos elvárásain-
kat erősítik Györgyi Kálmán szavai:

„Hadd reméljem azt, hogy az elkövetkező évszázadot olyan gondolat 
egyre növekvő térhódítása jellemzi, amelyben nem elsősorban az el-
követett bűncselekménynek a megtorlása, hanem a bűncselekmény-
nyel megbolygatott jogi és valóságos egyensúly helyreállítása kerül 
a súlyponti kérdések közé, és amely gondolkodás nem a megtorlást, 
hanem a megbolygatott egyensúly helyreállítását, az okozott sére-
lem kiküszöbölését vagy legalábbis a csökkentését tűzi ki célul.”103

103 Györgyi Kálmán: A bűncselekmények áldozatainak emberi jogai a büntetőeljá-
rásban. In: Áldozatvédelem. Szakkönyv a bűncselekmények áldozataival foglalkozók 
számára. Budapest, BM Kiadó, 1999. 91. o.
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FÜGGELÉK

Esetleírások

A konfliktus felszínre hozása | Az adott esetben fiatal- és felnőttkorú 
felek is részt vettek az eljárásban. A fiatalkorúakkal együtt – a tör-
vényi előírások szerint – törvényes képviselőik is jelen voltak. Az 
egyik sértett édesapja már az eljárás elején magára vonta a figyelme-
met, ideges mozdulatai (pl. lábdobolás, a rágógumi ideges „őrlése” 
stb.) miatt. Nem is kellett sokáig várni, hogy dühe kitörjön, és azt a 
felnőttkorú terheltre zúdítsa, aki szintén nem maradt adós a zápo-
rozó szidalmakért. Érdeklődve figyeltem a mediátor viselkedését, és 
elismeréssel állapítottam meg, hogy arcizma sem rándult a szóára-
dat közben, viszont mikor úgy érezte, hogy a felek elérték az emlí-
tett határvonalat, feltett egy teljesen semleges kérdést. Ez hatott: a 
veszekedők lecsillapodtak, és így már sokkal nyugodtabb légkörben 
lehetett folytatni az eljárást. Később a közvetítő elmondta, hogy az 
elejétől fogva érzékelte az édesapa idegességét, ezért hagyta, hogy a 
mérge felszínre törjön. Ha nem így tesz, akkor nem sikerült volna fel-
oldani a feszült hangulatot, így azonban megállapodás született.104

A jó időben feltett, jól megválasztott kérdés jelentősége a mediáció 
során | A „jó kérdés” jelentőségének érzékeltetésére egy olyan ügyet 
választottam, melyben a terheltek fiatalkorúak voltak. A fiatalkorú-
akkal való mediálás legfőbb kihívásai: egyrészt annak elérése, hogy 
felvállalják a felelősségüket, másrészt pedig az empátia felkeltése. 
A fiatalkorúakkal való eljárás során mindig figyelembe kell venni a 
korosztályos sajátosságokat is.105

104 Az esettel a Győr-Moson-Sopron Megyei Igazságügyi Hivatal gyakorlatában 
találkoztam.
105 Kertész Tibor: A büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység gya-
korlata és módszertani kérdései. Válogatott esettanulmányok. Budapest, Fresh 
Art Design Kft., 2008. 154. o. Interneten: http://bunmegelozes.easyhosting.hu/
dok/b_ugyek_mediacio_eset ta nul  manyok.pdf (Letöltés ideje: 2010. október 23.)
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A mediáció során a közvetítő először a sértettet, majd a terheltet 
kéri meg, hogy mesélje el a történteket. Jelen esetben a fiatalkorú 
terheltek e kérdésre válasz helyett nevetni kezdtek. Mit tett ebben a 
helyzetben a mediátor? Visszagondolt saját diákéveire, és arra, hogy 
ha abba akarta hagyni a nevetést, próbált valami szomorú vagy ko-
moly dologra koncentrálni. Ezért azt mondta nekik: „Hagyjuk egy-
előre a bűncselekmény leírását, kérem önöket, beszéljünk arról, ahol 
a sértett befejezte, azaz megjelentek a rendőrök. Mi történt a rend-
őrségen? Hogy hallgatták ki önöket? Milyen érzés volt ujjlenyomatot 
adni, nyilvántartásba kerülni?”106 Ezzel a kérdéssel a mediátor elér-
te, hogy a jelenlévők komolyabbá váljanak.

Véleményem szerint ez az eset kiválóan szemlélteti, hogy a me-
diátor milyen kihívásokkal szembesülhet az eljárás során, amikor 
is minden kreativitását latba vetve, egyedüli eszközként megfelelő 
kérdésekkel szerezheti vissza a kontrollt az eljárás menete felett. 
A közvetítőnek arra is ügyelnie kell, hogy a különböző kérdéstípusok 
(pl. nyitott és zárt, reflexív kérdés, körkérdés, ún. BATNA/WATNA 
típusú kérdések, semlegesítő kérdések stb.)107 közül az adott szituá-
cióhoz illőt válassza.

A „játszmák” veszélye az eljárás eredményessége szempontjából | Ebben 
az ügyben a terhelt és a sértett szintén régebb óta ismerték egymást, 
közöttük a viszony már hosszabb ideje megromlott. A megbeszélés 
során nem sikerült előrébb jutni, mivel a felek makacsul ragaszkodtak 
ellentétes álláspontjaikhoz egy, az üggyel szorosan össze nem függő 
kérdésben. Még a különtárgyalás során sem sikerült tisztázni, hogy az 
egymást kizáró vélemények közül melyik igaz. Végül a felek egy újabb 
megbeszélés kitűzésében állapodtak meg (nem kis nehézségek árán), 
de a konkrét időpont (9 vagy 11 óra) ismét vitát gerjesztett. Ugyan 
mindketten belenyugodtak a kompromisszumos 10 órába, azonban 
a megbeszélés napján a terhelt (aki annak idején a 11 órához ragasz-
kodott) telefonált a mediátornak, hogy körülbelül egy órát késni fog. 

106 I. m. 59-60.
107 Kertész Tibor: Mediáció a gyakorlatban 1. A mediáció dinamikája. Partners 
Füzetek. Budapest, Partners Hungary Alapítvány, 2009. 91-96. o.
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A sértett egy ideig várakozott, de mivel a terhelt nem érkezett meg, és 
később már telefonon sem lehetett elérni, végül feladta, és nem szüle-
tett megállapodás.108

Kérdőív a mediációval kapcsolatos tájékozottságról

1. Hallott-e már Ön/hallottál-e már a mediációról? (A megfelelőt 
kérem aláhúzni!)

 IGEN NEM 

1.1. Ha IGEN, hol és milyen körülmények között? Írja/írd le 
néhány mondatban! (Pl. személyes tapasztalat, ismerő-
sön keresztül, munka során stb.)

2. Hallott-e már Ön/hallottál-e már a közvetítői eljárásról? (A meg-
felelőt kérem aláhúzni!)

 IGEN NEM 

2.1. Ha igen, hol és milyen körülmények között? Írja/írd le 
néhány mondatban! (Pl. személyes tapasztalat, ismerő-
sön keresztül, munka során stb.)

3. Ha hallott már/hallottál már a mediációról vagy a közvetítői eljá-
rásról, mit tud/tudsz róla? Írja/írd le néhány mondatban!

4. Ha hallott már/hallottál már a mediációról vagy a közvetítői eljárás-
ról, mi a véleménye/véleményed róla? Írja/írd le néhány mondatban!

Demográfiai kérdések:

Nem:

Életkor:

Legmagasabb iskolai végzettség:

Nagyon köszönöm a válaszadást!

108 A példatörténet a Győr-Moson-Sopron Megyei Igazságügyi Hivatal gyakorla-
tából származik.
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Ábrák, táblázatok

1. ábra: A felek közötti kommunikáció a mediációs eljárás során109

109 Forrás: Saját készítés

e. r.: egyéb résztvevők 
(pl. törvényes képviselő, 

jogi képviselő stb.)

e. r. e. r.

SÉRTETTTERHELT

MEDIÁTOR

e. r. e. r.
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2. ábra: Az áldozat-elkövető mediáció helye a helyreállító igazságszolgáltatás 
néhány intézménye körében, az érintett személyi kör alapján110

110 Forrás: Paul McCold: A helyreállító igazságszolgáltatás elmélete és gyakor-
lata. In: Herczog Mária (szerk.): Megbékélés és jóvátétel. Kézikönyv a kárhelyreállító 
 igazságszolgáltatásról. Budapest, Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület, 2003. 109. o.

áldozatsegítő 
szolgáltatások bűncselekmény 

kompenzálása

áldozatsegítő 
körök

terápiás 
közös-
ségek

családközpontú 
szociális munka

az áldozat megértését 
szolgáló tréningek

szolgáltatások az 
elkövető család-

jának

helyreállító 
bizottságok

áldozat-elkövető 
mediálás

békekörök

Áldozat
segítése

Elkövető 
felelőssége

A közösség
szerepe
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3. ábra: Az államszocialista rendszer demokratikus rendszerré 
történő átalakulása111

4. ábra: 2008. első félévében mediációra került ügyek száma 
megyénkénti bontásban112

111 Forrás: Fellegi, 2009. I. m. 162. o.
112 Forrás: Központi Igazságügyi Hivatal. http://www.kih.gov.hu/data/cms15547/
Beszamolo_mediacio_2008Ifellev.pdf (Letöltés ideje: 2010. október 30.)

I.
ÁLLAMSZOCIALISTA 

RENDSZER

KELET-KÖZÉP-EURÓPAI ORSZÁGOK

NYUGAT-EURÓPAI ORSZÁGOK

II.
KEZDETI DEMOKRA-

TIKUS RENDSZER

III.
FEJLETT DEMOKRATI-

KUS RENDSZER

• nem valósul meg a 
törvény előtti egyen-
lőség, helyette: 

 - informális eljá-
rások

 - egyéni diszkréció
• nincsenek biztosítva 

az alanyi és eljárásjogi 
garanciák

• legalitás elve
• jogállami rendszer
• jogi garanciák
• formalizálás
• bizalmatlanság az 

informális eljárások-
kal szemben

• legalitás elve
• jogállami rendszer, jogi 

garanciák
• participáció
• szubszidiaritás
• közösség-alapú szank-

ciók
• informális eljárások
• aktív állampolgárság
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5. ábra: 2009-ben mediációra került ügyek száma megyénkénti bontásban113

6. ábra: A kérdőívet kitöltők nemek szerinti eloszlása114

7. ábra: A közvetítői eljárás előnyei az áldozat és a sértett oldaláról115

113 Forrás: Központi Igazságügyi Hivatal. http://www.kih.gov.hu/data/cms15547/
Beszamolo_mediacio_2008Ifellev.pdf (Letöltés ideje: 2010. október 30.)
114 Forrás: Saját készítés
115 Forrás: Saját készítés
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8. táblázat: A közvetítői eljárás előnyei az áldozat és a sértett oldaláról116
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A közvetítői eljárás előnyei az 
ÁLDOZAT szempontjából:

A közvetítői eljárás előnyei az 
ELKÖVETŐ szempontjából:

közvetlenül bevonják a helyzet 
megoldásába és a következmények 

levonásába

elismeri a felelősségét a cselekményért, 
és belátja a következményeket, melyeket 

az áldozatnak okozott
választ kap a kérdéseire a 

bűncselekménnyel és az elkövetővel 
kapcsolatban

kifejezheti a cselekménnyel kapcsolatos 
érzelmeit, a megbánást

elmondhatja, hogy a bűncselekmény 
milyen hatást gyakorolt rá

támogatást kap ahhoz, hogy az áldozat-
nak, illetve a családjának okozott kárt 

helyrehozza

reparációhoz vagy helyreállításhoz jut lehetősége nyílik kárpótlásra vagy 
helyreállításra

az elkövető bocsánatot kér tőle bocsánatot kérhet az áldozattól
helyreállíthatja a kapcsolatát az 

elkövetővel
helyreállíthatja a kapcsolatát az 

áldozattal
lezárhatja az ügyet lezárhatja az ügyet
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CSÉFFAI ATTILA CSABA

Kötelező ügyészi részvétel bökkenője
(különvélemény)1

„Ahhoz, hogy a bíróság a peres felek vitáját mindkét vonat-
kozásban, tudni illik a tény és a jogkérdés vonatkozásában 

egyaránt helyesen döntse el, szükség van arra, hogy a bíróság a 
bizonyítékokat elfogulatlanul mérlegelhesse és a jogi következ-

tetések levonásában se legyen elfogult. Ha ugyanaz a személy, 
aki a bűncselekmény elkövetését és annak részleteit kinyomoz-

za, egyúttal ítéletet is mond az ügyben, máris nincs biztosítva 
a bíró elfogulatlansága, mert az ügy kinyomozása őt könnyen 

elfogulttá teheti. Az elfogulatlanság biztosítása érdekében szük-
séges tehát, hogy a bűnvádi perben a vádlói és a bírói funkció 
más-más személy kezében legyen. Hasonló okból szükséges a 

bírói funkció elkülönítése a védelmi funkciótól is.”
Heller Erik, 1947

BEVEZETÉS

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utóla-
gos vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeménye-
zés alapján a 991/B/2006. számú AB határozatában (a továbbiakban: 
72/2009. (VII. 10.) AB határozat;2 Abh.) arra a többségi megállapí-
tásra jutott, hogy a büntetőper során a tárgyaláson az ügyész rész-
vétele kötelező. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a 
továbbiakban: Be.) ezzel ellentétes rendelkezéseit pro futuro 2010. 
december 31-ei hatállyal semmisítette meg.

1 Itt szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Kukorelli István professzor 
úrnak a tanulmány elkészítéséhez nyújtott támogatásáért.
2 Magyar Közlöny, 96. szám (2009. július 10.)
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Az Alkotmánybíróság az Alkotmány több rendelkezéséből is 
levezette az ügyész kényszerű jelenlétét a tárgyaláson. Összegezve 
arra a következtetésre jutott, hogy az a szabály,3 amely lehetővé teszi 
a büntetőeljárás során, hogy az ügyész ne vegyen részt a tárgyalá-
son, ellentétben áll az Alkotmánynak az ügyészségre – az ügyészség 
alkotmányos jogállására – vonatkozó 51. § (1) és (2) bekezdésével. 
Az Alkotmány hivatkozott rendelkezéseinek sérelme egyben az 
Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből eredő hatalommegosztás állam-
szervezeti elvének, továbbá az Alkotmány 45. § (1) és 50. § (1) és (2) 
bekezdésének,4 a bíróság igazságszolgáltatási feladatait meghatáro-
zó alkotmányi szabályoknak, valamint az Alkotmány 57. § (1) be-
kezdésén alapuló tisztességes eljárás alkotmányos követelményének 
sérelmét is eredményezi.

Bár a határozatot legtöbben magától értetődőnek veszik, a dön-
tés azonban korántsem olyan egyértelmű, mint ahogyan azt a prob-
léma elsőként felveti. Ez félreérthetetlenül kiderül abból, hogy két 
Alkotmánybíró is különvéleményt fogalmazott meg: az Alkotmány-
bíróság elnöke Dr. Paczolay Péter és Dr. Balogh Elemér, akihez csat-
lakozott Dr. Lenkovics Barnabás.

A különvélemények jelentősége abban áll, hogy az alkotmány-
bírák véleményei nem az Alkotmány rendelkezéseinek meghatáro-
zásában térnek el egymástól, hanem magának a Be.-nek az értel-
mezésében. Ugyanis mind a többségi, mind a különvéleményekben 
felmerül a tárgyalás immanens része: a bizonyítás, csakhogy eltérő 
következtetésekre jutva. A többség azon a véleményen van, hogy a 
bíró választhat, hogy kíván-e az ügyész szerepébe kerülni, Balogh 
és Lenkovics szerint ugyanakkor a bizonyítási eszközöket „a bíró-
ság köteles ügyészi indítvány és ügyészi közreműködés nélkül is […] 
beszerezni és megvizsgálni”, míg Paczolay szerint „hivatalból álta-

3 Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 241. § (1) 
bekezdés a), c), d), e), f) pont
4 A Magyar Köztársaság Alkotmánya. 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: 
 Alkotmány 50. § (2) bekezdése szerint „A bíróság ellenőrzi a közigazgatási határo-
zatok törvényességét.” Kitétel bár valóban a bíróság igazságszolgáltatási funkcióját 
rögzíti azonban, mivel jelen határozat a büntetőeljárási jogot érinti a reá való hivat-
kozás teljesen felesleges és idegen.
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lában bizonyítás nincs”. Ezzel óriási kérdés került a felszínre, neve-
zetesen a büntető per koncepciójáról való döntés.

Az értekezést az ügyészség rövid történeti ismertetésével és miért-
jével kezdem, majd rátérek – a dolgozatom központi témájára – a tisz-
tességes eljáráshoz való joghoz a górcső alá vett AB határozattal össze-
függésben. A problematikában helyet kap – kapcsolódva az előzőekhez 
– az ügyészség szerepének vizsgálata az állam büntetőjogi igényének 
érvényesítésében, valamint a bíróság igazságszolgálati funkciójában.

E részben az értekezés egyértelművé és világossá teszi, hogy mi-
lyen hibákhoz vezethet az, ha egyes rendelkezéseket önmagukban, 
az összefüggésekből kiragadva értelmezünk. Hasznosítani kell a 
hermeneutikai megismerésnek azt az elvét és módszerét, mely sze-
rint az egészet a részből, részt az egészből ismerhetjük meg, így vá-
zolva fel a lehetséges megoldást.

A dolgozat második felében erre kerül sor, felszedve azokat az 
elvarratlan szálakat, amit maga az Abh. hozott a felszínre. Ki fogom 
mutatni a bíróra telepített bizonyítási teher (kötelezettség), a bíró 
által történő kikérdezés, valamint a bíró előzetes irattanulmányozá-
sának alkotmányellenességét, mely a dolgozat végén, annak „Függe-
lék”-ében az Alkotmánybíróságnak szóló indítványban fog testet öl-
teni. Ennek alkotmányosságának5 kérdésében az Alkotmánybíróság 
– a törvény által kijelölt szerepkörében – autentikusan, mindenkire 
irányadóan foglal majd állást. Kíváncsian várjuk… Addig is lássuk…

AZ ÜGYÉSZSÉG

Az ügyész, mint a represszió aktora

Az ügyész a büntetőeljárás dinamikus szereplője, annak mintegy 
„motorja”. A rendőrség funkciója az, hogy bizonyítékokat gyűjtsön 
és szállítson az ügyész számára, tehát feltárja mindazt, ami a bün-
tetőigény érvényesítése szempontjából jelentőséggel bír. Másfelől az 

5 Ti. indítvány megalapozottságát illetően
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ügyészhez képest a bíró statikus szereplő, aki csupán ügyészi vád 
alapján jár el és saját kezdeményezésre soha.6

Az ügyészség tehát hatóság, amely a társadalom nevében és a 
közérdek védelmében biztosítja a törvény alkalmazását mindazok-
ban az esetekben, amikor a törvénybe ütköző magatartás büntető 
szankcióval fenyegetett, szem előtt tartva mind az egyén jogait, 
mind a büntető igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságát.7

Az a körülmény, hogy az ügyész feladata a bűnüldözés, nem ho-
mályosíthatja el azt, hogy az ügyész elsődlegesen a törvényesség őre: 
ez azt jelenti, hogy pártatlan magatartást kell tanúsítania.

Történeti áttekintés (múlt és jelen)

A rendi államberendezkedés idején | „Hazánkban a polgári állam-
szervezet kialakulása előtt nem volt államügyészség”,8 ha úgy tetszik 
ügyész. Szigorúan a büntetőeljárásra koncentrálva elmondható, hogy 
1526 előtt a vád képviseletét a sértett, illetve halála esetén örököse, 
bizonyos esetekben valamely közigazgatási hatóság tagja – ispán, 
szolgabíró, várnagy – látta el.9 Később a királyi jogügyigazgató, aki 
hivatalos elnevezésében „a királyi ügyek igazgatója és a Szent Koro-
na ügyvédje”, képviselte a vádat az úgynevezett főbenjáró ügyekben, 
mint amilyen a felségsértés, vagy a hűtlenség voltak. Azonban meg-
jegyzendő, hogy a jogügyi igazgató (itt még) inkább valamiféle Királyi 
Felség ügyvédjéhez volt hasonlítható, mintsem ügyészhez, fő mozga-
tórugója tevékenységének ugyanis nem a közérdek, nem a megsértett 
jogrend helyreállítása, hanem a bűnös vagyonának elkobzása volt.

A 16-17. században már megjelentek az önkormányzati hatósá-
goknál (megyei és városi bíróságoknál) a tiszti ügyészek. A tiszti 

6 Lévai Ilona: Az ügyészség Európában. Ügyészek Lapja, 8. évf. 3. sz. 2001. 7. o.
7 Az Európa Tanács miniszteri bizottsága 2000. október 6. napján elfogadott „Az 
ügyészség szerepe a büntető igazságszolgáltatási rendszerben” című ajánlásának (a 
továbbiakban: Ajánlás) 1. pontja [Rec. (2000) 19.]
8 Nánási László: Magyarország ügyészségének vázlatos története a kezdetektől 1953-
ig. Ügyészek Lapja, 8. évf. 1. sz. 2001. 23. o.
9 Mezey Barna – Bódiné Beliznai Kinga: A törvénykezés szervei. In: Mezey Barna 
(szerk.): Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris Kiadó, 2003. 204. o.
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ügyészek10 a megye jogtanácsosai voltak, akik emellett a vád képvi-
seletében, vád alá helyezés előkészítésében, büntetések végrehajtá-
sának ellenőrzésében, sőt még védő szerepben is eljártak. Az úriszé-
ken kizárólag a földesúr ügyvédje, az uradalmi ügyész járt el.

A polgári átalakulást követően | A 18. században új felfogás kezdett 
teret hódítani Európa szerte, miszerint a bűncselekmények a társa-
dalom egészét, így a közérdeket képviselő államot is sértik, ezért an-
nak joga van fellépni az elkövetőkkel szemben a megsértett jogrend 
nevében a törvények érvényesítéséért.

A polgári államberendezkedést megteremtő 1848. áprilisi 
törvények alapján megkezdődött az új államszervezet kialakí-
tása Magyarországon. A magyar ügyészség csírái Deák Ferenc 
igazságügyminiszter rendeletével jelentek meg, amikor országos 
közvádlókat nevezett ki. A közvádló feladata volt „az álladalom érde-
kében a közkereset alá veendő bűntényeknek gyors megbosszulása”.11

A szabadságharc leverése után 1849-1850-ben a Habsburg Bi-
rodalom létrehozta az igazságügyminiszternek alárendelt állami 
ügyészi szervezetet.

Hazánkban, az 1867-es kiegyezéssel teremtődött meg a polgári 
államszervezet kiépítésének lehetősége. Az ügyészségi szervezet a 
modern államfejlődés folyamatában az 1871. évi XXXIII. törvény-
cikkel jött létre. Az ügyészség szervezetében és hatáskörében a nyu-
gat-európai úgynevezett alárendelt ügyészségi modellt követte. Ha-
tásköre a bűnvádi ügyekre, a börtönök feletti felügyeletre, valamint 
fegyelmi ügyekben való közreműködésre terjedt ki.12

Érdemes megemlíteni a kor neves szerzőjének, Fayer László bon 
mon-ját, mely szerint az ügyészség „eleinte úgy fejlődött, hogy a bíró-
ságnak tisztán informatív13 közegévé lett.”14 Ezen a felfogáson a Kú-
ria 63. számú teljes ülési határozat hozott változást 1887-ben, amely 

10 Uo.
11 Nánási, 2001. I. m. 24-25. o.
12 Fürész Klára: Az ügyészség. In: Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I. 
 Budapest, Osiris Kiadó, 2007. 587. o.
13 Ti. tájékoztató jellegű, információt közlő
14 Nánási, 2001. I. m. 28. o.
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kimondta, hogy „ügyészi indítvány nélkül a bíróság nem indíthat el-
járást, és az ügyész az eljárás bármely stádiumában elejtheti a vádat, 
és a bíróság ilyen esetben kötve van az ügyész indítványához”.

A korszak nagy jogalkotási műve, az 1896-os Bp.15 alapvetően befolyá-
solta az ügyészség szervezetét és feladatait, kiterjesztve ezzel az ügyész-
ség hatáskörét, megemelve jelentőségét. Ilyesféle példaként lehet meg-
említeni, hogy a jelenléte nélkül nem lehetett tárgyalást tartani (sic!).16

Az 1944-1945 meghozta a királyi ügyészség végét, mivel össze-
omlott az a hatalom, melynek szerveként működött.

A fordulat évének tekintett 1948 után, 1949-ben megalkotásra 
került a magyar alkotmány. Ez az ügyészséget illetően gyökeres vál-
tozást hozott. Kimondta, hogy a törvényesség megtartása felett a 
Magyar Népköztársaság legfőbb ügyésze őrködik, aki az ügyészségi 
szervezetet vezeti és irányítja. A legfőbb ügyész az Országgyűlésnek 
felelős és működéséről beszámolni köteles, ami egyben azt is jelen-
ti, hogy az alárendelt ügyészségi modellről az alkotmány áttért az 
önálló ügyészség rendszerére. Mivel azonban a szocialista jog nem 
fogadta el a hatalommegosztás elvét, így független intézményről ér-
telemszerűen nem is lehetett beszélni. Az ügyészség is rendkívül 
szoros pártirányítás alatt állt, és fontos feladata volt a politikai el-
nyomás érvényesítésében. Az apparátus egésze, mint hierarchiába 
szerveződött intézmény kifejezetten kommunista eszmékhez hű 
emberekből állt. „Minden kétséget kizáróan a pártállam egyik leg-
lojálisabb kiszolgálója volt.”17

A további évtizedek alapvető alkotmányjogi változást nem hoztak.18

Az ügyészség ma | A rendszerváltó alkotmány – a rendelkezésre 
álló és köztük radikális változást is ígérő indítványok ellenére – az 

15 A bűnvádi perrendtartásról szóló 1896:33. tc. 1900. január 1-jén lépett hatályba
16 Bp. 302. § […] A kir. ügyészség jelenléte nélkül csak a jelen törvény 41. §-ában 
meghatározott esetekben tartható meg a főtárgyalás, a mennyiben a kir. ügyészség 
a vád képviseletét közérdekből el nem vállalta. […]
17 Hack Péter (2008A): A büntetőeljárás rendje és az ügyészség alkotmányos helyze-
te. In: Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis 
de Ronaldo Eötvös nominatae. 44. köt., 2007. Budapest, ELTE, [2008]. 83. o.
18 Fürész, 2007. I. m. 586. o.
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ügyészség államszervezeti helyén és hatáskörén formálisan nem vál-
toztatott. Azzal azonban, hogy az 1989. évi alkotmányozás a hata-
lommegosztás elve mellett történt az ügyészi szervezet is független-
séget nyert. Az ügyészség tehát a rendszerváltozás előtti korszakból 
származó funkciót azóta önálló szervezeti keretek között látja el.19

A hatalommegosztás, a hatalmi ágak elválasztása elvének meg-
felelően, az állami büntető hatalom gyakorlása is megosztott lett. 20 
„A törvényhozó hatalom joga és feladata, hogy általános érvénnyel ki-
jelölje az állam büntető hatalmának jogi feltételrendszerét, alapját és 
kereteit. A végrehajtó-kormányzati és a bírói hatalom joga és feladata, 
hogy – e határok között – az egyes esetekben gyakorolja az állami bün-
tetőhatalmat. Az ügyészség mint egyik klasszikus hatalmi ágnak sem 
alárendelt, önálló alkotmányos intézmény, a büntető hatalom közpon-
ti szereplője. Alapvető feladata és joga az állam büntető igényének tár-
gyilagos, pártatlan, az alkotmányos alapjogok védelmét biztosító ér-
vényesítése a bíróság előtt” – fejti ki az Alkotmánybíróság 2005-ben.21

Az azonban mindenképpen megjegyzendő, hogy a legfőbb 
ügyésznek a parlamenti (egyszerű) többséggel történő megválasz-
tása22 az ügyészség alkotmányjogi státuszát – a legfőbb ügyész 
személyén keresztül, közvetett módon – a végrehajtó hatalomnak 
alárendelt ügyészségi modell felé mozdította. A törvényhozó és a 
végrehajtó hatalom „politikai összefonódása” ugyanis ezt támasztja 
alá.23 Ezt érzékelve, az Alkotmánybíróság az első adandó alkalom-
mal rögtön le is szögezte, hogy a legfőbb ügyész és az ügyészség 
nincs alárendelve az Országgyűlésnek, következőképp a legfőbb 
ügyész ezért sem közvetlenül, sem közvetve nem utasítható vala-
mely meghatározott tartalmú, egyedi döntés meghozatalára vagy 
megváltoztatására.24

19 Fürész, 2007. I. m. 587-588. o.
20 197/D/2000. AB határozat, 42/2005. (XI. 14.) határozat, 62/2006. (XI. 23.) AB 
határozat
21 42/2005. (XI. 14.) AB határozat
22 Az abszolút minősített többséggel történő megválasztása sem zárható ki a jövőben.
23 Balogh Zsolt – Holló András – Kukorelli István – Sári János: Az alkotmány 
 magyarázata. Budapest, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, 2002. 519. o.
24 3/2004. (II. 17.) AB határozat
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Van-e egyáltalán szükségünk ügyészségre?25,26

A kérdés abszurd, de valljuk be: jogos. A jogszolgáltatás jó ideig köz-
ponti vádhatóság nélkül működött, a modern ügyészség nálunk alig 
több mint egy évszázada jött létre. Angliában a törvénykezés a köz-
elmúltig (1986-ig) ügyészség nélkül serénykedett, mire felállították 
a Crown Prosecution Service-t.

A kérdés természetesen megválaszolható. Ehhez először azonban 
a koncepcionális kérdések áttekintése szükséges.

A büntetőeljárás rendszerét a benne érvényesülő szervezeti és 
működési elvek határozzák meg, ezek közül is elsődlegesen az eljá-
rási funkciók (a bűnüldözés, a vád, a védelem és az ítélkezés) meg-
osztása az alanyok között, vagy ennek hiánya, az alanyokat megil-
lető jogosultságok, az eljárás felosztása eljárási szakaszokra és ezek 
egymáshoz való viszonya. A büntetőeljárás több ezer éves történetét 
vizsgálva három fő rendszer különíthető el: vádelvű, nyomozóelvű 
és a vegyes rendszer. Az első kettőt a szakirodalom egymást kizáró-
ként, a harmadikat pedig a két ellentétes rendszer hibáit kiegyenlítő, 
optimális rendszerként szokta feltüntetni.27

A nyomozóelvű (inkvizitórius) rendszer lényege – mint neve is 
mutatja – a nyomozás, a tényállás valósághű felderítésére törekvés 
és nem a bizonytalan, misztikus isteni beavatkozás vélt jeleinek 
megtapasztalása alapján történő ítélkezés. Kialakulása a katolikus 
egyházhoz kötődik.28 Kezdetben egyházi bűncselekmények és sze-
mélyek, majd fokozatosan világi bűncselekmények és személyek 
esetén alkalmazták, bár legszorosabban a boszorkányüldözésekhez 
kapcsolódik. Az eljárás hivatalból indult, tehát nem volt szükség 
senki felhatalmazására. A bűnüldözésre és felelősségre vonásra kü-
lön szervezet (inkvizíció) volt, amelyben az eljárási funkciók nem 
különültek el egymástól. Az eljárás jellemzője volt a zártság, titkos-

25 Értsd: erre a célra létrehozott professzionális vádhatóság
26 A kérdés Bárd Károly tollából származik. Lásd: Bárd Károly: Milyen ügyészséget 
szeretnénk? In: Trócsányi László (szerk.): A mi Alkotmányunk. Vélemények és  elemzések 
Magyarország Alkotmányáról. Budapest, Complex Kiadó, 2006. 339-342. o.
27 Király Tibor: Büntetőeljárási jog. Budapest, Osiris Kiadó, 2008. 31. o.
28 III. Ince, IV. lateráni zsinat, 1215.
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ság és a nyilvánosság teljes kizárása. Csupán az ítélet végrehajtása 
történt a nyilvánosság előtt.29 A nyomozóelvű eljárással szemben 
történelmi okokból eleve sok a fenntartás.30 E fogalomhoz kötődik a 
már említett boszorkányperek képe, a kínvallatások, a bírói önkény 
és a humánumot megcsúfoló „igazságszolgáltatásé”.

A vádelvű (akkuzatórius) eljárás ezzel ellentétben az egymással 
szemben álló egyenlő jogú felek jogvitája. Az eljárás a felek kezde-
ményezésére indult, de a sértett a vádlottal kiegyezhetett, és a vádat 
bármikor elejthette. A bírói feladat így „csak” és kizárólag az igazság 
megállapítása volt a jogvita eldöntés útján. A bíró ennek megfele-
lően passzív, a bizonyítás a felek dolga. Az akkuzatórius eljárásban 
az eljárási feladatok megoszlottak, a vád, a védekezés és az ítélkezés 
funkciója személyileg is elkülönült.31 Ezen eljárási rend alapján, te-
hát modern perjogi értelemben vett ügyész nem volt; vádló a bűn-
cselekmény károsultja (sértettje) vagy ennek képviselője; az egész 
társadalmat, államot ért sérelem esetén pedig bármelyik polgár le-
hetett (népvád; actio popularis).

A büntetőeljárás vegyes rendszere a vádelvű és a nyomozóelvű eljárás 
elemeit vegyíti, olyan elegyet hozva létre, amely a jogállamiság eszméjét 
szem előtt tartva mindkét eljárási rendszerből a helyes elemeket veszi át.

A demokratikus jogállamban a büntető hatalom az állam – alkot-
mányosan korlátozott – közhatalmi jogosítványa a bűncselekmény 
elkövetőinek büntetőjogi felelősségre vonása. Ebben a büntetőjogi 
rendszerben a bűncselekmények a társadalom jogi rendjének sérel-
meként szerepelnek és a büntetés jogát az állam gyakorolja. A bűn-
cselekmények ténylegesen okozhatnak magánsérelmet, azonban 
a társadalom, a jogrend megsértéseként való értékelésük vezetett 
az állam büntető hatalmához, az állami büntetőmonopóliumhoz. 
A bűnüldözés kizárólagos joga egyben a büntető igény érvényesí-
téséről való gondoskodás kötelezettségét jelenti. Ezt tükrözi a hi-
vatalból való eljárás törvényben rögzített büntetőeljárási alapelve, 

29 Farkas Ákos – Róth Erika: A büntetőeljárás. Budapest, KJK-KERSZÖV Jogi és 
 Üzleti Kiadó, 2005. 29-30. o.
30 Király, 2008. I. m. 32. o.
31 I. m. 31-32. o.



71K Ö T E L E Z Ő  Ü G Y É S Z I  R É S Z V É T E L  B Ö K K E N Ő J E . . .

amely szerint a büntetőügyekben eljáró hatóságok a törvényben 
megállapított feltételek fennállása esetén kötelesek a büntetőeljá-
rást lefolytatni.32 E hivatalból való eljárás elve, mint a nyomozóelv 
immanens eleme – már említetten – a XVIII. században Európa 
szerte elterjedt, noha szintén ebben a században indult el az a folya-
mat, amely „célul a nyomozóelvű eljárás felszámolását tűzte ki”.33 
A sértett háttérbe szorításával viszont szükségképpen a vádelv eljá-
rási feladatainak megosztásának elvét (is) újra kellett gondolni. Erre 
pedig egy állami vádhatóság létrehozása volt a legalkalmasabb. Tilk 
megjegyzi, hogy a nyomozóelv legfőbb korlátozását egyúttal magá-
nak az államügyészségnek a létrehozása – mely egy addig ismeret-
len új vádközegként jelenhetett meg – adta.34

A fentiek alapján a kardinális kérdés már megválaszolható: nin-
csen olyan kényszerítő elv, ami az ügyészség – mint erre a célra lé-
tesített professzionális vádhatóság – létrehozására kötelező igenlő 
választ követelne. Elterjedésének nem elvi, hanem gyakorlati okai 
vannak, ami e szerv hatékonyságában keresendő. Azt azonban min-
denképpen meg kell állapítanunk, hogy demokratikus jogállamban 
az állam büntetőjogi igényét kizárólag – néhány kivételtől eltekint-
ve – közhatalommal felruházott, ítélkező szervtől elkülönülő állami 
szerv láthatja „csak” el.35

Ennek a fogalomnak nyilván megfelel az ügyészség is, de meg-
felelhetne egy bűntényeket felderítő közigazgatási szerv is, amely 
szervnek a vezetője lenne jogosult a közhatalmi aktusok kibocsá-
tására (vádemelés, vádelejtés stb.) és a bíróság előtt a képviseletet 
megbízott36 (ügyvéd, jogtanácsos stb.) látná el.37

32 40/1993. (VI. 30.) AB határozat
33 Tilk Ferenc: Büntető perjogi jogelvek és az ügyész az 1896. évi bűnvádi 
 perrendtartás tükrében. Ügyészek Lapja, 8. évf. 5. sz. 2001. 49. o.
34 I. m. 49. o. 12. jegyzet
35 Ti. vádmonopólium korrektívumai. A témáról lásd részletesen: Grósz Tamás: A 
szubszidiárius magánvád elutasításának esetei – a Be. 231. § (2) bekezdésébe foglalt 
elutasítási okok. Magyar Jog, 56. évf. 7. sz. 2009.
36 Ráadásul az ügyészi megbízott nem is idegen a magyar jogrendszertől. Lásd a 
1896:33.tc. és az 1897:34.tc. vonatkozó rendelkezésit.
37 Nyilván ez utóbbi az Ajánlás 1. pontja szerint szintén (quasi) ügyészségnek 
 tekinthető.
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PROBLEMATIKA

A tisztességes eljárás és az ügyész

Az Alkotmány 57. § (1) bekezdése szerint „A Magyar Köztársaság-
ban a bíróság előtt mindenki egyenlő, és mindenkinek joga van ah-
hoz, hogy az ellene emelt bármely vádat, vagy valamely perben a jo-
gait és kötelességeit a törvény által felállított független és pártatlan 
bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.”

A büntetőügyekben a bíróságnak az Alkotmány és a Be. szerin-
ti eljárási feladata, hogy a vád felől tisztességes eljárás lefolytatása 
után pártatlan döntést hozzon.

A tisztességes eljárás ( fair trial) olyan minőség, amelyet „az eljárás 
egészének és körülményeinek figyelembevételével lehet csupán meg-
ítélni. Ezért egyes részletek hiánya ellenére éppúgy, mint az összes 
részletszabály betartása dacára lehet az eljárás ’méltánytalan’ vagy 
’igazságtalan’, avagy »nem tisztességes«” – fejtette ki az Alkotmány-
bíróság 1998-ban.38 A tisztességes eljárásnak számos nem nevesített, 
de elismert és több kifejezetten nevesített összetevője van. Ez utóbbi-
ak közül az egyik a bíróság pártatlanságának kívánalma, amelynek a 
védelemhez való joggal összefüggésben is kiemelt a szerepe.39

Az Alkotmánybíróság a bíróság pártatlanságának alkotmányi kö-
vetelményrendszerét első ízben vizsgáló 67/1995. (XII. 7.) AB határo-
zatában rámutatott, hogy: „A pártatlan bírósághoz való alkotmányos 
alapjog az eljárás alá vont személy iránti előítélet mentesség és elfo-
gulatlanság követelményét támasztja a bírósággal szemben. Ez egy-
részt magával a bíróval, a bíró magatartásával, hozzáállásával szem-
beni elvárás, másrészt az eljárás szabályozásával kapcsolatos objektív 
követelmény: el kell kerülni minden olyan helyzetet, amely jogos két-
séget kelt a bíró pártatlansága tekintetében.” Így szükségképpen át 
kell tekintenünk a bíró szerepét a büntetőeljárásban, legfőbbképpen 
a tekintetben, hogy az Abh. kihatással volt-e egyáltalán reá.

38 6/1998. (III. 11.) AB határozat
39 14/2002. (III. 20.) AB határozat
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A bíró szerepe a bizonyításban | A bevezetőben – mint ahogy már 
szó volt arról – az Abh. többségi és különvéleményeinek jelentősége 
abban áll, hogy az Alkotmánybírák a bíró szerepét40 egymástól el-
térő módon látják a büntetőper folyományában: (a) a többségi véle-
mény szerint a bírónak, ha nem akar, nem kell az ügyészi szerepbe 
kerülnie, viszont ilyenkor előfordulhat, hogy „a bíróság […] az ügyé-
szi jelenlét hiánya miatt nem tudja maradéktalanul ellátni alkot-
mányos feladatát: az igazságszolgáltatást”. (b) Balogh és Lenkovics 
különvéleményükben bár kifejtik, hogy a tisztességes eljáráshoz 
való jog érvényesítésének feltétele az eljárási feladatok elkülönítése, 
végső soron mégiscsak arra a következtetésre jutnak, hogy a bíróság 
minden szempontból való megalapozott tényállás meghozatalának 
követelménye esetenként ezt felülírhatja. Abban az esetben – fejtik 
ki –, ha erre csak úgy van mód a konkrét eljárásban, hogy az ügyész 
által nem biztosított bizonyítási eszközöket kell beszerezni, úgy a 
bíróság köteles ügyészi indítvány és ügyészi közreműködés nélkül 
(sic!) is ezeket beszerezni és megvizsgálni. (c) Paczolay szerint hiva-
talból általában bizonyítás nincs [Be. 4. § (1) bekezdés] – a vádlón 
van a bizonyítási teher, távollétében is. Ennek alátámasztásául a Be. 
törvény további két szakaszát is idézi.41 Mindezekre alapozva meg-
állapítja, hogy „a Be.-nek ezek a szabályai alkalmasak annak bizto-
sítására, hogy az ügyészi és bírói funkció elkülöníthető maradjon”.

Látható tehát, hogy a három vélemény a bíró, s így a bíróság sze-
repét eltérően értelmezi a büntetőeljárás során. Ez pedig igaz akkor 
is, ha Paczolay és a többségi vélemény e tekintetben nem áll teljes el-
lentétben egymással, azonban végső soron – a hasonlóságok ellenére 
– mégiscsak más és más következtetésre jutnak az ügyész helyzetére 
vonatkozóan, ami az ügyész és a bíró alkotmányos feladatellátásának 
eltérő súlyú értelmezésére vezethető vissza.42 Ugyanakkor Balogh és 
Lenkovics egyértelmű szembenállásukat fogalmazzák meg a többség-
gel, nem titkolva véleményükben az ügyészi szerep másodlagosságát.

40 Ti. a bizonyításban betöltött szerepével kapcsolatban
41 Be. 305. § (1) bekezdés; Be. 313. §
42 Még a többség véleményében a bíróság igazságszolgáltatási funkciója, addig 
Paczolay esetében az ügyész vádmonopóliuma a hangsúlyosabb.
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A bíróság szerepének tisztázása mellett azonban nem mehetünk el, 
hogy ha az ügyész büntetőperben való részvételéről megalapozott ál-
lásfoglalást akarunk kialakítani. Talán szerencsésebb lett volna, ha ma-
guk az Alkotmánybírák (is) egységes elvi alapra helyezkedtek volna eme 
koncepcionális kérdésben, mivel ez a jövőben úgyis elkerülhetetlen lesz.

A jogirodalmat és a bírói gyakorlatot szintén foglalkoztatta már a 
kérdés. A problémát voltaképpen a 2006-os a büntetőeljárási novella43 
hozta a felszínre, amikor is a Be. 75. §-ának kiegészítésére került sor 
azzal, hogy „ha az ügyész nem indítványozza, a bíróság nem köteles a 
vádat alátámasztó bizonyítási eszközök beszerzésére, és megvizsgálá-
sára”. A novella indokolása kifejti, hogy „a független és pártatlan bíró-
ság eljárási helyzetétől idegen követelmény lenne a vádat alátámasztó 
bizonyítékok hivatalból történő beszerzésének és megvizsgálásának 
kötelezettsége, az ügyészség feladatának viszont szerves része e bizo-
nyítékok felkutatása, beszerzése és vizsgálata, [így] a törvény egyér-
telművé teszi, hogy a vádat alátámasztó bizonyítékok beszerzésére és 
megvizsgálására vádlói indítvány hiányában a bíróság nem köteles”. 
A továbbiakban a 14/2002. (III. 20.) AB határozatból idézi – bár arra 
való hivatkozás nélkül – az idevonatkozó részeket.

A törvény szövegezése lehetőséget ad többféle értelmezés ki-
alakítására, mint ahogy ezt az Abh. nyomán is észlelhettük, amely 
nem kívánatos elem a jogrendszerben. Jagusztin Tamás szerint az 
egyik értelmezés problematikája, hogy a bíró a vád bizonyításának 
hivatalbóli kötelezettsége a vádló-bírót helyezné előtérbe, míg a vád 
benyújtása után annak sorsa a közvádló oldalán semmiféle kocká-
zati tényezőt nem jelentene. Másik értelmezés esetén a teljes bírói 
passzivitás mellett hozott ítélet is megalapozott lenne, amely ellen-
tétben áll a bíróság alkotmányos kötelezettségével.44

A bíróság is kialakította saját értelmezését és kifejtette, hogy „a 
bíróság bizonyítási kötelezettsége tekintetében semmiféle változás 
nem történt”, és kissé érces hangon megjegyzi, hogy „a Be. 75.§ (1) 

43 A 2006. évi LI. törvény a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 
 módosításáról.
44 Jagusztin Tamás: Megváltozott ügyészi szerepek? Ügyészek Lapja, 15. évf. 2. sz. 
2008. 64. o.
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bekezdés II. fordulata csupán üzenet értékű, szimbolikus jelentő-
sége van, az alkalmazása azonban kockázattal jár.”45 Ugyanis miu-
tán megmaradt a bíróságnak a Be. 75.§ (1) bekezdésében szereplő, 
a tényállás valósághű megállapítására vonatkozó kötelezettsége, a 
hivatalból való bizonyítás lehetősége, a bíróság a bizonyítási eljárás 
során minden olyan rendelkezésre álló bizonyíték megvizsgálásá-
ra és értékelésére köteles, amely a tényállás tisztázásához szüksé-
ges. Ha egy rendelkezésre álló, tehát ismert, de az ügyész által nem 
indítványozott bizonyíték megvizsgálását a bíró elmulasztja, és ez 
vezet az ítélet megalapozatlanságához (felderítetlenség), akkor a 
másodfokú bíróság, vagy bizonyítás kiegészítés útján küszöböli ki a 
megalapozatlanságot, vagy ha ez nem lehetséges, hatályon kívül he-
lyezéssel él.46 A bírói gyakorlat tehát a tárgyi (anyagi) igazságosságot 
tűzte ki a büntetőítélkezés zászlajára.

Kétségtelen, hogy az ismertetett bírói gyakorlat összecseng az 
Abh.-ban a Balogh és Lenkovics által képviselt értelmezéssel. „A ’jo-
got’ végül is a bíróságok saját értelmezésük szerint állapítják meg”,47 
így kiindulópontnak (is) ezt kell tekintenünk.

Megjegyzem, hogy bár kiindulópontnak ezt tekintem, ettől eltérő 
álláspontra helyezkedem. Véleményem szerint a büntetőeljárás tel-
jes rendszerének helyes értelmezése mellett a Be. 75. §-ának követ-
kezetes alkalmazása semmilyen kockázati tényezőt nem telepít ma-
gára a bíróságra. Az ítélet megalapozatlansága ugyanis nem jelenhet 
meg automatikusan eljárási hibaként. Az ügyészi indítvány hiányára 
visszavezetett „megalapozatlanság” a vád megalapozatlanságát je-
lenti, hiszen a vád helytállóságának kötelezettsége nem eshet a bíró 
terhére, aminek tehát a vádlott felmentésére kell vezetnie, ellenben 
azzal a „megalapozatlansággal”, amely a bírói hibára vezethető visz-

45 A Fővárosi Bíróság 2006. június 12-i kollégiumi ülés alapján készült összefogla-
lójából, 2006.El.II.C.6/10. szám
46 Frech Ágnes ettől eltérő álláspontra helyezkedik, mikor kifejti, hogy „Ha 
 következetesen visszük végig a szabályt [Be. 75. §-át], akkor a másodfokú bíró-
ságnak helyben kell hagynia a teljes bírói aktivitás mellett hozott döntést, és azt a 
 határozatot is, amely a „passzív bírói eljárás” mellett született.” Forrás: http://www.
fovarosi.birosag.hu/szellemimuhely/osszefoglalo.pdf (Letöltés ideje: 2009. 10. 22.)
47 38/1993. (VI. 11.) AB határozat
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sza (elutasított bizonyítási indítvány).48 A megalapozatlanság auto-
matikus eljárási hibaként való kezelése az ártatlanság vélelmével 
szöges ellentétben áll; az a másodfokú bíróság ugyanis, aki az ügyész 
helyett bizonyít már állást is foglalt a vádlott bűnösségét illetően.

A tárgyaláson való részvétel jogának gyakorlása kizárólag célsze-
rűségi kérdés | Az Abh. megállapította, hogy a „pergazdaságossági 
és eljárás-egyszerűsítési szempontok nem szolgálhatnak indokul a 
büntetőeljárási garanciák félretételére, nem indokolhatják, hogy a 
vádfunkciók és az igazságszolgáltatási funkciók esetszerű keveredé-
se révén kétség merüljön fel a bíróság pártatlansága, az eljárás tisz-
tességes voltát érintően”. Ezzel a legmesszebbmenőkig egyet lehet 
érteni. Azzal azonban már nem, hogy az Alkotmánybíróság ezzel (is) 
magyarázta a Be. azon szakaszainak alkotmányellenességét, amely 
lehetővé tette az ügyész esetleges távolmaradását a büntetőpertől.

Az ügyész kötelező részvétele tudniillik semmilyen összefüggés-
ben nincs a tárgyalás tisztességes voltával. Hiába ültetjük be kötelező 
jelleggel a tárgyalásra a büntetőakta fedőlapját unatkozóan satírozó 
ügyészt, ettől még a tárgyalás nem válik tisztességessé, hiszen az Al-
kotmánybíróság érintetlenül hagyta a Be. törvény azon szakaszait,49 
amellyel a bíró, illetve az ügyész eljárásjogi helyzetén tartalmi ala-
pon változtatott volna, s a bírónak továbbra is lehetősége van arra, 
hogy az ügyész szerepébe bújjon,50 az akár ott van, akár nincs. Így 
tehát a tárgyalás minőségén nem – legfeljebb csak annak látszatán 
– változtat az ügyészi részvétel kényszerítő jelleggel való kötelezése.

A jelenlegi büntetőeljárási rendszer az ügyészre semmilyen koc-
kázati tényezőt nem telepít, ellenben az eljáró bíróval. A bíró viseli 
a megalapozatlanság következményeit, függetlenül az ügyész tár-
gyaláson – vagy azon kívül – kifejtett magatartásától. A jelenlegi 

48 Lásd Mattochia v. Olaszország ügy
49 Például: Be. 75. §; Be. 268. § (1) bekezdés; Be. 305. § stb.
50 A védő szerepét külön azért nem emelem ki, mert az ügyészre való  hivatkozásnál 
már ebbe beleértem. A Be. 28. § (1) bekezdése szerint az ügyész kötelessége, hogy 
mind a terheltet terhelő és mentő, mind a büntetőjogi felelősséget súlyosító és eny-
hítő körülményeket az eljárás minden szakaszában figyelembe vegye. Így tehát az 
ügyész quasi védői feladatot is ellát.
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konstelláció az ügyész közvádlói jogosítványainak részbeni átvétele 
miatt a pártatlan bíró helyett a vádló-bírót helyezi előtérbe.51

A tisztességes eljáráshoz való jog sérelme valóban megállapít-
ható, azonban az nem az ügyészi jelenlétből vagy annak hiányából, 
hanem a büntetőeljárás jelenlegi koncepciójából, a bíró szocialista 
szerepfelfogásából adódik.

Az Alkotmánybíróság az ügyész feladatával kapcsolatban kifej-
tette elvárásait, amelyek sajnos még a mai napig sem tükröződnek 
vissza a büntetőeljárási rendszerünkben: „A váddal való rendelke-
zésből fakadó eljárási feladatok teljesítése vagy elmulasztása kizá-
rólag az ügyész hivatásbeli felelőssége. Az ügyésznek az e feladat 
teljesítéséhez szükséges jelenléti, kérdezési, indítványtételi és egyéb 
jogát a Be. a bírósági eljárásban teljeskörűen biztosítja. Annak vizs-
gálata pedig, hogy az ez irányú felelősségéből fakadó kötelezettsé-
geinek az ügyész tárgyaláson vagy tárgyaláson kívül hogyan tesz 
eleget, milyen szempontok vezérlik a tárgyaláson való részvétel 
jogának gyakorlásánál, kizárólag célszerűségi kérdés, s mint ilyen, 
nem tartozik az Alkotmánybíróság által értékelendő szempontok 
sorába. Az állami büntető igény érvényesítése az ügyész alkotmá-
nyos kötelezettsége és ennek a szakmai, hivatásbeli mulasztásból 
eredő elenyészése kockázatát is az ügyész viseli. A kockázat csök-
kentéséhez fűződő érdek semmiképp nem lehet erősebb, mint a 
tisztességes eljáráshoz való jog érvényesítése. Ez utóbbinak viszont 
alapvető feltétele az eljárásbeli funkciók tiszta elkülönítése.”52

Összefoglalva tehát megállapítható, hogy az ügyész tárgyaláson 
való részvétel jogának gyakorlása, kizárólag célszerűségi kérdés, 
s mint ilyen, nem tartozik az Alkotmánybíróság által értékelendő 
szempontok sorába; a tisztesség eljáráshoz való joggal pedig nincs 
közvetlen összefüggésben. Közvetett összefüggés is csak abban az 
esetben lenne megállapítható, ha az ügyészi jelenlét vagy annak hiá-
nya a felek eljárási funkciójára kihatással volna. Erről azonban nem 
beszélhetünk, mivel a büntetőeljárási jogunknak nincs két rétege.

51 Vö. 14/2002. (III. 20.) AB határozat
52 14/2002. (III. 20.) AB határozat
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Az ügyész szerepe az állam büntetőjogi igényének érvényesítésében 

Az igazságszolgáltatásban való részvétel az ügyészség alkotmányos 
kötelessége. Az Alkotmány 51. § (1) bekezdése szerint az ügyészség 
gondoskodik az állampolgárok jogainak védelméről és a bűncselek-
mények üldözéséről. A bűnüldözés révén és a vádképviselet útján 
az ügyészség önálló nevesített jogosítványokkal (vádképviselet53 és 
vádelv) résztvevője az igazságszolgáltatásnak.54 Az ügyészséget te-
hát a – szélesebb értelemben vett – igazságszolgáltatás rendszeré-
ben az Alkotmányban meghatározott jogok illetik meg, és feladato-
kat köteles ellátni.55

Az ügyész tevékenységét és feladatait tehát nem lehet önmagában 
megítélni és önmagában szabályozni, hanem csak annak az eljárás-
jogi rendszernek függvényében, amelyben tevékenysége, felada-
ta magának a rendszernek része, és amely rendszerből, a rendszer 
munkamegosztásából következik a hivatás sajátképpenisége.

Az Abh. megítélése szerint az ügyész tárgyaláson való jelenléte a 
közvádlói feladatának, mint alkotmányos feladatának elválasztha-
tatlan eleme, azt az Alkotmány alapján ellátni köteles, így – ez okból 
is – alkotmányellenesnek találta az ügyészség távolmaradását lehe-
tővé tevő büntetőeljárási szabályt. Ezt egy korábbi határozatával 
támasztotta alá, mely kifejti, hogy „Az Alkotmány az igazságszol-
gáltatást, a bűncselekmény elkövetőinek megbüntetését a bíróság 
funkciójaként határozza meg [45. § (1) bekezdés, 50. § (1) bekezdés]. 
A funkció teljesítésének – főszabályként – elengedhetetlen feltétele, 
hogy az ügyészség teljesítse a közvádlói jogállásból adódó alkotmá-
nyos feladatát [51. § (1) és (2) bekezdés]”.56

Az Abh. állításához azonban nyomatékos kétség fűződhet, mivel 
a pillérként használt AB határozatban57 az ügyész közvádlói jogo-

53 Alkotmány 51. § (2) bekezdése szerint az ügyészség „képviseli a vádat a bírósági 
eljárásban”.
54 52/1996. (XI. 14.) AB határozat
55 3/2004. (II. 17.) AB határozat
56 62/2006. (XI. 23.) AB határozat
57 Uo.
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sítványának teljes elenyészéséről volt szó akkor, amikor az ügyész a 
vádiratot az eljárási határidőn túl nyújtotta be. Ezen jogosítványát 
azonban a tárgyaláson való jelenlét semmilyen formában nem érinti. 
Az ügyésznek a tárgyalásról való távolléte esetén sem szűnnek meg 
a törvényben biztosított (vádképviselet, vádelv) jogosítványai, mivel 
azok „a Be. szabályai szerint a vádfunkcióból következő feladatok gya-
korlása elválaszthatatlanul az ügyészhez tapad[nak]”.58 Paczolay úgy-
szólván torkán ragadja meg a lényeget, mikor felhívja a figyelmet arra, 
hogy a „vádképviselet megvalósul tárgyalás nélkül is, az egyszerű-
sített eljárásokban (lemondás a tárgyalásról, tárgyalás mellőzése)”.59

A témával kapcsolatos szoros összefüggése gyanánt meg kell em-
lítenünk a terhelt részvételét is az eljárás során. Bár a Be. expressis 
verbis nem mondja ki, de a terhelt részvétele ugyancsak kötelező a 
tárgyaláson (a védőé nem). Ez alól szigorú feltételrendszerrel van 
csupán kivétel, mikor a terhelt távollétében is megtartatható az ér-
demi tárgyalás.60 A szabályozáson az utóbbi időben repedések jelen-
tek meg, mivel fenntartásának semmilyen elvi és gyakorlati indoka 
nincs, sőt inkább csak hátrányai61 emlegethetőek föl. Véleményem 
szerint a távol maradt terhelt nem az eljárás alól vonja ki magát, 
hanem a védekezés jogos módját választja, ugyanúgy, mint amikor 
a vallomás megtagadásának jogával él.62 Az Európai Közösségek Bi-
zottsága nem véletlen foglalkozik az Ártatlanság vélelméről kibo-

58 14/2002. (III. 20.) AB határozat
59 Abh.
60 BH2006. 271: Szabályszerű idézés ellenére meg nem jelent szabadlábon lévő 
terhelt távollétében a tárgyalás nem tartható meg, ha a terhelt távolmaradását a 
védője azonnal, később pedig orvosi igazolás csatolásával írásban kimenti, ezért az 
elővezetésének a törvényi előfeltételei hiányoznak. A kimentés ellenére az érdemi 
tárgyalásnak a terhelt távollétében való megtartása az ítélet hatályon kívül helyezé-
sét eredményező eljárási szabálysértés. [1998. évi XIX. törvény 69. § (1) bekezdés a) 
pont, 281. § (2) és (5) bekezdés, 373. § (1) bekezdés II/d) pont]
61 Kedvelt eljárás elhúzási trükk a terheltek váltogatott távolmaradása.
62 Az Alkotmánybíróság álláspontja ettől eltérően az, hogy a védelemhez való jog 
nem terjed ki az elrejtőzésre, illetve a szökésre; a védekezéshez való jognak korlátot 
szabnak a terhelt megjelenését, jelenlétét biztosító eljárási kényszercselekmények. 
[41/2003. (VII. 2.) AB határozat]



80 C S É F F A I  A T T I L A  C S A B A

csátott Zöld könyvében63 – egyebek mellett szintén –, a tagállamok-
ban eltérő módon szabályozott, a terhelt távollétében lefolytatott 
eljárásokkal. Bár e kérdésnek64 a kifejtése messzire mutatna a dol-
gozat témáját érintően, azonban annyi mégis megjegyzendő, hogy a 
formális, tartalom nélküli szabályok ideje lejárt. Ez pedig az ügyész-
re vetítve azt jelenti, hogy az ügyész önálló jogosítványainak – tar-
talom – érintése nélkül a tárgyaláson való részvételre kötelezése 
puszta formalitás, melynek semmilyen alkotmányjogi alapja nincs.
Összefoglalva megállapítható, hogy az ügyészség alkotmányos jog-
állást szabályozó 51. § (1) és (2) bekezdése és az ügyész tárgyaláson 
való részvételre kötelezése ekként nem áll értékelhető alkotmányjo-
gi összefüggésben.

Az ügyész szerepe a bíróság igazságszolgálati funkciójában

A büntetőügyekben a bíróságnak az Alkotmány és a Be. szerinti el-
járási feladata, hogy a vád felől tisztességes eljárás lefolytatása után 
pártatlan döntést hozzon.

Az Alkotmány 50. § (1) bekezdése szerint „A Magyar Köztársaság 
bíróságai védik és biztosítják az alkotmányos rendet, a természetes 
személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek jogait és törvényes érdekeit, büntetik a bűncselekmé-
nyek elkövetőit.”

A bírói hatalom, amely elválik a törvényhozó és végrehajtó hata-
lomtól, az állami hatalomnak az a megnyilvánulása, amely az erre 
rendelt szervezet útján a vitássá tett vagy megsértett jogról – tör-
vényben szabályozott eljárás során kötelező erővel dönt.65 A bírói 
hatalomhoz kapcsolódó, az eljárási törvényben szabályozott közha-
talmi tevékenység az igazságszolgáltatás.66

Az Abh. szerint a bíróság – ha nem akar ügyészi szerepbe kerülni 
– (pusztán) az ügyészi jelenlét hiánya miatt nem tudja maradéktala-

63 COM(2006) 174 végleges, Brüsszel, 26.4.2006.
64 A témáról lásd részletesen: Bárd Károly: Emberi jogok és büntető igazság-
szolgáltatás Európában. Budapest, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 2007. 190-204. o.
65 53/1991. (X. 31.) AB határozat
66 52/1996. (XI. 14.) AB határozat
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nul ellátni alkotmányos feladatát: az igazságszolgáltatást. Ezt az előző 
pontban ismertetett AB67 határozattal támasztja alá. Az ott leírtakat 
ezen pont alatt is irányadónak tekintem, megismételni nem kívánom.

Ezen kérdés kulcspontja, hogy anyagi vagy alaki igazságszolgál-
tatást kívánunk e meg a bíróságtól. Az Abh. – az eddig töretlen 
gyakorlattal szakítva – az anyagi igazságot tűzte ki célul a büntető 
bíróságok számára, annak ellenére, hogy az alkotmányos bírósági 
eljárás az alaki igazságosság talaján áll ( fair trial). 

Az Alkotmánybíróság már 1992-ben kifejtette, hogy „az anyagi 
igazság érvényesülésére” éppúgy nem biztosít (nem biztosíthat) ala-
nyi jogot az Alkotmány, mint ahogy arra sem, hogy egyetlen bíró-
sági ítélet se legyen törvénysértő. Ezek a jogállam céljai és feladatai, 
amelyek megvalósulása érdekében megfelelő – elsősorban eljárási 
garanciákat nyújtó – intézményeket kell létrehoznia, és az érintett 
alanyi jogokat garantálnia. Az Alkotmány tehát az anyagi igazság 
érvényre juttatásához szükséges és az esetek többségében alkalmas 
eljárásra ad jogot. Az 57. §-a bírósági eljáráshoz biztosít alanyi jogot, 
s nem azt garantálja, hogy annak eredménye minden esetben helyes 
lesz.68 Az Alkotmánybíróság még azt is kimutatta, hogy „az Alkot-
mány 57. § (1) bekezdése sem biztosít alkotmányos jogot a büntető 
igény létének vagy hiányának kizárólagos bírósági eldöntésére.”69

Az anyagi igazság útjában állhatnak az ügyész közhatalmi aktu-
sai, vagy azok hiányai is. Ilyen például az ügyész akár vétkes, akár 
vétlen vádelejtése.70 A bíróságnak mégsincs olyan jogi eszköz a bir-
tokában, amellyel az eljárást folytathatná és érdemi határozatot 
hozhatna. Ilyen eszközök biztosítása a funkciók egyesítését vonná 
magával, amely már súlyosan sértené a pártatlan bírósághoz való 
jog alkotmányi követelményét.71 A szocialista büntetőeljárási törvé-
nyektől72 azonban egy ilyen intézmény sem állt távol, mivel „ameny-

67 62/2006. (XI. 23.) AB határozat
68 9/1992. (I. 30.) AB határozat
69 42/1993. (VI. 30.) AB határozat
70 Ezzel nemcsak a büntetőjogi felelősség megállapítását, hanem felmentő ítélet 
 kimondását meg lehet akadályozni – fejti ki Hack Péter. Hack, 2008A. I. m. 102. o.
71 14/2002. (III. 20.) AB határozat
72 Első ilyen: A büntető perrendtartásról szóló 1951. évi III. törvény.
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nyiben az ügyész a vádirat elfogadását követően ejtette el a vádat, 
úgy az nem mentette fel a bíróságot attól a kötelességétől, hogy az 
ügyét érdemben el ne bírálja”.73 Nyilván a szocialista igazságszol-
gáltatás az azóta zsákutcába futó anyagi igazságosság talaján állott.

Mivel tehát az anyagi igazság legnagyobb akadálya – a vádelejtés 
– sem ellentétes az Alkotmány rendelkezéseivel, sőt annak bíróság 
általi korrekciója lenne az, a »kevesebb«, a vád „hanyag” képviselete 
sem ütközhet az alaptörvénybe (argumentum a maiori ad minus).

Összegezve megállapítható, hogy az anyagi igazság, mint a jogál-
lam célja és feladata az alaki igazság keretein belül valósulhat csu-
pán meg; az alaki igazság alkotmányos követelménye ugyanakkor 
az, hogy az ügyész (kötelező) jelenléte semmilyen hatást nem gya-
korolhat a bíróság (alaki) igazságszolgáltatási funkciójára.

Az Abh.-ban kifejtettekkel ellentétben, tehát a bíróság igazság-
szolgáltatási funkciója és az ügyész tárgyaláson való részvétele kö-
zött (szintén) nincs értékelhető alkotmányjogi összefüggés.

Különös hangsúllyal hívom fel a figyelmet arra, hogy a polgá-
ri peres eljárás esetén sem írja elő a törvény főszabályként a felek 
kötelező jelenlétét a tárgyaláson. Ettől azonban a bíróság igazság-
szolgáltatási funkcióján még nem esik csorba, mindamellett, hogy 
maradéktalanul eleget tud tenni az Alkotmány 57. §-ában foglaltak-
nak, miszerint az ügyeket „[…] a törvény által felállított független és 
pártatlan bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el”. Az 
Alkotmány egyes rendelkezései alkalmazásánál ugyanis figyelem-
mel kell lenni arra, hogy az egyes rendelkezések a legritkább esetben 
érvényesülnek önmagukban, a legtöbb esetben más alkotmányos 
rendelkezéseket is érinthetnek, esetleg sérthetnek.74 Az eljárás sze-
replőinek jogai és védelme érdekében olyan garanciákat is megkí-
vánhatnak, amelyek még az igazság megállapításának lehetőségeit 
is szűkíthetik.75

73 Kardos Sándor: A perbeli funkciók elkülönüléséről. In: Collectio iuridica Universitatis 
Debreceniensis, 6. köt. Debrecen, Debreceni Egyetem Jog- és  Államtudományi Intézet, 
2006. 185. o.
74 3/2004. (II. 17.) AB határozat
75 14/2004. (V. 7.) AB határozat



83K Ö T E L E Z Ő  Ü G Y É S Z I  R É S Z V É T E L  B Ö K K E N Ő J E . . .

Különös kivétel

Az Alkotmánybíróság a Be. 242. § (1) bekezdésének a), c.), d.) e.) és f.) 
pontjait semmisítette meg. Az a.) c.) d.) pontok objektív mércét ál-
lítanak fel (ha a bűncselekményre a törvény ötévi vagy ennél súlyo-
sabb szabadságvesztést rendel; a vádlottat fogva tartják; ha a vádlott 
– a beszámítási képességére tekintet nélkül – kóros elmeállapotú), 
melyek teljesülésének hiányában az ügyész nem köteles részt venni 
a tárgyaláson, kivéve, ha részvételi szándékát bejelenti.76

Különös kivételként kell megemlítenünk az egész ügy kirobbaná-
sát előidéző e.) pontot. Eszerint a tárgyaláson az ügyész részvétele 
kötelező, ha a bíróság az ügyészt a tárgyaláson való részvételre kö-
telezte. A különvélemények rögvest hivatkoznak is rá mondván „a 
Be.-nek ez a szabálya a bíróság szabad belátására bízza azt, hogy a 
kötelező részvétel Be.-ben fog[l]alt más esetein túl bármely további 
esetben is, ha a bíróság a tárgyalás előkészítésekor az ügy iratai alap-
ján ezt indokoltnak látja, az ügyészt a tárgyaláson való részvételre 
kötelezze”. Sőt rejtve maga a többségi vélemény is elismeri, hogy az 
alkotmányellenes helyzet semlegesítésének eszköze lehet ez, amikor 
a bírói kezdeményezés az alkalmazás tilalmára vonatkozó indítvá-
nyát elutasította. Megjegyzem, hogy véleményem szerint a meg-
semmisítés tükrében (sic!) ki kellett volna mondani a megsemmi-
sített norma alkalmazásának tilalmát is a konkrét büntetőügyben. 
A bírót ugyanis nem lehet belekényszeríteni az alkotmányellenes 
helyzet indirekt elkerülésére, mint ahogy tette azt jelen esetben az 
Alkotmánybíróság. Egyedi ügyben az Alkotmánybíróság feladata, 
tudniillik egy olyan közeg megteremtése, amely egyértelműen és 
végérvényesen77 kizárja az alapjogsérelem nyilvánvaló veszélyeit.

Az e.) pont azonban már önmagában alkotmányellenes. Egyrészt 
a terhelt részvétele az eljárás során kötelező, még az ügyész jelenléte 
– az objektív körülményektől eltekintve – döntően a bíróság belá-
tásától függ. Ez pedig beleütközik a bíróság előtti egyenlőség elvébe 

76 Be. 241. § (1) bekezdés f) pont
77 Még a bíró döntése eseti és megváltoztatható, az Alkotmánybíróság visszavon-
hatatlanul kimondhatta volna, hogy a konkrét ügyben az ügyész részvétele kötelező.
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azáltal, hogy az eljárás egyik résztvevőjének, az ügyésznek többlet-
jogot biztosít a törvény78 (ti. a távolmaradás jogát). Másrészt a bíró 
azon nyilatkozata, amellyel az ügyészt a tárgyaláson való részvételre 
kötelezi a bíróság pártatlanságában is kételyt ébreszt.79 A bíró ezál-
tal ugyanis nem azt juttatja kifejezésre és erősíti meg, hogy „a vád 
bizonyítása a vádlót terheli”,80 mivel ez a generális szabály minden 
esetben fennáll, hanem azt, hogy olyan vádlói közreműködésre van 
szükség, amely nélkül a büntetőeljárás sikere veszélybe kerülhet.

MEGOLDÁS

A dolgozat első felében a bíráló szerep jutott nekem, de nem tar-
tanám szerencsésnek, ha az olvasót kétségek között hagynám és a 
kialakult helyzetre ne kínálnék valamiféle megoldást. 

Az Alkotmánybíróság helyesen felismerte, hogy bizonyos esetekben 
a büntetőeljárás során a tisztességes eljárás joga sérelmet szenved. Ám 
ennek valódi okait, a probléma gyökerét az Abh. nem tárta fel, jóllehet 
az indítványhoz kötöttség némileg megszabta az Alkotmánybíróság 
mozgásterét. Ez azonban technikai és nem elvi korlát.81 A helyzet egé-
szét tekintve beszélhetünk valaminek az alkotmányellenességéről. Az 
alkotmányos összhangot több jogszabály(hely) együttesen hozza lét-

78 Vö. 33/2001. (VII. 11.) AB határozat
79 A pártatlanság megítélése esetében ugyanis az elfogultság látszata is 
 jelentőséggel bírhat, ugyanis a demokratikus társadalom bíróságainak bizalmat kell 
ébreszteniük az eljárás résztvevőiben. [Rojas Morales v. Olaszország ügy]
80 Be. 4. § (1) bekezdés
81 Az Alkotmánybíróság tevékenysége alapvetően az Alkotmányon nyugszik, 
valamint az Alkotmánybíróság gyakorlatában alkalmazott elvből, miszerint az 
 Alkotmánybíróság hatásköreit alkotmányos jogállásával összhangban kell értel-
mezni. Az Alkotmánybíróság feladatát, az Alkotmány védelmét csak e szempontok 
messzemenő figyelembe vételével tudja teljesíteni. [Cséffai Attila Csaba: Legalizált 
alkotmányellenesség, avagy anomáliák a magyar alkotmánybíráskodásban. In: 
 Sulyok Gábor (szerk.): „Optimi nostri”. Díjnyertes tudományos diákköri dolgozatok 
2009. Győr, Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2009. 71. o.]
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re.82 Az egyes jogintézményeket – fokozottan igaz az eljárási törvények-
nél – nem lehet elszeparálva szemlélni. Az Alkotmánybíróságnak az 
alkotmányellenesség utólagos vizsgálatát – az indítvány tartalmának 
megfelelően83 – a Be. minden olyan rendelkezésére84 ki kellett volna ter-
jesztenie, amely a bírói és az ügyészi funkciók keveredését hordozza.85

Az Alkotmánybíróság szóhasználatával élve, „funkcióhalmozás”-
sal mindezidáig csupán két határozat foglalkozott:86 a 14/2002. (III. 20.) 
AB határozat87 és az előzőekben vizsgálat alá vont 72/2009. (VII. 10.) 
AB határozat. Mondhatnánk: sekély e kéj.88 És igazunk is lehet, mert 
még a legoptimistábbak sem gondolhatják, hogy e téren a büntetőeljá-
rási jogunk mindenben megfelelő. A továbbiakban ki fogom mutatni, 
hogy a Be. mely rendelkezései emelik a „bírót” egyfajta szupervádlóvá, 
ezzel mintegy legitim aggályt89 képezve a bíró pártatlansága felől.90

Bizonyítási teher (kötelezettség)91

A vád bizonyítása a vádlót terheli,92 valamint az eljárási feladatok 
megoszlásának elvéből is az következik, hogy a vád megalapozása a 
vádló és nem a bíróság feladata.93

82 Sólyom László: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon. Budapest, 
Osiris Kiadó, 2001. 340. o.
83 10/1990. (IV. 27.) AB határozat
84 Például: Be. 75. §; Be. 268. § (1) bekezdés; Be. 305. § stb.
85 Az Alkotmánybíróság szoros (tartalmi) összefüggés gyakorlatára lásd: 10/1990. 
(IV. 27.) AB határozat; 26/1990. (XI. 8.) AB határozat; 39/1997. (VII. 1.) AB határo-
zat; 39/1998. (XI. 23.) AB határozat stb.
86 Ugyanakkor funkciómegosztásról számos határozat szól, s bár az alap-
határozatnak számító 14/2002. (III. 20.) AB határozatot valamennyi megemlíti, 
feladatmegosztásról szólnak.
87 E határozatban az Alkotmánybíróság a bíróságnak a vádkiterjesztéssel kapcso-
latos kötelezettségét találta alkotmánysértőnek.
88 József Attila: Születésnapomra (1937. április 11.)
89 Vö. Bárd, 2007. I. m. 119. o.
90 Valójában a „tisztességes eljárás” komplex jelentése egészében a bíró pártatlan 
hozzáállásáról szól. Lásd: Kyprianou v. Cyprus ügy
91 Témáról lásd még: Király, 2008. I. m. 129. o.
92 Be. 4. § (1) bekezdés
93 1/2007. BK vélemény III. pont
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A Be. 75. § (1) bekezdésének második mondata szerint a bizonyí-
tás során a tényállás alapos és hiánytalan, a valóságnak megfelelő 
tisztázására kell törekedni, azonban, ha az ügyész nem indítványoz-
za, a bíróság nem köteles a vádat alátámasztó bizonyítási eszközök 
beszerzésére, és megvizsgálására.

A meglehetősen bonyolult szabály értelmezésében nem csoda, ha 
maguk az alkotmánybírák sem tudtak megegyezni. Gyenge próbál-
kozásként a Legfelsőbb Bíróság az 1/2007. BK véleménye említhe-
tő, mely tautológiát alkalmazva próbált iránymutatást adni, s bár 
megemlíti, hogy e szakasz jelentését illetően a bíróság bizonyítékok 
beszerzésére nem köteles, amiből pedig az fakad, hogy erre nem is 
kötelezhető, tőle számon nem kérhető, de rögön egy sorral lejjebb 
azonnal meg is jegyzi, hogy a bíróság hivatalból elrendelheti bár-
milyen bizonyítási eszköz beszerzését, ha ez a hiánytalan és helyes 
tényállás megállapítása érdekében szükséges.

Marad, tehát – a már említett94 – a Fővárosi Bíróság kollégiumá-
nak összefoglalója, mely szerint „semmiféle változás nem történt”, s 
a bíróság a bizonyítási eljárás során minden olyan rendelkezésre álló 
bizonyíték megvizsgálására és értékelésére köteles, amely a tényál-
lás tisztázásához szükséges.95

Jogbiztonság | A Be. 75. §-a – saját magával és a törvény más rendel-
kezéséivel is kollíziót előidéző szabálya –, az ügyész és a bíró sze-
repének határvonalait elmossa, és egy olyan jogalkalmazási eljárás 
kialakulásához vezetett, amely a lehető legtávolabb került az alkot-
mányos harmóniát előidéző értelmezéstől.

Rendelkezésben ugyanis keverednek az anyagi (I. fordulat) és ala-
ki (II. fordulat) igazságosság érvényre jutásának mechanizmusai.96 
Úgy vegyíti az egyiket a másikkal, hogy egyiknek sincsenek meg az 
alkotmányos feltételei, sőt az egyik feladathoz szükséges alkotmá-
nyos feltételek megvalósulását a másik feladat nem teszi lehetővé. 

94 Lásd III/1.1. pont
95 A Fővárosi Bíróság 2006. június 12-i kollégiumi ülés alapján készült össze-
foglalójából, 2006.El.II.C.6/10. szám.
96 Vö. Király, 2008. I. m. 246. o.



87K Ö T E L E Z Ő  Ü G Y É S Z I  R É S Z V É T E L  B Ö K K E N Ő J E . . .

Az Alkotmánybíróság több döntésében kimondta, hogy „Ha egy, az 
anyagi igazságosság érvényesítésére vagy a törvényben való tévedés 
kiküszöbölésére szolgáló jogintézmény […] pontos eljárási garan-
ciák nélkül működik, akkor a jogbiztonság sérelmet szenved.”97 Az 
anyagi igazságosságon rést ütő processzuális igazságosság érvénye-
sülése a bíró szabad belátására van bízva, így ellehetetlenül a jogálla-
miság elvéből folyó azon kötelezettség, hogy az eljárás szereplőinek 
jogait és kötelességeit szabályozó törvényekbe a szabályok megtar-
tását garantáló olyan hatékony biztosítékokat kell beépíteni, ame-
lyek az eljárás résztvevőinek magatartását kiszámíthatóvá teszik.98 
Ráadásul a diszkrecionális jogosítvány eleve nem lehet kényszerítő-
en szükséges módja akár a törvényesség, akár az anyagi igazságos-
ság megvalósításának a jogállam stabilitást adó alapértékei kárára. 
A törvényesség illetve az anyagi igazságosság önkényes válogatás 
szerinti érvényesülése nem alkotmányos.99

A jogbiztonság sérelme mellett azonban a pártatlan bírósághoz 
való alkotmányos alapjog is sérül, mely pediglen a tisztességes eljá-
rás gerincét képezi.100

A pártatlan bírósághoz való jog és az igazságosság | A büntető eljá-
rási jogunkban, ahogy már említettem az anyagi és alaki igazságos-
ság keveredik az anyagi igazságosság primátusa mellett. A Pp.-ben 
szintén fellelhető volt az anyagi jogi értelemben vett igazságosság, 
mint a törvény célja. Az országos ítélőtábla székhelyének és illeté-
kességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgál-
tatás működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 1999. 
évi CX. törvény azonban ezt kiiktatta. Indokolása szerint a polgári 
per alapelvei nem egy abszolút, anyagi jogi értelemben vett igazsá-
gosság elérését szolgálják, a bírói döntés köznapi értelemben elvárt 
igazságossága ugyanis mindenekelőtt a jogvita eldöntése során re-
leváns, az adott jogviszonyra vonatkozó anyagi jogi normák tartal-

97 Lásd például: 9/1992. (I. 30.) AB határozat
98 302/B/2007. AB határozat
99 9/1992. (I. 30.) AB határozat
100 Vö. 14/2002. (III. 20.) AB határozat
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mán, szellemiségén múlik. Kifejti azt is, hogy az „ügy urai” maguk 
a felek, ők határozzák meg a per tárgyát és ezáltal a bíróság eljárási 
mozgásterét. Az igazságosság eljárásjogi értelemben vett lényege 
ehhez képest nem ad módot pl. arra, hogy a bíró a bizonyítási el-
járást mindaddig folytassa, amíg álláspontja szerint az szükséges. 
A felek jogosultak – a bizonyítási teherre vonatkozó rendelkezések, 
elvek ismeretében – dönteni arról, hogy előterjesztenek-e további 
bizonyítási indítványt, vagy tartózkodnak attól.

A hivatalból elrendelt bizonyítás az, ami áthatóvá teszi a jogal-
kotó anyagi igazságosság elérésének szándékát. A Pp.-ben gyakorla-
tilag a családi jogviták körén kívül101 nem rendelhető el bizonyítás 
hivatalból, még a Be.-ben ez az alaptípus. Ez olyan területe a magyar 
jogrendszernek, ami bizonyos tekintetben megspórolta a rendszer-
váltást. Ezt talán legszemléletesebben a sokak által ismert és máig 
ható idézet tükrözi hűen, melyben Virág elvtárs korhű szeminári-
umot tart: „Ezen lovagol maga? Amit a vaksi szemével lát? A süket 
fülével hall? A tompa agyával gondol? Azt hiszi, fölér az a mi nagy 
céljaink igazságához?!”.102 És való igaz, a hivatalbóliság, mely az 
inkvizitórius eljárás immanens eleme, az állam politikáját igyekszik 
érvényre juttatni, ellenben az akkuzatórius modellel, ahol a konflik-
tus-feloldás kerül előtérbe.103 De vajon miért és minek köszönhető a 
processzuális igazságosság kétségbevonhatatlan104 térnyerése?

A materiális igazság, amelyet a jogi eljárásban keresünk, a társa-
dalmi kontextustól függő és korántsem abszolút, ám ebből nem kö-
vetkezik, hogy az igazság megállapítására irányuló törekvés eleve el-

101 Ezen kivétel azzal indokolható, hogy az ilyen jellegű jogvitákban született 
 döntés nemcsak a perben álló felekre hatályos, hanem mindenkire, így a bíróság a 
közérdek, mint láthatatlan fél vélhető igényét is figyelembe veszi.
102 Bacsó Péter: A Tanú. [Film, 1969]
103 Fantoly Zsanett: Akkuzatórius vagy inkvizitórius büntetőeljárást? Versengő 
 rendszerek. Bűnügyi Szemle, 2009/2. 2009. 35. o.
104 Lásd például: Pp. törvény céljának megváltozását, vagy anyagi igazságosság 
talaján álló Be. törvény alaki igazságosság megvetésére kísérletet tevő 75.§-át.; Az 
EJEE az anyagi (materiális) igazsággal szemben a processzuális igazságosságnak ad 
elsőbbséget. Vö. Pócza Róbert: Bírói aktivizmus helyett tisztességes eljárást! Ma-
gyar Jog, 54. évf. 4. sz. 2007. 225. o.
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hibázott vagy reménytelen lenne.105 Azt azonban el kell ismernünk, 
hogy az a maga teljességében elérhetetlen, szemben a processzuális 
igazságossággal, ami megvalósítható.106 Az eljárás minőségének 
megbízhatóbb indikátora, ekképp a processzuális igazságosság, az 
a mód tehát, ahogy az igazságszolgáltatás a végterméket előállítot-
ta.107 Maga a Be. is kibeszél, amikor kimondja, hogy a bíró a bizonyí-
tás eredményét a kialakult meggyőződése szerint állapítja meg.108 
A belső meggyőződésre alapított határozathozatal ugyanis azt jel-
zi, hogy a természettudományos megismeréssel ellentétben a jogi 
megismerés igazság tartalma sem a gyakorlatban történő beválás-
sal, sem pedig a természettudományok által feltárt törvényszerűsé-
geknek a konkrét esetben való alkalmazásával sem igazolható kel-
lőképpen. A büntetőeljárási garanciák kimunkálása és alkotmányos 
alapelvekké nemesítése ezeknek a korlátoknak a belátása.109

„Az eljárás tisztességessége önálló érték, és nem az legitimál-
ja, hogy növeli a perbeli megismerés megbízhatóságát. A fair eljá-
rás normái érintik ugyan a büntetőperbeli megismerést, csakhogy 
nem általában hivatottak arra, hogy az igazság kiderítését elősegít-
sék, hanem egy korábban elvégzett értékelés eredményére vetítve. 
A büntetőeljárási jognak arra kell törekednie, hogy az ártatlanok 
megbüntetésének esélyét minimalizálják, és ennek fejében vállalnia 
kell azt is, hogy a bűnösök időnként elkerülik a felelősségre vonást.”110 
Azt azonban ne gondolja senki, hogy az alaki igazságosság teljesen 
összeegyeztethetetlen és feltétlen gátja az anyagi igazságosságnak. 

105 Damaska, Mirjan R.: Truth in Adjudication. Hastings Law Journal, Vol. 49. 
1997-1998. Faculty Scholarship Series P. 1575. 1998. 289-308. o.
106 Bárd Károly: Igazság, igazságosság és tisztességes eljárás.  Fundamentum, 8. 
évf. 1. sz. 2004. 49. o.
107 Trechsel, Stefan: Why Must Trials be Fair? Israel Law Review, 31. Winter-
Summer 1997. 105-106. o.
108 Be. 78. § (3) A bíróság és az ügyész a bizonyítékokat egyenként és  összességükben 
szabadon értékeli, és a bizonyítás eredményét az így kialakult meggyőződése szerint 
állapítja meg.
109 Finszter Géza: A büntetés igénye. Hatalom, tudás, nélkül? In: Dolgozatok Erdei 
Tanár Úrnak. Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2009. 85. o.
110 Bárd, 2004. I. m. 48. o.
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Éppen ellenkezőleg: a pártatlan bírósághoz való jog – a bírósággal 
szemben felállított követelménye – elsődlegesen azt garantálja, hogy 
a döntéshozó a való tényállást fogja megállapítani.111 Aki ugyanis ér-
dektelen az ügy kimenetelében, annak jobbak az esélyei arra, hogy a 
valóságot fogja megállapítani,112 ellenben azzal, aki az igazság illuzó-
rikus hajszolásával maga is könnyen elfogulttá válhat. Megelőzve ko-
rát az 1896-os Bp.-hez fűzött indokolás ezt már a múlt század elején 
felismerte, s kifejtette, hogy „az anyagi igazságnak érvényre emelése 
csak akkor lehetséges, ha a bűnvádi eljárás folyamán […] a bíró fel-
mentve minden vádoló tevékenységtől, elfogulatlanul és igazságosan 
dönthet a bizonyítás eredménye és a felek indítványa felett”.113

Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint abból kö-
vetkezően, hogy az állam büntető hatalma – korlátozott – közhatal-
mi jogosítvány, az állam erre rendelt szervei kötelesek gondoskodni 
a büntető igény érvényesítéséről.114 „A jogállamiság, valamint az al-
kotmányos büntetőjog követelményei megkívánják, hogy az állam a 
büntető hatalmát olyan szabályok szerint gyakorolja, amelyek egyen-
súlyt teremtenek az egyéneket az állammal szemben védő garanciális 
rendelkezések, ezen belül elsősorban a büntetőeljárás alá vont sze-
mély alkotmányos jogainak védelme és a büntető igazságszolgáltatás 
megfelelő működésével kapcsolatos társadalmi elvárások között.”115

„A pártatlan bírósághoz való alkotmányos alapjog az eljárás alá 
vont személy iránti előítélet-mentesség és elfogulatlanság követel-
ményét támasztja a bírósággal szemben. Ez egyrészt magával a bí-
róval, a bíró magatartásával, hozzáállásával szembeni elvárás, más-
részt az eljárás szabályozásával kapcsolatos objektív követelmény: el 

111 Bárd, 2007. I. m. 55. o.
112 Grey, Thomas C.: Procedural Fairness and Substantive Rights. In: Pennock, J. 
Roland – Chapman, John W. (eds.): Due Process. New York, New York University 
Press, 1977. 185. o.
113 Az 1896. évi XXXIII. törvénycikk indokolása. In: Corpus Juris Hungarici. 
 Magyar Törvénytár. [CD-ROM]. Budapest, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, 
2004. 45. o.
114 Például: 9/1992. (I. 30.) AB határozat; 40/1993. (VI. 30.) AB határozat; 5/1999. 
(III. 31.) AB határozat; 13/2001. (V. 14.) AB határozat
115 42/2005. (XI. 14.) AB határozat
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kell kerülni minden olyan helyzetet, amely jogos kétséget kelt a bíró 
pártatlansága tekintetében.”116

A pártatlanság azonban többet jelent, mint az egyes bíró pártat-
lansága. A bírósági eljárás rendszerének kell olyannak lennie, amely 
az elfogultságmentes ítélkezés tényéről meggyőzi az eljárás részt-
vevőit és a közvéleményt.117 Ráadásul a pártatlanság118 a bíróként 
elismerés elengedhetetlen feltétele, a bíróság fogalmi eleme – han-
goztatja az esetjoga alapján az Emberi Jogok Európai Bírósága119 is.

A Be. számos rendelkezése lehetővé teszi a hivatalból való bizo-
nyítást. Ilyen például a Be. 305. § (1) bekezdése, mely szerint „ha a 
bíróság a bizonyítás eredményéhez képest az ügy teljesebb felderíté-
sét tartja szükségesnek, hivatalból […] további bizonyítás felvételét, 
illetőleg bizonyíték megszerzését rendelheti el”. De ide sorolható a 
Be. 75. § (1) bekezdésének második mondata is, mely kötelezettség-
ként írja elő, hogy „a bizonyítás során a tényállás alapos és hiányta-
lan, a valóságnak megfelelő tisztázására kell törekedni”, és nem sza-
bad megfeledkeznünk ennek figyelmen kívül hagyásának eljárásjogi 
következményeit előre vetítő és deklaráló Be. 351. § (2) bekezdéséről 
sem. Ez oda vezet, hogy a vád és a védelem képviselői némi túlzással, 
időnként csak passzív szemlélői a tárgyalásnak. Minthogy a bíróság 
a törvény rendelkezéseinél fogva kötött a vádhoz, a külső szemlélő-
ben ez azt a benyomást kelti, hogy a bíróság feladata a vád bizonyí-
tása (bebizonyítása).120

A szkeptikusok ennek hallatán rögtön hangoztatják, hogy a hi-
vatalból elrendelt bizonyítás és a vádat alátámasztó bizonyítás nem 
egy és ugyanaz, és hogy csak a bizonyítás eredménye után dönthető 
el valamiről, hogy az a vád alátámasztására vagy gyengítésére szol-
gál.121 Elgondolói nyilván nem tréfának szánták elméletüket, de ki-

116 67/1995. (XII. 7.) AB határozat
117 993/B/2008. AB határozat
118 Másképp: függetlenség a felektől
119 Lásd például: Neumeister v. Austria ügy
120 40.092/1991.IM IV. Feljegyzés. A bíróságoknak a büntető eljárásjog újra-
szabályozásával kapcsolatos véleményei. Összefoglaló. 1991. április 19. dr. Kahler 
Frigyes (terjedelme: 105 oldal).
121 A témáról lásd részletesen: Jagusztin, 2008. I. m. 61-65. o.
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csit hasonlít ahhoz az elterjedt idézethez, mely szerint „a bank olyan 
intézmény, amely pénzt ad kölcsön, ha be tudod bizonyítani, hogy 
nincs rá szükséged”. A bizonyítás ugyanis nem általában folyik, ha-
nem azokra a tényekre terjed ki, amelyek a büntető és a büntetőel-
járási jogszabályok alkalmazásában jelentősek,122 amelyek az úgyne-
vezett releváns tények köre.123 A releváns tények a büntetőeljáráson 
kívül végbement események, amelyek egy konkrét bűncselekmény 
megtörténtére, elkövetőjének személyére, valamint a cselekmény-
nyel és az elkövetővel összefüggésben álló egyéb – jogi jelentőséggel 
bíró – tényadatokra vonatkoznak.124 Ebből kifolyólag nem képzelhe-
tő el olyan bizonyítás felvétel, ami „csak úgy” történik; a bizonyítás 
mindig a vádlott bűnösségének megállapítására, ártatlanságának 
megdöntésére irányul és nem fordítva.125 Ezért nem lehet csoda, ha 
a hivatalból elrendelt bizonyítás nyomán a közvélekedés a bíró sze-
mélyében egyfajta második vádlót lát.

Meglátásom szerint a bíróság nem nyomoz, feladata az igazsá-
gos döntés meghozatala. Justitia szeme is be van kötve, hogy ne ő 
döntse el, mi kerüljön a bűnösség vagy az ártatlanság serpenyőjébe 
az igazság képzeletbeli mérlegén.126 Nos, a magyar Justitia szemken-
dője úgy tűnik elveszett…

Az eljárási funkció tiszta elkülönülésének klauzulája | Az Embe-
ri Jogok Európai Bírósága kifejti, hogy a „funkcióhalmozódás”, 
vagyis azon eset, amikor a bíró ítélkezésen kívüli, a vizsgálattal 
vagy a váddal kapcsolatos feladatokat is ellát, a Bíróság szerint jo-
gos kételyeket ébreszt a pártatlanságával kapcsolatban. Alapvető 

122 Be. 75. § (1) bekezdésének első mondta
123 Király, 2008. I. m. 246. o.
124 Erdei Árpád: Tény és jog a szakvéleményben. Budapest, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, 1987. 161. o.
125 Ez még akkor is igaz, ha a bizonyítás tárgya büntethetőséget megszüntető vagy 
kizáró ok, mivel bűnösségét jogerős bírósági határozat még nem állapította meg, 
 ekképp az eljárás alá vont személy ártatlan. E kérdésről érdeklődő „2.6. Új  tendenciák 
a büntetőeljárásban” cím alatt olvashat. Farkas – Róth, 2005. I. m. 39-42. o.
126 Siket Zsuzsanna: Bűnhődés bűn nélkül. A kikényszerített elsajátított hamis 
vallomás. Debreceni Jogi Műhely, 6. évf. 3. sz. 2009. 6. o.
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kérdés, hogy a bíró, aki a felek felett áll, a felektől különüljön el. 
A büntetőeljárás feltétele a vád, amelyet a védelem támad, ezért a bíró 
elkülönültsége úgy biztosítható, ha a vádat nem ő fogalmazza meg, 
a váddal kapcsolatos feladatokat egy tőle elkülönült személy látja el. 
A vád és az ítélkezés feladatainak egy eljáráson belül azonos személy 
által történő ellátása önmagában alkalmas a bíró pártatlanságának 
megkérdőjelezésére, függetlenül attól, hogy milyen személyes ma-
gatartást tanúsított.127 Mindebből az következik, hogy az ügyészség 
és a bíróság feladatainak elkülönítése nem pusztán a vádemelés - 
vádképviselet szabályainak formális betartását jelenti, hanem sú-
lyozott szerepe van a vád tartalmi értelemben vett törvényessége 
szempontjából is. A bírói és ügyészi tevékenységre vonatkozó rész-
letes eljárási szabályok, az eljárás alanyai számára előírt kötelezett-
ségek és a részükre biztosított jogosultságok konstrukciója a tisz-
tességes eljárás követelménye szempontjából alapvető jelentőségű. 
Az eljárási funkciók közötti „átjárhatóság” lehetőségének megte-
remtése a vád tartalmi törvényességét kérdőjelezi meg és ekként 
sérti a tisztességes eljárás követelményét.128 „A tisztességes eljárás 
követelményének [ugyanis] alapfeltétele a vádlói és az igazságszol-
gáltatási funkciók szétválasztása”.129

Az a tény, hogy a vád bizonyítási hiányosságainak hivatalból tör-
ténő pótlása az ítélkező bíró számára nem tilos, sőt a bírói gyakorlat 
egyenesen kötelezettségként írja elő számára, az „eljárási feladatok 
megosztásának elvébe ütközik, s a bíróság pártatlanságát is kétsé-
gessé teheti.”130 Ez még akkor is így van, ha a bíró bizonyításban 
betöltött szerepe „csupán” fakultatív, hiszen benne rejlik annak a 
lehetősége, hogy a bíró akár a vád, akár a védelem funkcióját átve-
gye. Az a jogi szabályozás pedig, amely ezt akár csak potenciálisan 
lehetővé teszi, arra való tekintet nélkül alkotmányellenes, hogy ez 
az alkotmányellenes jogkövetkezmény az ügyek hány százalékában 

127 De Cubber v. Belgium ügy
128 14/2002. (III. 20.) AB határozat
129 Uo.
130 Király, 2008. I. m. 246. o.
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következik be. „Valamely rendelkezés alkotmányellenességének 
megítélése ugyanis nem matematikai kérdés.”131

Az anyagi és alaki igazságosság ütközésénél az alaki igazságos-
ság előbbre való. Az Alkotmány ugyanis – ahogy már említettem 
– „az anyagi igazság érvényesülésére” éppúgy nem biztosít (nem 
biztosíthat) alanyi jogot, mint ahogy arra sem, hogy egyetlen bíró-
sági ítélet se legyen törvénysértő. Ezek a jogállam céljai és feladatai, 
amelyek megvalósulása érdekében megfelelő – elsősorban eljárási 
garanciákat nyújtó – intézményeket kell létrehoznia, és az érintett 
alanyi jogokat garantálnia. Az Alkotmány tehát az anyagi igazság 
érvényrejuttatásához szükséges és az esetek többségében alkalmas 
eljárásra ad jogot. Az 57. §-a bírósági eljáráshoz biztosít alanyi jo-
got, s nem azt garantálja, hogy annak eredménye minden esetben 
helyes lesz.132 Az Alkotmánybíróság azt is leszögezte, hogy „nincs 
olyan szükségesség, amely miatt a tárgyalás „tisztességes” voltát 
arányosan ugyan, de korlátozni lehetne”.133 Az alkotmányos bün-
tetőjog alapintézményei legtöbb esetben ugyanis fogalmilag sem 
relativizálhatók, s nem képzelhető el velük szemben mérlegelhető 
más alkotmányos jog vagy feladat. A büntetőjogi garanciák ugyanis 
már egy mérlegelés eredményét tartalmazzák.134 Az Alkotmánybí-
róság 14/2004. (V. 7.) AB határozatában már nyíltan hangsúlyozta, 
hogy a büntetőeljárás szabályrendszerének megalkotásakor a tisz-
tességes eljárás követelményei az eljárás szereplőinek jogai és védel-
me érdekében olyan garanciákat is megkívánnak, amelyek még az 
igazság135 megállapításának lehetőségeit is szűkíthetik.

A tisztességes tárgyaláshoz, eljáráshoz való jog ugyanakkor nem 
más, mint a processzuális igazságosság-fogalom jogbéli leképeződése.136

131 46/1991. (IX. 10.) AB határozat
132 9/1992. (I. 30.) AB határozat
133 6/1998. (III. 11.) AB határozat
134 11/1992. (III. 5.) AB határozat
135 Értsd: anyagi igazságként
136 Pócza, 2007. I. m. 225. o.
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Bíró által történő kikérdezés

Ellentétben a hollywoodi filmekben bemutatott bíróval, aki csak 
nyugodt szemlélője a körülötte folyó eljárásnak, a magyar bíró a 
neoinkvizitórius irányzat képviselőjeként kihallgatja a tanúkat, 
a vádlottakat és meghallgatja a szakértő(ke)t. Mi sem mutatja be 
érzékletesebben ezt, mint amikor a bíró a vádlotthoz a követke-
ző kérdést szegezi: „Mondja, felhagyott azzal, hogy bántalmazza 
a gyermekeit – válaszoljon igennel vagy nemmel!”.137 Ilyenformán 
egyet lehet érteni Király Tiborral mikor rámutat, hogy a terhelt 
első kihallgatásának valamilyen vádló jellege van, amely a vádlott 
leleplezésére irányul, ezért, ha elsőként az elnök hallgatja ki, bekö-
vetkezhet annak a veszélye, hogy a vádlott kihallgatása közben aka-
ratlanul is vádlói pozíciót foglal el, ami teljesen megengedhetetlen a 
bíró számára.138 Ez nyilván szorosan kapcsolódik az előző pontban 
megfogalmazott aggályokkal, de annál többről is van szó.

A hatályos Be. külön szabályozza a vádlott és a tanú kihallgatását. 
Még utóbbit a legtöbb tanulmány megemlíti az előző problémájára 
csak marginálás hivatkozások találhatók. Azonban a komplikáció 
mindkét esetben ugyanaz, miszerint a tanács elnöke teheti fel el-
sőként a kérdéseket továbbá hivatalból is elrendelheti a korábban 
tett vallomások ismertetését.139 A tanú esetében bár mód van a felek 
által történő kihallgatásra, a megkérdezett bírák túlnyomó többsége 
nem alkalmazza ezt, mivel elmondásuk szerint indítvány sem ér-
kezik e tárgyban.140 A vádlott esetében arra, hogy a vádló tegye fel 
elsőként a kérdéseit, még mód sincs.

137 Elek Balázs: A befolyásoló kérdésfeltevés a büntetőeljárásban. In: Farkas 
Ákos (szerk.): Tanulmányok Dr. Dr. H.C. Horváth Tibor professor emeritus 80. 
 születésnapja tiszteletére. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2007. 225. o.
138 Király Tibor: A kihallgatás rendszere a tárgyaláson. Magyar Jog, 15. évf. 4. sz. 
1968. 206. o.
139 Be. 290. § (1) bekezdés; 291. § (4) bekezdés; 293. § (1) bekezdés; 297. § (1)  bekezdés
140 Fantoly Zsanett: A keresztkérdezés és a felek általi kihallgatás a büntetőeljárásban. 
Jogtudományi Közlöny, 2008/10. 2008. 507. o.
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A jogtudomány141 még kissé bizonytalan abban a kérdésben, 
hogy vajon következik-e a pártatlan bírósághoz való jogból a felek 
által történő kihallgatási, kikérdezési rendszere.142 A magam ré-
széről azonban egyértelműen amellett foglalok állást, hogy a bírót 
mentesíteni kell az inkvirensi feladatok alól. 1991-ben még143 a me-
gyei bíróságok is ezt az álláspontot képviselték, mikor az Igazság-
ügy Minisztérium felmérésére azt közölték a felek általi kikérdezés 
rendjéről, hogy „elegük van már abból, hogy ők második vádlók 
legyenek a tárgyaláson, és az ügyész helyett nekik kell bizonyítást 
lefolytatni, miközben az ügyész és az ügyvéd vidáman szunyókál a 
tárgyaláson”.144

A büntetőper tulajdonképpen a közvádló és a vádlott „vitája”, mi-
közben a bíróság magatartásának minden mozzanatát a tárgyalás 
első percétől kezdve az utolsóig át kell, hogy hassa az ártatlanság 
vélelmének elve. A vádlott számára a jelenlegi szabályozás olyan lát-
szatot teremthet, hogy nemcsak az ügyészt, hanem a bírót is „a bű-
nösségének megállapításának célja hajtja-űzi”.145 E vonatkozásban 
pedig az Alkotmánybíróság 17/2001. (VI. 1.) AB határozatában elvi 
éllel szögezte le, hogy alkotmányellenes egy eljárásjogi intézmény 
olyan szabályozása, amely azon elv ellen hat, „hogy a bírónak nem 
csak pártatlannak kell lennie, hanem pártatlannak is kell látszania”.

A bíró által történő kikérdezés aggályait tovább fokozza, hogy 
a bíró hivatalból ismertetheti a tanú, vádlott korábbi vallomását, 
amely nemcsak a közvetlenség elvének sérelmét jelenti, de boríté-
kolja a bíró elfogultságát is. A vallomás hiteltérdemlőségének meg-
kérdőjelezése ugyanis, mint olyan, nem tartozik a bíróság által el-
látandó feladatok sorába, mivel az szorosan a bizonyítás eljárásbeli 

141 Vö. Bárd Károly (1997A): A kihallgatás rendszere a tárgyaláson. Collega, 1997/6. 
1997.15. o. és Bárd Károly (1997B): A törvény és az ő alkalmazói. Fundamentum, 1. 
évf. 2. sz. 1997. 96. o.
142 Itt most együtt értem a tanú és a vádlott kihallgatását és kikérdezését is.
143 Később a bíróságok azon félelmüknek hangot adva ellenezték, hogy a 
 felmentések száma emelkedni fog. (sic!)
144 Hack Péter (2008B): A szervezetek befolyása az eljárási törvény szabályozására. 
In: Fleck Zoltán (szerk.): Bíróságok mérlegen II. Budapest, Pallas Kiadó, 2008. 332. o.
145 Pócza, 2007. I. m. 230. o.
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funkciójához kapcsolódik és ekképpen a felek feladata. Amit ugyan-
is a bíró az egyik fél helyett/javára tesz az a másik fél hátrányára 
szolgál – ez pedig önkényes, elfogult eljárás.146

A bíró előzetes irattanulmányozása

A bíróság „előzetes iratismerete”147 azért is érdekes, mert explicite a 
törvény ilyen követelményt nem támaszt az eljáró bíróval szemben, 
ugyanakkor számos rendelkezésben és a gyakorlatban fellelhető 
ennek jelenléte. Ugyanis mind a hivatalból folyó bizonyítás, mind 
pedig a vádlott, tanú (szakértő) tanácselnök által történő ki(meg)
hallgatása szükségképpen feltételezi, hogy a bíró „megtanulja” az 
ügy aktáit. Ez azonban igencsak aggályos.

A nyomozásbeli bizonyítás első mozzanata az, amikor a nyomo-
zó racionális érvekkel meggyőzi önmagát arról, hogy valamely adat 
hitelt érdemlő, a benne tükröződő tény valóságos. Majd később az 
ügyész az ügyek túlnyomó többségében szinte kizárólag ezen ira-
tok alapján dönt a vádemelés kérdésében, és a várható bizonyítási 
anyagról azt a tájékoztatást tekinti mérvadónak, amit a nyomozó 
hatóságtól kapott iratokból olvas ki.148 Ezt követően – már eleve egy 
bűnösség felé orientálódó ügyirat – kerül a bíró elé. Székely szerint 
ezzel az a gond, hogy a bíró az iratok tárgyalás előtti tanulmányozá-
sa során – akarva akaratlanul – a nyomozó hatóság és az ügyészség 
egyfajta befolyása alá kerül, hiszen kialakít egy előzetes képet, és 
természetes reakcióként állást is foglal gondolatban a bűnösség-
ről.149 Ez pedig „aligha tekinthető a bíróság független igazságkere-
sésének”.150 A strasbourgi esetjogból ugyanakkor azt is tudjuk, hogy 

146 I. m. 227. o.
147 Hack, 2008B. I. m. 300. o.
148 Bócz Endre: A büntetőeljárásbeli bizonyítás néhány szemléleti és elméleti 
 kérdése. Magyar Jog, 55. évf. 2. sz. 2008. 78. o.
149 Székely György László: A közvetlenség elvének szerepe a büntetőeljárásban. 
In: Studia iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium, 9. köt. Miskolc, Bíbor 
Kiadó, 2008. 438. o.
150 Herrmann, Joachim: Modellek a büntetőeljárás reformjához Kelet-Európában: 
összehasonlító jogi megközelítés. Magyar Jog, 44. évf. 6. sz. 1997. 326. o.
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a bírák jellembeli emelkedettségére, szakmai szocializációjára való 
hivatkozás nem elég e kételyek kizárására.151

Ez azonban még önmagában nem volna alkotmányellenes és az 
egyezménysértés152 is csak esetről-esetre lenne megállapítható. Ha 
azonban a hivatalból folyó bizonyítás és a tanácselnök által történő 
kihallgatás rendszerét a fentiekkel összhangban alkotmánysértőnek 
találjuk, márpedig szükségképpen annak, akkor (már) az előzetes 
irattanulmányozás is eléri az alkotmányellenesség szintjét, mivel az 
a funkció ami hozzá kapcsolódott megszűnt.

A tárgyalás előkészítése ugyanakkor megnyugtatóan rendezhető 
a vádirat és a Be. egyéb153 rendelkezési alapján.

A tárgyalás primátusa tételéből nyilván az következik, hogy a 
nyomozás során keletkezett iratoknak csak egy részét ismerje meg 
a bíróság. Így biztosítható a tárgyalás önálló megismerési funkciója, 
ily módon garantálható, hogy a bíróság elsődlegesen a tárgyaláson 
történtek alapján hozza meg döntését. Ezért elképzelhető, hogy csak 
az olyan eljárási cselekményekről készült iratok kerülnek a bíróság-
hoz, amelyeket a bíróság előtt nem végeznek el.154

Olaszországban az 1989-es új Be. a felek feladatává tette a bizo-
nyítást, és egyben megszüntette a bíróság előzetes iratismeretét.155

151 Bárd, 2007. I. m. 126. o.
152 Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. 
november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv
153 Be. 268. § (1) A bíróság […] az eljárásban részt vevő személyek  indítványára 
 intézkedik aziránt, hogy a bizonyítási eszközök a tárgyaláson rendelkezésre  álljanak. 
[…]; Be. 279. § (2) Az idézésben vagy az értesítésben a büntetőeljárásban részt vevő 
személyeket fel kell hívni arra, hogy a bizonyítási indítványaikat késedelem nélkül, 
a tárgyalás előtt tegyék meg. A tanács elnöke intézkedik, hogy az ügy elbírálásához 
a bizonyítási eszközök a tárgyaláson rendelkezésre álljanak.
154 Bárd Károly: A büntetőeljárás két főszakasza közötti kapcsolat. 1997. február 3. 
(terjedelme: 9 oldal) idézi Hack, 2008B. I. m. 300-302. o.
155 Fantoly, 2008. I. m. 506. o.
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ZÁRÓ GONDOLATOK

„Polgárok, óvakodjatok, nehogy gyanúba keveredjetek!”156 Bárd 
 Károly ezen szellemes, máig ható intelmével kezdem a dolgozat zá-
rását, melyben néhány összegző és jövőbe mutató gondolatot fogal-
mazok meg, felvillantva a megoldás lehetőségét a problémára.

Magam is úgy foglaltam állást, hogy a bíró egyfajta szupervád-
lóként lép fel jelenlegi büntetőeljárási rendszerünkben, függetlenül 
attól, hogy az Abh. az ügyész részvételét, kötelező jelenlétét immár 
előírja. A bíró ugyanis nemcsak, hogy dönt a vádról, hanem a tényál-
lás valósághű felderítésére hivatkozva annak alátámasztásán is maga 
munkálkodik, nem rettenve vissza a vádlotthoz, esetleg a tanúhoz 
intézett firtató kérdésektől sem. Nem véletlen, hogy az ügyészt – kis-
sé cinikusan ugyan, de annál kifejezőbben – egyesek a tárgyalóterem 
díszítő elemének tartják csupán.157 A tárgyalás során az ügyész pusz-
ta jelenléte a büntetőeljárás jelenlegi konstrukcióján semmit sem 
változtatott és a büntetőper – az Abh.-ban is középpontba állított 
– alapelvén, a tisztességes eljárás minőségén sem sikerült emelnie.

„A vád bizonyítása a vádlót terheli”158 alapelv csak a tételes szabá-
lyokon keresztül érvényesülhet a gyakorlatban. A szóban levő alapve-
tő rendelkezés érvényesülését tehát a bizonyítás és a tényállás megál-
lapítás ennek megfelelő szabályozásán keresztül biztosíthatta volna a 
jogalkotó, aminek a Be. bizonyításra, illetőleg bírósági eljárásra vonat-
kozó szabályai körében még a nyomait sem fedezhetjük fel – mintha 
nem is egy és ugyanazon jogalkotási termékről lenne szó. A jogalkotó 
ugyanis elvileg olyan kötelezettséget írt elő az ügyész számára, amely-
nek a megszegéséért gyakorlatilag a bírót tette felelőssé.159

A strasbourgi bíróság szintén kifejti ítéleteiben, hogy „jogok-
nak nem teoretikusan, hanem ténylegesen és valóságosan kell 
érvényesülniük”.160

156 Bárd, 1997B. I. m. 99. o.
157 Egyik gyakorló jogász barátom hívta fel a figyelmemet eme aforizmára.
158 Be. 4. § (1) bekezdés
159 Fázsi László: A bizonyítási teher értelmezésének gyakorlati kérdései bírói 
szemmel. Magyar Jog, 56. évf. 1. sz. 2009. 22. o.
160 Vö. Fejde v. Sweden ügy; Meftah and Others v. France ügy



100 C S É F F A I  A T T I L A  C S A B A

A büntetőeljárás garanciarendszere szerteágazó. Az alkotmányi 
garanciákat a jogalkotó még törvényben sem zárhatja ki, nem kor-
látozhatja és nem függesztheti fel, mert ez az alapvető jog lényeges 
tartalmának korlátozását jelentené.161 A Be. egyes jogintézményekre 
vonatkozó rendelkezéseiben ezeknek közvetlenül tükröződniük 
és alkotmányos tartalommal érvényesülniük kell. Ilyen minde-
nekelőtt az Alkotmány 57. § (1) bekezdése és a 2. § (1) bekezdé-
se egymásra vonatkoztatásával megállapított – az Egyezmény 6. 
cikkében szabályozott – tisztességes eljárás, a független, pártatlan 
bíróság követelménye.162

Bihari Mihály az egyik alkotmánybírósági határozathoz fűzött kü-
lönvéleményében – helyesen – kihangsúlyozza, hogy „fokozott körül-
tekintéssel kell eljárnia a kódex jellegű törvények – ezek támadott ren-
delkezései – alkotmányossági vizsgálata során, és a normák lehetséges 
kíméletének szem előtt tartásával, a döntést úgy kell meghozni, hogy 
annak a kódex szabályozásának egészére kiható következményeivel 
előre számolni kell”.163

Hack szerint „a büntető igazságszolgáltatást meghatározó jogi 
gondolkodásmód a mai napig is a szó rossz értelmében véve kon-
zervatív és etatista.”164 A helyzet – meglátásom szerint – azért ko-
rántsem ennyire borús, hiszen csupán egyetlen egy lépés választ el 
minket attól, hogy a magyar büntetőeljárás megfeleljen az európai 
elvárásoknak és az alkotmánybíróság által kimunkált tisztességes 
eljárás követelményének, amivel ismét a modern büntetőjog zász-
lóshajójára kerülhet. Ez pedig a bíró teljes kizárása165 a bizonyítás-
ból, ami sor kerülhet akár egy újabb, az alkotmánybíróság gépezetét 
beindító indítványra.166 Ezzel talán értelmet nyerhet az ügyész kö-

161 42/1993. (VI. 30.) AB határozat
162 20/2005. (V. 26.) AB határozat
163 Uo.
164 Hack, 2008A. I. m. 102. o.
165 Ez alatt a bírói kihallgatást is értem. Hogy milyen veszélyeket rejt a bírói 
 kihallgatás rendszere lásd még: Kardos Renáta – Kiss Anna: Az ügyész szerepe a 
büntetőeljárásban. In: Kriminológiai tanulmányok, 40. köt. Budapest, Országos 
 Kriminológiai Intézet, 2003. 240. o.
166 Lásd: Függelék
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telező részvétele, és ezután már csak azon lehetne vitatkozni, hogy 
van-e különbség voltaképpen a büntető,- és polgári per között – a 
tárgyától eltekintve; a bíróság nézőpontjából vizsgálva – és hogy va-
lóban szükség van e két bírósági eljárási rendszerre. Ezen érdekes 
téma azonban túlmutat jelen értekezés keretein.

A Be. reformjában tehát addig a pontig kell elmenni – és ezzel 
szükségképpen frappáns választ adtunk Bárd bon mon-jára is – még 
a részvétel az eljárásban attól függetlenül vállalható lesz, hogy mely 
eljárási szerepe vár ránk (sic!).167

Dolgozatomat a 20. század Nobel-díjas filozófusa, Bertrand Russell 
gondolatával zárom:

„A tudomány emberének nemcsak az a feladata, hogy megbirkózzék 
a tudományokkal, amelyeknek az ember a tárgya, hanem - és ez már 
sokkal nehezebb dolog - rá is kell vennie a világot, hogy szívlelje meg 
azt, amit ő felfedezett. Ha ezt a vállalkozást nem koronázza siker, az 
ember önmagát fogja elpusztítani a félúton megrekedt okosságával.”

167 Pócza, 2007. I. m. 231. o.
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FÜGGELÉK

A Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának!
1015 Budapest, Donáti utca 35-45.
1535 Budapest, Pf. 773

Tisztelt Alkotmánybíróság!

Cséffai Attila Csaba, 5600 Békéscsaba, Mogyoró utca 22. szám alatti 
lakos

i n d í t v á n y o z o m, 

hogy az alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továb-
biakban: Abtv.) 1. § b/ pontja, 21. § (2), valamint 37. § alapján az Alkot-
mánybíróság állapítsa meg alkotmányellenességét és semmisítse meg 
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 
alábbi rendelkezéseit, mivel azok az alaptörvény 2. § (1) bekezdésével és 
az 57. § (1) bekezdésével ütköznek. A Be. alábbi rendelkezéseit támadom:
- a bíróra telepített bizonyítási terhet (kötelezettség) előíró rendel-
kezéseket
Be. 75. § (1) bekezdésének második mondata; Be. 305. § (1) bekezdése; 
Be. 351. § (2) bekezdésének a.) pontja és a b.) pont második fordulata; 
valamint szoros tartalmi összefüggés alapján Be. 353. § (1) bekezdése 
és a Be. 268. § (1) bekezdésben szereplő „hivatalból vagy” szövegrész
- a bíró által történő kikérdezési rendszerét
Be. 268. § (4) bekezdésben szereplő „illetőleg a különösen védett 
tanúhoz a tanács elnöke tesz fel kérdést” szövegrész; Be. 290. § (1) 
bekezdésben szereplő „a tanács elnöke, majd” szövegrész; Be. 291. § 
(4) bekezdésben szereplő „illetőleg hivatalból” szövegrész; Be. 293. § 
(1) bekezdésében fellelhető „a tanács elnöke a tanút […] kihallgatja” 
szövegrész; Be. 297. § (1) bekezdésében megtalálható „illetőleg hi-
vatalból” szövegrész; Be. 305. § (3) bekezdésének második mondata
- a bíró előzetes irattanulmányozását
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Be. 72. § (4) bekezdésben található „bírósághoz” szövegrész; Be. 219. 
§ (1) bekezdésének teljes második mondata; valamint szoros tartal-
mi összefüggés alapján Be. 263. § (1) bekezdésben szereplő „az ügy 
iratainak a bírósághoz érkezését” szövegrész

Indokolás

A büntetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól el-
különül [Be. 1. §], valamint abból, hogy a vád bizonyítása a vádlót 
terheli [4. § (1) bek.] következik, hogy a vád megalapozása a vádló 
feladata. A szóban levő alapvető rendelkezések érvényesülését a bi-
zonyítás és a tényállás megállapítás ennek megfelelő szabályozásán 
keresztül biztosíthatta volna a jogalkotó, aminek a Be. bizonyításra, 
illetőleg bírósági eljárásra vonatkozó szabályai körében még a nyo-
mait sem fedezhetjük fel.
Bár a Be. 75. § (1) bekezdésének második fordulata kimondja, hogy 
ha az ügyész nem indítványozza, a bíróság nem köteles a vádat alá-
támasztó bizonyítási eszközök beszerzésére, és megvizsgálására – 
„alkalmazása azonban kockázattal jár”. [lásd: A Fővárosi Bíróság 
2006. június 12-i kollégiumi ülés alapján készült összefoglalójából, 
2006.El.II.C.6/10. szám] Ugyanis miután megmaradt a bíróságnak 
a Be. 75.§ (1) bekezdésében szereplő, a tényállás valósághű megálla-
pítására vonatkozó kötelezettsége, a hivatalból való bizonyítás lehe-
tősége, a bíróság a bizonyítási eljárás során minden olyan rendelke-
zésre álló bizonyíték megvizsgálására és értékelésére köteles, amely 
a tényállás tisztázásához szükséges. Ha egy rendelkezésre álló, tehát 
ismert, de az ügyész által nem indítványozott bizonyíték megvizs-
gálását a bíró elmulasztja, és ez vezet az ítélet megalapozatlanságá-
hoz (felderítetlenség), akkor a másodfokú bíróság, vagy bizonyítás 
kiegészítés útján küszöböli ki a megalapozatlanságot, vagy ha ez 
nem lehetséges, hatályon kívül helyezéssel él.
Az a tény, hogy a vád bizonyítási hiányosságainak hivatalból történő 
pótlása az ítélkező bíró számára nem tilos, sőt a bírói gyakorlat egye-
nesen kötelezettségként írja elő számára, az „eljárási feladatok meg-
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osztásának elvébe ütközik, s a bíróság pártatlanságát is kétségessé 
teheti.” [KIRÁLY, T.: Büntetőeljárási jog. Osiris Kiadó, Budapest, 
2008. 246.] Ez még akkor is így van, ha a bíró bizonyításban betöltött 
szerepe „csupán” fakultatív, hiszen benne rejlik annak a lehetősége, 
hogy a bíró akár a vád, akár a védelem funkcióját átvegye. Az a jogi 
szabályozás pedig, amely ezt akár csak potenciálisan lehetővé teszi, 
arra való tekintet nélkül alkotmányellenes, hogy ez az alkotmányel-
lenes jogkövetkezmény az ügyek hány százalékában következik be. 
„Valamely rendelkezés alkotmányellenességének megítélése ugyanis 
nem matematikai kérdés.” [46/1991. (IX. 10.) AB határozat]

„A pártatlan bírósághoz való alkotmányos alapjog az eljárás alá vont 
személy iránti előítélet-mentesség és elfogulatlanság követelményét 
támasztja a bírósággal szemben. Ez egyrészt magával a bíróval, a 
bíró magatartásával, hozzáállásával szembeni elvárás, másrészt az 
eljárás szabályozásával kapcsolatos objektív követelmény: el kell ke-
rülni minden olyan helyzetet, amely jogos kétséget kelt a bíró pár-
tatlansága tekintetében.” [67/1995. (XII. 7.) AB határozat]
Az Emberi Jogok Európai Bírósága kifejti, hogy a „funkcióhalmozó-
dás”, vagyis azon eset, amikor a bíró ítélkezésen kívüli, a vizsgálat-
tal vagy a váddal kapcsolatos feladatokat is ellát, a Bíróság szerint 
jogos kételyeket ébreszt a pártatlanságával kapcsolatban. Alapvető 
kérdés, hogy a bíró, aki a felek felett áll, a felektől különüljön el. 
A büntetőeljárás feltétele a vád, amelyet a védelem támad, ezért a 
bíró elkülönültsége úgy biztosítható, ha a vádat nem ő fogalmazza 
meg, a váddal kapcsolatos feladatokat egy tőle elkülönült személy 
látja el. A vád és az ítélkezés feladatainak egy eljáráson belül azonos 
személy által történő ellátása önmagában alkalmas a bíró pártatlan-
ságának megkérdőjelezésére, függetlenül attól, hogy milyen szemé-
lyes magatartást tanúsított. [Case of De Cubber v. Belgium]

A hatályos büntetőeljárási jogunkban keverednek az anyagi és ala-
ki igazságosság érvényre jutásának mechanizmusai. Úgy vegyíti az 
egyiket a másikkal, hogy egyiknek sincsenek meg az alkotmányos 
feltételei, sőt az egyik feladathoz szükséges alkotmányos feltételek 
megvalósulását a másik feladat nem teszi lehetővé. Az Alkotmány-
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bíróság több döntésében kimondta, hogy „Ha egy, az anyagi igazsá-
gosság érvényesítésére vagy a törvényben való tévedés kiküszöbö-
lésére szolgáló jogintézmény […] pontos eljárási garanciák nélkül 
működik, akkor a jogbiztonság sérelmet szenved.” [Lásd például: 
9/1992. (I. 30.) AB határozat] Kimondásra került az is, hogy a diszk-
recionális jogosítvány eleve nem lehet kényszerítően szükséges 
módja akár a törvényesség, akár az anyagi igazságosság megvalósí-
tásának a jogállam stabilitást adó alapértékei kárára. A törvényes-
ség, illetve az anyagi igazságosság önkényes válogatás szerinti érvé-
nyesülése nem alkotmányos [9/1992. (I. 30.) AB határozat].

Az anyagi és alaki igazságosság ütközésénél az alaki igazságosság 
előbbre való. Az Alkotmány „az anyagi igazság érvényesülésére” 
éppúgy nem biztosít (nem biztosíthat) alanyi jogot, mint ahogy 
arra sem, hogy egyetlen bírósági ítélet se legyen törvénysértő. Ezek 
a jogállam céljai és feladatai, amelyek megvalósulása érdekében 
megfelelő – elsősorban eljárási garanciákat nyújtó – intézményeket 
kell létrehoznia, és az érintett alanyi jogokat garantálnia. Az Alkot-
mány tehát az anyagi igazság érvényrejuttatásához szükséges és az 
esetek többségében alkalmas eljárásra ad jogot. Az 57. §-a bírósági 
eljáráshoz biztosít alanyi jogot, s nem azt garantálja, hogy annak 
eredménye minden esetben helyes lesz. [9/1992. (I. 30.) AB határo-
zat] Az Alkotmánybíróság azt is leszögezte, hogy „nincs olyan szük-
ségesség, amely miatt a tárgyalás „tisztességes” voltát arányosan 
ugyan, de korlátozni lehetne” [6/1998. (III. 11.) AB határozat]. Az 
alkotmányos büntetőjog alapintézményei legtöbb esetben ugyanis 
fogalmilag sem relativizálhatók, s nem képzelhető el velük szem-
ben mérlegelhető más alkotmányos jog vagy feladat. A büntetőjogi 
garanciák ugyanis már egy mérlegelés eredményét tartalmazzák. 
[11/1992. (III. 5.) AB határozat] Az Alkotmánybíróság 14/2004. (V. 
7.) AB határozatában már nyíltan hangsúlyozta, hogy a büntető-
eljárás szabályrendszerének megalkotásakor a tisztességes eljárás 
követelményei az eljárás szereplőinek jogai és védelme érdekében 
olyan garanciákat is megkívánnak, amelyek még az (anyagi) igazság 
megállapításának lehetőségeit is szűkíthetik.
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Az Indítványozó véleménye szerint a Be. 305. § (1) bekezdése, a 
Be. 75. § (1) bekezdésének második mondata, valamint mindezzel 
összefüggésben a Be. 351. § (2) bekezdésének a.) pontja és a b.) 
pont második fordulatával alkotmányellenes, mert a hivatalból 
történő bizonyítás funkcióhalmozást tesz lehetővé, mely sérti a 
pártatlan bírósághoz való alkotmányos alapjogot, és emellett a 
jogállamiság részét képező jogbiztonság követelményének sem 
felel meg.

A Be. 268. és 353. §-ainak hivatkozott rendelkezései szoros (tar-
talmi) összefüggés okán szintén alkotmányellenesek, mivel azok 
tartalmát adó hivatalból való bizonyítást az indítvány annak minő-
sítette. [Az Alkotmánybíróság ez irányú gyakorlatára lásd: 10/1990. 
(IV. 27.) AB határozat]

A bíró által történő kihallgatási és kikérdezési rendszert előíró 
eljárási szabályok szintén a hivatalból való bizonyítás okán találtatik 
alkotmánysértőnek, emellett azonban a vádlott számára a jelenle-
gi szabályozás még olyan látszatot is teremthet, hogy nemcsak az 
ügyészt, hanem a bírót is a bűnösségének megállapításának célja 
hajtja. E vonatkozásban pedig az Alkotmánybíróság 17/2001. (VI. 
1.) AB határozatában elvi éllel szögezte le, hogy alkotmányellenes 
egy eljárásjogi intézmény olyan szabályozása, amely azon elv ellen 
hat „hogy a bírónak nem csak pártatlannak kell lennie, hanem pár-
tatlannak is kell látszania”.

Az Indítványozó kiemeli, hogy amennyiben a fenti két intézmény 
alkotmányellenességét elismerjük, úgy szükségképpen alkotmány-
ellenessé válik a bíró előzetes irattanulmányozása is. A tárgyalás 
primátusa tételéből nyilván következik, hogy a nyomozás során 
keletkezett iratoknak csak egy részét ismerje meg a bíróság. Így 
biztosítható a tárgyalás önálló megismerési funkciója, ily módon 
garantálható, hogy a bíróság elsődlegesen a tárgyaláson történtek 
alapján hozza meg döntését. Az előzetes irattanulmányozás ugyanis 
az elfogultság melegágya.

Tisztelt Alkotmánybíróság! A részletesen kifejtett álláspontom sze-
rint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény hivatkozott 
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rendelkezései sértik az Alkotmány 2. § (1) és 57. § (1) bekezdéseinek 
rendelkezéseit, ezért indítványozom megsemmisítésüket. 
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ERDŐS CSABA

Tűzzünk-e objektív határidőt az 
Alkotmánybíróság számára a népszavazási 
eljárásban?1

BEVEZETÉS, MÓDSZERTAN

A népszavazási eljárás hatályos jogunk egyik állatorvosi lova, az 
alkotmányjogi kérdések, problémák széles tárházába léphetünk 
be, ha egy kicsit is elmerülünk szabályainak tanulmányozásában. 
Ilyen például az Országgyűlés és az Alkotmánybíróság (a továb-
biakban: AB) viszonya, a jogalkalmazók alkotmányos mozgáste-
re döntéshozataluk során, a közügyekben való részvétel joga és 
korlátjai, jogok és kötelezettségek a (hatósági) eljárásokban, sőt 
még a gyülekezési jog is érinthető. E sok kérdés közül dolgozatom 
témájául a határidők problematikáját választottam, mely képze-
letbeli lovunk egy apró betegsége, ami azonban nagy jelentő-
séghez jut: lovunk járását lelassítja, vagy akár meg is béníthatja. 
A közjog nyelvére fordítva az eljárás elhúzódását, sőt akár teljes 
blokkolását okozhatja.

A népszavazási eljárásban számos állami szerv vesz részt: az 
Országos Választási Iroda, az Országos Választási Bizottság (a to-
vábbiakban: OVB), az AB, a Legfelsőbb Bíróság, az Országgyűlés, 
a Köztársasági Elnök, és a sort tovább lehetne folytatni a szavazás 
technikai feltételeit biztosító helyi önkormányzatokkal, illetve a te-
rületi és helyi választási bizottságokkal, illetve szavazatszámláló bi-
zottságokkal. A népszavazás intézményét szabályozó legfontosabb 

1 Ezúton mondok köszönetet témavezetőmnek, Bihari Mihály professzor úrnak a 
tanulmány elkészítéséhez nyújtott támogatásáért.
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jogforrásokból – az Alkotmányból, a népszavazási és a választási 
eljárási törvényből – kiolvasható az egyes eljárások2 pontos menete, 
amit a Függelékben található ábrákon3 szemléltetek. 

Mindhárom eljárástípus közös vonása, hogy – a kezdeményezés 
elintézésében részt vevő szervek által – pontos, napokban meghatá-
rozott határidőket tartalmaz döntéseik meghozatalára. Így például 
az OVB a népszavazási kezdeményezés hitelesítéséről 30 napon belül 
köteles dönteni, az aláírások ellenőrzésére 45+30 nap áll rendelkezés-
re stb. Nemcsak a szerveknek, hanem a kifogással, a bírósági felülvizs-
gálattal élni kívánó választópolgároknak is tartaniuk kell magukat a 
törvényekben előírt határidőkhöz, ha azt várják, hogy ezen cselek-
ményeikhez a kívánt joghatás fűződjön. Ugyanakkor nem érvénye-
sül minden esetben az eljárásban résztvevők határidőhöz kötöttsége. 
A három kivétel a következő: (a) az AB számára csupán soronkívü-
liséget írt elő a jogalkotó, (b) az OVB határozatának meghozatalára 
semmilyen határidő nem szerepel a választási eljárásról szóló tör-
vényben abban az esetben, amikor az AB új eljárásra utasító hatá-
rozata nyomán jár el,4 (c) az Országgyűlés nem szabott határidőt a 
népszavazást elrendelő, vagy azt mellőző végzésének meghozatalára.5

2 Azért beszélek eljárásokról, illetve eljárástípusokról, mert a vonatkozó törvények 
és a Házszabály egybeolvasása, és a kezdeményezők köre alapján elkülöníthetők 
egymástól a választópolgári kezdeményezésű, az országgyűlési képviselők kéthar-
mada, a köztársasági elnök által kezdeményezett, valamint a törvényt megerősítő, 
tulajdonképpen a jelenlévő országgyűlési képviselők többsége által kezdeményezett 
népszavazások. A distinkció indokoltságát alátámasztja az, hogy az egyes típusokra 
vonatkozó előírások számos ponton eltérnek egymástól.
3 Lásd: 1-5. melléklet.
4 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 117. § (1) bekezdése a 30 napos 
határidőt csak a kérdés benyújtásának esetére határozza meg. Az AB döntése nyo-
mán nem nyújtják be újra a kérdést az OVB-hez, így a jogszabály szövegét alapul 
véve ebben az esetben határidő nélkül dönthet az OVB.
5 A probléma alapvetően az 1997-1998-as választójogi reformot követően merült 
fel, addig ugyanis az Országgyűlés hatáskörébe tartozott a népszavazási kezde-
ményezésekről való döntés (lásd a népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 
1989. évi XXVII. törvényt). A hatályos szabályozás minden hibája ellenére is ész-
szerűbb, demokratikusabb, mint az azt megelőző, mivel az Országgyűlés szerepét 
hátrébb szorította egy olyan eljárásban, amelynek lényege, hogy a törvényhozó ha-
talmat korlátozza.
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A fenti három kivétel közül az AB eljárására vonatkozó soron 
kívüliséget vizsgálom dolgozatomban. Kiindulópontként két hipo-
tézist választottam: (a) szabható határidő az AB számára, (b) e ha-
táridő kikényszeríthető lehet.

Elsődleges célom, hogy a fenti két tétel valóságtartalmáról meg-
győződjek, illetve a határidő reális hosszára javaslatot tegyek, a ki-
kényszeríthetőség eszközeit számba vegyem.

A dolgozat céljainak megvalósításához először a határidő tűzésé-
nek szükségességét próbálom igazolni az AB népszavazási eljárásban 
betöltött szerepének elemzésén keresztül, majd az AB működésének 
bemutatása nyomán a határidő előírásának lehetőségét vizsgálom. 
Ezt követően az AB-t terhelő felelősség minőségével/típusával, illet-
ve a különböző szankcionálási lehetőségekkel foglalkozom.

A témaválasztás azt indokolta, hogy a kutatás során lépjek ki az 
alkotmányjog, sőt a jog keretei közül, és a politológia, a jogelmélet és 
a szervezet-, illetve döntésszociológia eredményeit is vegyem figye-
lembe. Ez a módszertan kifejezi a jogalkotással szemben támasztott 
követelmények egységét is: az alkotmányosságnak, a politikai racio-
nalitásnak és a célszerűségnek való megfelelést.

A HATÁRIDŐ-TŰZÉS SZÜKSÉGESSÉGE

A jogállamiság és jogbiztonság követelménye az állami szervek mű-
ködésében

Beszélhetünk-e jogállamiságról ott, ahol valamelyik állami szervnek 
döntése meghozatalára korlátlan idő áll rendelkezésére? Ott, ahol a 
jogviszony másik oldalán álló, az eljárásban érintett személy minden 
eljárási cselekményéhez szigorú határidő kötődik? Minden bizony-
nyal bárki nemleges választ adna ezekre a kérdésekre, hiszen ezek 
egy olyan állam képét rajzolják elénk, amely főhatalmát kihasználva 
magának mindent megenged, míg az alárendeltjeinek magatartását 
szigorúan előírja: eltűnik tehát a jogállamra jellemző önkorlátozás.6

6 Takács Péter: Államelmélet. Budapest, Szent István Társulat, 2009. 155. o.
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Az AB számtalanszor értelmezte az Alkotmány 2. § (1) bekez-
désében szereplő jogállamiság-klauzulát.7 A testület következetesen 
e klauzulába ütközőnek minősíti az eljárás elhúzódását, illetve azt, 
ha ez ellen a jogalkotó nem biztosít jogorvoslati jogot: „A jogállam 
fogalmának egyik feltétlen ismérve a jogbiztonság. A jogbiztonság-
nak viszont elengedhetetlen követelménye, hogy a jogalkalmazói 
magatartás – adott esetben: az államigazgatás és az önkormány-
zat döntési feladat- és hatáskörébe tartozó ügy törvényi szabályo-
zás szerinti elintézésének időtartama – előre kiszámítható legyen. 
[…] A közigazgatásnak ugyanis alkotmányos kötelessége, hogy ha-
táskörét gyakorolja, azaz illetékességi területén a hatáskörébe utalt 
ügyben az erre megszabott idő alatt érdemi döntést hozzon.”8 Vala-
mint: „Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség áll fenn 
amiatt, hogy az Áe. az ügyfelek számára nem biztosít hatékony jogi 
eszközt a közigazgatási szervek határozathozatali kötelezettségének 
elmulasztása esetére.”9 Hat évvel e határozat után az AB a nemperes 
eljárással kapcsolatban is hasonló határozatot hozott: „Az álla-
mi szervek, ezen belül a bíróságok eljárásával szembeni követel-
mények szigorúsága függ az adott eljárás összetettségétől és attól, 
hogy az eljárás szoros összefüggésben áll-e alapvető jog érvényre 
jutásával. Az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy a társadalmi 
szervezetek nyilvántartásba vételére irányuló eljárás esetében az 
Egytv.-ben említett soronkívüliség és a Pp.-ben szereplő ésszerű idő 
követelménye nem elegendő az Alkotmány említett rendelkezése-
inek érvényesüléséhez. A jogalkotó akkor tesz eleget az egyesülési 
szabadság védelmére irányuló alkotmányos kötelezettségének, ha 
a nyilvántartásba vételi eljárás indokolatlan elhúzódásának meg-
akadályozására objektív törvényi követelményeket fogalmaz meg.”10 
Ehhez kapcsolódva az alkotmánybírósági gyakorlat alapján a követ-
kező megállapításokat tehetjük: alapvető jog érintettsége esetén a 

7 „A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.” 1949. évi XX. törvény 
a Magyar Köztársaság Alkotmánya (a továbbiakban: Alkotmány) 2. § (1) bekezdés
8 72/1995. (XII. 15.) AB határozat, Indokolás II/2.
9 Uo. Rendelkező rész II.
10 6/2001. (III. 14.) AB határozat, Indokolás IV/4.
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jogalkotótól elvárható, hogy objektív határidőket állapítson meg; a 
jogalkalmazók kötelesek az előírt határidők betartására; a jogalkotó 
köteles hatékony jogi eszközt biztosítani az állami szervek határo-
zathozatali kötelezettségének elmulasztása esetére; e követelmé-
nyek szigorúsága függ az adott eljárás összetettségétől.

Ezek a megállapítások a nemperes eljárást lefolytató bíróságokra 
és közigazgatási szervekre vonatkoznak, kérdés tehát, hogy meny-
nyiben alkalmazhatók az AB-ra, illetve a népszavazási eljárásra. 
Ehhez a bírósági, közigazgatási és alkotmánybírósági eljárási jog-
viszonyokat vizsgálom. Egyértelműen kijelenthető, hogy mindegyik 
szerv állami szerv, azokról az Alkotmány is rendelkezik: a bírósá-
gokról a X. Fejezetben, a közigazgatásról – szűkebb értelemben – a 
IX. Fejezetben, az AB-ról a IV. Fejezetben. Természetesen nem csak 
ennyiben ragadható meg e szervek közötti hasonlóság. Amikor a bí-
róság nemperes eljárásban dönt11 – így például társadalmi szervezet 
nyilvántartásba vételéről határoz – eljárása alig különbözik azon 
közigazgatási működésformától, amelynek célja a regisztráció. Kö-
zös vonásuk, hogy a jogviszony egyik oldalán a jogkereső jogalany 
áll, míg a másikon egy közhatalommal felruházott szerv. Ez a mo-
dell élesen szembeállítható a hagyományos bírósági eljárással, mely 
jellemzően hárompólusú: bíróság-felperes-alperes, illetve bíróság-
vádló-vádlott triászaival írható le.12

Mihez hasonló az AB előtt folyó eljárás? A közigazgatási és 
nemperes eljárásokhoz hasonlóan kétpólusú ez is: az egyik oldalon 
maga az AB, a másikon pedig a kérelmező áll. A népszavazási eljá-
rásban az eljárást kezdeményező kérelmezőt a kifogást benyújtónak 
nevezzük. Igaz, hogy a népszavazást kezdeményező érdeke is meg-
jelenik a jogviszonyban, azonban ő alanyként sehogyan sem vonha-
tó bele, a kezdeményező a kérdés megengedhetőségének vizsgálata 
során semmilyen ponton nem kapcsolódik az eljárásba. (Erre csak a 
hitelesített aláírásgyűjtő ívek átvételekor van lehetősége.) Összefog-

11 Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog. Budapest, Osiris, 2006. 37. o.
12 Kivételesen a közigazgatás is ellát quai iurisdictio-s tevékenységet, melynek so-
rán szintén jogvitát bírál el (pl.: jegyző előtt folyó birtokvita).
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lalva elmondható, hogy elméletileg nem zárható ki, hogy a 6/2001. 
AB határozat rendelkezéseit az AB-re is vonatkoztathassuk. 

A határidő-tűzés szükségességénél vizsgálni kell, hogy mennyire 
összetett eljárásról van szó. Ez esetben az „összetettség” fogalma értel-
mezésre szorul. Hangsúlyozni szeretném, hogy nem az alapul szolgáló 
probléma összetettségét említette a határozat, hanem az eljárásét. Ez-
zel azonban visszaléphetünk az eljárások szerkezetének elemzéséhez: 
egy hagyományos bírósági eljárás jóval összetettebb, mint az AB-é, 
pusztán a többalanyúság folytán is, de még plauzibilisebb a példa, ha 
a büntetőeljárási kódex és a Polgári Perrendtartás azon rendelkezéseire 
gondolunk, amelyek lehetővé teszik azt, hogy egy ügyben több terhelt, 
vagy éppen felperesi/alperesi pertársaság, beavatkozó szerepeljen. Még 
ennél is meggyőzőbb érvet találhatunk azonban, ha figyelembe vesz-
szük, hogy a rendes bíróságoknak peres ügyben is tűz határidőt a jog-
alkotó, ilyen például a sajtóper.13 Végső soron az alkotmánybírósági el-
járás határidő-mentessége az eljárás összetettségével sem indokolható.

Az objektív határidő-tűzés további feltétele, hogy alapvető jog ér-
vényesítéséről legyen szó. Mi minősül alapvető jognak? Halmai Gá-
bor és Tóth Gábor Attila megfogalmazásában „az egyes államok al-
kotmányaiban és a különböző emberi jogi egyezményekben felsorolt 
és ezáltal a tételes jog részévé tett emberi jogokat hívjuk alapvető jo-
goknak.”14 Az emberi jogok az egyén államhoz, illetve más egyének-
hez és közösségekhez fűződő viszonyát rendezik.15 A 6/2001. számú 
határozatban az AB az egyesülési jogot alapvető jognak tekintette. 

Kérdés, hogy alapvető jog-e a népszavazási eljárásban való kifo-
gásemelés. Az Alkotmány az egyesülés szabadságáról a 63. §-ában 
rendelkezik, az AB-hoz fordulás jogáról a 32/A. §-ban. Az AB-ról 
szóló fejezetben nem nevesíti a kifogás benyújtását, azonban ki-
mondja, hogy az AB eljárását törvényben meghatározott esetben 
bárki kezdeményezheti.16 Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi 
XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. § h) pontja szerint az AB 

13 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. XXI. fejezet
14 Halmai Gábor – Tóth Gábor Attila: Emberi jogok. Budapest, Osiris, 2003. 29. o.
15 Halmai – Tóth, 2003. I. m. 28. o.
16 Alkotmány 32/A. § (3) bekezdés
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ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. A választási eljárásról 
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) jogorvoslatokat sza-
bályozó 130. §-a nem tartalmaz megkötést arra nézve, hogy ki élhet 
kifogással, ebből arra következtethetünk, hogy bárki élhet vele. Az 
Alkotmány tehát közvetetten, de lehetővé teszi a közügyekben való 
részvétel ezen módját is, tehát olyan, az egyén és közösség/állam 
viszonyát szabályozó normákról van szó, amelyet az alaptörvény a 
tételes jog szintjére emelt. Az AB-hoz kifogást benyújtó választó-
polgár tehát alapvető jogát gyakorolja.17

Az Alkotmánybíróság szerepe a népszavazási eljárásban

A népszavazási eljárás során kétszer juthat szerephez az AB: először 
az OVB kérdés hitelesítéséről hozott határozata ellen benyújtott ki-
fogás elbírálásával, majd az Országgyűlés népszavazás elrendelésé-
ről szóló határozatának vizsgálatakor.18 Közös ezekben, hogy mind-
két alkalommal objektív határidő nélkül hozhat döntést a testület.

Ha megvizsgáljuk a Függelékben szereplő ábrákat, kitűnik, hogy 
népszavazás tartására aligha kerülhet sor anélkül, hogy az AB be-
kapcsolódott volna az eljárásba. Elvi szinten adott a lehetőség erre: 
az OVB hitelesíti a kérdést és nem nyújt be senki kifogást, illetve, 
ha az Országgyűlés elrendeli a népszavazást és senki nem él kifogá-
solási jogával. Továbbá azt is figyelembe kell vennünk, hogy a kifo-
gás benyújtására bárki jogosult.19 Az 1. számú ábra mutatja, hogy a 

17 Ezt az értelmezést alátámasztja az 52/1997. (X. 14.) AB határozat is, amely a 
testületnek a népszavazási eljárásban való részvételének szükségességét azzal in-
dokolta, hogy „a választópolgároknak a népszavazással kapcsolatos joga az Alkot-
mányban biztosított politikai alapjog […]”
18 Megjegyzendő, hogy – bár a határidők kérdéskörében nem releváns – a kétféle 
kifogás célja alapvetően eltérő: a hitelesítés körében jogorvoslati fórumként jár el 
a testület, míg az elrendeléshez kapcsolódóan törvényességi vizsgálatot folytat le.
19 A „bárki” fogalmának elemzése alapján az Alkotmánybírósághoz folyamodók 
három típusát különíthetjük el: (a) a népszavazást kezdeményező él kifogással, mi-
vel az OVB nem hitelesítette a kérdését, (b) nem a népszavazást kezdeményező él 
kifogással, mivel az OVB nem hitelesítette a kérdését, vagy (c) nem a népszavazást 
kezdeményező él kifogással, mivel az OVB hitelesítette a kérdését.
A kifogással élők ezen csoportosítása ugyan plauzibilis abból a szempontból, hogy 
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kezdeményezések jelentős része (átlagosan 45%) az AB elé kerül, és 
addig nem lehet előre lépni az ügyben, míg a testület nem határoz.

1. táblázat: Az OVB és az AB népszavazási eljárásban született döntéseinek 
aránya20

1. ábra: Az OVB és az AB népszavazási eljárásban született döntéseinek aránya

képes rámutatni arra, hogy a jogorvoslat ilyetén szabályozása a diszkusszív elemet is 
behozza a jogi eljárásba (amelynek helye a népszavazás elrendelését követő politikai 
vitákban lenne), azonban sem az eljárás lefolytatásában, sem pedig a határidőtűzés 
szempontjából nem releváns.
20 Forrás: Sereg András: Alkotmánybírósági évkönyv 2007. Budapest, Alkotmány-
bíróság, 2008. 14. o., továbbá Sereg András: A Magyar Köztársaság Alkotmánybíró-
sága. Évkönyv 2008. Budapest, Alkotmánybíróság, 2009. 8. o.; az AB honlapjának 
határozatkeresője http://www.mkab.hu/hu/frisshat.htm (Letöltés ideje: 2009. ok-
tóber 10.); OVB www.valasztas.hu Határozatok menüpontja (Letöltés ideje: 2009. 
október 10.)

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 össz.
OVB 4 8 2 10 18 22 14 30 48 189 281 626
AB 2 6 1 5 6 8 7 5 31 98 111 280
arány
(%) 50 75 50 50 33,3 36,4 50 16,7 64,6 51,9 39,5  45
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Miután rámutattam arra, hogy az objektív határidő-tűzés mind 
a jogbiztonság szempontjából, mind pedig a népszavazás elhúzódá-
sának megakadályozása miatt nélkülözhetetlen, okkal jelenthető ki, 
hogy szükséges az objektív határidő-tűzés. Így továbbléphetünk e 
határidő reális mértékének meghatározásához.

AZ OBJEKTÍV HATÁRIDŐ LEHETSÉGES MÉRTÉKE

Egy olyan határidő-hossz meghatározására kell törekednünk, amely 
egyrészről megfelel a kifogást benyújtók minél gyorsabb elbírálásá-
hoz fűződő érdekének, másrészről reális abban az értelemben, hogy 
az AB képes annak betartására. Azért nehéz e két követelménynek 
való együttes megfelelés, mivel két ellentétes irányba ható érdekről 
van szó. Legmegfelelőbbnek az a módszer bizonyult, hogy úgy adom 
meg a határidő hosszát, hogy az ügyteherre, ezen belül a népszava-
zási (és népi kezdeményezési) kifogások arányára, az ügyhátralékra, 
a hatáskörök szerinti fontossági sorrendre is figyelemmel legyek, és 
az ezek által lehetővé tett legrövidebb időt tekintsem az előírható 
reális határidő ideális hosszának.

Ügyteher

Prima facie logikusnak tűnik, hogy az AB számára azonos hosszúsá-
gú határidőt tűzzünk, mint amilyet a jogalkotó az OVB határozatho-
zatalára állapított meg. Ebben az esetben 30 napja lenne az AB-nak a 
döntéshozatalra. Ez az álláspont azzal is alátámasztható, hogy az AB-
nak ugyanazokat a szempontokat kell mérlegelnie, mint az OVB-nek.

Ha az elemzésünk körébe emeljük az AB és az OVB ügyterhe 
közötti különbséget, egyértelművé válik a 30 napos határidő tart-
hatatlansága. 2000-ben például csaknem százszor annyi üggyel 
foglalkozott az AB, mint az OVB. Ugyan 2006-ban az OVB által 
megalkotott határozatok száma csaknem elérte az AB által megho-
zott döntések felét (49%) (ebbe beleszámítanak a főtitkári, az elnöki, 
az alkotmánybírói és a testületi szakban lezárt ügyek is), azonban 
2007-től ismét nőtt a különbség a két testület ezen mutatói között. 
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E 11 év döntéseinek összesítése jól mutatja a két szerv ügyterhei kö-
zötti óriási eltérést: az OVB ötödannyi (18,3%) esetben hozott dön-
tést, mint az AB.

2. táblázat: Az OVB és az AB által elbírált összes ügy éves bontásban21

2. ábra: Az OVB és az AB által elbírált összes ügy éves bontásban

Az ügyteher megoszlása az OVB és az AB hatásköreinek figyelembe 
vételével | Az ügyteherbeli különbség legfontosabb okát a két szerv 
eltérő feladat- és hatásköreiben látom. Az OVB hatáskörei számbe-
lileg meghaladják az AB-éit, ez 2007-ig mégsem rótt nagy terhet az 
OVB-re. Ennek fő oka, hogy hatásköreinek túlnyomó része a négy-
évenkénti országgyűlési választásokhoz kötődik. Ami folyamatos 

21 Forrás: Sereg, 2008. I. m. 14. o.; Sereg, 2009. I. m. 8. o.; OVB www.valasztas.hu 
Határozatok és Állásfoglalások menüpontjai (Letöltés ideje: 2009. október 10.) 
Megjegyzés: Az OVB esetében az összes ügy alá nemcsak a határozatokat, hanem 
az állásfoglalásokat besoroltam. Az OVB által elbírált ügyekről nem állt rendelkezé-
semre olyan statisztika adattábla, mint amilyen az AB honlapján található. Az OVB 
által egy évben elbírált ügyek számát így az adott évben legutoljára megalkotott 
határozat és állásfoglalás sorszámának összeadása nyomán kaptam meg. Erre azért 
volt lehetőség, mivel mindkét döntési típus folyamatos számozású és az OVB más 
döntési formát (végzés, elnöki határozat stb.) nem ismer.

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 össz.
OVB 87 24 10 13 310 138 224 56 582 517 380 2341
AB 1245 1052 963 1093 984 937 1113 1025 1191 1314 1886 12803
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működést igényel az OVB-től, az az időközi választások lebonyo-
lítása, valamint a népi kezdeményezési és népszavazási kezdemé-
nyezések elbírálása, illetve a választások közé eső népszavazásokkal 
kapcsolatos egyéb teendők. 

Jól leolvasható a 2. táblázatról és a 2. ábráról is a feladatmeny-
nyiség ezen hullámzása: 1998-ban, az országgyűlési és helyi önkor-
mányzati választások évében az azt követő esztendőkhöz képest 
nagy volt az OVB munkaterhe, amely szintet csak négy év elteltével 
érte el újra az ügyek száma, igaz akkor jelentősen meg is haladta az 
1998-as értéket. A legtöbb határozatot a vizsgált 11 év során 2006-
ban hozta a testület.

A 3. táblázat és 3. ábra a népszavazási és nem népszavazási ügyek 
egymáshoz, illetve – százalékokban kifejezve – a népszavazási 
ügyek és az összes ügy egymáshoz való viszonyát is érzékeltetik. 
Ezekből is kitűnik, hogy a 292, illetve 556 nem népszavazási ügy jó-
val meghaladja a többi év hasonló értékét. A relatív magas 2003-as, 
2004-es és 2008-as adatok magyarázhatók a 2003-ban, az Európai 
Unióhoz történő csatlakozásról tartott népszavazással, a 2004-es 
európai parlamenti választásokkal és az ugyanezen évben a kórház-
privatizációról és kettős állampolgárságról megrendezett népszava-
zásokkal, valamint a 2008-as vizitdíjról és kórházi napidíjról tartott 
népszavazásokkal.

Visszatérve a már említett 2007-es esztendő adatsorához, min-
denképpen magyarázatra szorul a 2006-hoz képest megtízszerező-
dött népszavazási ügyek jelensége. Önmagában aligha értelmezhető 
problémáról van, ezért e dolgozatban inkább csak jelezném ennek 
okát: az abszurd népszavazási kezdeményezések megsokszorozódá-
sát. Ez azt jelenti, hogy az OVB elé érkezett kezdeményezések mint-
egy 60-85%-a komolytalan kérdéseket tartalmazott.22

22 Szigeti Péter: Népszavazási kezdeményezések dömpingje – 2007. In:   Sándor Péter 
– Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2007-ről. I. kötet. Kormány-
zat, közélet. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyarországi Közhasznú Alapítvány, 
2008. 251. o.
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3. táblázat: Az elbírált népszavazási ügyek aránya az összes elbírált ügyhöz képest 
az OVB-nél éves bontásban23

3. ábra: Az elbírált népszavazási ügyek aránya az összes elbírált ügyhöz képest az 
OVB-nél éves bontásban

A 4. táblázat és 4. ábra mutatja, hogy a népi kezdeményezési 
ügyekkel együtt mennyi népszavazási ügyben határozott az OVB.

4. táblázat: Az elbírált népszavazási és népi kezdeményezési ügyek aránya az 
összes elbírált ügyhöz képest az OVB-nél éves bontásban24

23 Forrás: OVB www.valasztas.hu Határozatok és Állásfoglalások menüpontjai 
(Letöltés ideje: 2009. október 10.)
24 Uo. (Letöltés ideje: 2009. október 10. )

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 össz.
nem népsza-
vazási ügy 83 16 8 3 292 116 210 26 534 105 99 1492

népszavazási 
ügy 4 8 2 10 18 22 14 30 48 412 281 849

népszava-
zási ügyek 
aránya (%)

4,6 33,3 20 76,9 5,8 16 6,3 53,6 8,2 79,7 73,9 36,3

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
nem népszavazási 
vagy népi kezde-
ményezési ügyek

n. a. 13 3 1 286 108 199 4 520 75 79

népszavazási és 
népi kezdeménye-
zési ügyek

n. a. 11 7 12 24 30 25 52 62 432 301

népszavazási és népi 
kezdeményezési 
ügyek aránya (%)

n. a. 45,8 70 92,3 7,7 21,7 11,2 92,9 10,6 83,6 79,2
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4. ábra: Az elbírált népszavazási és népi kezdeményezési ügyek aránya az összes 
elbírált ügyhöz képest az OVB-nél éves bontásban

Önmagukban semmit nem jelentene számunkra az OVB-t ter-
helő ügyek feladatkör szerinti megoszlása, ha nem hasonlítanánk 
össze az így kapott eredményeket az AB azonos adataival. Az OVB 
esetében a népszavazásokkal kapcsolatos ügyek összes ügyhöz vi-
szonyított aránya 7,7 és 92,9% között mozgott. Ugyanez a mutató az 
AB esetében 0,1 és 7,3% között ingadozott. Az OVB esetében – az 
1999 és 2008 közötti évtized adatait figyelembe véve – az ügyte-
hernek átlagosan 47,5%-át népszavazási ügyek tették ki, szemben az 
AB-vel, aminek esetében ez az érték 1,8%.25

5. táblázat: Az elbírált népszavazási ügyek aránya az összes elbírált ügyhöz képest 
az AB-n éves bontásban26

25 Az 1999 és 2008 közötti adatokat figyelembe véve.
26 Forrás: Sereg, 2008. I. m. 14. o.; Sereg, 2009. I. m. 8. o.; az AB honlapjának ha-
tározatkeresője http://www.mkab.hu/hu/frisshat.htm (Letöltés ideje: 2009. október 
10.); az OVB www.valasztas.hu Határozatok és Állásfoglalások menüpontjai (Letöl-
tés ideje: 2009. október 10. )
Megjegyzés: Az AB népszavazással és népi kezdeményezéssel kapcsolatos, elbírált 
ügyei közé nem soroltam azokat a döntéseit, amelyeknek alapjaként nem a Ve. 130. 
vagy 131. §-a szolgál, hanem az Abtv. 1. § a-g) pontjai. [Például a 2/1993. (I. 22.) AB 
határozat is egy alkotmányértelmező indítvány eredménye.]

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 össz.
nem népszava-
zási ügy 1243 1046 962 1088 978 929 1106 1019 1166 1218 1795 12550

népszavazási ügy 2 6 1 5 6 8 7 6 25 96 91 253
népszavazási 
ügyek aránya (%) 0,2 0,6 0,1 0,5 0,6 0,9 0,6 0,6 2,1 7,3 4,8 2
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5. ábra: Az elbírált népszavazási ügyek aránya az összes elbírált ügyhöz képest az 
AB-n éves bontásban

Az OVB népszavazási és népi kezdeményezésekkel döntéseinek 
51,5%-ában foglalkozott, míg az AB csak 2,3%-ában. Ezeket az ada-
tokat összevetve azt kell látnunk, hogy az OVB alapvetően a nép-
szavazási és népi kezdeményezési ügyekre specializálódhatott, az 
AB-nek ezekkel kapcsolatos feladatai viszont elvesznek a többi ha-
tásköréből eredő teendői között.

6. táblázat: Az elbírált népszavazási és népi kezdeményezési ügyek aránya az 
összes elbírált ügyhöz képest az AB-n éves bontásban

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 össz.
nem népszava-
zási vagy népi 
kezdeményezési 
ügyek

1243 1046 961 1088 977 929 1106 1019 1160 1216 1775 12520

népszavazási 
és népi kezdemé-
nyezési ügyek

2 6 2 5 7 8 7 6 31 98 111 283

népszavazási és 
népi kezdemé-
nyezési ügyek 
aránya (%)

0,2 0,6 0,2 0,5 0,7 0,9 0,6 0,6 2,7 7,5 6,3 2,3
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6. ábra: Az elbírált népszavazási és népi kezdeményezési ügyek aránya az összes 
elbírált ügyhöz képest az AB-n éves bontásban

A fenti megállapítás két – egymással ellentétes irányú – követ-
keztetésre adhat alapot. Egyrészt arra, hogy az OVB számára előírt 
30 napos határidő az AB esetében is alkalmazható, mivel elenyésző 
a népszavazással kapcsolatos ügyek száma. Ha az OVB megküzd az 
AB-t elérő népszavazási ügyek sokszorosával, akkor az Alkotmány 
őreinek sem okozhat problémát a 30 napos határidő.

A másik argumentáció éppen a nem népszavazási ügyek óriási 
számából indul ki: arra az ügyteherre és azon indítványok fontos-
ságára van tekintettel, amelyeket az AB-nek az Abtv. értelmében 
még el kell látnia. Ez a felfogás az ügyek fontossági sorrendjét tartja 
szem előtt.

Az ügyek fontossági sorrendje

Az AB csaknem összes feladatköre mellett lehet érvelni, hogy mi-
ért azt kell a leggyorsabban elintézni. Elég erős argumentum lehet 
a jogalkotói szándék vizsgálata, miszerint azoknak a hatásköröknek 
legyen előnyük, amelyeknek kapcsán a törvényhozó soron kívülisé-
get, sürgősséget írt elő. Ez az interpretáció a népszavazási és népi 
kezdeményezési ügyekben benyújtott kifogások, és a köztársasá-
gi elnöki alkotmányossági vétó minden más indítványt megelőző 
voltát támaszthatná alá, mivel kizárólag ezeknél rendelkezett az 
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Országgyűlés soron kívüliségről. Ezt a sort egészítette ki az AB az 
utólagos normakontrollra irányuló bírói kezdeményezésekkel.27

Nem minden helyzetben helyes az, ha a jogalkotó vélelmezett 
céljára hivatkozunk. Ha ezt tesszük, kiemeljük a kifogások elbí-
rálását a többi feladatkör közül, és ezzel olyan ügyeket is háttérbe 
szorítunk, mint például egy alkotmányjogi panasz, amelynek alapja, 
hogy az indítványozó szerint alkotmányellenes jogszabályra törté-
nő hivatkozással hoztak jogerős döntést az ügyében. Ennek súlyát 
egyértelműen láthatjuk: az elítélt a büntetését tölti, amíg a testület 
nem határoz. Nem lehetünk annyira szűklátókörűek, hogy az ehhez 
hasonló példákat ne mérlegeljük. 

Nemcsak a hatáskörökre kell tekintettel lennünk a fontossági 
sorrend kialakítása során, hanem a kezdeményező személyére is. 
Például utólagos normakontroll miatt bárki fordulhat az AB-hez, de 
a jogalkotó mégis kiemelte az országgyűlési biztost, a bírót, a Leg-
főbb Ügyészt, a helyi önkormányzatot stb. Ezekben az esetekben 
nem tartom annyira indokolatlannak a törvényhozói szelektálást, 
mint a soron kívüliség előírásánál, itt ugyanis a „bárkik” sokaságá-
ból kiemelte a tipikusan közérdekből fellépők csoportját.

Ugyanakkor közjogi pozíciót be nem töltő magánszemélyektől 
is érkezhet olyan indítvány, amelynek elintézése sürgetőbb lehet 
még egy előzetes normakontrollnál is. Ennek jó példája lehet egy 
– személyes adatok védelméhez való jogot sértő – új adótörvény, 
amelynek felkészülési ideje általában rövid. Ha a Köztársasági El-
nök nem élt előzetes normakontrollhoz fűződő jogával, de valaki az 
új adótörvény alkotmányellenességét észlelte, és azt valószínűsítve 
utólagos normakontrollt kér az AB-től, nyomós érdek, közérdek fű-
ződik ahhoz, hogy a testület előbbre vegye ennek elbírálását, mint a 
Köztársasági Elnök alkotmányossági vétója nyomán az AB-re érkező 
kitüntetések adományozásáról szóló törvény vizsgálatát. Az utóbbi 
alig érint néhány tucat embert, míg az előbbi jogviszonyok sokaságá-

27 3/1997. (XII. 2) Tü. állásfoglalás. A testület ezen állásfoglalása szerintem üd-
vözlendő, amit egy büntető ügyszakba beosztott bíró példáján is illusztrálhatunk: 
ebben az esetben a rendes bírósági eljárást fel kell függeszteni, de a terhelt például 
előzetes letartóztatásban tartható. Számára elég fontos, hogy az alkalmazandó jog-
szabály alkotmányosságát az AB mielőbb megítélje.
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nak megbolygatásához vezetne, ha az új adótörvény alkalmazásának 
megkezdése után semmisítene meg belőle rendelkezéseket a testület.

A fenti példák természetesen fiktívek, de véleményem szerint arra 
mindenképp alkalmasak, hogy rávilágítsak velük arra, hogy norma-
tív módon fontossági sorrendet felállítani a beérkező indítványok kö-
zött úgy, hogy az igazságos és ésszerű is legyen, csaknem lehetetlen. 
A mindenkori politikai, jogi viszonyok összessége az, ami meghatá-
rozhatja az indítványok elintézésének sorrendjét.28 Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy ne lehetne határidőt szabni az AB számára a nép-
szavazási eljárás keretében elé terjesztett kifogás elbírálására, csak 
annyit, hogy ennek a határidőnek 30 napnál hosszabbnak kell lennie.

Ügyhátralék

A 30 napos határidő végképp tarthatatlannak tűnik, ha az AB ügy-
hátralékával is elkezdünk számolni.

7. táblázat: Az AB ügyhátraléka éves bontásban29

28 Az Alkotmánybíróság Ideiglenes Ügyrendjéről szóló 2/2009 (I. 12.) Tü. hatá-
rozat (a továbbiakban: Abür.) 24. § (4) bekezdése is elismeri e rugalmas rendszer 
előnyeit, igaz, csak a kezdeményezők személyére tekintettel: „Az elnök elrendelheti 
a Legfelsőbb Bíróság elnöke, az Országgyűlési biztosok, valamint a legfőbb ügyész 
indítványai tárgyában az Alkotmánybíróság soron kívüli eljárását.”
29 Forrás: AB http://www.mkab.hu/content/hu/statisz/2006.pdf (Letöltés ideje: 
2009. október 10.)

év összes beérkezett 
indítvány

összes elintézett 
indítvány ügyhátralék ügyhátralék az előző 

évhez képest
1998 1155 1245 1104 -90
1999 1091 1052 1143 39
2000 1031 963 1211 68
2001 1188 1093 1306 95
2002 947 984 1269 -37
2003 960 937 1292 23
2004 1233 1113 1412 120
2005 1208 1025 1595 183
2006 1214 1191 1619 23
2007 1511 1314 1816 197
2008 1444 1886 1374 -442
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7. ábra: Az AB ügyhátraléka éves bontásban

A 6. és 7. táblázat és 6. és 7. ábra tanúsága szerint az AB tevé-
kenysége semmi biztató eredménnyel nem kecsegtetett 2006-ig: a 
testület által elbírált ügyek száma kis hullámzást mutatva nagyság-
rendileg azonos volt 1998-tól kezdve, az ügyhátralék alakulásában 
azonban folyamatos, lassú, de határozott emelkedésnek lehettünk 
tanúi. 2006-ra az ügyhátralék már 36%-kal haladta meg az abban az 
évben elbírált indítványok számát. Ez annyit tesz, hogy az AB 1 és 
1/3 évnyi, azaz 16 hónapnyi elmaradásban volt.

Aggasztó lehetett továbbá az is, hogy az 1998-tól 2006-ig tartó 
időszakban csak két alkalommal, 1998-ban és 2002-ben csökkent 
az ügyhátralék. 2006-ban már az is előrelépésnek számított, hogy 
az ügyhátralék növekedési üteme lassult, pontosabban a 2003-as 
szintre tért vissza.

2007-ben újra nőni kezdett az elintézett ügyek száma, ugyanak-
kor az ügyhátralék növekedésének üteme ismét meglódult. 2008-
ban azonban alapvető fordulat következett be: szinte hihetetlen 
mértékben (43%) megugrott az elintézett ügyek száma, s ennek 
megfelelően 2002 óta első alkalommal ismét több indítványt inté-
zett el az AB, mint amennyi abban az évben érkezett. 

Kérdés, hogy tartani tudja-e a testület ezt a munkatempót, és 
így mennyi idő alatt lehet ledolgozni a csökkenést mutató ügyhát-
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ralékot. Ez két változótól függ: az AB-t terhelő ügyek számától és 
az indítványok elintézésének hatékonyságától. Csak a szemléltetés 
kedvéért álljon itt egy példa: ha a következő években átlagos mérték-
ben, esztendőnként 1400 indítvány érkezik, és az AB 1600 ügyet zár 
le (ami bár elmarad a 2008-as értékekhez képest, de így is roppant 
hatékonyságra utal), 7 évbe telne a 2008-as értékkel számolt ügyhát-
ralék nullára csökkentése.

Ilyen mutatók mellett a népszavazási eljárások keretében érkezett 
kifogások elbírálásának határidejének napokban való meghatározá-
sáról minden bizonnyal, de valószínűleg még a hónapokban történő 
megadásáról is le kell mondjunk. Érzékeltetésképpen az AB volt el-
nöke szerint a reális határidő három év(!) lenne.

Az Alkotmánybíróság döntéshozatali mechanizmusa

Mindenképpen változtatásra szorul egy olyan rendszer, amely so-
ron kívül elbírálandó ügyekben is csak három év alatt képes a dön-
téshozatalig eljutni. A változtatásnak több módja is elképzelhető. 
A legegyszerűbb a kapacitásbővítés: több köztisztviselő – netán 
több alkotmánybíró – azonos idő alatt több ügyet tud elintézni. En-
nek azonban jelentős költségvonzata is van, így ennek megvalósítása 
erősen kétséges. Ugyanez igaz a hatáskörök szelektálására is. Ha az 
AB-től a roppant sok indítványt kitevő önkormányzati ügyeket egy 
másik állami szervhez telepítené át a jogalkotó, akkor a másik szerv 
eljárásának költségeiről sem szabad megfeledkeznünk. Az egyetlen 
járható útnak így az AB jelenlegi döntéshozatali mechanizmusának 
racionalizálása tűnik.

Külső és belső határidők | A határidők külső, illetve belső volta 
csak valamilyen szerv viszonylatában értelmezhető reláció. Az AB 
számára egy, például a Ve.-ben megjelenő előírás, hogy döntését 
meghatározott időn belül hozza meg, külső határidőnek minősül. 
Egy ilyen előírás az AB szervezetén kívülálló eredményszemléle-
tét tükrözi. Tipikusan ilyen a kifogást benyújtó érdeke, ami csupán 
arra irányul, hogy az adott határidőn belül szülessen meg a testület 
döntése. Az, hogy az AB miként használja fel a döntéshozatalra biz-
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tosított időintervallumot, teljesen indifferens az indítványozónak. 
Miért fontosak mégis a belső határidők?

A belső határidők – azaz egy adott szerven belüli, döntéshozatali 
részcselekményekhez kötődő határidők – az AB esetében két szem-
pontból jutnak különösen jelentős szerephez. Az egyik az, hogy meg-
teremtik a felelősség perszonifikációjának lehetőségét,30 a másik pedig 
az, hogy az AB jelenleg olyan helyzetben van, amiben a Ve. soron kívü-
liségi klauzuláját saját magának tudja objektív határidővé változtatni. 
Erre azért van lehetősége, mert az Abtv. értelmében az ügyrendjét 
maga a testület állapítja meg, amit az Országgyűlés törvényben hatá-
roz meg.31 Az AB eleget tett az Abtv. alapján rá háruló kötelezettség-
nek, az Országgyűlés azonban nem. Így a testület ideiglenes ügyrend32 
szerint jár el, amelynek tartalmát szabadon határozza meg.

Ha tehát az AB a soron kívüliséghez objektív határidőt kívánna 
társítani, ezt megtehetné úgy is, hogy a soron kívüli eljárások befe-
jezésének végét – quasi külső határidőként – objektív időinterval-
lumhoz köti, de úgy is megtehetné ezt, hogy az AB-n belüli dönté-
si szakaszokhoz kapcsol határidőt. Ez utóbbi azonban csak akkor 
lenne hatásos, ha kivétel nélkül minden döntéshozatali részcselek-
ményt határidőhöz kötnének, és így a részhatáridők összezáródásá-
val kiadnának egy végső – tulajdonképpeni külső határidőt.

A jelenlegi rendszer és a kapcsolódó javaslatok | Ha megvizsgáljuk a 
hatályos eljárást,33 azt kell látnunk, hogy csupán a testületi szakasz-
ban írt elő a testület határidőket, igaz itt kifejezetten rövideket (8 
nap, 4 munkanap). Az elnöki és alkotmánybírói szakban ezek a ha-
táridők teljesen hiányoznak. Az eljárási folyamatábrán34 jól látható, 
hogy elsősorban az indítványok visszautasítására koncentráltak az 
Abür-ben, hiszen ezt a kérdéskört mind a főtitkári, mind az elnöki, 
mind pedig az alkotmánybírói szakban részletesen szabályozták. 

30 Ezt részletesen a következő fejezetben vizsgálom.
31 Abtv. 29-30. §
32 2/2009. (I. 22.) Tü. határozat
33 Lásd: 4. melléklet.
34 Uo.
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Érdekes, hogy ilyen pontos eljárási rendben csak a főtitkári szakban 
kapott helyet határidő.35

Az általam javasolt eljárási változtatások36 is elsősorban a belső 
határidők felállítására irányulnak. Igyekeztem olyan időinterval-
lumot megadni minden eljárási cselekményhez, amely egyrészről 
figyelembe veszi az ügyteher és ügyhátralék mértékét, másrészről 
viszont dinamikus döntéshozatalra sarkallja a testületet, illetve 
alkalmazottait. Ahol a hatályos Abür. vagy Abüv. alkalmaz határ-
időket, ott ezeknek a mértékét tartottam meg (például a főtitkári 
eljárás, illetve a testületi szakban a különvélemények csatolása). 

Nóvum, hogy már az eljárás elején, a főtitkári szakban az indít-
vány lényegének összefoglalójával megkezdődik az ügy érdemi elő-
készítése is, nem csupán az eljárásra alkalmasság-alkalmatlanság 
megítélése történik. Ez egyúttal hozzájárul az alkotmánybírói szak-
ban való döntéshozatal gyorsításához is, amelyre kétszer hat hónap 
áll a törzskar rendelkezésére. A második szakaszban a tervezet há-
rom hónapig tartó köröztetése alatt a többi alkotmánybírótól beér-
kezett észrevételek feldolgozására kerül sor. Szintén ez alatt intéz-
kedik az elnök a testületi döntéshez szükséges napirendre tűzésről.

Az elnök feladatkörébe tartozik, hogy az alkotmánybírósági eljá-
rásra alkalmasnak talált indítványokat valamelyik alkotmánybíróra, 
vagy saját magára szignálja, azaz gondoskodjon az ügyelosztásról. 
Joggal merül fel a kérdés, hogy milyen szempontok szerint döntsön 
az elnök a szignálásról. Alapvetően kétféle rendszert különíthetünk 
el: az egyik szerint az ügyeknél az alapvető probléma jogági beso-
rolására kell figyelemmel lenni, tehát egy büntetőjogi érintettségű 
kezdeményezést a büntetőjogi tapasztalattal rendelkező alkotmány-
bíróhoz kell szignálni. Ezt lehetővé tenné a testület felépítése: vala-
mennyi jogág képviselője (volt bíró, de leginkább egyetemi oktató) 
hagyományosan fellelhető benne. 

35 A Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának Ügyviteli Szabályzata (a továb-
biakban: Abüv.) 31. § (1) bekezdés
36 Lásd: 5. melléklet. (Ezen a folyamatábrán az áttekinthetőség kedvéért csak az 
alkotmánybírósági eljárásra alkalmas indítványok elintézési rendjét szemléltetem.)
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Prima facie előnyösnek tűnhet ez a rendszer, hiszen az adott jog-
ágat részletesen ismerő alkotmánybíró gyorsabban képes döntést 
hozni. Hátránya viszont, hogy közel sem biztos, hogy mindig min-
den jogág szakértőjének jut hely a testületben, és ekkor óhatatlanul 
alkalmazhatatlanná válna ez az ügyelosztási típus. Ennél nagyobb 
problémát jelent az, hogy a jogágra való tekintettel szignált ügyek-
ben született döntések szakjogi irányba tolódnának el ahelyett, hogy 
az AB által vizsgálandó szempontra, az alkotmányosságra lennének 
figyelemmel. Az alkotmányossági szemléletet csak az ügyelosztási 
rendszerek másik csoportja, az ügyek jogági kapcsolódására tekin-
tettel nem lévő szignálás biztosíthatja.

Itt értünk el az eljárás legnehezebben szabályozható pontjához, a 
testületi szakhoz. Az ülések – legyenek azok teljes ülések, vagy hár-
mas tanácsiak – számát az alkotmánybírók egyetértésének, illetve 
egyet nem értésének foka határozza meg: szükség szerint kerül sor 
tehát újabb és újabb tárgyalásra. A határidők összezáródó jellegé-
ből fakadóan mégis szükséges, hogy a tanácskozás idejét is maxi-
malizáljuk. Tekintettel arra, hogy az eljárás – az eddigi határidőket 
összeszámolva – eddig a pontig legfeljebb 17 hónapot vesz igénybe, 
célszerűnek tartom, hogy a tárgyalásra jutó idő legmagasabb mér-
tékét szintén 6 hónapban adjuk meg.37 Így – a különvélemények és 
párhuzamos indokolásának elkészítéséhez, illetve a döntés postázá-
sához és/vagy magyar közlönybeli megjelenéséről való intézkedés-
hez szükséges időt is figyelembe véve – 24 hónapos, azaz kétéves 
külső határidőt szabhatunk az AB eljárásának.

Az így kapott határidő azonban nem abszolút. Az AB eljárása 
során a hiánypótlás és az eljárás-felfüggesztés alkalmazásáról nem 
mondhatunk le. Az első az indítványozó érdekét szolgálja, a máso-
dik a megalapozott döntéshez elengedhetetlen. Közös vonása, illetve 
hatása e két eljárásjogi technikának, intézménynek, hogy az eljárás 
nyugvását vonják maguk után. Így például amennyiben a főtitkár 

37 A 6 hónapos tárgyalási határidő létjogosultságát ebben a rendszerben az is alátá-
masztja, hogy az eljárás ezen a szintjén már az alkotmánybírók mindegyikének volt 
lehetősége arra, hogy a tervezetet megismerjék, valamint az előadó alkotmánybíró 
is értesült az esetleges észrevételekről.
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hiánypótlásra hívja fel az indítványozót, annak teljesítése alatt nem 
telik a főtitkár eljárására nyitva álló 60 napos határidő.

A hiánypótlás és a felfüggesztés sem „végtelenítheti” az eljárást, 
indokolt ezért előírni, hogy egy ügyben hányszor lehet alkalmazni 
ezeket, illetve mekkora az a maximális időtartam, amíg az indítvá-
nyozó, illetve a megkeresett szerv vagy szakértő a rá háruló kötele-
zettségnek eleget tehet.

Nemcsak a racionalizálás normatív oldalára kell tekintettel len-
nünk, hanem az ahhoz kapcsolódó egyéb, elsősorban technikai jel-
legű feltételek kialakításához szükséges időre is. Részben ez, részben 
pedig az új szabályokhoz való alkalmazkodás – s ezen belül nem 
utolsósorban az ügyhátralék feldolgozásának mielőbbi megkezdése 
– miatt hosszú, 2-3 éves felkészülési idő előírása eredményezheti 
azt, hogy a kidolgozott rendszer szabályai ne csupán holt betűk ma-
radjanak. Azt, hogy önmagában ennyi elegendő-e az új rendelke-
zések érvényesüléséhez, vagy azokat szankcióval meg kell-e, illetve 
meg lehet-e erősíteni, a következő fejezetben vizsgálom.

A HATÁRIDŐ BETARTÁSÁNAK KIKÉNYSZERÍTHETŐSÉGE

Miután körüljártuk az objektív határidő-tűzés szükségességének 
és reális hosszának problémakörét, figyelmünket a határidőt előíró 
szabályhoz kapcsolódó jogkövetkezmény vizsgálatára fordíthatjuk. 
E fejezetben ezzel összefüggésben a szankció fogalmát és funkcióját 
elemezem, majd az alkotmányjogi/közjogi szankció mint speciális 
jogkövetkezmény legfontosabb tulajdonságait veszem számba, vé-
gül e két rész szintézisével javaslatot teszek az objektív határidőhöz 
kapcsolódó lehetséges szankció(k)ra.

Szankciótani alapok

A jogi norma – iskolapéldája szerint – három részből áll: a hipo-
tézisből, a diszpozícióból valamint a jogkövetkezményből. Ugyan 
a valóságban ilyen normát szinte keresve sem találunk, a szankció 
fogalmához ezen klasszikus szerkezeten keresztül visz az út. „A jog-
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következmény a magatartási utasítás követése vagy nem követése 
esetére meghatározott rendelkezéseket tartalmaz. A magatartás kö-
vetésének következménye a joghatás, a nem követése szankciót von 
maga után.”38 Így „a szankció a norma érvényesülésének eszköze.”39

Elképzelhető-e szankció nélküli jogérvényesülés? Roppant fontos 
és jelentős kérdésről van szó, hiszen nem kapcsolódik a jogrend-
szer minden normájához szankció, s ez a megállapítás történeti 
szempontból is helytállónak bizonyul. A „lex”-ek osztályozásának 
egyik szempontjaként a római jog a szankción alapuló elkülönítést 
is ismerte. Ennek keretében beszél lex plus quam perfecta-ról, lex 
perfecta-ról, lex minus quam perfecta-ról valamint lex imperfecta-
ról. Ez utóbbi tiltott ugyan egy magatartást, mégsem fűzött hozzá 
jogkövetkezményt.40

A jogtudományban a normák osztályozásának elfogadott alapja 
a szabályozás módja. Eszerint regulatív és feladatkijelölő normákat 
különíthetünk el egymástól. Az első csoportba tartoznak a klasz-
szikus hipotetikus normák, míg a feladatkijelölő normák szerkezete 
eltér a hármas szerkezettől. Tipikusan az állami szervek működését 
szabályozó normák tartoznak ide. Ezek a feladatukat nem, vagy nem 
jól ellátó szervekkel, illetve a munkájukat nem, vagy rosszul ellátó 
állami alkalmazottakkal szemben államjogi, vagy munkajogi szank-
ció alkalmazását írják elő.41

Visszatérve a népszavazási eljárásra kijelenthető, hogy az a részt-
vevő szervek számára feladatkijelölő normákat tartalmaz. Ugyanak-
kor a feladatuk el nem látása esetére az OVB és az AB tekintetében 
semmilyen szankciót nem találunk. Ennek ellenére nem mondhat-
juk azt, hogy holt betű lenne az Alkotmány, az Nsztv. és Ve. minden 
érintett rendelkezése, hiszen már vezényeltek le népszavazást ezen 
jogszabályok alapján. A határidő-tűzés vizsgálata során azonban 
nem elégedhetünk meg ennyivel, vizsgálnunk kell azt is, hogy ott, 

38 Szigeti Péter: Jogtani és államtani alapvonalak. Budapest, Rejtjel, 2002. 115-116. o.
39 Szigeti, 2002. I. m. 116. o.
40 A római jogi kapcsolódásokhoz lásd: Földi András – Hamza Gábor: A római jog 
története és institúciói. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996. 77. o.
41 Szilágyi Péter: Jogi alaptan. Budapest, Osiris, 1998. 256-257. o.
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ahol objektív határidőt tűzött a jogalkotó, érvényesülnek-e ezek. 
Ehhez az OVB és az Országgyűlés tevékenységét vettem górcső alá.

Az OVB gyakorlatát elemezve annak elnöke megállapította, hogy 
az OVB a törvényes határidőket sem használja ki.42 Sajnos közel sem 
mindig jogkövető az állami szervek gyakorlata, erre példaként az Or-
szággyűlés szolgálhat, amelyet sok esetben hiába kötelezett a mulasz-
tásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetésére az AB. 
Az AB honlapján olvasható az a „szégyenlista”, amely az Országgyűlés 
ezzel kapcsolatos elmaradásait sorolja fel.43 Ezen listán a „legelőke-
lőbb” helyet egy 1997. június 30-án lejárt jogalkotási kötelezettség fog-
lalja el. A két ellentétes példa nyomán csak annyit állapíthatunk meg 
teljes bizonyossággal, hogy nem érdemes jóslásokba bocsátkozni a te-
kintetben, hogy az AB megfelelő szankció nélkül is betartaná-e a szá-
mára előírt objektív határidőt. Ebből az is következik, hogy valamilyen 
szankciót kell kapcsolnunk az objektív határidőt előíró normához.

A szankciók – azon belül is a jogi szankciók – szükségességére 
kereste a XX. század két kiemelkedő elméleti jogásza, Hans Kelsen 
és H. L. A. Hart is. Kelsen „Tiszta jogtan” című művében a normák 
rendszerét kényszerrendként leíró felfogásban központi szerepet 
játszik a szankció mint a normák érvényesülésének indítéka. Ezzel 
szemben Hart a szankcióban nem indítékot, hanem biztosítékot 
látott, mely a szabálykövetőket biztosítja afelől, hogy nem esnek 
áldozatul azoknak, akik normaszegő magatartást tanúsítanak.44 
Érdemes megfigyelni, hogy más és más úton, de a két szembenálló 
elmélet ugyanarra jut: szankcióra szükség van.

Szankció és felelősség

Ha nem elégedünk meg az objektív határidőt tartalmazó norma 
lex imperfecta jellegével, kénytelenek vagyunk azt vizsgálni, hogy 
milyen szankciók képzelhetők el az AB-vel szemben. Véleményem 

42 Szigeti, 2008. I. m. 22. o.
43 AB http://www.mkab.hu/hu/stat.htm (Letöltés ideje: 2009. október 30.)
44 Részletesen lásd: Szigeti Péter – Takács Péter: A jogállamiság jogelmélete. Buda-
pest, Napvilág, 2004. 89-90. o., 97. o.
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szerint ehhez elengedhetetlen annak tisztázása, hogy milyen típusú 
felelősség terheli az AB-t, illetve tagjait.

A felelősség számunkra releváns típusainak bemutatása előtt per 
tangentem a felelősség definícióját is körül kell járnunk. A felelősség 
fogalmával kapcsolatban csupán abban van egyetértés a szakiroda-
lomban, hogy a fogalom tartalmát illetően nincs egyetértés a szer-
zők között, valamint abban, hogy bár nem definiálható a jelenség, 
„de azért mindenki, aki ezzel a terminussal találkozik, lényegében 
tudja, miről van szó”.45 Definíció hiányában a felelősség általánosan 
elfogadott tartalmából indulhatunk ki. Ennek két alapeleme van: 
egyrészt társadalmi viszonyról van szó, másrészt ez a viszony nega-
tív ítélethez kapcsolódik, azaz értékviszony. Bócz Endre szerint „a 
felelősség önmagában se erkölcsi, se jogi kategória, hanem a koope-
ráció szükségességéből fakadó viszonyulás a közösség tagjaihoz”.46 
A legtöbb szerző azonban ennél tovább megy és értékviszonnyá 
egészíti ki ezt a tételt.47 Ha értékviszonyról beszélünk, először a jó 
és a rossz, a helyes és a helytelen között kell különbséget tennie a 
társadalomnak. Ilyen módon az axiológia megelőzi a felelősségtant.

A felelősség-típusok közül a politikait és a jogit emelem ki, mivel 
az erkölcsi és egyéb tartalmúak megítélését egy túlnyomórészt al-
kotmányjogi dolgozat kereteit meghaladónak vélem. Adott tehát a 
kérdés: terheli-e politikai és/vagy jogi felelősség az AB-t?

Ha abból indulunk ki, hogy a testület bármilyen formában is 
szankcionálható, akkor el kell ismernünk valamilyen felelősségét is, 
ugyanis a szankció feltételezi a felelősséget. Ugyanakkor Bihari Mi-
hály szerint e tétel megfordítva is igaz: a felelősség attól felelősség, 
hogy társadalmi rosszallást, azaz szankciót vált ki a normaellenes 
magatartás. A felelősség és szankció tehát egymást feltételezik.48

45 Földesi Tamás: A politikai felelősség dilemmái. Budapest, Rejtjel, 2000. 14. o.
46 Földesi, 2000. I. m. 13. o.
47 Lásd például: Földesi, 2000. uo.; továbbá Bihari Mihály: A felelősség kérdé-
sei. In: Asztalos László – Gönczöl Katalin (szerk.): Felelősség és szankció a jogban. 
 Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1980. 43-44. o.; Ujváriné Antal Edit: 
Felelősségtan. Miskolc, Novotni Kiadó, 2002. 14. o.
48 Bihari, 1980. I. m. 54. o.
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A politikai felelősség és szankció

A politikai felelősség megállapításának előfeltétele, hogy annak 
alanyát politikai szereplőnek minősítsük. Ez az AB esetében kér-
déses lehet, ám nem kizárt. Például a törvényhozó-végrehajtó-
igazságszolgáltató hatalmi ágak az AB-vel kiegészíthetők (lásd Po-
kol Béla „hatalmi négyszög”-elmélete). Szerinte a testület „olyan 
szabályozást kapott, amely strukturálisan a jogtól való elszakadását 
hozza létre és a politikai hatalom résztvevőihez közelíti.”49

A politikai felelősség némileg eltérő megközelítését olvashatjuk 
Földesi Tamástól, aki szerint az, aki „pozíciója következtében vala-
milyen terület fölött rendelkezik, az politikailag – meghatározott 
mértékig – felelős azért, ami ott történik.”50 Az pedig kétségtelen, 
hogy az AB „valamilyen terület felett rendelkezik”, hiszen a hatás-
köreiben pont ezt a területet rajzolja ki az Abtv. 1. §-a. Szintén e mű-
ben szerepel az a tétel, miszerint „általánosságban minél nagyobb 
valakinek a politikai hatalma, annál nagyobb a felelőssége”.51 Ezzel 
párhuzamosan azt is látnunk kell – elsősorban Karl Popper nyomán 
–, hogy a jogállamban a legálisan megszerezhető hatalom „meny-
nyisége” korlátozott, így az ehhez kapcsolódó felelősség mértéke is 
korlátozott.52 Ez az egyik oka annak, hogy a politikai felelősség ala-
nyának és mértékének megállapítása nagy kihívást jelent.

Érdekes módon maga az Alkotmány nyújtja a legnagyobb se-
gítséget ahhoz, hogy az AB politikai felelősségének fennállásáról 
dönthessünk. Amíg a jogirodalom elemzése csak tájékoztató jellegű 
lehet – akkor is, ha a szerzők véleménye egy irányba mutat, mint 
jelen esetben –, addig a tételes jog biztos alapot nyújt következte-
tések levonásához. Az alaptörvény értelmében: „Az Alkotmánybí-
róság tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, és az Alkotmánybíróság 
hatásköréből adódó feladatokon kívül politikai tevékenységet nem 

49 Bihari Mihály – Pokol Béla: Politológia. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 
1998. 313. o.
50 Földesi, 2000. I. m. 86. o.
51 I. m. Uo.
52 I. m. 88. o.
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folytathatnak.”53 Ebből egyszerű nyelvtani interpretációval levezet-
hető, hogy a testület hatásköréből eredően politikai tevékenységet is 
fejt ki, tehát az AB politikai szereplő.

Ha el is döntöttük, hogy az AB politikai szereplő, még mindig 
kérdéses marad az, hogy milyen módon terheli felelősség. A fele-
lősségre vonás lehetőségei közül54 a publicitás a legérdekesebb, 
amelyet a jogkövetésre szorítás eszközeként nemcsak a politikában 
ismerhetünk: például az ombudsmanok „legerősebb fegyvere” is a 
nyilvánosság. Ugyanígy a már említett jogi szankciót nélkülöző ob-
jektív határidő-előírás OVB általi betartásának is lehet motívuma a 
nyilvánosság ereje. Ezzel arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a 
prima facie lex imperfecta-nak tűnő szabályok mögött is húzódhat 
meg szankció – igaz nem jogi, hanem politikai jellegű.

Az AB mulasztásainak, késedelmeinek nyilvánossághoz közvetí-
tésére a leghatékonyabb (mind a költségek, mind pedig az elérhető 
kör tekintetében) az Internet. Az AB saját, vagy akár egy „független” 
honlapon nyilvántartható lenne az ügyhátralék alakulása, amelynek 
mintájaként szolgálhat az AB honlapján szereplő – már említett – 
országgyűlési mulasztásokat tartalmazó lista. A felelősség perszo-
nifikációjára is alkalmas ez a mód, feltéve, hogy az egyes alkotmány-
bírók saját ügyhátralékát is feltüntetnék, amire lehetőséget kínál a 
3. Fejezetben bemutatott törzskari feladatelosztás és számonkérés.

A pozícióvesztés, mint a politikai felelősségre vonás egyik fajtá-
ja az alkotmánybírók tekintetében az újraválasztásukban/újra nem 
választásukban ölthet testet. Figyelemmel kell lennünk azonban 
arra is, hogy az alkotmánybírák mandátuma nem egyszerre jár le, 
és hogy roppant hosszú, kilencéves megbízatásuk van. Véleményem 
szerint ennyi év távlatában a felelősségre vonás nem nevezhető ha-
tékonynak, vagy éppen valószínűnek, különösen nem egy-egy ha-
táridő-túllépés miatt.

Az, hogy az alkotmánybírók mandátuma időben eltolva jár le, ki-
fejezi a testület munkájának folyamatosságát – szemben a Kormá-
nyéval –, számunkra fontosabb azonban, hogy felveti az egyébként 

53 Alkotmány 32/A. § (5) bekezdés
54 Földesi, 2000. I. m. 137-139. o.
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„szétporladó”55 testületi felelősség perszonifikációjának lehetőségét. 
A testületi felelősség alapja kollektív döntés, amelynek alapján a fe-
lelősség „elosztása” akkor igazán problematikus, ha titkos szavazás 
volt és az eredmény nem egyhangú.56 Ezt még annyival egészíteném 
ki, hogy a távolmaradók, vagy tartózkodók tovább árnyalhatják a 
képet. Ez azonban már a jogi felelősség területére vezet át.

Alapvető kérdés, hogy mit tekintünk a politikai felelősség szank-
ciójának. Ha Ujváriné Antal Edit elméletét követjük, akkor csak a 
hatalomból való kiesést tekinthetjük ennek. Az AB, illetve tagjai-
nak felelőssége esetében ez az álláspont nehezen tartható, ugyanis 
a jogkövetkezmény a publicitás/nyilvánosság nyomán csak és kizá-
rólag az alkotmánybíró, vagy az alkotmánybírók csoportjának saját 
döntésén alapul: egyedül a lemondásban ölthet testet. Más a hely-
zet a parlamenti jogból átvehető forma – az újraválasztás/újra nem 
választás – esetében, hiszen ott a döntés a mandátumról határozó 
Országgyűlés kezében van – legalábbis egyszer, ugyanis az alkot-
mánybírók csak egyszer választhatók újra.57 Ez odáig vezet, hogy a 
második mandátumukat töltő alkotmánybírák „felelőtlenebbek” – 
pontosabban felelősség-mentesebbek – politikai értelemben, mint 
az első megbízatásukat töltő kollégáik.

Más a helyzet akkor, ha a nyilvánosságot, mint – az eredeti ter-
minológia körében maradva – a felelősségre vonás egyik fajtáját 
már önmagában jogkövetkezménynek, quasi szankciónak tekint-
jük.58 Ezt az álláspontot is alá lehet támasztani, elég ehhez a köz-
vélemény-kutató cégek által folyamatosan frissített népszerűségi/
megelégedettségi listákra gondolnunk. Ezeknek a politikában részt-
vevő személyek népszerűségi listáján alkotmánybíró nem szokott 
szerepelni, de az állami szervekkel való megelégedettségi listákon 
már megtaláljuk az AB-t.59 Így a közvélemény előtt való pellengérre 

55 Ujváriné, 2002. I. m. 12. o.
56 Földesi, 2000. I. m. 93. o.
57 Abtv. 8. § (3) bekezdés
58 Példa lehet erre a büntető- és büntetőeljárási jogból származó, közismert fordu-
lat, miszerint maga a büntetőeljárás is felér egy büntetéssel.
59 A Szonda Ipsos közvélemény-kutató intézet megállapításait idézi a „Hetek” c. 
folyóirat Internetes változata: „A népszerűségi lista első helyezettje az Alkotmány-
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állítás, bár hatalomvesztéshez nem feltétlenül vezet, hátrányos jog-
következményként értelmezhető, sőt mérhetővé is válik az említett 
listákon való lejjebb csúszáson.60

A jogi felelősség és szankció

Mielőtt a jogi felelősség részletes taglalásába bocsátkoznánk, érde-
mes egy kis figyelmet fordítani arra, hogy a jogi és politikai felelős-
ség egymástól való elválasztása korántsem problémamentes, hiszen 
a politikai felelősség sokszor a jogi norma köntösében jelenik meg, 
vagy másképp fogalmazva: a politikai felelősségre vonás jogi nor-
mákban intézményesül. Ez az AB esetében is jól kidomborítható: 
ha egy kicsit visszatérünk a politikai szankciót a hatalomból való 
kiesésként felfogó tézishez, azt kell látnunk, hogy a jog részletesen 
szabályozza, hogy egy alkotmánybíró hogyan eshet ki a hatalom-
ból. Ha vizsgálódásunkat a mandátum megújításának kérdésköré-
re szűkítjük, láthatjuk, hogy maga az Alkotmány, azaz a jogforrási 
hierarchiában legmagasabban álló jogszabály, illetve az Abtv. ren-
delkezik ennek lehetőségéről és magáról az eljárásról. A publicitás/
nyilvánosság összefüggéseiben is a jog általi szabályozottságot lel-
hetjük fel, igaz itt a közérdekű adatok megismerhetőségét biztosító 
jogi normák szolgálnak a felelősségre vonás alapjául.61

bíróság (AB), második az ügyészség, és harmadik a bíróság. Érdemes megjegyezni, 
hogy az említett időszak alatt a bíróságok könyvelhetik el a legkisebb bizalomvesz-
tést. Csak az AB 10 pontos presztízsveszteséget kénytelen tudomásul venni.” http://
www.hetek.hu/hatter/200711/talaros_kerdesek (Letöltés ideje: 2009. október 30.)
60 Élesebben kirajzolódik a nyilvánosság ereje azoknál a személyeknél/szerveknél, 
amelyek legitimációja közvetlen. Tipikusan ilyen az Országgyűlés, illetve az ország-
gyűlési képviselő, amely/aki népszerűségvesztés miatt a hatalomból is kieshet. Ezzel 
szemben az alkotmánybírónak – hatalma megtartása érdekében – az Országgyű-
lésben, még pontosabban a frakcióknál és a képviselők kétharmadánál kell „népsze-
rűnek”, elfogadottnak lennie. Lásd: Alkotmány 32/A. § (4) bekezdés
61 Abban, hogy a jogi és politikai felelősség összefonódása pozitív jelenségként 
értékelhető-e, Földesi Tamás arra az álláspontra helyezkedett, hogy ez kívánatos 
jelenség, mivel demokráciákban ez az önkény csökkenését eredményezi.
Lásd: Földesi, 2000. I. m. 54. o.
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A politikai felelősségre vonás formái adhatnak eligazítást abban, 
hogy miként választhatjuk le a jogi normákban megjelenő politi-
kai szankciókat, a szintén jogi normában megjelenő tisztán jogi 
szankcióktól. Ennek megfelelően: az az eljárás, amelynek elsődleges 
célja62 a hatalomban lévőnek a hatalomból való kiejtése, vagy vele 
szemben a nyilvánosság erejének használata, politikai felelősségre 
vonást jelent. Ezzel, bár csak processzuális szemlélettel, de sikerül 
elválasztanunk egymástól a két felelősségtípust.

Tovább bonyolítja a jogi felelősség kérdéskörét az, hogy a jog vi-
lága garanciák által körülölelt, így a jogi felelősség megállapítása 
mindig jóval összetettebb, mint a tulajdonképpen eredményfelelős-
ségi szerkezetű politikai felelősségé.63 A politikai felelősség megál-
lapítása során hozott döntés indokolást nem igényel – gondoljunk 
itt elsősorban a politikai felelősségre vonás tipikus megvalósulási 
formájára, a személyi kérdésekről való szavazásra, történjék az akár 
az országgyűlési képviselők által, akár a választópolgárok által.

Az AB-vel, illetve tagjaival szemben alkalmazható jogi szankciók 
– a jogrendszer jelenlegi állapota mellett – nincsenek. Ez a „szank-
cióhiány” nemcsak az AB viszonylatában igaz, hanem a más szerv 
irányítása vagy felügyelete alatt nem álló közjogi szervek tekinteté-
ben is (például ombudsman, Országgyűlés, de éppenséggel beleillik 
e sorba az OVB). Ha tehát jogi szankcióval kívánjuk biztosítani az 
AB normakövetését, először megfelelő szankciót kell találnunk. En-
nek leglogikusabb eszköze az, ha a jogrendszer más területén – tipi-
kusan a közigazgatásban – már ismert jogkövetkezményeket próbá-
lunk meg az AB-re és/vagy tagjaira is alkalmazni.

A fejezet elején már ismertetett – Szilágyi Péter tollából szárma-
zó – tétel szerint a feladatkijelölő normák szankciója vagy államjogi, 
vagy munkajogi lehet. Az előbbi magával a szervvel szemben, míg 
utóbbi a szerv eljáró, vagy éppen el nem járó tagjával szemben alkal-
mazható. Nézzük először az előbbit!

62 Azért tartottam alapvető jelentőségűnek az elsődleges cél kiemelését, mivel 
az általam számba vett esetleges jogi szankciók is vezethetnek a felelősségre vont 
személy hatalomból való kieséséhez (például az anyagi/pénzügyi jellegű szankció 
hatására lemondhat az alkotmánybíró).
63 Ujváriné, 2002. I. m. 12. o.
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Az államjogi szankció jelenleg egyetlen típusa a közjogi érvény-
telenség. Ez azonban teljes mértékben használhatatlan számunkra, 
ugyanis kizárólag normához kapcsolódhat. A norma pedig egyrészt 
nem egyedi döntés, másrészt pedig létező aktus, szemben a nem lé-
tező alkotmánybírósági határozattal. Ezzel tehát visszaértünk oda, 
ahonnan kiindultunk: a jogrendszer mai állapotában nincs olyan 
jogi szankció, amely alkalmazható lenne az AB-vel szemben. Keres-
sünk hát új szankciót!

„Mulasztási határozat” | Bár nem tipikus szankció – tehát a fele-
lős számára joghátrányt nem jelent – mégis itt érdemes tárgyalni 
a „mulasztási határozat”-ot. Ezalatt azt értem, ha az AB nem tesz 
eleget az előírt határidőn belüli határozathozatali kötelezettségé-
nek, akkor a kérelmet ipso iure úgy kell tekinteni, mintha annak tar-
talmával azonos határozat született volna. Ha példát keresünk erre, 
akkor az engedélyezési eljárások között járhatunk a legnagyobb si-
kerrel. Ilyen rendelkezést tartalmaz például a cégnyilvánosságról, a 
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. a 
47. § (2) bekezdésében. Kérdés azonban, hogy mennyiben ültethető 
át ez az alkotmányjogba?

Kétségtelen előnye a megoldásnak, hogy a kifogással élő érde-
keire van tekintettel: biztos lehet abban, hogy az AB-nek címzett 
beadványa legkésőbb az objektív határidő lejártáig valahogyan el-
intéződik. Ugyanakkor a legnagyobb előny magában rejti a legna-
gyobb hátrányt is: a közérdekre egyáltalán nincs tekintettel, hiszen 
egy tiltott tárgykörbe tartozó kérdés is „átcsúszhat” a szűrőn csak 
azért, mert a testület nem volt képes/hajlandó a megadott határidőn 
belül határozatot hozni. 

Megjegyzendő, hogy az ilyen ipso iure „határozat-születés” min-
den formája tartalmazza azt a kockázatot, hogy a jogrendnek meg 
nem felelő hatósági/bírósági döntések jönnek létre. Itt azonban fel 
kell ismernünk az egyes döntésekben rejlő fokozatokat is: egy, az 
előírásoknak meg nem felelő cégbejegyzési kérelmet benyújtó betéti 
társaság, vagy éppen részvénytársaság bejegyzése nem tud akkora 
károkat okozni, mint egy nagyságrendileg nyolcmillió választópol-
gárt és tízmillió állampolgárt érintő népszavazás. Összehasonlítha-
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tatlanul nagyobb a tétje a népszavazási eljárásban egy ilyen szabály-
nak, mint a cégeljárásban, ezért aligha vállalhatja annak kockázatát 
a jogalkotó, hogy akár csak egyszer is megtörténik például egy al-
kotmánymódosításra irányuló kezdeményezés átengedése.64 A jog-
biztonság összetevői közül ez esetben vissza kell húzódnia a tisztes-
séges időben való határozathozatalhoz fűződő érdeknek a jogrend 
koherenciájához fűződő érdek előtt. 

Nem lehet tehát pusztán arra a meggyőződésre alapozni egy ilyen 
súlyú szabályt, hogy a határozathozatal elmaradása nyomán beálló 
következmények miatt minden alkotmánybíró csak a népszavazási 
kifogásokra fog koncentrálni. Ez egyébként sem elvárható a testület 
tagjaitól: nem eshetünk abba a hibába, hogy a népszavazási eljárást 
vizsgálva megfeledkezünk arról, hogy az AB-nek más, hasonlóan 
fontos hatásköreit is el kell látnia. Amennyiben az egyik feladatkör-
höz ilyen kényszerítő jellegű jogkövetkezményt társítanak óhatatla-
nul a többi feladatkör rovására megy.

Összefoglalva elmondható, hogy a „mulasztási határozat” min-
den pro és kontra érvet mérlegre téve nem megfelelő jogkövetkez-
mény az AB számára. Térjünk át a munkajogi jellegű szankciókra!
Természetesen az alkotmánybírák esetében csupán munkajogi jel-
legű szabályokról beszélhetünk, hiszen szolgálati jogviszonyban 
állnak, nem munkaviszonyban. Ennek ellenére találhatunk olyan 
pontokat, ahol találkozik e két munkavégzésre irányuló jogviszony.

A munkajogi jellegű szankciók | A munkajogi jellegű szankciók alkal-
mazására csak akkor kerülhet sor, ha az alkotmánybírák személyes 
felelősségét megállapítani képes modellben mozgunk. A személyes 
felelősség megalapozható a 3. Fejezetben meghatározott módon, bel-
ső határidők előírásával. E nélkül még az AB-t a külvilág felé képvise-
lő elnök felelőssége sem állapítható meg, mivel – a jelenlegi rendszer-

64 Némileg árnyalja a képet az, hogy az AB döntésével nem zárul le az eljárás, s nem 
tekinthetjük elrendeltnek a népszavazást, ugyanis a testületnek nincs reformatórius 
jogköre, csupán kasszatórius, így az OVB új határozat meghozatalára lesz köteles. 
Ezen túlmenően még az Országgyűlés is bekapcsolódik az eljárásba, ezért egy jog-
rendbe nem illeszthető népszavazás elrendelése akkor is valószínűtlen, ha mulasz-
tási határozat született.
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ben – nincs abban a helyzetben, hogy az alkotmánybírók munkáját 
érdemi módon szervezze, hatásköre kimerül az ügyek elosztásában, 
szignálásában. Ha ennek eleget tett, kizárt, hogy felelőssége megálla-
pítható legyen.65 E szervezeti felelősség csak a hierarchikusan szerve-
zett – alá- fölérendeltségen alapuló – viszonyok között elképzelhető 
(például: parancsnoki felelősség). Az alárendeltek magatartásáért, 
az osztályon, egységben, más szervezeti egységben történtekért való 
helytállás ekkor is csak azért elfogadható, mert az irányításra jogo-
sultnak – a fölérendeltnek – de iure és általában de facto is hatalma 
van az alárendeltek felett, így magatartásukat kontroll alatt tarthatja. 
Ez az elem azonban hiányzik az AB elnöke és tagjai közötti viszony-
ból. Az elnök – az angol parlamenti jogban a miniszterelnök jogál-
lását leírni hivatott terminus technicus-t átvéve – csak „primus inter 
pares”: első az egyenlők közt.

Itt kell megbirkóznunk még azzal a problémával is, ami az állam-
jogi szankcióknál éppen a „mulasztási határozat” ipso iure jellegéből 
adódóan látens maradt: melyik az a szerv, amely felelősségre von-
hatja az AB-t, a munkajogi felelősséget illetően pedig annak tagját. 
Kínálkozik a válasz, hogy az elnök legyen ez a személy, azonban ki 
vonja felelősségre az elnököt? Ha csatolunk is szankciót – előrebo-
csátva pénzügyi értelemben vett anyagi jogkövetkezményt – az al-
kotmánybírók mindegyikének tevékenységéhez, az elnök esetében is 
meg kell akadályozni azt, hogy eredményét tekintve lex imperfecta-t 
jelentsen, azaz a felelősségre vonhatóságot biztosítani kell. A bírák 
jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény szerint a bírósági ve-
zető munkájának értékelésének elrendelésére a kinevező jogosult.66 
Az AB elnökét a testület teljes ülése választja meg, itt tehát nem ki-
nevezőről van szó, de a szabály logikája átültethető: eszerint a teljes 
ülés jogosult az elnök felelősségre vonására. Ez azonban közel sem 
problémamentes, kérdés, hogy egyhangú, vagy többségi szavazás kell 

65 A jogi felelősség alapvető feltételei (felelősségre vonható személy – jogi norma 
keretében előírt magatartás – értékelendő konkrét magatartás) közül ugyanis hi-
ányzik a legutóbbiba sorolható felróhatóság. A felróhatóság csak a szubjektív fele-
lősségi alakzatban kap teret, azonban ebben az esetben nemkívánatosnak tartom az 
objektív felelősségi alakzat alkalmazását. Lásd: Bihari, 1980. I. m. 48. o.
66 A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. tv. 49. §
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ehhez, valamint nem biztos, hogy a jelentős ügyhátralékkal küzdő 
Ab-nek még erre is időt kéne fordítania. Mindenesetre más megol-
dás aligha képzelhető el: az AB tagjai tevékenységének figyelemmel 
kísérését az elnök látja el, míg az ő munkáját a teljes ülés ellenőrzi.

Az elnök tevékenységértékelése még egy további kérdést vet fel: 
az alkotmánybírói függetlenségét. Ez azonban párhuzamba vonható 
az elnök ügyelosztási jogosítványával, nevezetesen: elfogadható az, 
hogy aki jogosult az ügyek szignálására, jogosult legyen annak érté-
kelésére is, hogy az ügy előkészítésével miként halad előre az azzal 
megbízott alkotmánybíró. Nem ismeretlen ez a rendszer a magyar 
jogban: a rendes bíróságok elnökei is értékelik az alájuk beosztott bí-
rák tevékenységét, ráadásul a rendes bírósági értékelés a tevékenység 
szakmai oldalára is kiterjed.67 Mivel a függetlenség a rendes bírósá-
gok bíráit is megilleti, arra kell következtetnünk, hogy az alkotmány-
bírói függetlenség ab ovo nem zárja ki az elnöki értékelés lehetőségét. 

Az elnök azon jogosítványát, hogy jelezheti az ügyelőkészítési te-
vékenységében elmaradó bírónak e tényt, véleményem szerint nem 
értékelhetjük még – a politikai felelősségnél már megismert mó-
don – quasi szankciónak sem. A nyilvánossághoz fordulás ugyanis 
nagyobb intenzitású joghátrány, mint az elnök puszta, jogkövetkez-
ménnyel nem fenyegető jelzése. Ezt a felelősségre vonás, még inkább 
a felelősségre figyelmeztetés megjelenésének tekinthetjük, szankci-
ónak aligha. Kevésbé pellengérre állítva az alkotmánybírákat, de 
végső soron teljesítményük mennyiségi szempontú értékelését tar-
talmazó statisztikák az AB honlapján már elérhetők.68

Ha valódi szankciót keresünk, azt a munka- és szolgálati viszony 
egyik illeszkedési pontjánál érdemes keresnünk: a munkavállaló-
hoz hasonlóan az alkotmánybíró is javadalmazásban részesül, csak 
nem munkabér, hanem illetmény elnevezésűben. A munkajog is 
számos garanciát biztosít a munkabér védelmére (például: levonás 
a munkabérből, kártérítési felelősség), s ugyanezt figyelhetjük meg 
a közalkalmazotti és köztisztviselői illetmény tekintetében is. A bí-

67 A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. tv. 49. §
68 http://www.mkab.hu/admin/data/file/647_2007_1.pdf (Letöltés ideje: 2009. ok-
tóber 13.)
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rák függetlenségének eleme a pénzügyi függetlenség is, így az ő ja-
vadalmazásuk tulajdonképpen „sérthetetlen”. Nem feledkezhetünk 
meg azonban a bírák kártérítési felelősségéről sem, amely azokért a 
károkért való helytállási kötelezettséget jelent, amit a bíró a szolgá-
lati jogviszonyukkal összefüggésben a munkáltatójuknak okoztak. 
A bíró felelősségét, a kár bekövetkeztét és mértékét a munkáltató-
nak kell bizonyítania.69 A kártérítési felelősség alkalmazhatóságát 
az ügyelőkészítésben jelentkező késedelemmel összefüggésben el-
vethetjük, mivel abból – hatályos szabályok szerint – anyagi kára az 
AB-nek, mint munkáltatónak nem származik.

A pénzügyi jellegű szankciók körében maradva a jutalmakról 
kell még szót ejtenünk. A jutalom sine qua non-ja az, hogy annak 
juttatása csak lehetőség, nem kötelezettség. A közszolgálati és köz-
alkalmazotti jogviszonyt szabályozó törvények ismerik a jutalom 
intézményét, és azt szabályozzák, hogy a köztisztviselő, illetve a 
közalkalmazott mikor kaphat jutalmat.70 A bírák jogállásáról és ja-
vadalmazásáról szóló törvény csak a meghatározott szolgálati idő-
vel rendelkező bírának járó jubileumi jutalomról rendelkezik. En-
nek ellenére az AB-n elképzelhetőnek tartom a jutalmazási rendszer 
bevezetését azzal, hogy a jutalomosztás negatív feltételeként kéne 
megfogalmazni: nem kaphat jutalmat az az alkotmánybíró, aki je-
lentős ügyhátralékot halmozott fel. E megoldás hátránya, hogy az 
igazságos ügyelosztás itt óriási szerephez jut.

A VALÓDI MEGOLDÁS VÁZLATA

A dolgozat elején vizsgálódásom körét szükségszerűen az egész nép-
szavazási eljárás egy jól körülhatárolható részére, az AB számára 
előírt határidőkre szűkítettem. . Kérdéses, hogy mennyire megnyug-
tató az az eredmény, amelyre a lehetőségek elemzése nyomán jutot-

69 A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. tv. 85. § (1)-(2) 
bekezdés
70 A közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 77. § (3) bekezdés, a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXII. tv. 49/N. §
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tam: A végső soron jogi eszközökkel kikényszeríthetetlen, két-három 
esztendő kemény munkájával elérhető, kétéves elintézési határidő.

Az eddigi részekben csak olyan megoldásokat kerestem, melyek 
kevés változtatással és csekély anyagi ráfordítással kivitelezhetők. 
Ezek legjobb példája a belső határidők rendszere lehet, amelynek be-
vezetéséhez még törvénymódosítás sem szükséges, csupán az AB tel-
jes ülési határozata. A fent leírt okokból e rendszer leggyengébb pont-
ja a közjog természetéből fakadóan a szankciók hiánya. Ugyanakkor 
az eljárás átfogó revíziója sem lenne képes ezen változtatni úgy, hogy 
a közjog keretein belül maradjunk, azaz ne „büntetőjogiasodjon” el. 
Más megközelítést kell választanunk: az elérendő cél az, hogy olyan 
helyzetbe hozzuk a jogalkalmazó szerveket, amely kényszerítő ele-
mek nélkül is képes biztosítani a jogérvényesülést.

E megoldás is csak a népszavazási eljárás teljes körű megreformá-
lása mellett képzelhető el, sőt ezen is továbblépve magának a nép-
szavazás intézményének újra gondolását igényli. Ebből kifolyólag ez 
alkotmánymódosítás nélkül elképzelhetetlen, ráadásul komoly köz-
jogi cezúrát is jelentene, hiszen a közvetlen és közvetett hatalom-
gyakorlás jelenlegi viszonyát is felborítaná.

A népszavazási kezdeményezések óriási számát a legegyszerűb-
ben úgy lehet csökkenteni, hogy a közvetlen demokrácia legerő-
sebb formáját, az ügydöntő népszavazás intézményét korlátozzuk. 
Ezt a kezdeményezői kör újraszabályozásával érhetjük el. Az actio 
popularis jelleget a vélemény-nyilvánító népszavazásokra kell szűkí-
teni, amellyel a kezdeményezési dömping problémája is megoldódna: 
még ha a voksolásig el is jut az eljárás, törvényalkotási kötelezettség 
semmiképpen nem keletkezne. Ez különösen a már említésre került 
komolytalan kezdeményezések fényében jelentős eredmény.

Ügydöntő népszavazás kezdeményezésére jogosultak körét a 
Köztársasági Elnökre lenne célszerű szorítani. Ugyan a hatályos 
szabályok az államfő mellett az országgyűlési képviselők egy-
harmadát, illetve a Kormányt is kiemelik a többi kezdeményező 
közül azzal, hogy aláírásgyűjtés nem szükséges, ha az eljárás tő-
lük indul. Az utóbbi két kezdeményezői kör ezen jogosultságát 
felesleges megtartani. A Kormány esetében ennek oka a kéthar-
mados törvények megkerülésének lehetősége, az országgyűlési 
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képviselők egyharmada (akik valószínűleg az ellenzék padsora-
iból kerülnek ki) pedig úgyis a parlamenti többség szavazatához 
kötött, s így célszerűbb a választópolgárok által kezdeményezett 
népszavazással élniük. Emellett mindkét forma explicit módon is 
kifejezi a népszavazás pártokhoz kötődését, s ezzel hozzájárul az 
intézmény civil jellegének rombolásához. Teljesen más a helyzet 
a Köztársasági Elnök által kezdeményezhető referendummal. Az 
Alkotmány értelmében a Köztársasági Elnök kifejezi a nemzet 
egységét,71 s a tisztség ezen funkciója a napi politikai harcok fölé 
helyezi. Célszerű ezért az ő kezében elhelyezni a népszavazás 
kezdeményezési jogot. Alappal feltételezhető, hogy a Köztársasá-
gi Elnök csak kivételesen él e jogával, ahogyan a vétójogával sem 
él vissza, azt is csak indokolt esetben veszi igénybe.

Véleményem szerint néhány ponton nagyobb teret kéne engedni a 
referendumnak, azaz néhány tárgykörben kötelező népszavazás-el-
rendelés indokolt lenne. Így például alkotmánymódosítás, nemzet-
közi szervezethez csatlakozás, vagy éppen az államhatár-változtatás 
esetén szükséges lenne a választópolgárok egyetértésére is. Ezek – 
normális körülmények között – annyira kivételes események, hogy 
nem jelentenének komoly pluszterhet a jogalkalmazóknak. Nem köte-
lező jelleggel, de a törvényt megerősítő népszavazás-tartásának lehe-
tőségét célszerű lenne az új rendszerbe átemelni, hiszen ez óriási legi-
timációs erőt képes nyújtani egy-egy nagyobb horderejű törvénynek.

A tiltott tárgykörök problematikája is megoldódna az ügydöntő 
népszavazás korlátozásával: már nem veszélyeztethetné egy eset-
leges eredményes népszavazás a jogrend egységét, hiszen actio 
popularis nyomán törvényalkotási kötelezettség nem keletkezne. 
Ezzel feleslegessé válnának a tiltott tárgykörök, amelyek az OVB és 
különösen az AB értelmezési szabadságából fakadóan tág keretek 
között kerültek esetről esetre meghatározásra.

A fenti intézkedések miatt várhatóan a jelenlegi töredékére esne 
vissza a kezdeményezések száma, azonban az AB-t tehermentesítő 
OVB-re továbbra is szükség lenne, hiszen hatékony szűrőként funk-
cionál az AB előtt. Az Országgyűlés részvétele az eljárásban jelenleg 

71 Alkotmány 29. § (1) bekezdés
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is megkérdőjelezhető, már a közvetlen demokrácia logikájából eredő-
en is: ha ennek az a szerepe, hogy egy bizonyos kérdésben a törvény-
hozó kezéből kivegye a döntés jogát és azt a választópolgárok kezébe 
helyezze, hogyan illeszkedik az eljárásba pont az ezúton korlátozni 
kívánt törvényhozó?72 A javasolt eljárási rendben így a háromfokú 
eljárás kétfokúra csökkenne, az AB kerülne központi szerepbe: eh-
hez az szükséges, hogy az AB-t reformatórius jogkörrel ruházzuk fel. 
Döntéséhez sok időre nem volna szükség, hiszen csupán két dolgot 
kéne vizsgálnia: azt, hogy az ügydöntő népszavazás kezdeményezé-
sére nem jogosult ügydöntő népszavazást kezdeményezett-e, vala-
mint azt, hogy a kérdés az Országgyűlés hatáskörébe tartozik-e.

Az AB túlterheltsége pusztán a népszavazási joganyag revíziójá-
val nem enyhülne, ehhez az alkotmánybírósági hatáskörök újragon-
dolása is elengedhetetlen. Az egyik legnagyobb terhet a hatásköri 
összeütközések elbírálása jelenti, amelynek más szervhez – történe-
ti példából kiindulva akár egy közigazgatási felsőbírósághoz73 – való 
telepítése óriási kapacitás-növekedést okozna az AB-nél.

Az már csak jogtechnikai kérdés, hogy az Alkotmányból az ab-
ban túlburjánzott népszavazási joganyagot kiemeljük,74 s egy egy-
séges, anyagi és alaki jogi szempontból egyaránt teljes körű kódex-

72 Ez a hatályos szabályozásban az alábbi ponton éri el csúcspontját: az ügydön-
tő népszavazáshoz előírt aláírás-mennyiséget megszerző kezdeményezés esetében 
nem köteles az Országgyűlés elrendelni a népszavazást.
73 Patyi András – Varga Zs. András (szerk.): Közigazgatási jog. Általános rész. Ideigle-
nes jegyzet. Budapest, Dr. Németh, Dr. Jéhn és Társai Ügyvédi Iroda, 2007. 206-209. o.
74 Európában szinte egyedülálló, hogy az alaptörvény a magyarhoz hasonló rész-
letességgel rendelkezzen a népszavazásról (csupán a lett alkotmány hasonló). Talá-
lunk olyan alkotmányokat, amelyek egyáltalán nem említik a népszavazás intézmé-
nyét (pl.: Finnország), de a legjellemzőbb az a megoldás, hogy az alkotmány csupán 
a két hatalomgyakorlás lehetőségére utal, és a részletszabályok megalkotását alacso-
nyabb szintű jogforrásra bízza (pl.: Csehország, Észtország stb.)
Lásd: Kukorelli István: A képviseleti és közvetlen demokrácia az Alkotmánybíróság 
értelmezésében. In: Bitskey Botond (szerk.): Tíz éves az Alkotmánybíróság. Buda-
pest, Alkotmánybíróság, 2001. 193-194 o. és Trócsányi László – Badó Attila (szerk.): 
Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban. Budapest, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti 
Kiadó, 2005. 351. o.
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be rendezzük a szabályokat, megszüntetve ezzel az Alkotmány, az 
Nsztv, és a Ve. szabályainak sokszor nehéz egybeolvasását.

Az ekképp racionalizált népszavazási eljárásban már a hiányzó 
szankciók ellenére is érdemes lenne határidőt szabni az AB számá-
ra, s ez esetben – főleg a vizsgálandó szempontok csekély száma mi-
att – akár néhány hónapossá, azaz tizedére is zsugorítható lenne a 
jelenleg bármeddig elnyújtható eljárás. További differenciálásra ad 
lehetőséget, hogy az ügydöntő népszavazásokhoz rövidebb határidő 
is tűzhető lenne, mint a vélemény-nyilvánítókhoz.

ÖSSZEFOGLALÁS

A dolgozat eredményeit összefoglalva elmondható, hogy mind a jog-
biztonság követelménye miatt, mind pedig az AB elé kerülő népsza-
vazási kezdeményezések nagy aránya (41%) miatt szükséges, hogy 
objektív határidőt tűzzünk az AB számára a népszavazási eljárásban.

A jelenlegi állapotok alapján reálisan körülbelül hároméves ha-
táridőt lehetne tűzni a testület számára, azonban ez néhány, az eljá-
rás racionalizálására irányuló változtatás nyomán – kellő felkészü-
lési idő (2-3 év) mellett – két évre csökkenthető.

Az AB szankcionálási lehetőségei roppant szűkek, valódi jogi, 
illetve politikai szankciók nem léteznek. Politikai szempontból a 
nyilvánosság ereje valamilyen szinten kontrollt jelenthet a testü-
let számára, jogi felelősség irányába a jutalmazási rendszerben 
érvényesülő jutalom-megvonás mutat, azonban ennek alkalma-
zása is aggályos lehet.

Az azonban, hogy nem tudunk jogi szankciót kapcsolni az 
objektív határidőt előíró normához, nem feltétlenül jelenti azt, 
hogy e szabály holt betű marad, mivel a közjog tipikusan lex 
imperfecta-kat alkalmaz, a jogérvényesülést önmagában a szank-
ció hiánya nem zárja ki.

A valódi megoldást a népszavazás intézményének, és ebből fa-
kadóan az ehhez kapcsolódó eljárásnak a teljes revíziója jelenti, ez 
azonban olyan horderejű változásokat igényel, mely alkotmányos 
berendezkedésünk alapintézményeit is érintené.
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Az, hogy a népszavazási eljárásában jelenleg nincs objektív ha-
tárideje az AB, a megismételt eljárásra utasított OVB, valamint 
az Országgyűlés döntéshozatalának, több mint elegendő arra, 
hogy az eljárás lezárulásának végét ne lehessen meghatározni, 
hiszen akár egyetlen objektív határidő nélküli elem elég ahhoz, 
hogy az egész eljárás vége a bizonytalanba vesszen. Ha nem zár 
össze a határidők rendszere, az olyan, mint egy lánc, amelynek 
egyik láncszeme szétnyílt: hiába tart szorosan a többi, a lánc a 
funkciójának betöltésére alkalmatlan lesz. A három szétnyílt 
láncszem közül az egyik összezárásának jelentőségére, szüksé-
gességére és lehetőségére igyekeztem felhívni a figyelmet ezzel 
a munkával. Igaz, hogy két láncszem „sorsa”, és ezzel az egész 
eljárás kimenetele még nem oldódott meg, de ezzel is tettünk egy 
lépést a népszavazási eljárás bizonytalanságainak kiküszöbölése, 
és ezáltal a jogállam tökéletesítése felé.
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3. melléklet: Az eljárás folyamata törvényt megerősítő népszavazás esetén

az OGY határoz az általa már elfogadott, de a Köztársasági Elnök által még alá 
nem írt törvény népszavazásra bocsátásáról – a zárószavazást követő ülésen 

[Házszabály 109. § (1) bek.]

az OGY megküldi a törvényt a 
Köztársasági Elnöknek [Házszabály 

109. § (2) bek.], aki aláírja azt 
[Alk. 26. § (6) bek.]

az OGY nem küldi meg a törvényt 
a Köztársasági Elnöknek [Házsza-
bály 109. § (2) bek.], aki így alá sem 

írhatja azt [Alk. 26. § (6) bek.]

a Köztársasági Elnök kitűzi a választás időpontját (a Magyar Közlönyben közzé 
kell tenni) – a népszavazást elrendelő OGY határozat elleni jogorvoslati határidő 

eredménytelen elteltét – jogorvoslat esetén annak elbírálását – követő 15 napon belül 
[Ve. 122. § (1) bek.]

az OVB megállapítja a népszavazás eredményét, majd arról írásban tájékoztatja a 
Köztársasági Elnököt és az OGY elnökét, valamint közleményt tesz közzé a  

Magyar Közlönyben

névjegyzék közszemlére tétele – a szavazás napja előtt 18 nappal (Ve. 123. §)

értesítő megküldése a választópolgároknak a névjegyzékbe való felvételről  
– a szavazás napja előtt 16 nappal (Ve. 123. §)

szavazás – időpontja: Ve. 122. § (2)-(4) bek.

eredményes

a választópolgárok 
a törvényt 

megerősítették

a választópolgárok 
a törvényt nem 
erősítették meg

eredménytelen
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a főtitkár összefoglalót készít
60 nap

törzskar elkészíti a döntés lényeges elemeit tartalmazó vázlatot
6 hónap

különvélemény, párhuzamos indokolás

vázlat köröztetése minden alkotmánybíró észrevételt tehet
3 hónap

vázlat észrevételek tekintetében való átdolgozása, az elnök eközben napirendre tűzi
6 hónap

teljes ülés hármas tanács

parafálás

aláírás

kül. vél., párh. ind. 
elkészítése

4 munkanap

van nincs

végzés végzéshatározat határozat

5. melléklet: Az AB javasolt belső határidői
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FÁSKERTY ÉVA KATALIN

Kórházfinanszírozási pillanatkép, állami 
 támogatás és az önkormányzatok tulajdonosi 
jogainak gyakorlása1

„Az emberek nem tudják elérni legteljesebb egészségi 
potenciáljukat, hacsak nem tudják ellenőrzésük alá vonni 

mindazokat a dolgokat, amelyek egészségüket meghatároz-
zák, mert tudás és ismeret kell, ahhoz a joghoz is, hogy ki-

ki saját élete feletti beleszólással ellenőrizhesse mindazokat 
a dolgokat, amelyektől élete, egészsége függ.”

Ottawai Egészségügyi Charta, 1986. november

BEVEZETÉS

Kórházfinanszírozás, önkormányzat, adósság. Ha a három kifeje-
zést a mögöttes tartalmukkal vizsgáljuk, még a bennfentesek szá-
mára is kisebb-nagyobb zavar keletkezik a tisztánlátást illetően. 
 Valójában az igazi nehézségek akkor keletkeznek, amikor ezen szavak 
 összefüggéseit egy rendszer egészében, annak vetületében  kívánjuk 
 értelmezni, elemezni. 

Ezek a kifejezések sokféle jelentéssel bírhatnak. A jogalkotóknak 
harcot és nehézséget jelent a források megfelelő elosztását illetően, 
mivel főként nekik van választási lehetőségük és ráhatásuk a kórhá-
zak közötti egyensúly megteremtésére. Ők döntik el, hogy milyen 
mértékben és módon veszik figyelembe a kórházak és önkormány-
zatok (tulajdonosok) véleményét, igényeit. Az egészségügyi intézmé-
nyeknek és tulajdonosaiknak állandó szélmalomharcot jelent, hogy 

1 Itt mondok köszönetet témavezetőmnek, Patyi András professzor úrnak a tanul-
mány elkészítéséhez nyújtott támogatásáért.
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a jogszabályi feltételek mellett (ellenére?) minél magasabb szintű el-
látást biztosítsanak intézményeikben, de a rendelkezésre álló finan-
szírozási összegből ez nem mindig lehetséges. Nemcsak, hogy nem 
mindig lehetséges, de lassan a mindennapjaink részévé válnak az el-
adósodott, fizetésképtelen és bezárással fenyegetett kórházakról szó-
ló hírek. Továbbá ki ne hallott volna a ’végtelen’ hosszú várólistákról? 
Ez hazánk népességének, a mindennapi embereknek okoz rengeteg 
kellemetlenséget. Nem egyszer találkozhattunk vele, hogy egy meg-
határozott vizsgálat elvégzésére több hetet, hónapot vagy akár egy 
évet is kell várni. Vajon mi indokolja ezt a kényszerhelyzetet? Sokan 
azt gondolják, hogy ez kizárólag a kórházakon múlik. A laikusok nem 
tudják, hogy a kórházaknak az Egészségbiztosítási Alapból (a továb-
biakban: E. Alap) egy szigorú, előre meghatározott kvóta szerint 
kell az ellátásokat megszervezniük, amit az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár folyósít a különböző feltételeknek, de főként a telje-
sítménynek megfelelően. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 4. §-ának értelmében az állam a 
törvényben meghatározott ellátások teljesítését akkor is biztosítja, 
ha az ahhoz szükséges kiadások az E. Alapból nem fedezhetők.

Vajon tényleg érvényesíthetők ezek a feltételek a való életben? 
Mi lehet az oka, hogy valamely kórházak túladósodnak szemben 
a többivel? Mikorra tudják rendezni a tartozásukat? Ilyen és ehhez 
hasonló kérdések megválaszolása dolgozatom, és egyben a témával 
kapcsolatos további kutatásom célja.

A jelenlegi rendszert sokan bírálják. Magyarországon az egész-
ségügyi szolgáltatók részére a forrásteremtésben például vegyes 
modell jelentkezik, a társadalombiztosítási járulékból és legalább 
felerészben adókból származik a gyógyításra felhasználható összeg. 
A finanszírozás szempontjából viszont megmarad a tisztán társa-
dalombiztosítási modell. A „helyhatóságok” jelentős tartozásait és 
az egészségügyben felhalmozódott hiányt az állam csak részben és 
csupán feltételekkel rendezi, az adósságokat nem engedi el. 

Dolgozatomban nem csatlakoznék a rendszer bírálóihoz, csupán 
arra szeretnék rávilágítani, hogy általában az egészségügy és a kórhá-
zak finanszírozása elméletének megvalósítása (vagy meg nem valósí-
tása) miként történik, majd a kórházak tartozás-tehermentesítésével 
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és a finanszírozással kapcsolatos megszámlálhatatlan kérdések néme-
lyikére próbálok választ adni. Az önkormányzatok tulajdonosi jogai 
gyakorlásának módját a Győr Megyei Jogú Város Petz Aladár Megyei 
Oktató Kórház fenntartásán és működtetésén keresztül szemléltetem.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER IGAZGATÁSI SZERVEZETE

Az állam „szívügye” az egészségügy?

Az egészségügyi szolgáltatások biztosítása és a kórházak finanszí-
rozása kérdéskörének vizsgálatát érdemes egy tágabb nézőpontból 
megvizsgálni, a könnyebb érthetőség és a megalapozottság érde-
kében. A Magyar Köztársaság Alkotmánya kimondja, hogy az or-
szág területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb testi és lelki 
egészséghez, és ez témánk szempontjából az egészségügyi intézmé-
nyek és az orvosi ellátás megszervezésével érhető el.2

A legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogosult-
ságként meghatározott alkotmányi követelmény az államnak azt 
az alkotmányos kötelezettségét jelenti többek között, hogy a nem-
zetgazdaság teherbíró képességéhez mérten olyan gazdasági és jogi 
környezetet teremtsen, amely a legkedvezőbb feltételeket biztosítja 
a polgárok egészséges életmódjához és életviteléhez, és a megfelelő 
egészségügyi intézmények létesítéséhez.3 Az állami felelősség olyan 
módon áll fenn, hogy a lakosság egészségügyi állapotáért és az ehhez 
elengedhetetlen feltételek biztosításáért az állam felelős és ez magá-
ba rejti mind a lakosság egészségi állapotának megőrzését, illetve 
betegség esetén egészségének lehető legrövidebb időn belül újbóli 
megszilárdítását. Fontos kérdés, hogy a szóban forgó alkotmányos 
követelményből milyen tényleges, konkrét kötelezettségek hárulnak 
az államra és ezekből melyek és hogyan valósulnak meg a gyakor-
latban, mit jelent az orvosi ellátás megszervezése és mely kötelezett-

2 1949. évi XX. törvény. A Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D. § (1) és (2) be-
kezdések
3 56/1995. (IX.15.) AB határozat. Indoklás III/3.
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ségek kapcsolódnak az egészségügyi intézmények fenntartásához, 
röviden az egészségügyi ellátás biztosításának a kötelezettségéhez.4

A felsorolt egészségügyi kötelezettségek teljesítése, az egész-
ségügy szervezésével és irányításával kapcsolatos jogok gyakorlása 
több szerv kompetenciáját is érinti, mégpedig az Országgyűlést, a 
Kormányt, a minisztert, az egészségügyi államigazgatási szervet, a 
helyi önkormányzatokat, az egészségügyi szolgáltatók további fenn-
tartóit, az egészségbiztosítási szerveket (például a Regionális Egész-
ségbiztosítási Pénztárakat (a továbbiakban: REP)) és végül a Regio-
nális Egészségügyi Tanácsokat (a továbbiakban: RET).

Az egészségügy szempontjából jelentős szervek

Országgyűlés | Az Országgyűlés egészségüggyel kapcsolatos felada-
tai két relációban érdemelnek figyelmet. Egyrészt, nemcsak köz-
vetlenül egészségügyi tárgyú, de erre közvetetten hatást gyakorló, 
más közigazgatási ágak körébe tartozó jogalkotás illetőleg az egész-
ségügy financiális alapjait befolyásoló költségvetési törvényalkotás 
a feladata. Másrészt hatáskörébe tartozik az egészségügyi tervezés 
alapjának számító, az ország középtávú fejlesztési, stratégiai terve-
zésének részét képző Nemzeti Egészségfejlesztési Program.

Kormány | A Kormány az egészségügy szervezése és irányítása 
körében számos vonatkozásban tölt be kiemelkedő szerepet (meg-
határozza az egészségpolitika elveit, irányítja és összehangolja az 
egészségügyi államigazgatási feladatok végrehajtását, törvényességi 
felügyeletet gyakorol az egészségbiztosítási szervek tevékenysége fe-
lett stb.). A Kormány szervezéssel és irányítással kapcsolatos felada-
tainak ellátását és egészségpolitikai munkáját a Nemzeti Egészség-
ügyi Tanács segíti, amely kezdeményező, javaslattevő, véleményező 
és tanácsadó szervként funkcionál.5

4 Kilényi Géza (szerk.): A közigazgatási jog nagy kézikönyve. Budapest, Complex 
Kiadó, 2008. 1281. o.
5 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (a továbbiakban: Eütv.) 148. § (1) és (3) 
bekezdések
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Miniszter | A miniszter6 az egészségügyről szóló törvényben fog-
laltaknak és a Kormány egészségpolitikai döntéseinek megfelelően 
irányítja az egészségügy ágazatait. Feladatai például az egészségügyi 
szolgáltatások szakmai követelményrendszerének meghatározása 
és az egészségügy területén működő országos intézetek irányítása. 
A későbbiekben részletesebben ismertetem, hogy a járó- és fekvő-
beteg ellátás keretében történő állami finanszírozás kapcsán milyen 
feladatai vannak a miniszternek.

Regionális Egészségügyi Tanács | A RET az egészségügyi régióban, a 
regionális egészségpolitika kialakításában közreműködő szervezet. 
Feladatainak ellátása során az egészségbiztosítási szervek, az egész-
ségügyi államigazgatási szervek és a gyógyintézetek, a RET számá-
ra kötelesek a megfelelő információkat átadni, személyazonosításra 
nem alkalmas módon.7 Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésé-
ről szóló törvény végrehajtása során a Regionális Fejlesztési Tanács-
csal együttműködve figyelemmel kíséri a Nemzeti Fejlesztési Terv 
Operatív Programjának régió szintű megvalósítását, és véleményezi 
a Regionális Fejlesztési Tanács által eszközölt fejlesztéseket. Ellen-
őrzi az érvényes finanszírozási és ártámogatási szerződések telje-
sítését és nyilvántartását, az egészségügyi szolgáltatók működésé-
nek, tárgyi és személyi feltételei meglétét, a teljesítményjelentések 
szakmai és pénzügyi hátterét. Az ellenőrzés eredményétől függően 
akár szankcionálhat is. A RET továbbá a kapacitások elosztásába 
folyna bele (ágyszámok, óraszámok), de a tevékenysége kiüresedett 
és várhatóan meg is fogják őket szüntetni. A Regionális Egészség-
biztosítási Pénztár megyei kirendeltsége fogadja a szerződés alapján 
történő elszámolásokat, feldolgozza és utalásra előkészíti őket.

Önkormányzat | Végül, a dolgozat szempontjából legfontosabb 
szervek, a helyi önkormányzatok egészségügyet érintő feladatait 
ismertetném. A helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint a 

6 Az egészségügyért felelős államtitkár
7 Eütv. 149/A. § (1)-(5) bekezdések
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helyi közügy fogalma a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása 
(a közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlása), valamint 
mindezek szervezeti, személyi, és anyagi feltételeinek helyi megte-
remtéséhez kapcsolódnak. A települési önkormányzatok feladatkö-
rében, a helyi közügy immanens eleme az egészségügyi és szociális 
ellátás kötelezettsége.8 Az ehhez szükséges feltételek biztosításához, 
az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés c) és d) pontja alapján meghatá-
rozott mértékű és fajtájú adóbevételekre, saját bevételekre jogosul-
tak. Ezekből a bevételekből meghatározott mértékben finanszíroz-
zák a helyi egészségügyet és gyakorolják tulajdonosi jogaikat.

A települési önkormányzat az egészségügyi ellátás körében gon-
doskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi 
alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti-, védőnői- és 
az iskola egészségügyi ellátásról.9 A helyi önkormányzat biztosít-
ja a tulajdonában vagy használatában lévő járóbeteg és fekvőbeteg 
szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények működését. Fontos 
megjegyezni, hogy ezek csak az alapok. A megye egész területére 
(vagy nagy részére) kiterjedő közszolgáltatások biztosítását törvény, 
a megyei önkormányzatok kötelező feladatává teheti. Ennek köré-
ben a megyei önkormányzat gondoskodik az alapellátást meghaladó 
egészségügyi szakellátásról, amennyiben külön törvény szerint ellá-
tásra kötelezett települési önkormányzat nem vállalja.10

A tulajdonost, illetve fenntartót terhelő legfontosabb kötelezett-
ségek az alapítással, az intézmény működését szabályozó dokumen-
tumok jóváhagyásával, a személyi és tárgyi feltételek biztosításával, 
a működés folyamatos felügyeletével és ellenőrzésével, a vezetői 
struktúra alakításával, a vezetők feletti munkáltatói jogok gyakor-
lásával kapcsolatosak.11

Az egészségügyi ellátási kötelezettségről szóló törvény a tárgyi 
feltételek biztosítását, a tulajdonosok feladatává teszi. Az önkor-
mányzati tulajdonban lévő kórházak nagy részét azonban azok a 

8 1990.évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (1) 
bekezdés
9 Eütv. 152. § (1) bekezdés
10 Ötv. 70. § (1) bekezdés b) pont
11 Eütv. 155. § (1) bekezdés és (2) bekezdés b) pont
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megyei önkormányzatok tartják fenn, amelyeknél felhalmozási célú 
pénzeszközök nem, vagy csak elenyésző mértékben képződnek. Mi-
közben tehát az önkormányzatokat törvény kötelezi a tárgyi feltéte-
lek megteremtésére, az ehhez szükséges forrásokat a költségvetési 
törvény nem biztosítja számukra.

Magyarországon 165 fekvőbeteg intézmény (kórház) működik, 
amelyből 116 önkormányzati tulajdonban van. A lakosság többségé-
ben természetesen nem a magánkézben lévő drága szolgáltatások-
kal operáló, hanem az önkormányzatok által fenntartott egészség-
ügyi intézmények szolgáltatásait veszi igénybe, melyek részben vagy 
egészben ingyenesek.

Az egészségügyi szolgáltatások12 és az egészségügy rendszere

A WHO szerint, az egészségügy rendszerébe azok a tevékenységek 
tartoznak melynek célja az egészség előmozdítása, helyreállítása 
vagy stabilizálása. Ezt a célt szolgálják többek között az egészség-
ügyi intézmények, a közegészségügy, az otthoni ápolás, a termé-
szetgyógyászok és az egészségügyi felvilágosítás. Az egészségügy-
ről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) alapján 
az egészségügyi szolgáltatási rendszer részei a népegészségügy, a 
megelőző ellátások, a szűrővizsgálatok, az ügyeleti ellátás, a men-
tés, a betegszállítás, az ápolás, a haldokló betegek gondozása, azaz 
a hospice tevékenység, az orvostechnikai eszközellátás, a gyógy-
szer kiskereskedelem, a pszichoterápia és klinikai szakpszicho-
lógia, a rehabilitáció, a természetes gyógymódok, a vérellátás, az 
orvostudományi kutatások, a katasztrófa-egészségügyi ellátás és 
az egészségügyi szakértői tevékenység. Megfelelő működéséhez az 
egészségpolitika, a finanszírozási rendszer (forrásteremtés, forrás 
allokáció13), a szolgáltatási szektor és az erőforrások termelése har-
monikus együttműködése szükséges.

12 Az egészségügyi hatóság által kiadott működés engedély birtokában végezhető 
egészségügyi tevékenységek összessége.
13 Valamely erőforrás szabad kapacitásának használatba vétele, felosztása, szét-
osztása.
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A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) rendszere alapján három 
csoportba sorolhatjuk az egészségügyi szolgáltatásokat. Elsőként, 
melyek a betegségek megelőzését és korai megismerését szolgálják. 
Másodsorban a gyógykezelés céljából végzett ellátásokat, így a há-
ziorvosi ellátást, fogászati ellátást, járóbeteg szakellátást és a fek-
vőbeteg-gyógyintézeti szakellátást. Végül az egyéb egészségügyi 
szolgáltatásokat, úgy mint szülészeti ellátás, orvosi rehabilitáció és 
betegszállítás, betegmentés. 

Nem vehetők igénybe az Egészségbiztosítási Alap terhére a kö-
vetkező egészségügyi szolgáltatások:14 járványügyi ellátások, a vér-
ellátás, a népegészségügyi feladatok ellátása, az egészségfejlesztési 
feladatok ellátása, a katasztrófa egészségügyi ellátás, a foglalkozá-
sokkal összefüggő alapszolgáltatások, meghatározott orvosszakértői 
vizsgálatok és szakvéleményezés. A különösen veszélyes (extrém) 
sportolás, szórakoztató- szabadidős tevékenység közben bekövet-
kezett baleset miatti ellátások finanszírozása sem megengedett, to-
vábbá, a művi meddővé tétel, a kizárólag orvostudományi kutatás 
keretében nyújtott ellátások, a látlelet kiadása, a nem kötelező védő-
oltással a biztosított immunizálása stb.

Az egészségügy alakulása éppúgy hat a nemzetgazdaság egészé-
nek változására, ahogy a gazdaság hat az egészségügy fejlődésére, 
a munka-erőforrások újratermelésével és a lakosság egészségügyi 
állapotának biztosításával.

Az állami költségvetés és a kórházak finanszírozásáért felelős szervek

Az egészségügyről szóló törvény15 értelmében az állami felelős-
ség magában hordozza16 az egészségügyi ellátórendszer megfelelő 
mennyiségű, minőségű, eloszlású, összetételű és hatékonyságú mű-
ködése általános feltételeinek megteremtését és az egészségbizto-

14 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (a további-
akban: Ebtv.) 18. §
15 Eütv. 141. § (2) bekezdés a, b) pont (3) bekezdés c)-d) pont
16 A teljesség igénye nélkül, csak a dolgozat témája szempontjából releváns pon-
tokra térek ki.
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sítási rendszer működésének biztosítását (általános feltételeken 
a szervezési, intézményi, oktatási és kutatási feladatokat értjük). 
 Továbbá az egészségpolitika céljait szolgáló finanszírozási, fejlesz-
tési és információs rendszer kialakítását és fejlesztését; az egészség-
ügyi szolgáltatások szakmai feltételrendszerének meghatározását, 
biztosítását és ellenőrzését. Ha törvény kivételt nem tesz, az egész-
ségügyi rendszer szabályos működését a központi költségvetésből, 
az államháztartásból kell biztosítani.17

Államháztartási rendszer és Egészségbiztosítási Alap | Az államház-
tartás lényegében az állam feladatvállalási filozófiája, mely egy adott 
időszakra vonatkozóan a közfeladatok finanszírozását rendszerezi. 
Az államháztartás korábban 4 alrendszerre tagolódott, de 2010. ja-
nuár 1. óta a jogi személyiséggel nem rendelkező társadalombiztosí-
tási alapok és az elkülönített állami pénzalapok a központi alrend-
szer részét képezik, azaz az államháztartás két alrendszerből áll: 
a központi alrendszerből és az önkormányzati alrendszerből.18 Az 
állami kiadások fedezéséhez szükséges bevételek formái sokfélék. 
Jellegük alapján két csoportot alkotnak: az egyik a végleges, vagy 
vissza nem térülő bevételek (adók, vámok, illetékek, járulékok befi-
zetése, hozzájárulások, bírságok) és a másik az átmeneti, vagy visz-
szatérülő bevételek (belső kölcsönök, külföldi kölcsönök és az egyéb 
visszatérítéses pénzigénybevételek). Az egészségügyi intézmények 
esetében érdekes kettősség áll fenn, az államháztartáshoz, annak 
alrendszereihez speciális módon kapcsolódnak. Ezeket tekintve az 
önkormányzati kórházak két alrendszerhez is csatlakoznak: a költ-
ségvetési ágon az önkormányzati alrendszerhez, míg a finanszírozás 
vonatkozásában a társadalombiztosítás (így a központi alrendszer) 
egyik szervéhez, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz.

Mind a természetbeni, mind a pénzbeli egészségbiztosítási ellá-
tások finanszírozására az államháztartás társadalombiztosítási al-

17 Megfelelő mennyiségű, minőségű, eloszlású, összetételű és hatékonyságú műkö-
déséhez szükséges feltételek megteremtését.
18 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 2. § (1) bekezdés
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rendszerének Egészségbiztosítási Alapja szolgál. Az Országgyűlés 
az E. Alap 2011. évi bevételi főösszegét 1 370 936,7 millió forintban, 
kiadási főösszegét 1 458 559,9 millió forintban, hiányát 87 623,2 mil-
lió forintban állapította meg. Már ebből is láthatjuk a továbbiakban 
tárgyalandó probléma gyökerét, a folyamatos túlteljesítés „árát”.19

Az E. Alap bevételi forrásai alapvetően ötféle fizetési kötele-
zettségi jogcímet foglalnak magukban, így a társadalombiztosítá-
si járulék egy részét, amit a foglalkoztató fizet egészségbiztosítási 
járulékként, a biztosítottat terhelő egészségbiztosítási járulékot, az 
egészségügyi szolgáltatási járulékot, táppénz-hozzájárulást és az 
egészségügyi hozzájárulást. Ezek beszedésével valamint a fizetési 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatos közigazgatási 
feladat és hatáskörök az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal illeté-
kes regionális igazgatóságának kompetenciájába tartoznak.20

Országos Egészségbiztosítási Pénztár | Az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) központi hivatal, az egész-
ségbiztosításért felelős miniszter irányítása alatt működő közpon-
ti államigazgatási szerv. Az Országgyűlés felhatalmazása alapján 
a Kormány hozta létre 1991-ben. A Kormány egészségbiztosítási 
szervként – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – az 
OEP központi szervét jelöli ki. A szervet egészségügyi miniszter az 
egészségbiztosításért való felelősségi körében irányítja, a főigazgató 
vezeti. Az OEP önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes 
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, költségvetését a társada-
lombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében kell meghatá-
rozni. Feladatait központi szerve és területi igazgatási szervei útján 
az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

Központi hivatalként ellátja a jogszabályokban meghatározott fel-
adatait,21 ennek keretében végzi az E. Alap kezelésével – ideértve a 
finanszírozással kapcsolatos feladatokat –, a nyilvántartások vezeté-

19 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 20. § (1)
20 Kilényi, 2008. I. m. 1391-1392. o.
21 Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. ren-
delet.
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sével, a pénzügyi elszámolásokkal és az adatszolgáltatási kötelezett-
séggel kapcsolatos feladatokat. Részt vesz az E. Alap költségvetésének 
tervezésében és a zárszámadás elkészítésében, ellátja a területi igaz-
gatási szervek működési költségvetésével, valamint az E. Alap részle-
tes előirányzatainak megállapításával kapcsolatban hatáskörébe utalt 
feladatokat. Az igazgatási szervei vonatkozásában koordinálja, fel-
ügyeli, elemzi és ellenőrzi a hatáskörükbe tartozó feladatok ellátását.

1. ábra: Az egészségbiztosítási finanszírozás fő elemei22

Egészségügyi ellátási jogosultságok

A dolgozat szempontjából nem mellékes kérdés, hogy az Egészség-
biztosítási Alap, amiből a kórházak finanszírozása is történik, mi-
lyen adókból és járulékokból áll, ezért röviden ismertetném, hogy 
kik azok, akik járulékfizetésre kötelezettek és kik azok, akik a nem-
zeti kockázatközösség elve alapján ellátásra jogosultak.

A Magyar Köztársaság területén élő magyar állampolgárok va-
lamennyien jogosultak az egészségügyi ellátásokra. Az egészségügy 
nem teljes mértékben ingyenes ugyan, de szolidaritási alapon mű-

22 Forrás: Sugár Katalin: Egészségügy, társadalombiztosítás, szociálpolitika. Jegy-
zet. Budapest, Pénzügyi és Számviteli Főiskola, 1994.

Egészségbiztosítási alap

Egészségügyi szolgáltatók Önkormányzat

Természetbeni 
ellátások
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ködik, azaz az igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások nem füg-
genek a biztosított által befizetett összeg nagyságától, azokat a biz-
tosított, egészségi állapota által indokolt mértékben veheti igénybe.

Az ellátásra való jogosultságot a biztosítási jogviszony, vagy a 
jogosulti státusz határozza meg. Ez utóbbi minősítésétől függ az is, 
hogy valaki járulékfizetésre kötelezett, vagy a szolidaritási elv érvé-
nyesülése alapján az állam fizeti utána a járulékot. Jelenleg 3,7 mil-
lió járulékot és adót fizető állampolgár fedezi majdnem 10 millió 
ember ellátásának költségét.23 Akik jövedelemmel nem rendelkez-
nek, de jogosultak (nyugdíjas, kiskorú, nappali tagozatos hallgató 
stb.) azok után a központi költségvetés az adóból fizet hozzájárulást 
az Egészségbiztosítási Alap részére.

A biztosítottak (pl. munkavállalók, társas vállalkozók) bejelen-
tését az egészségbiztosítás nyilvántartásába munkáltatójuk teljesíti, 
és köteles utánuk a járulék bevallására és megfizetésére. Biztosított-
nak minősülnek az ún. önfoglalkoztatók is (pl. egyéni vállalkozók), 
bejelentésüket és a járulék bevallását/megfizetését saját maguk 
kötelesek teljesíteni. A jogosultak (pl. a nyugdíjasok, a GYED-en, 
GYES-en lévők, a különböző szociális ellátásban részesülők, a gyer-
mekek és a továbbtanuló fiatalok) bejelentését az ellátást folyósító 
szerv, intézmény, a közoktatási- illetve a felsőoktatási intézmény 
teljesíti, de utánuk az egészségügyi szolgáltatási járulékot az állam 
fizeti. 2009. január 1-től az egyéni bejelentési kötelezettséget az OEP 
által rendszeresített nyomtatványon, a Regionális Egészségbiztosí-
tási Pénztárhoz (REP) kell teljesíteni. 

Érdekesnek tűnik az, hogy a jogviszony és a járulékfizetés kö-
zött az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szempontjából 
szoros összefüggés nem áll fenn. Éppen ezért megtörténhet, hogy 
a munkáltató ugyan befizeti a járulékot, ám a bejelentés nem vagy 
hibásan történt meg. Bár a munkavállaló után fizetett járulékok 
havonta gyarapítják az Egészségbiztosítási Alapot, addig az Orszá-
gos Egészségbiztosítási Pénztár nyilvántartása szerint az illetőnek 

23 http://www.oep.hu/pls/portal/docs/page/szakma/oephuszak_euszolg/jvell_
szolg/tajekoztato20100303.pdf, 3. o. (letöltés ideje: 2010. november 2.)
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rendezetlen a jogviszonya. A másik eset, hogy a munkáltató ugyan 
bejelenti a munkavállalót, de nem fizet utána járulékot, attól még a 
munkavállaló jogviszonya rendezett. A járulékfizetési kötelezettség 
teljesítésének ellenőrzése az APEH feladatkörébe tartozik.24

A finanszírozási rendszer kialakulásának történeti áttekintése25

A szakellátás reformja 1993. július l-jén, a teljesítményarányos finan-
szírozás bevezetésével kezdődött. Szükségszerűvé vált a finanszíro-
zás azonnali átalakítása, mely alapján egy zárt kasszarendszer jött 
létre, amely az E. Alap biztosítását (védelmét) szolgálja, és amelyben 
az elosztás az intézményi teljesítmények arányában történik.

Ezen átalakítás célja a ráfordítások hatékonyságának növelése 
volt. A rendszer alkotói azt szerették volna, hogy a teljesítményektől 
függő bevétel a tényleges szükségletekhez kapcsolódjon, valamint 
azt gondolták, hogy a működés racionalizálása erre készteti az in-
tézményeket, és így spontán módon megvalósul az egészségügyi el-
látórendszer kívánatos átalakulása.

A járóbeteg és a fekvőbeteg szakellátásban valamint a krónikus 
fekvőbeteg ellátásban megjelenő teljesítmények mérésére kialakí-
tott arányszámok (HBCS súlyszámok, WHO kódokra épülő pont-
számok) megjelenése nem tükrözik életszerűen az ellátások, esetek 
költségarányait, azok eltérő bonyolultságát. Ezért jelentős szere-
pet kapnak a különféle “kiegyenlítési technikák”, a teljesítmények 
alapján számított bevételek kiegyenlítésére (saját alapdíjak, garan-
tált minimumok, szakmai és intézményi szorzók) viszont tartósan 
megmarad a régi megoldás, az intézmények pénzügyi pozícióinak 
múltból eredő eltérése is. Az elosztási technika változása a finan-
szírozás átalakítási folyamatát jelentette, és így nem haladt előre a 
normativitás, a távlatilag a szolgáltatások vásárlására alkalmas árak 

24 http://www.oep.hu/pls/portal/docs/page/szakma/oephuszak_euszolg/jvell_
szolg/tajekoztato20100303.pdf, 8. o. (letöltés ideje: 2010. november 2.)
25 az állami számvevőszék értékelése alapján: http://www.asz.hu/asz/jeltar.nsf/0/
cdd41ce628108e12c1256cb1004405f9?opendocument (letöltés ideje: 2010. novem-
ber 1.)
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kialakítása felé. A felosztható források reálértékét sem sikerült meg-
őrizni, 1995-96. évben elkerülhetetlenné vált a finanszírozható ka-
pacitás kialakítása érdekében a korábbinál konkrétabb beavatkozás.

A fejlesztés korábbi szakaszában elhalasztott döntések és a la-
kosság egészségi állapotának romlása miatt, az egészségügyben 
kialakult konfliktusok, az egészségügyi dolgozók alacsony bérei és 
a kórházak eladósodása a szaktárcát a reform továbbgondolására 
indította. Az 1999-2000. évben elkészült tervezetek a döntés-előké-
szítéshez adnak széles körű áttekintést, a megoldás módjait illetően 
azonban nem tükröznek egyetértést.

Nem kapnak megfelelő hangsúlyt az önkormányzatok tulajdoná-
ban levő egészségügyi intézmények ágazati, szakmai irányításának 
kérdései, így a reformmal kapcsolatos elképzelések sem. Az egész-
ségügyi ellátás kapacitásának tervezése, szabályozása, a szakmai 
céloknak megfelelő befektetés-politika az állam fokozott beavatko-
zását, az önkormányzati és az állami feladatok tisztázását, szétvá-
lasztását indokolná, és nincs átfogó terv az egészségügyi intézmé-
nyek eladósodásának megoldására, felszámolására.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint az 
 Országgyűlés által elfogadott, és 4 évenként felülvizsgált Nemzeti 
Egészségfejlesztési Program (NEP) az egészségügyi tervezés alapja, 
az ebben foglaltakat a gazdaságpolitika, a terület- illetőleg település-
fejlesztés, valamennyi állami tervezés körébe tartozó döntés megho-
zatala illetőleg végrehajtása során érvényre kell juttatni. A lakosság 
egészségi állapotának bemutatása mellett a megvalósítani kívánt 
egészségfejlesztési, egészségvédelmi célokat, az ehhez szükséges esz-
közöket, pénzügyi forrásokat is a programban kellene meghatározni.

A szakellátások teljesítményarányos finanszírozása teljesítménye-
it az 1993. évi reformot követően a járóbeteg szakellátásban az egyes 
beavatkozások WHO pontszáma, az aktív fekvőbeteg-ellátásban a 
homogén betegségcsoportok (HBCS) súlyszám értéke, a krónikus 
fekvőbeteg szakellátásban a súlyozott ápolási napok fejezték ki.

Azért, hogy elkerüljék az intézmények pénzügyi helyzetének 
ellátást veszélyeztető erőteljes megváltoztatását, a teljesítményala-
pú finanszírozás bevezetésekor az országosan egységes díjtételek 
(normativitás) helyett a fekvőbeteg szakellátásban az intézmények 
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 saját, egymástól eltérő alap- ill. napi díjait vették figyelembe. A nagy 
szórást mutató alapdíjakban (17-60 ezer Ft között szóródott a kór-
házak alapdíja) a kórházak eltérő szakmai felépítése, elismerhető 
költségigényessége mellett tovább hatott a bázisfinanszírozásban 
elért pénzügyi pozíciók differenciálódása, és az ellenőrizetlenül 
elfogadott 1992. évi bázisteljesítmények hatása. Az alacsonyabb 
alapdíjú kórházak részéről kezdettől fogva igényként jelent meg az 
indokolatlan eltérések megszüntetése, a normativitás irányába tör-
ténő elmozdulás. Ennek egyik legfőbb akadálya volt, hogy a reform 
bevezetését követően hiányoztak a rendszer továbbfejlesztését meg-
alapozó intézkedések.

Az egészségügyi szolgáltatók alapdíjainak egy lépésben történő 
egységesítése nagyon is kockázatos lépésnek tűnt, amit az OEP-nél 
végzett modellszámítások is alátámasztottak. Egy ilyen intézkedés 
a kórházak között a működőképességet veszélyeztető forrásátcso-
portosítást eredményezett volna. Időszakos megoldásként az tűnt 
a legkézenfekvőbbnek, hogy az egységesítésre való törekvés érde-
kében az aktív és a krónikus fekvőbeteg szakellátásban 1996. janu-
ár 1-től bevezetésre került a havi teljesítmények arányában változó 
egységes alap- illetve napidíj. Időközben korrekciókra volt szükség, 
és így ezek bevezetéstől számított egy éven belül összesen 5 ízben 
változott a finanszírozást leíró matematikai összefüggés. Miután 
a kasszában rendelkezésre álló összeg gyakorlatilag állandó volt, a 
finanszírozási képlet változtatásával korrigálni kívánt anomáliák 
helyett azonnal újak és látszólag bonyolultabbak keletkeztek.

A bevételek kiszámíthatatlan, a teljesítményektől elszakadó foly-
tonos változása nagymértékben hozzájárult az egészségügyi intéz-
ményrendszer gazdálkodási problémáinak kialakulásához. Ebből ki-
folyólag új finanszírozási folyamat kezdődött 1997. március 1-jével, 
amelyet megelőzött a homogén betegség csoportok teljes revíziója. 
A finanszírozási adatokból megállapítható, hogy az 1997. évi változ-
tatásokkal sem sikerült megfelelően kezelni a személyi és tárgyi felté-
telek szempontjából igényesebb ellátások finanszírozási problémáit.

A finanszírozások utalási rendje a 43/1999. (III. 3.) Korm. ren-
delet előírásai alapján megváltozott. A kórházak számláira való ki-
utalás időpontja már nem az előző hó 22-e, hanem a tárgyhó 1-je 
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lett, amelyet aztán ismét módosítottak és a kincstári körbe tartozó 
intézményeknél 2000 januárjától a tárgyhó 22-ére módosult. Az 
utólagos kiutalás miatt egy havi forgótőkét vontak ki a rendszerből. 
Ennek következményeként a szállítói fizetési határidők kitolódása, 
valamint a szállítói adósságállomány (az ezen belül lejárté is) növe-
kedése volt várható.

A teljesítmény alapú finanszírozási rendszerben a kórházi telje-
sítmények folyamatos emelkedése vált rendszeressé, amelynek okai 
nem kereshetők kizárólag – az amúgy európai összehasonlításban 
igen rossz – a lakosság egészségi állapotának változásában. Ebben a 
szabályozási, érdekeltségi problémák, a megfelelő ellenőrzési rend-
szer hiánya is szerepet játszott.

Nem jött létre a reformkoncepcióban kiemelt fontossággal bíró 
komplex ellenőrzési hálózat, nem tisztázódott az ellenőrzésben 
közreműködő szervezetek kompetenciája, hiányoznak a szakmai 
ellenőrzés lefolytatásához szükséges protokollok. Hogy ezekre a 
problémákra mi lenne a megoldás, arra a jövőben derül fény, ehhez 
további tapasztalati összegzések, átgondolások és számítások lesz-
nek szükségesek.

A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSA

Finanszírozási modellek

Európában alapvetően három modellről beszélhetünk. A skandináv 
mintájú jóléti, a kompenzációs amely Németországban, Ausztriában 
és Hollandiában jelenik meg és az angolszász országokban kialakult 
reziduális rendszerről. A jóléti modell a piacgazdaság keretein belül 
törekszik biztosítani az emberek megfelelő ellátását. A teljes foglal-
koztatottságra alapoz, hogy a munkán keresztül biztosítsa a jólétet, 
mivel a GDP növekedése és a társadalom tagjainak részesedése is 
a megtermelt javakból történik. A kompenzációs modell a nyitott 
munkaerőpiaccal operál, melynek ellensúlyaként olyan szociális 
intézkedéscsomagot hoz létre, mely felfogja a piac negatív hatásait. 
A modell működtetői szociális piacgazdaságnak nevezik ezt a meg-
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oldást. Végül a reziduális modellben a szociálpolitikát a szelektivitás 
jellemzi, hogy az állam, mint másodlagos kompenzátor jelenik meg.26

A magyar finanszírozási rendszer

A magyar finanszírozási rendszer a kórházakra nézve ösztönző 
megoldásokat próbál létrehozni, így nem beszélhetünk kizárólag 
az egészségügyre fordított pénzek „begyűjtéséről” és „szétosztásá-
ról”. A finanszírozási rendszer nem önmagában, nem „légüres tér-
ben” hat. Az adott finanszírozási módszert alapvetően befolyásolja 
az ország sajátos társadalmi- kulturális viszonya, tradíciója és az 
egészségügy korábbi működési mechanizmusa. A teljesítmény alapú 
finanszírozás esetén egy meghatározott teljesítményért, meghatáro-
zott árat kapnak a szolgáltatók, mondhatni a pénz követi a beteget.27 
Ilyen módon szabályozott verseny jön létre, ami érdekeltté teszi a 
kórházakat a hatékonyságra, bár negatív hatásként jelenhet meg, 
hogy felesleges szolgáltatások végzésére ösztönözheti az orvosokat. 

Az Egészségbiztosítási Alapból történő egészségügyi szolgáltatá-
sok finanszírozása a ráfordítások alapján meghatározott normán, az 
ellátandó feladatokon, esetek számosságán, a fejkvótán és a nyújtott 
szolgáltatások teljesítményarányain, az egyes szolgáltatások esetén 
a teljesítményegységek mennyiségén alapszik.28 Az E. Alapból folyó-
sított összeg nem mentesíti a szolgáltató fenntartóját (esetünkben a 
tulajdonost) az egyéb jogszabályokban előírt fenntartási és fejlesz-
tési kötelezettségek alól.29 Előfordul, hogy a finanszírozási szerző-
dés megkötésének szempontjából a helyi önkormányzat minősül 
egészségügyi szolgáltatónak. Ez esetben a finanszírozási összeget 
az egészségügyi szolgáltatók működéséhez szükséges, azzal kapcso-
latos igazgatási kiadásokra nem használhatja fel.30 A 43/1999. (III. 

26 Török Kovács Anett: Az egészségügy-finanszírozás új rendszere Magyarorszá-
gon. Polvax. Társadalomtudományi folyóirat, 1. évf. 3. sz. 1997. 85-86. o.
27 Orosz Éva: Félúton vagy tévúton? Egészségünk félmúltja és az egészségpolitika 
alternatívái. Budapest, Egészséges Magyarországért Egyesület, 2001. 214. o.
28 Ebtv. 34. § (1) bekezdés
29 Ebtv. 35. § (2) bekezdés
30 Ebtv. 35. § (3) bekezdés
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3.) Korm. rendelet szerint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
a szolgáltatókkal kötendő finanszírozási szerződés tervezetének a 
felek általános jogait és kötelezettségeit tartalmazó részét az ön-
kormányzatok és a szolgáltatók érdekképviseleti szerveivel a szer-
ződéskötést megelőzően egyezteti, illetve ennek jóváhagyásához a 
Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Ka-
mara egyetértése szükséges. Az egészségügyi ellátási szerződést az 
egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv köti a feladat ellátását 
vállaló, nem a saját fenntartásában vagy tulajdonában álló egészség-
ügyi szolgáltatóval. A következőkben néhány felsorolásra lesz szük-
ségünk a szerződések tartalmát és a finanszírozás feltételeit illetően. 

Az egészségügyi ellátási szerződés

A szerződés elemei: (a) a közszolgáltatásért felelős szerv ellátási kö-
telezettségébe tartozó feladatok közül az ellátandó szolgáltatások té-
teles meghatározását; (b) az azokat nyújtó egészségügyi szolgáltató 
megnevezését a külön jogszabály szerinti folyamatos ellátás biztosí-
tására vonatkozó szabályokat; (c) az egészségügyi szolgáltató részére 
átadandó kapacitások és a hozzájuk tartozó ellátási terület meghatá-
rozását, (c) a szolgáltatások minőségét mérő mutatók, a munkaválla-
lók foglalkoztatásával kapcsolatos garanciális elemeket; (d) az egész-
ségügyi szolgáltatások teljesítéséhez szükséges egészségügyi adatok 
átadására vonatkozó rendelkezéseket; (e) a szerződés felmondásának 
szabályait; (f) annak előírását, hogy az egészségügyi szolgáltatónak 
az Egészségügyi Alapból származó bevételét terhelő, annak mértékét 
meghaladó kötelezettségvállalása csak abban az esetben érvényes, 
ha ahhoz az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv előzetesen 
hozzájárult; (g) a szerződés megkötésekor meglévő vagyonról tételes 
listát kell kiállítani, és a szerződés megszűnésekor irányadó vagyon 
elszámolási szabályokat is a szerződésbe kell foglalni; (h) továbbá a 
finanszírozott kórház tájékoztassa a tulajdont és a szervezetet érintő 
bármely változásról az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervet.
Egészségügyi ellátási szerződés csak a finanszírozási szerződés sze-
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rinti szolgáltatások összességére köthető.31 Az egészségügyi ellátási 
szerződés érvényességéhez az egészségügyi szolgáltató fenntartó-
jának/tulajdonosának hozzájárulása szükséges.32 A szolgáltató az 
ellátott betegekről és az ellátásokról nyilvántartást vezet az elszá-
moláshoz szükséges adatokkal és ezt, a fekvőbeteg szakellátás során 
nyújtott ellátásokról szóló a jelentéssel az OEP részére kell megkülde-
nie. A jelentés megküldésének határideje a tárgyhónapot követő hó-
nap 5. napja.33 A gyakorlatban ez akképpen zajlik, hogy az adott havi 
eredményt fokozott biztonságú elektronikus aláírással hitelesített, 
autentikus időbélyeget használó és rejtjelezéssel védett elektronikus 
rendszer útján a következő hónap elejéig megküldik a kórházak az 
OEP-nek. Az OEP a jelentés ellenőrzését, a teljesítmény utáni díjazás 
kiszámítását követően a hónap végén utalványoz a kórháznak, ami a 
következő hónap elején ér a kórház bankszámlájára, így lényegében 2 
hónapos csúszás figyelhető meg a kifizetéseket illetően. Az egészség-
ügyi ellátási szerződés alapján ellátást nyújtó egészségügyi szolgálta-
tó köteles vagyoni biztosítékot adni (pl. bankgarancia).34

A szolgáltatót a szerződés alapján fixdíj és/vagy teljesítménydíj 
illeti meg akkor, ha térítésmentes illetve részleges térítéssel ellátást 
nyújt, és a biztosított TAJ-számát és a részére nyújtott ellátást a be-
teg dokumentációjában rögzítette. Csak olyan teljesítmény jelenthe-
tő elszámolásra, amelynek teljesítése megtörtént, és amelyre az ellá-
tást igénybe vevő egészségének megőrzése, helyreállítása érdekében 
volt szükség. A teljesítményfinanszírozás során használt szakmai 
kódrendszerek és finanszírozási paraméterek folyamatos karban-
tartásáról az egészségügyi miniszter rendeletben gondoskodik.35

31 2006. évi CXXXII törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről (a továb-
biakban: 2006. évi CXXXII. tv.) 2/A. § (2) bekezdés
32 2006. évi CXXXII. tv. 2. § (5) bekezdés
33 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiz-
tosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól (a továbbiakban: 
43/1999. (III. 3.) Korm. rend.) 3-4. §
34 2006. évi CXXXII. tv. 2/D. § (1) bekezdés
35 Uo. 26. §
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A szolgáltatásvolumen a szolgáltató által nyújtható, finanszíro-
zási szerződésben meghatározható szolgáltatásokból, ezek meny-
nyisége, időbeli ütemezése és a többletteljesítmény elszámolásának 
mértékéből áll. A teljesítményvolument, azaz a járóbeteg és az aktív 
fekvőbeteg szakellátásra vonatkozóan az elszámolható teljesítmény 
mennyiségét éves szinten, havi bontásban kell meghatározni. A tel-
jesítményvolumen szerinti finanszírozás alapja a járóbeteg szakel-
látás esetében pontszámban, az aktív fekvőbeteg ellátás esetében 
súlyszámban, degresszió figyelembevételével36 elszámolt teljesít-
mény. Ezt korrigálni kell többek között a kapacitásváltozással, a 
finanszírozásra vonatkozó szabályok teljesítményre gyakorolt ha-
tásával, a kapacitás működésének egy hónapot meghaladó igazolt 
szüneteltetése esetén az ez időszakban kiesett teljesítménnyel, az 
intézmények közötti teljesítményvolumen-átcsoportosítással, és a 
külön jogszabályban meghatározott minimális esetszám teljesíté-
sének elmaradása esetén az előző évben teljesített esetszámra jutó 
teljesítményvolumen mennyiségével. A kórházak nem számolhatják 
el a finanszírozó felé a biztosított által ártámogatással igénybe vett 
gyógyászati ellátást járóbeteg szakellátási teljesítményként, ottho-
ni szakápolási teljesítményként, illetve fekvőbeteg-intézményben 
igénybe vett gyógyászati ellátást a felvételtől az elbocsátás napjáig. 
A teljesítményarányos finanszírozás mellett, havi fix összegű díjat 
is kaphatnak a kórházak, például az aktív szakellátást végző szolgál-
tatók esetében rendelkezésre állási díjat, a sürgősségi betegellátási, 
intenzív, traumatológiai és a fertőző-betegellátásra szervezett osz-
tályainak működtetéséhez.37

36 A degresszív finanszírozás, azaz a meghatározott teljesítményvolumentől kez-
dődően csökkenő díjazás 2008-ban megszűnt és 2011 márciusában vezették be újra.
37 43/1999. Korm. rendelet 27. § (11) bekezdés
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2. ábra: Finanszírozási technikák Magyarországon38

Járóbeteg szakellátás finanszírozása

Járóbeteg ellátásról akkor beszélünk, ha nem az egészségügyi inté-
zetben fekvő, hanem csak szakirányú vizsgálatra megjelenő bete-
geket látnak el. Az Ebtv. zárórendelkezései között találjuk, hogy az 
egészségbiztosításért felelős miniszter felhatalmazást kap, hogy az 
államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben 
határozza meg a járóbeteg szakellátás körébe tartozó beavatkozási 
csoportokat és azok pontértékét, valamint a járóbeteg szakellátás 
egyes tevékenységeinek minimális ellátási idejét.39 A finanszírozási 
szerződésben meg kell határozni a járóbeteg ellátást nyújtó rendelé-
si helyeket, óraszámokat, az E. Alap által finanszírozott szakfelada-
tokat, a finanszírozó által nem finanszírozott rendeléseket, illetve a 

38 Karner Tamásné: Gazdálkodás az egészségügyben különös tekintettel a kórhá-
zak finanszírozására. [Doktori értekezés] Sopron, Nyugat-magyarországi Egyetem 
Közgazdaságtudományi Kar Gazdasági Folyamatok Elmélete és Gyakorlata Doktori 
Iskola Közösségi Gazdálkodástan Alprogram, 2005. 83. o.
39 Ebtv. 83. § (3) bekezdés
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teljesítmény mennyiségét és a teljesítésének időbeli ütemezését. 40 
A járóbeteg szakellátás esetében a német pont a teljesítmény mér-
tékegysége. A lebegő rendszerben az OEP felosztja a járóbeteg kasz-
szában levő fix összeget az országos összesített pontokkal. Így jött 
létre az egy pont forintértéke. 1 pont jelenleg 1,5 forintot41 jelent. 
A járóbeteg szakellátásban érvényesülő lebegő pont-forint érték a 
tevékenység magas szinten tartására (kódolási munka) kényszeríti 
az intézményeket, mert különben csökkenne finanszírozási része-
sedésük. A teljesítményvolumen-korlát (TVK) alatt való teljesítés 
utáni finanszírozási összeg számítása: ∑ pontszám x 1,46 Ft = tárgy-
havi finanszírozási összeg (OEP-bevétel); Felső bevételi korlát: TVK 
alapján számított bevétel (TVK x 1,46 Ft).

Ha a kórház a TVK felett teljesít, az állam a többletteljesítmény ki-
fizetését habár garantálja, de degresszív csökkenő módon. Tehát nem 
a teljes 1,5 Ft-os áron fizet, holott az előzőekben láttuk, hogy az állam 
a törvényben meghatározott ellátások teljesítését akkor is biztosítani 
köteles, ha az ahhoz szükséges kiadások az E. Alapból nem fedezhe-
tők. Korábban, míg a degresszív finanszírozás „szünetelt” a jogalko-
tók egy technikai csavart alkalmaztak, mégpedig a következőt. Ha a 
kórház az adott TVK felett teljesített, tehát többlet ellátást végzett, az 
OEP ebben az esetben is csak a felső bevételi korlát szerinti összeget 
finanszírozta. Ez esetben is meghatározható volt visszaosztással az 
egy teljesítményegységre (pontszámra) jutó bevétel, azonban a maga-
sabb teljesítmény révén csökkent a teljesítményegységre jutó fajlagos 
OEP-finanszírozás (1,46 Ft/pont helyett akár 1,2 Ft/pontértékre is 
lecsökkenhetett a teljesítménytúllépés mértékétől függően). S mivel 
egy megyei szintű kórház havi járóbeteg teljesítménye elérheti akár 
a 70-80 millió pontot is, a 0,2 Ft/pont nagyságrendű fajlagos bevétel-
csökkenés havi 14-16 millió Ft bevételkiesést is eredményezhetett.

Így a fentiek alapján az OEP – az állam – látszatra minden elvég-
zett teljesítményt, minden orvos- beteg találkozást kifizet, ahogy az 
a törvénybe foglalt feladata, csak alacsonyabb egységáron, csökken-
tett mértékben. A degresszív finanszírozási rendszerben, a túltelje-

40 43/1999. Korm. rendelet 29. § a)-h) pont
41 2011. január 1-től
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sítés kifizetése sávos rendszerben történik. A teljesítményvolumen-
korlát mértékéig az állam mindent rögzített fix áron kifizet, e korlát 
felett pedig degresszív módon csökkenő mértékben finanszírozza a 
korlát fölé eső teljesítményt. Bár a teljesítmény finanszírozása előre 
maghatározott kvóta alapján történik, a járóbeteg ellátás esetén elő-
forduló havi teljesítményingadozás kiegyenlítésére – ha ez a tenden-
cia országos – az E. Alap költségvetéséből megközelítőleg 420 millió 
forintos elkülönített tartalékkeret szolgál.

A teljesítmények rögzítése a rendelési helyeken, a gondozást 
végző részlegeken és a szakambulanciákon a napi betegforgalmi 
nyilvántartás kitöltésével történik, amely alapján az egészségügyi 
szolgáltató megküldi a finanszírozónak az elszámoláshoz szüksé-
ges adatokkal42 a teljesítményjelentést.43 Teljesítményként az önálló 
elszámolási tételként meghatározott ellátáshoz tartozó pontértéket 
lehet elszámolni, ha a finanszírozási szerződésben meghatározott 
és ténylegesen teljesített szolgáltatásról van szó, és ez a járóbeteg 
szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Sza-
bálykönyvben foglaltaknak megfelel.44

3. ábra: Járóbeteg szakellátás tevékenységi kódjai és 
a hozzájuk rendelt pontszámok45

42 Lásd: 2. melléklet.
43 43/1999. Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés
44 43/1999. Korm. rendelet 30. § (2) bekezdés
45 2. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez

Kód Tevékenység megnevezése Pont
11011 Elsősegély 176
11041 Vizsgálat 750

11044 Intervenciós radiológiai beavatkozás 
során végzett vizsgálat 468

11047 Alkalmassági vizsgálat tömegsporto-
lásra 654

11048 Vizsgálat hatósági felkérésre 504

11054
Szakorvosi vizsgálat és szakvélemény ki-
adása szociális ellátásra való jogosultság 
megállapításához

749
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Nem számolható el a finanszírozó felé járóbeteg szakellátási tel-
jesítményként a fekvőbeteg osztályon kezelés alatt álló valamint az 
elbocsátást követő 10 napig a beteg részére nyújtott szakellátás. Gya-
korlatban ezen teljesítmények ellenőrzése és a korlátok betartásának 
gyakorlata folyamatos ellenőrzés mellett zajlik, melyet az OEP végez.

Természetesen, mint minden rendszernek, így a járóbeteg ellá-
tás finanszírozásának is akadnak hátrányai. Ilyen például, hogy hi-
ányoznak a járóbeteg szakellátás szolgáltatásainak orvosszakmai, 
mennyiségi és minőségi követelményei, és gyakran a járóbeteg 
szakellátás szolgáltatóhelyeinek minőségi, felszereltségeinek ható-
ságilag ellenőrizhető követelményei. Nem határozható meg ponto-
san a járóbeteg szakellátás szolgáltatóhelyeinek országos kapacitása 
(tényleges rendelési idők), illetve az e szolgáltatási körökben lekötött 
orvosi munkaerő és munkaidő mennyisége.46

Fekvőbeteg szakellátás finanszírozás

Tisztázandó, hogy mit értünk fekvőbeteg szakellátáson. Két fajtája: 
az aktív és a krónikus fekvőbeteg ellátás.47 Aktív ellátásnak minő-
sülnek a kórházban, szanatóriumban, szakápolási intézményben, 
valamint fekvőbeteg ellátást nyújtó országos intézetben végzett el-
látási események, ahova a biztosítottat felvették és legalább 1 na-
pot, nappali kórházi ellátás esetén 6 órát az intézményben tartóz-
kodott.48 Krónikus fekvőbeteg ellátásról beszélhetünk akkor, ha a 
betegség időtartama nem prognosztizálható. 

Ahogy a járóbeteg ellátás esetében láttuk az egészségbiztosítá-
sért felelős miniszter kap felhatalmazást, hogy az államháztartásért 
felelős miniszterrel határozza meg, a finanszírozás alapjául szolgáló 
beavatkozási csoportokat és azok pontértékét. Így, míg a járóbeteg 
ellátás esetén a finanszírozás pontszámokon és beavatkozási cso-
portokon, addig itt homogén betegségcsoportokon (HBCs) és súly-
számokon alapul – ami lényegében az amerikai DRG (Diagnosis 

46 Török Kovács, 1997. I. m. 96-97. o.
47 21/1998. (VI. 3.) népjóléti miniszteri rendelet 1. §. (2) bekezdés
48 43/1999. 36. § (1) bekezdés
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Related Groups) finanszírozási módszer adaptációja. A súlyszám az 
egyes csoportok költségigényességének egymáshoz való viszonyítá-
sa, mely megmutatja, hogy egy adott csoport ráfordítás-igényessége 
mennyivel alacsonyabb vagy magasabb az átlagköltségnél, valamint 
hogy milyen a csoportok egymáshoz viszonyított költségigénye. 
A finanszírozás alapegysége az eset és nem az egyes beavatkozás.

A fekvőbeteg szakellátás finanszírozása 1993. július 1. előtt a glo-
bális költségvetés elve alapján történt, mely szerint a kórházak folya-
matos működésükre éves költségvetést kaptak, melyet időről-időre 
felülvizsgáltak, s ennek során a régi mértékből indultak ki (ún. bázis-
finanszírozás). Ezt a módszert az aktív fekvőbeteg-ellátásban 1993. 
július 1.-től fokozatosan, a teljesítményfinanszírozás váltotta fel, 
mely 1998. február óta tekinthető teljesnek. A HBCs-n alapuló tel-
jesítményfinanszírozás Magyarországon 1993-tól kezdődően, előbb 
a HBCs 4.3, majd 2004-től az 5.0 verziója alapján van érvényben.

Az ellátott aktív kórházi eseteket a besorolási tényezők alap-
ján első lépésben a homogén betegség főcsoportjához vagy 
előcsoporthoz kell rendelni, majd ezen belül a csoport-meghatáro-
zásban a besorolási tényezőnek minősülő beavatkozás az elsődleges 
szempont. Az előcsoportba tartoznak azok az ellátások, amelyek 
többféle betegség szerinti főcsoportba is tartozhatnának, azonban 
pont a homogenitás követelménye indokolja, hogy ne sorolják be 
őket önálló altételként minden főcsoportba, illetve az eset ráfordí-
tás igényessége és nehézsége miatt kell minden más szempont előtt 
meghatározni. Az előcsoportba tartoznak például a kemoterápiák 
egy része, a sterilizáció, a többszörös jelentős traumák, szervátülte-
tések mint költséges eljárások.

Az előcsoportba nem tartozó esetek a fődiagnózis alapján ke-
rülnek a főcsoportokba. A főcsoportba tartoznak a szervrendszeri 
megbetegedések, így a daganatos, fertőzéses eredetűek és a sérülé-
sek, mérgezések, tünetek is ide tartoznak, ha csak az adott szerv-
rendszerre lokalizáltan jelennek meg.
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4. ábra: A besorolás fő lépései49

Fekvőbeteg osztályok tekintetében a teljesítmény szerinti finanszí-
rozási összeget a progresszív betegellátás, a traumatológiai és a fer-
tőző-betegellátásra szervezett osztályainak működéséhez szükséges 
rendelkezésre állási díj tekintetében kell megállapítani. Krónikus fek-
vőbeteg osztályok esetén az ágyszám és tárgyhónap napjainak szor-
zatából kapott eredmény számolható el egy ápolási napként a havi 
teljesítményjelentésben.50 Minden osztályos ápolási esetről adatlapot 
kell felvenni, melynek tartalmaznia kell az intézmény és az ellátó 
osztály megnevezését, beküldő kódját, az ellátott személy nevét és 
TAJ-számát, a betegségek és orvosi ellátások megnevezését, kódját és 
 típusjelét, és végül a felvétel és az elbocsátás idejét és a távozás módját.

Az előbbieket összegezve a kórházak havi bevételét a következő 
tényezők határozzák meg: a kezelt esetek súlyszámainak összege, az 
országos díj aktuális forintértéke, a többi egészségügyi intézmény 
teljesítménye és az adott évben országos szinten az aktív fekvőbeteg 
ellátásra rendelkezésre álló összeg.

49 Nagy Júlia: A fekvőbeteg szakellátás finanszírozásának alapjai. Finanszírozás 
homogén betegségcsoportok szerint. SOTE Rezidens Oktatási Program 2009. június. 
46. o. http://hsmtc.hu/wp-content/uploads/2009/03/nagy_fekvobeteg_hbcs_juni.
pdf (Letöltés ideje: 2010. november 1.)
50 Lásd: 1. melléklet.

Homogén Betegség Csoport

Előcsoport

Műtét szükségessége

18 év alatt-felett Súlyos eset – súlyos eset
társult betegséggel

Társult betegséggel – 
társult betegség nélkül

Műtét mellőzése

Főcsoport
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A HBCs alapú finanszírozási rendszer alkalmazására azért került sor, 
mert a jelenlegi ismeretek szerint a legjobban képes összefüggést terem-
teni a kórház felelőssége, ténylegesen elvégzett feladata, a finanszírozás 
mértéke között. Ebből következően megállapíthatjuk, hogy a HBCs fi-
nanszírozási rendszer és a beteg állapota kapcsán nem az ellátott beteg-
ségének súlyossága a mérvadó, bár kétségtelen, hogy a kórházi ellátási 
esemény és a beteg állapota szoros összefüggésben állnak egymással, 
mely a megfelelő diagnózis fajták megállapításánál bír relevanciával.51

A szolgáltatók teljesítményét ez esetben is országos egységes 
díjjal kell elszámolni.52 Ezt a díjat akkor kell megváltoztatni, ha az 
előirányzat keretén belül az egyenletes, kiszámítható finanszíro-
zás biztosítása indokolja. Az OEP kezdeményezésére a változást az 
egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter együttesen, közle-
ményben teszi közzé. Krónikus- és fekvőbeteg ellátás esetén az or-
szágos teljesítményingadozás miatt az E. Alapból 250 + 1700 millió 
forintos kiegyenlítő tartalékkeret szolgál.

Az ellátási esetek a következőképpen differenciálódhatnak a fi-
nanszírozás tekintetében: (a) egy finanszírozási esetnek tekinthet-
jük az egy fekvőbeteg ellátási esetet, attól függően, hogy aktív vagy 
krónikus minősítésű; (b) önálló finanszírozási eset, ha az (a) pont-
ban meghatározott beteg meghal és boncolást végeznek rajta; (c) ha 
a beteget több aktív osztályon kezelték, egy aktív finanszírozásnak 
kell tekinteni; (d) új esetnek minősül, ha az előbbi esetben nem ak-
tív, hanem krónikus osztályon helyezik el a beteget (nem minősül új 
finanszírozási esetnek, ha a krónikus osztályra áthelyezett esetnél 
normatív ápolási időt követő 5 nap, intenzív rehabilitációra áthelye-
zett eset tekintetében 3 nap, illetve ha ez kevesebb, a felső határna-
pon belül nem számolható el a krónikus osztályon nyújtott ellátás); 
(e) egy finanszírozási esetnek minősül a határnapon belüli ismételt 
felvétel; (f) a rövid ellátás (alsó határnap előtt befejezett) eset után 
az intézmény nem jogosult a teljes homogén betegségcsoport díjra 
(számítása a teljes HBCs díjnak az alsó határnap számával elosztott 
hányadosával történik); (g) hosszú ellátási esetnél (felső határnapot 

51 Nagy, 2009. I. m. 39. o.
52 43/1999. Korm. rendelet 38. § (1)-(6) bekezdés



190 F Á S K E R T Y  É VA  K A T A L I N

meghaladó idő) a napi díjazást a krónikus ellátás napi alapdíjának 
75 százalékában kell megállapítani; (h) a (g) pontban meghatározott 
számítástól eltér az intenzív osztályon történő hosszú ellátási eset, 
melynek napidíja az alapdíj négyszerese.53

A kórházak aktív minősítésű osztályai – mint az előzőekben láttuk 
– a nyújtott ellátás esetében homogén betegségcsoportokhoz (HBCs) 
rendelt súlyszám alapján részesülnek díjazásban. A HBCs-kbe sorolás 
módszertanát az egészségügyi miniszter teszi közzé, melyet évente 
felülvizsgál. A rendszer paramétereinek folyamatos karbantartását 
azért kell elvégezni, mert az orvosi technológia változása miatt az erő-
forrásigény (költségigényesség), és így a súlyszámok módosulhatnak.

A műtétes HBCs meghatározását egy adott betegség kapcsán a kö-
vetkező példával szemléltethetjük: 07 3475 Epe- és hasnyálmirigy-veze-
ték szűkületek és elzáródások endoscopos műtéte öntáguló fémstenttel.

53 43/1999. Korm. rendelet 40. §

BETEGSÉGEK
C2200 Májsejt rák
C2210 Intrahepaticus epeút rák
C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
C2230 A máj angiosarcomája
C2240 A máj egyéb sarcomái
C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú 
daganata
C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszin-
dulatú daganata
C2500(10, 20, 30) Hasnyálmirigy fej, test, 
farok, vezeték rosszindulatú daganata
C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú 
daganata
C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek 
rosszindulatú daganata
C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú 
daganata
C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók 
rosszindulatú daganata
C7870 A máj másodlagos rosszindulatú 
daganata

BEAVATKOZÁSOK
16361 Endoscopos sphincter-
otomia
16362 Endoscopos nasobiliaris 
drénezés
16367 Wirsungotomia endoscop-
ica et dilatatio eadem
32630 PTC cholangiographia 
percutanea transhepatica
32631 Percutan transhepaticus 
drainage (PTD)
32660 Endoscopos retrográd 
cholangiopancreatographia 
(ERCP)
32661 ERP pancreatographia 
endoscopica

ESZKÖZÖK
01358 Öntáguló fémstent az 
epeutak, pancreas vezeték terül-
etén történő felhasználásban
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Az aktív fekvőbeteg szakellátásban szintén érvényesül a TVK 
szerinti finanszírozás, azaz a TVK szintjéig 150 000 Ft/súlyszám 
finanszírozásban részesülnek az intézmények, míg a TVK felett a 
bevételük degresszíven csökkenő. A TVK fontos csoportját képezik 
az úgynevezett védett TVK értékek, az onkológiai, a kardiológiai, a 
traumatológiai, valamint a csecsemő- és gyermekgyógyászat, melyek 
esetében az ellátáshoz szükséges összeget elkülönítetten kell kezelni.

A kórházi ellátás során két szempontnak kell megfelelni az ápolá-
si esetek tekintetében. Az egyik a klinikus szempontja, mely szerint 
a megbetegedés súlyossága attól függ, hogy milyen funkcióváltozás 
következik be az ellátott személy állapotát illetően és milyen a be-
tegségének moralitása. Ebbe a csoportba sorolható még a gyógyítás 
nehézségi foka (az idő-, a munka- és a terápia ráfordítás-igényes-
sége, a műszerigény és a komplikáció veszélyes beavatkozások szá-
mossága) és a beavatkozás szükségessége (kell-e vagy nem). A másik 
csoport, szempont a gazdasági vezető szempontja, melyben meg-
jelenik az ellátás költsége, a ráfordítás és erőforrás igénye és ezzel 
egyidejűleg a várható bevétel.54

A HBCs típusú finanszírozási rendszer előnyei, hogy segíti a költ-
séghatékonysági elvárás teljesülését, mivel a kórházakat az erőfor-
rás-felhasználás optimalizálására készteti, így a betegellátási idő, 
a felesleges vizsgálatok és ellátások száma csökkenhet. Előnyként 
értékelhető, hogy ez a megoldás átlátható, bizonyítható és a nyilvá-
nosság által is nyomon követhető, előre meghatározott kvóta alap-
ján a rendszer tervezhetővé és kiszámíthatóvá válik.

Hátrányként jelenhet meg, hogy indokolatlan teljesítménynöve-
lésre ösztönzi a kórházakat (2010 novemberében volt is rá – nem 
először – példa, ami országos vihart kavart, hogy egy személyt papí-
ron egy olyan kórházban kezeltek, aminek még a közelében sem élt 
akkoriban), a garanciális elemek és a minőségbiztosítási követelmé-
nyek hiányában csökkenhet az ellátás minősége.

54 Karner, 2005. I. m. 103. o.
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FINANSZÍROZÁS A GYAKORLATBAN: GYŐR

A következő jellemzés nem a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kór-
házra vonatkozik, de sajnos nagyon sok hasonlóságot véltem felfe-
dezni a téma kapcsán. Habár ez a kórház folyamatosan fejlődik a 
folyamatosan megvalósuló támogatásoknak köszönhetően, mégis 
némelyik osztályon megfigyelhető az a jelenség, hogy: aki kórházi 
vizsgálatra vár és így hosszabb időt tölt el kórházi vizsgálószoba 
folyosóján, észreveszi a szedett-vedett bútorzatot, málló vakolatot. 
Több mosdóban hiánycikk a toalettpapír, a szappan és a kézszárító 
is. Ez leginkább a nemtörődömség és nem a pénzhiány eredménye.

Mint az közismert, a kórházi tartozások visszatérő országos té-
mát szolgáltatnak. Az utóbbi időkben, olyan hírek láttak napvilágot, 
hogy mivel rengeteg pénzzel tartoznak az egészségügyi intézmé-
nyek a beszállítóknak, ha nem egyenlítik ki a tartozásukat, akkor 
csak az életmentő gyógyszereket tudják szállítani gyógyszerellátó 
cégek, mivel ők is folyószámlahitelekből finanszírozzák a gyógy-
szerellátásokat. Hogy mely gyógyszerek sorolhatók az életmentők 
közé? Érdemes elgondolkodni ezen a kérdésen. Ha pedig eljutnak 
oda a forgalmazók, hogy nem tudják kifizetni az árut a gyógyszer-
gyártónak, akkor nem lesz mit szállítani. A kórházszövetség elnö-
kének legfrissebb nyilatkozata55 szerint a kórházak adóssága az év 
végére a 90 milliárd forintot is elérheti (ez minden tartozást magába 
foglal). A kormány, a 2009-es parlamenti zárszámadás elfogadását 
követően mindössze 27 milliárd forint támogatást ígért. A megtaka-
rítás az előző kormány idejében, 2007-ben keletkezett az Egészség-
biztosítási Alapban. Az összeg felosztásáról a szakmai szervezetek 
bevonásával döntenek. Az államtitkár hangsúlyozta: ez nem fedezi 
az intézmények adósságát, csupán lélegzetvételhez juttatja őket.

55 Rádióinterjú. 2010. október 27.
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5. ábra: Az Egészségbiztosítási Alap költségvetése (bevétel, kiadás és egyenleg 
milliárd forintban)

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórháznak (a továbbiakban: 
PAMOK) – a 2010. októberi kimutatások szerint – 2 milliárd 942 
millió forint a tartozása, ebből 116 millió forint a lejárt határide-
jű. Ennek nagy része a gyógyszerekre illetve a gyógyászati segéd-
eszközökre vonatkozik. „Szerencsére” a gyógyszerforgalmazók 
pontosan tudják, hogy a kórháznál biztosabb megrendelőt hosszú 
távon nem találnak maguknak, így nem bontják fel a szerződést a 
kórházzal, mert a gyógyszereket nem tudják másnak eladni. Ezzel 
szemben – példának okáért – a közszolgáltató cégeknek (például 
távhőszolgáltató) a kórház „csak” egy megrendelő. Persze ezt az ulti-
mátumot akkor is meg kell oldani, ha forgalmazó türelmes. Akadnak 
olyan kórházak is, akiknek nincsenek lejárt határidejű számlájuk. 
Ilyen például a soproni Erzsébet Oktató Kórház, aki a beszállítók-
kal átütemezett fizetési határidőben egyezett meg, így időben tud 
teljesíteni. Ezen a ponton fontosnak tartom megjegyezni, hogy a 
PAMOK feletti tulajdonosi jogokat a megyei önkormányzat, míg 
az Erzsébet Kórház felett ezeket a városi önkormányzat gyakorolja. 
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Mindkét szintnek jelentősen eltérőek a bevételi forrásai. Ahogy azt 
korábban említettem helyi önkormányzatok képviselőtestületének 
alkotmányban deklarált feladatai között megtalálhatjuk, hogy tör-
vényben meghatározott feladatellátásához saját bevételre jogosult, 
és törvényi keretek között állapíthatja meg a helyi adók fajtáját és 
mértékét. Míg a helyi önkormányzatok jelentős adóbevétellel ren-
delkeznek, addig a megyei jogú városok önkormányzatainak illeték-
bevételei jelentős mértékben elmaradnak az előbbitől.

Az önkormányzatok anyagi forrásai rendelkezésre állásának 
aránytalanságai nem új keletű problémának számítanak. Egy 2001-
es tanulmány szerint: „A jövő kórházainál a kórházi működés fel-
tételei között a tulajdonos anyagi helyzetének változásaiból adódó 
problémákat mindenképpen ki kell küszöbölni. A kórház működése 
nem állhat meg azért, mert a tulajdonos anyagi problémák miatt nem 
tudja finanszírozni a kórházból rá háruló anyagi terheket. Egyre több 
olyan példa van – főleg a kórházaknál – amikor az önkormányzat 
fizetésképtelenségéből adódóan, problémát okoz az alapvető eszkö-
zök beszerzése, amelyre a tulajdonost funkciója kötelezi. A kórházi 
fejlesztés és a műszerek pótlása gyakran azért marad el, mert az ön-
kormányzatok az ehhez szükséges összeget nem tudják pótolni. Ezt 
a helyzetet nem szabad megengedni. Olyan szabályozásra van szük-
ség, amely biztos alapot teremt a kórházaknak.”56 Az önkormányzati 
tulajdonosok forrásképződése a rendszerváltás óta jelentősen csök-
kent, így elmaradt az elhasználódott eszközök ésszerű pótlása is.

A kórház napi megfelelő működéséért és a teljesítményvolumen-
korlát betartásáért a különböző osztályok felelősek, melyek munká-
járól és az ellátott betegszámról napi jelentést a Kontrolling készít. 
Ezt a kórházigazgató főorvos folyamatos ellenőrzése alatt tartja. 
A jelentéseknek tartalmazniuk kell az előírt, időarányos és tény-
leges betegforgalom adatait a különböző osztályok tekintetében.57

56 Fecske Mihály: Az ideális kórházmodell és a mai valóság. In: Egészségügy Ma-
gyarországon. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tu-
dományos Akadémián. II. Az életminőség tényezői Magyarországon) Budapest, 
Magyar Tudományos Akadémia, 2001. 111-125. o.
57 Lásd: 3. melléklet.
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A PAMOK OEP-al kötött finanszírozási szerződésén túl még 
más forrásokból is jut bevételekhez. A legfontosabbak ezek kö-
zül: (a) A kórház három patikát működtet, amelyek közforgal-
mú gyógyszertárnak minősülnek. Ennek nyereségét a kórház az 
intézmény működésére fordítja. Ez az összeg független az OEP 
által folyósított összegtől. (b) A kórház térítéses betegellátást is 
vállal. Ilyen lehet például az üzemorvosi tevékenység, a külföldi 
betegek fizetés ellenében történő egészségügyi ellátása, és a jog-
szabályok alapján térítés köteles egészségügyi ellátások, például 
tüdőszűrés 40 év alatt. (c) Bevételnek számítanak továbbá, hogy a 
kórház némely helyiségét bérleti díj ellenébe vállalkozóknak adja 
ki. Győrben a kórházon belül működik étkezde (büfé), fodrászat, 
gyógyászati segédeszköz üzlet, virágbolt és könyvesbolt is. (d) 
Menedzserszűrés esetén a kórház egy vállalat többnyire vezető 
beosztásban lévő dolgozói számára végez a kórházzal kötött kü-
lön szerződés alapján, a vállalat költségére különféle egészség-
ügyi szűrővizsgálatokat. (e) Sok bevétel származik az alapítványi 
támogatásokból. Léteznek a különböző osztályok támogatására 
létrejött alapítványok (például a „LURKÓ” Győri Kórház Gyer-
mekosztályért Alapítvány), illetve maga a kórház alapítványa a 
Győri Kórházért Alapítvány mely az adók 1%-ból származó bevé-
teleit műszerbeszerzésre, javításra, oktatásra és továbbképzésre 
fordítja. ( f) Végül, de nem utolsó sorban fontos és jelentős bevé-
telnek számítanak a magánszemélyek adományai is.

Az Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat, a Nemzeti Fejlesztési 
Tervvel, a regionális fejlesztési tervekkel, az Európai Unió által meg-
határozott fejlesztési irányokkal összhangban lévő egészségügyi fej-
lesztések megvalósítását segítő előirányzat. Központi és regionális 
részből áll. A központi rész kizárólag a kormányzati projektek, a re-
gionális egészségpolitikai programban szereplő fejlesztések, átala-
kítások, rekonstrukciók támogatására és finanszírozására szolgál. 
Az Európai Unió alapjaiból megszerezhető forrásokhoz szükséges 
önrész kiegészítése is a központi részből történik. A különböző 
célokat szolgáló források elosztása pályázat alapján történik, ezek 
szabályszerű felhasználásáért a miniszter felelős. A pályázatok elbí-
rálása és rangsorolása tekintetében azokat a pályázatokat kell előny-
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ben részesíteni, amelyek további pályázat útján elnyerhető források 
megszerzéséhez szükséges önrészt biztosítani tudják, és az ellátás 
szakmai szervezetének átalakítását szolgálják.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program (TIOP) keretében a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Önkormányzat 10 130 306 912,- Ft összegű vissza nem térítendő 
támogatást nyert a fenntartásában működő Petz Aladár Megyei 
Oktató Kórházban megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztésre. 
A megítélt támogatás mellé a szükséges 10% saját erőt, 1 125 589 
657,- Ft-ot a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat biztosítja, 
így 2012 végéig összességében 11 255 896 569,- Ft-os fejlesztés való-
sul meg az egészségügyi intézményben.

A kórházi ápolásra szoruló betegek, a baleseti sérültek lehető 
legrövidebb idő alatti felgyógyulásához korszerű körülmények-
re, fejlett gyógyító eljárások alkalmazására van szükség. A TIOP 
keretében megvalósuló beruházás a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Önkormányzat fenntartásában működő győri Petz Aladár Megyei 
Oktató Kórház korszerűsítésére irányul. A fejlesztés alapvető célja 
a gyógyító-kezelő osztályok fejlesztése, a vezető halálokok miatt 
bekövetkező korai halálozás mértékének csökkentése, az ellátás 
minőségének és hatékonyságának javítása, a kórház működési 
feltételeinek korszerűsítése, a költségek racionalizálása. Mindeh-
hez a mai kor színvonalának megfelelő, egy telephelyen működő 
intézmény szükséges. A beruházás hosszú távú célja a szerveze-
ti struktúra átalakítása, a komplex és korszerű szolgáltatásokhoz 
(megelőzés, kezelés, rehabilitáció, gondozás) való egyenlő hozzá-
férés megteremtése, összességében a lakosság elégedettségének és 
életminőségének növelése.

A kórház központi telephelyén, a Vasvári Pál utcában működik a 
központi laboratórium, itt találhatók a pontos diagnosztikához 
szükséges korszerű, nagy értékű berendezések, ezért a Zrínyi ut-
cai telephelyről gyakran kell átszállítani a betegeket vizsgálatra. 
Ez megterhelő a rászorultaknak és plusz költséget jelent a kórháznak. 
A két telephely működtetése az infrastrukturális és egyéb költ-
ségeket is növeli. A beruházás során a gazdaságtalanul műkö-
dő és orvos-szakmai szempontból is korszerűtlen Zrínyi utcai 
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telephelyen az aktív betegellátás megszűnik, ezzel a működési 
költségek csökkennek és a humán erőforrás kihasználásának le-
hetőségei is javulnak.

A projekt keretében építenek58 egy hatszintes H-alakú új szár-
nyat, amely 26 000 négyzetméter alapterületű lesz, könnyen el-
érhető, korszerű és centralizált, akadálymentes ellátó struktúrát 
teremt. Az A épület tetején kialakítanak egy helikopter-leszállót 
330 négyzetméteren. A B épületben mintegy 3800 négyzetméter 
felújítására is sor kerül. Az új épület két legfőbb eleme az onko-
lógiai centrum, és a – megyében mostanáig hiányzó – közpon-
tosított sürgősségi betegellátás fogadóhelyének kialakítása. Az új 
szárnyban kapnak helyet a járóbeteg ellátást szolgáló ambulanci-
ák, gondozók, valamint a járó- és fekvőbetegek ellátását szolgáló 
diagnosztikai és egyéb helyiségek. Az első emeleten lesz a kardio-
lógiai ambulancia és gondozó, a neurológiai ambulancia, gyermek-
gyógyászati ambulancia, a diabétesz ambulancia, a tornaterem és 
a fizioterápiás egység. A második emelettől az ötödikig alakítják ki 
a fekvőbeteg részlegeket. A kórtermek 2-3 ágyas, komfortos, vizes-
blokkal ellátott szobák lesznek. Minden egységben lesz akadály-
mentesített kórterem is.

A fejlesztés eredményeként egyes szakterületeken a regionális 
betegellátás csúcsát képező centrumok alakulnak ki. A tervek sze-
rint a projekt 2012 végére valósul meg.

58 Lásd: 5. melléklet.
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AZ ÁLLAM EGÉSZSÉGÜGYET ÉRINTŐ REFORMTERVE-
ZETEI

Ahogy a közigazgatás, úgy azon belül az egészségügy is jelentős vál-
tozásokon ment/megy keresztül a kormányváltást követően. Nem 
telik el olyan hét vagy nap, hogy ne hallanánk az egészségügy rend-
szerének, finanszírozásának lehetséges jövőbeni megoldásairól. 
A legfontosabbak között említeném a patikaalapítás szabályainak 
változását, a súlyponti kórházak fogalmának megszűnését, a 27,5 
milliárdos év végi mentőcsomagot és nem utolsó sorban az egész 
egészségügy megreformálását célzó Semmelweis Tervet. A Magyar 
Orvosi Kamara véleménye szerint „az egészségpolitika kialakítása 
és deklarálása a valós és szakszerű célok definiálása nem a végrehaj-
tó hatalom dolga, a kormányzó pártok illetve az Országgyűlés pedig 
egyértelműen adós e kérdésben.” Továbbá az egészségügy, csak az 
emberek és a nemzet érdekeinek szem előtt tartásával alakíthat ki 
célokat. Ennek legfőbb alapvetése, hogy tekintet nélkül arra, hogy 
ez mennyibe kerül az emberközpontú közpolitika nélkülözhetetlen 
részét tekintő közgondolkodás (mivel fogalmilag is kizárt) nem szol-
gálhat önös érdekeket. A célok kialakításában az alaptörvényben 
deklarált alapelveket kell figyelembe venni.59

A patikaalapítás szabályainak változása

A gyógyszerforgalmazásról szóló törvény módosításával a kor-
mányzat, rendezni kívánja a patikai gyógyszerészi tulajdont. Töb-
bek között az offshore cégek kialakulásának megakadályozását 
célozza a gyógyszertárak gyógyszerészi többségi tulajdonhoz való 
kötése. A már működő gyógyszertárak esetében a törvényjavaslat 
biztosít átmeneti időszakot 2014. január 1-ig. A gyógyszerészek tu-
lajdoni hányadának meg kell haladnia a gazdasági társaságban az 50 
százalékot. A javaslat értelmében ahol már működik közforgalmú 

59 ht tp://drinfo.hu/hirek/egeszsegpol it ika/13682-a-mok-velemenye-a-
semmelweis-tervrol (Letöltés ideje: 2010. december 3.)
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gyógyszertár, új közforgalmú gyógyszertár létesítésére az egészség-
ügyi államigazgatási szerv akkor írhat ki pályázatot, ha az új gyógy-
szertárral együtt számított valamennyi közforgalmú gyógyszertár-
ra átlagosan 50 ezer lélekszámot meghaladó településen legalább 
négyezer, egyéb településen legalább 4500 lakos jut. A tervezet a 
patikák ösztönzése érdekében bevezetnék, hogy plusz bevételt kap-
nak, ha például szintén az olcsóbb, generikus készítményt ajánlják 
a betegnek.60

Az egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható 
konszolidációs támogatásról

Az egészségügy rendszeréből a konvergencia program keretében 
történő forráskivonás, az ésszerűtlen strukturális átalakítások 
válsághelyzetbe sodorták az egészségügyi ágazatot, amely a kór-
házi adósságállomány növekedéséhez, a dolgozók elvándorlásá-
hoz, talán az ellátások minőségének romlásához, az ellátás és a 
várólisták idejének meghosszabbodásához vezetett. A támogatás-
ról szóló kormányrendelet tervezet értelmében azonnali beavat-
kozás szükséges az egészségügyi ellátórendszer szolgáltatásaihoz 
való hozzáférés folyamatosságának biztosításához, az ellátórend-
szer hatékonyságának növeléséhez, az ellátórendszer fenntartha-
tóságának garantálásához és a nyújtott szolgáltatások minőségé-
nek javításához.

6. ábra: Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző kasszájának alakulása 
2006-2010. (milliárd Ft)61

60 http://www.hirextra.hu/2010/11/15/komoly-valtozasok-elott-az-egeszsegugy/ 
(Letöltés ideje: 2010. november 29.)
61 Forrás: Nemzeti Erőforrás Miniszter 21296-1/2010. számú kormány-előterjesz-
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A kormány a 2009-es zárszámadás parlamenti elfogadását kö-
vető (az előző kormány idején 2007-ben az Egészségügyi Alapban 
keletkezett) 27,5 milliárd forint elosztásáról és a 43/1999. Korm. 
rendelet módosításáról szóló kormányrendelet tervezet még el-
fogadásra vár.62 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről 
szóló törvényben meghatározott tartalék keret63 egészségügyi szol-

téshez kapcsolódó 2. számú melléklet.
62 2010. november.
63 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 
88/A. §

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. (au-
gusztusi 
állapot)

1. Előirányzat a tervezett vizit-
díjjal, kórházi napidíjjal 660,9 713,8 741,4 727,6 757,6

2. Kassza a beszedett vizitdíjjal, 
kórházi napidíjjal 703,7 735,1

3. Évközben beépült plussz 
források 53,1 15,0 22,1 4,5

Évközbeni elvonások -13,0

4. A Pénzügyminisztérium 
által hivatalosan kimutatott 
Gyógyító-megelőző kassza 
kiadás

714,0 718,7 757,2 719,1 757,6

5. Céltartalék címén bérpolitikai 
intézkedésekre és 13. havi 
pótlásra fordított összeg

0,0 22,6 24,5 10,0 (11,2)

6. Tényleges Gyógyító-megelőző 
kassza kiadás 714,0 741,3 781,7 729,1 757,6

7. Egészségbiztosítási Alap 
tervezett egyenlege -111,3 -27,5 2,0 -8,9 -72,9

8. Egészségbiztosítási Alap 
tervezett egyenlege -111,3 27,4 0,0 -149,5

9. Összevont szakellátás a 
Gyógyító-megelőző kasszából 552,8 526,3 553,4 519,4 545,7

10. Aktív fekvőbeteg ellátás a 
Gyógító megelőző kasszából 362,0 336,1 354,9 325,2 344,2
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gáltatók közötti felosztásánál az elszámolt teljesítményt, a nettó 
adósságállományt, a teljesítményvolumen-korlátot és a népegész-
ségügyi szempontból kiemelkedő jelentőségű várólistát kell figye-
lembe venni.64 A tartalék keretből való részesedés feltételei, hogy az 
egészségügyi szolgáltató adatot szolgáltat a pénzügyi helyzetéről az 
egészségügyért felelős minisztériumnak, részt vesz és együttműkö-
dik az egészségügyi ellátó rendszer területi integrációjának kialakí-
tásában, és a támogatásban való részesítés ellenére is túladósodott 
egészségügyi szolgáltató a törvény hatálybalépését követő 60 napon 
belül konszolidációs tervet készít. A feltételek nem teljesítése esetén, 
az adott kórház a 2011. évben nem részesülhet – a kapott támoga-
tás mértékéig – az egészségügyért felelős miniszter által felosztható 
pontszámból vagy súlyszámból. 

Az általam vizsgált Petz Aladár Megyei Oktató Kórház adóssága-
inak fedezése érdekében, a konszolidációs támogatás 788 889 059,- 
forint.65

Semmelweis Terv66

„Újraélesztett egészségügy, Gyógyuló Magyarország – Semmelweis 
Terv az egészségügy megmentésére”. A Nemzeti Erőforrás Minisz-
térium Egészségügyért Felelős Államtitkársága ezzel a címmel ké-
szítette el vitairatát az egészségügy megreformálására. Az ágazatot 
érintő döntő stratégiai kérdésköröket kilenc csoportba osztották: (a) 
Az egészségügyi ellátórendszer ez évi konszolidációs programja. (b) 
A jövő évi költségvetés egészségügyi kihatásai. (c) Markáns állami 
felelősségvállalás és annak új keret- és feltételrendszere, az állami 
egészségügy felépítésének vázlatos bemutatása. (d) A háziorvosi el-

64 1. melléklet a 21296-1/2010. számú kormány-előterjesztéshez 2. § (1) bekezdés 
(Nemzeti Erőforrás Miniszter 21296-3/2010-0004JKF).
65 Uo. 4. § (1) bekezdés
66 Gyógyuló Magyarország. Semmelweis Terv az egészségügy megmentésére. 
Szakmai konzultáció – vitairat. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért 
Felelős Államtitkár, 2010. október. Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapja: 
http://www.nefmi.gov.hu/miniszterium/2010/semmelweis-terv (Letöltés ideje: 
2010. december 1.)
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látás megerősítése. (e) A szakellátási struktúra fenntartható átren-
deződése a 2011. év során. (f) Az egészségügyi dolgozók életpálya-
modelljének meghatározása – irányvonalak. (g) A népegészségügyi 
cselekvési programok kijelölése. (h) A gyógyszerpolitika a minőség és 
költséghatékonyság jegyében történő átalakítása. (i) A sürgősségi ellá-
tás kiemelt szerepének hangsúlyozása, és pozíciójának megerősítése.

A vitaanyag szakmai konzultációja és a széleskörű társadalmi 
egyeztetések 2010. november 4-én indultak. A program három 
alappillérre építkezve alakította ki a polgári egészségpolitika kere-
teit, melyek az értékközpontúság, célvezéreltség, a bizonyítékokra 
való alapozás és a megvalósíthatóság. A célvezéreltség alapján tehát 
a programalkotás az átlátható és világos megfogalmazást szorgal-
mazza. „A neoliberális piac-, magántőke-, és profit-orientáltsággal, 
illetve a kritikátlan állampártisággal szemben a célvezéreltség alap-
elve azt kívánja meg, hogy ne foglaljunk eleve állást különböző esz-
közök, megoldási javaslatok mellett.”67 A terv szerint a téma alapos, 
több szempontú megközelítésen alapuló vizsgálatával érhető el a 
kívánt eredmény. A bizonyítékokra való alapozásnak megfelelően, 
fontos a problémák valódi okainak feltárása, és azok nemzetközi ta-
pasztalatokon és eredményeken alapuló értékelése, elemzése. Végül 
nyilvánvaló, hogy a megvalósíthatóság követelménye a technikai 
fejlettségi szinthez mért, a társadalmi, kulturális és politikai igénye-
ken belül a lehető leghatékonyabb és legfejlettebb megoldások meg-
alkotását és ezek gyakorlatba való átültetését jelentik.

A tervezet értékelése szerint a minőségbeli, teljesítménybeli és 
hatékonyságbeli problémák az államszocialista rendszer örökségé-
ből, az elmúlt 20 év reformjainak nemkívánatos hatásaiból, illetve 
az elmúlt 4 év felelőtlen egészségpolitikai döntéseiből és költségve-
tési restrikciós intézkedéseiből adódnak. Az egészségügy rendszeré-
nek reformációját a működőképességének fenntartásához szükséges 
azonnali válságintézkedésekkel kell kezdeni. A közép- és hosszú 

67 Semmelweis Terv 4. o. http://www.nefmi.gov.hu/kereses?searchStr=semmelwei
s+terv (Letöltés ideje: 2010. november 10.)
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távú fejlesztések a problémák okainak azonosítására és a betegellátó 
rendszer strukturális átalakítására épülnek.68

A teljesség igénye nélkül néhány, a kórházak finanszírozást érin-
tő megoldási javaslatot említenék. A Semmelweis Terv a pénzügyi 
gazdasági intézkedéseket az azonnali forrásjuttatással kezdte 2010. 
december 31-ig, melyet a finanszírozási rendszer 2011. évi átalakítá-
sa követte a már január 1-jén hatályba lépett módosításokkal. Utolsó 
lépésben az egészségügyi ellátórendszer teljes struktúraváltozása 
következne, melynek hatása 2012-re lenne érezhető.

A megoldás pedig a következő lenne. A régi rendszerből meg-
maradna a társadalombiztosítási modell és az egészségügyi szolgál-
tatók Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött, szerződésen 
alapuló finanszírozási rendszere. Három területi egység szintjén 
működő, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felügyelete alá tarto-
zó, az egészségügyi ellátókra építő kapacitás-átrendező, a területi 
ellátó-intézmények menedzsment-koordinációját végző intézményt 
hoznának létre országos központtal és területi egységekkel, illetve 
Országos Betegjogi Központ létrehozását tervezik, amely ellátja a 
betegjogvédelem feladatait.69

Az egészségügyi kormányzat a nehézségek ellenére kiemelt te-
rületként kezeli az egészségügyi szolgáltatások minőségének kérdé-
sét azaz, hogy az ellátások során biztonságos, megfelelő, időszerű, 
eredményes és hatékony, a betegek elégedettségét szolgáló betegel-
látás valósuljon meg. A korábban említett minőségpolitikai célkitű-
zések, melyek illeszkednek a hazai egészségpolitikai irányokhoz és 
az Európai Uniós irányvonalakhoz, ezen elvek figyelembe vételével 
kerülnek meghatározásra. A következő egy év feladata a kapcsolódó 
minőségügyi stratégia kidolgozása.70

68 Semmelweis Terv 9. o.
69 Lásd: 6. melléklet.
70 Semmelweis Terv 62. o.
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ZÁRÓ GONDOLATOK ÉS DE LEGE FERENDA JAVASLATOK

A kórházak tartozás-tehermentesítésével és a finanszírozással kapcso-
latban rengeteg kérdés merül fel napjainkban. Lehetetlen és nem kívá-
natos mindegyikre válaszolni. Mivel az egészségügy kérdése minden-
napos téma, folyton terítéken van a jogalkotók asztalán. Zárásképpen 
pár egyszerű és mindenki számára nyilvánvaló kérdéskört ragadnék ki.

Ahogy az élet bármely területén, így az egészségügy esetében is 
megfigyelhető, hogy az intézmények a legkisebb ráfordítással pró-
bálnak nagyobb „egészségnyereséget” elérni. Nemcsak Magyar-
országon, hanem a többi európai országban is gondot jelent, hogy 
a betegek a kórházi szakellátást, a kórházi kivizsgálást részesítik 
előnyben, habár a kezelésük háziorvosi ellátás kereteiben is megold-
ható lenne. Véleményem szerint a háziorvosi rendelők korszerűbb 
műszerekkel való felszerelésével és ennek propagálásával, a betegek 
elégedettek lennének a „sima” háziorvosi kivizsgálással is. A beteg-
ségek megállapítására és gyógyítására sok esetben a háziorvosok is 
megfelelő képesítéssel rendelkeznek. 

További hátrányos tulajdonságnak vélem az egészségügyi intéz-
ményeket illetően, hogy a magyar kórházak elhelyezkedése rend-
kívül centralizált, a kórházak mérete (az egy kórházra jutó ágyak 
száma) túl nagy, és így az egy kórházra jutó személyek száma, a 
kórházak vonzáskörzete is. Ez a tény felveti a problémát, hogy a fe-
lesleges kapacitások megszüntetése egész kórházak bezárása révén 
oldható csak meg. Itt a gazdaságilag helyes megoldás és a földrajzi 
elérés szempontjai állnak szemben egymással. Mi lehet a megol-
dás? Építsünk több kisebb kórházat szétszórtan az ország területén? 
Vegyünk el épületeket, helyeket a mostani kórházaktól? Magyar-
országon 2006. decemberében jelölték ki a 39 súlyponti kórházat, 
24 órás ügyelettel, ötven kilométeres körzetekben. Stubnya Gusz-
táv a Semmelweis Egyetem főigazgatója szerint annyi előnye volt 
a rendszernek, hogy súlyponti kórháznak hívták az intézményt, 
anyagi haszna nem volt belőle, sőt, talán még hátránya is, hiszen a 
súlyponti kórházak felé nőtt a betegforgalom, plusz finanszírozást 
pedig nem kaptak. A súlyponti kórházak megszüntetését tartalma-
zó vitairat által vázolt elképzelés szerint új betegellátási struktúrát 
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alakítanának ki. Az országot 1-1,1 millió lakosonként 9 nagy ellátási 
körzetre osztanák, amelyben öt-szintű betegellátási modellt alakí-
tanak ki. Ezeken a területi egységeken belül lennének városi és me-
gyei kórházak, nagytérségi, valamint országos szakmai központok, 
mellyel szükségszerűen együtt járna, hogy néhány önkormányzat 
által fenntartott kórházat egy új, területi alapon szervezett hierar-
chiába kényszerítenének, valamint létrehoznák az Állami Egészség-
szervezési Központot és az ehhez tartozó térségi igazgatóságokat 
is, melyek segítenék a kórházak kapacitási kérdéseinek megoldását. 
A struktúra megvalósítása érdekében egyébként reális elképzelés az 
államosítás is, melyben az motiválja a kormányt, hogy kikerüljék a 
helyhatóságok beleszólását. Jelenleg még csak egy koncepcióról, egy 
vitaanyagról beszélhetünk, melynek a sorsa később dől el.71 Termé-
szetesen e probléma megoldását egy hosszú távú reformfolyamatba 
kell beleilleszteni. A Semmelweis Tervben már megjelenik egy meg-
oldási javaslat, melyet a későbbiekben ismertetek.72

Az informatika világában mi lehetne a harmadik kérdéskör, mint 
a „kórház-üzem” számítógépes rendszereinek fejlesztése. Az intéz-
mények folyamatosan fejlesztették informatikai rendszerüket, de a 
teljes tevékenységüket átfogó integrált számítógépes rendszereket 
nem alakítottak ki. A pontosabb költségnyilvántartás és a telje-
sítményfinanszírozás miatt az elszámolások és elemzések a belső 
kontrolling magasabb fokú fejlettségét igénylik. A kórházak több-
ségében a személyi feltételek és a szükséges pénzügyi fedezet nem 
áll rendelkezésre. Olyan informatikai megoldásokra lenne szükség, 
amelyek – akár az egyes betegekre lebonthatóan – utókalkuláci-
ós jellegű elemzésekre alkalmasak.73 A kórházak előnyére válna a 
további működés és fejlesztés tervezéséhez, illetőleg üzleti terveik 
megvalósításához. Az informatika kiépítése a (belső) információs 
rendszer szakmai és a pénzügyi ellenőrzéséhez, valamint a kórhá-
zak szakmai auditálásának rendszeresítéséhez is hozzájárulna.

71 http://www.weborvos.hu/lapszemle/fejcserek_lehetnek_egeszsegugyben/166343/ 
(Letöltés ideje: 2010. november 29.)
72 Orosz, 2001. I. m. 205-207. o.
73 Györfy Viktória: A fekvőbeteg szakellátás finanszírozása. Sopron, Nyugat- 
Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2006. 11. o. [kézirat]
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Természetesen sokakban felmerülhet a kérdés, hogy mire vezet-
hetők vissza a szervezési nehézségek és a lassú ütemű, vagy egyálta-
lán nem létező fejlődés. Az említett hiányosságok részben annak kö-
szönhetők, hogy a kórházak vezetői túlnyomórészt orvosok. Persze 
részt vesznek gazdasági-vezetői képzésen és magas színvonalon elsa-
játítják azt (lényegében minden második felsőszintű vezető végzett 
egészségügyi menedzserképzőt), mégis elsődleges feladatuk a gyó-
gyítás. Rendkívül nehéz összeegyeztetni az orvosszakmai és a gaz-
dasági szempontokat: az egyensúlyt megtalálni az orvos-szakmailag 
szükséges és a gazdaságilag lehetséges megoldások között. Nyilván-
való, hogy ezeket a szempontokat csak egy mindkét területen kép-
zett menedzser (aki lehet orvos is!) tudná átlátni és működtetni.

Emellett a gazdasági vezető réteg utánpótlása is szegényes. Gon-
dolok itt arra, hogy nincsenek olyan személyek, akik alapvetően 
pénzügyi, közgazdasági végzettséggel és megfelelő egészségügyi, 
intézmény-gazdálkodási gyakorlattal rendelkeznek. Sajnálatos tény, 
hogy a pályázati követelmények alól a fenntartók rendszerint fel-
mentést adnak a jelentkezőknek.74

A Semmelweis Terv reformjaival kapcsolatos de lege ferenda javas-
lataim a következők:
1.4.2./21. „A hatékonyság javítása érdekében tehát szükség van az 
amortizáció és a megtérülés díjtételekbe való beépítésére. Fontos 
szempont a szektorsemlegesség elve […]” Mi a probléma? Az amor-
tizáció nincs beépítve az Egészségbiztosítási Alapba, ugyanis a tulaj-
donos feladata lenne az utánpótlás, aki pedig nem tesz eleget ennek. 
A megoldás véleményem szerint az alapdíj emelése lenne, kérdés, 
hogy milyen mértékben, hisz az elmúlt 3,5 éves infláció is indokolná.
C.a/1. „[…] a megyénél nagyobb, de a jelenlegi régióktól eltérő terü-
leti egységeket (nagytérségeket) tekintjük ellátási egységeknek. Ezek 
az egységek a jelenlegi kórházhálózat fejlettségi szintjének ismere-
tében alakítandók ki.” Miért indokolt? Az egészségügyi szereplők 

74 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet az egészségügyi közintézmények vezetőjének 
és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás 
betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól.
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tisztában vannak azzal, hogy egy Magyarországnyi terület képtelen 
54 súlyponti kórházat eltartani. Hátránya, hogy a betegeknek több 
órát kell utazniuk az ellátásért, hisz a dokumentum szerint a nagy-
térségi központok a területük „közlekedésileg ide irányuló részeiért 
felelősek”.
1.2./13. „[…] a sorban állás pénzzel kiváltható legyen a közfinan-
szírozást ellátó intézményekben is […] a soron kívüli ellátás nem a 
közfinanszírozott ellátások terhére történik. Szűkös TVK mellett je-
lentene többletbevételt, ha az árakkal fölé tudnának menni a határ-
költségeknek. Probléma ezzel, hogy nincs rá jelenleg fizetőképes ke-
reslet, a megoldás a többlet TVK teljes alapdíjjal való kifizetése lenne.
1.2./12. „A hálapénz visszaszorítása érdekében megfontolandó a 
szabad orvosválasztás fizetőssé tett rendszerének egyértelművé té-
tele.” (Betegutak rendbetétele, a pénz többletforrásként való meg-
határozása.) Jelenleg a szabad orvosválasztás után nincs térítési díj, 
a többletbevételek realizálása komoly szervezési feladatokat igényel. 
Sajnos a betegek gondolkodásmódjának megváltoztatása rövid úton 
lehetetlen, a hálapénz továbbélne. Megoldás: biztos megoldás nincs, 
talán ezen bevétel a dolgozók jövedelmét növelhetné, de ez nem fel-
tétlenül biztosítaná a hálapénzek megszűnését.

Reformlépésnek tekinthetjük, hogy 2012. január 1-től állami tu-
lajdonba kerül a „megyei önkormányzatok vagyona és vagyoni érté-
kű joga, az általuk fenntartott intézmények, azok vagyona és vagyo-
ni értékű joga, valamint a megyei önkormányzatok tulajdonában 
lévő jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli 
gazdasági társasága (a megyei önkormányzat tulajdoni hányada ere-
jéig), alapítványa, illetve közalapítványa”, a megyei önkormányzatok 
konszolidációja keretében, a megyei önkormányzati intézmények 
átvételéről szóló törvényjavaslat szerint.75

75 Megyénként intézmény átadás-átvételi bizottság, valamint egészségügyi intéz-
mény átadás-átvételi bizottság működik majd. Vezetője a kormányhivatal kormány-
megbízottja, tagjai a megyei kormányhivatal főigazgatója, az intézményi biztos, a 
megyei közgyűlés elnöke, a megyei önkormányzat főjegyzője, valamint a Magyar 
Államkincstár területi szervének vezetője. A bizottság feladata a megyei intézmé-
nyek átadás-átvételére vonatkozó megállapodás előkészítése. Az ehhez kapcsolódó 
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A problémákat, nehézségeket és a megoldásra váró kérdéseket 
hosszasan lehetne még sorolni, de nem teszem. Dolgozatom a je-
lenlegi formájában csak egy áttekintés, egy kivonat, az állami kö-
telezettségeket, az egészségügyi szolgáltatók és az ezekért felelős 
szervek rendszerét mutatja be. Mi lesz a megoldás? Lesz-e egyálta-
lán megoldás a különböző problémákra? Ígéretek mindig vannak, a 
legutóbbi szerint „az állami egészségügyi intézmények funkcioná-
lis integrációja rövid időn belül lezajlik, annak révén egységesítik 
egyebek mellett a közbeszerzést, a telekommunikációt és az úgy-
nevezett betegutakat. Eközben elsődleges céljuk, hogy a rendszer-
ben dolgozók bérén is javítani tudjanak – hangsúlyozta, hozzátéve: 
határozatokban rögzítik majd, hogy a rendszerből visszaforgatha-
tó tartalékokat a bérekre kívánják fordítani.”76 Ahogy korábban is 
említésre került, alappillére ennek az lehet, hogy az emberközpontú 
közpolitika nélkülözhetetlen részét tekintő közgondolkodás nem 
szolgálhat önös érdekeket. Érdeklődve várja a magyar egészségügy 
a fejleményeket.

legújabb szabályozások: 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a megyei önkormányzat 
egészségügyi intézményei és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményei 
átvételének részletes szabályairól; 2012. évi XXXVIII. törvény a települési önkor-
mányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kap-
csolódó egyes törvények módosításáról; 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet a telepü-
lési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól 
és egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról; 31/2012. (IV. 27.) 
NEFMI rendelet Az állam tulajdonában lévő és az egészségügyért felelős miniszter 
irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók tekintetében fenntartói joggal ren-
delkező államigazgatási szerv kijelöléséről.
76 Szócska Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségügyért felelős ál-
lamtitkára 2011 májusában. Forrás: Szabó Gergő: Szócska Miklós: Külön felügyeletet 
kapnak az állami egészségügyi intézmények. 2011. május 5. csütörtök 16:13. http://
inforadio.hu/hir/belfold/hir-431738 (Letöltés ideje: 2011. május 26.)
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FÜGGELÉK

Fogalomtár

Aktív ellátás | A finanszírozás módja szerint aktív ellátásnak minő-
sül az az ellátás, amelynek célja az egészségi állapot mielőbbi hely-
reállítása. Az aktív ellátás időtartama, illetve befejezése többnyire 
tervezhető, és az esetek többségében rövid időtartamú.

Case mix index (CMI) | Az aktív fekvőbeteg-ellátás finanszírozási 
rendszere szerint elszámolható, adott időszak alatt ellátott finanszí-
rozási esetek összetételét költségigényesség szempontjából jellemző 
mutató, amely az elszámolt súlyszám és az elszámolt finanszírozási 
esetszám hányadosa.

Degresszív finanszírozás | Meghatározott teljesítményvolumentől 
kezdődően csökkenő díjazás.

Egészségügyi ellátás | A beteg adott egészségi állapotához kapcsoló-
dó egészségügyi tevékenységek összessége tartozik bele.

Krónikus ellátás | A finanszírozás módja szerint krónikus ellátásnak 
minősül az, amelynek célja az egészségi állapot stabilizálása, fenn-
tartása, illetve helyreállítása. Az ellátás időtartama, illetve befeje-
zése, általában nem tervezhető, és jellemzően hosszú időtartamú.

Mátrix kórházi ellátás | A betegellátás az aktív fekvőbeteg-szakellátó 
intézetben klinikai típusú és műtétes egységekben történik az ÁNTSZ 
engedélye szerint. A kórház ezen belül nem különül el osztálystruk-
túrákra, hanem a mindenkori ellátási igény szerint végzi az ellátást.

Progresszív egészségügyi ellátás | Az egészségügyi ellátások rendsze-
re az eltérő egészségi állapotú egyének differenciált ellátását szol-
gáló, a munkamegosztás és a fokozottság elvén alapuló intézmény-
rendszerre épül, amelyben az egyén egészségi állapotának összes 
jellemzője együttesen határozza meg a szükséges ellátási szintet.
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Szolgáltató | Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító mű-
ködési engedéllyel rendelkező természetes, vagy jogi személy, illetve 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy ami a finan-
szírozóval kötött szerződés alapján az Egészségügyi Alapból finan-
szírozott egészségügyi szolgáltatást nyújt.

Szolgáltatásvolumen | Önálló elszámolási tételként elszámolható, kü-
lön jogszabályban meghatározott szolgáltatási egységek mennyisége.

Teljesítménydíj | Az alapdíj és a teljesítmény szorzata.

Teljesítményvolumen | A külön jogszabályban meghatározott szol-
gáltatási egységek teljesítményértékeinek mennyisége, amely önálló 
elszámolási tétel.

Teljesítményvolumen-korlát | Az a teljesítményszint, vagyis ak-
tív fekvőbeteg ellátás esetén súlyszámban, járóbeteg ellátás esetén 
pontszámban kifejezett maximális teljesítmény, amelynek mértékig 
az adott időszakban (hónap, év) az OEP a szolgáltató részére az el-
végzett tevékenységet finanszírozza a jogszabály által meghatározott 
egységdíjon (súlyszám=150 000,- Ft/súlyszám, pont=1,50 Ft/pont).
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MELLÉKLETEK

1. melléklet
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2. melléklet

Ambuláns adatlap
(6/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez)

1. Javítás: 2. Eredeti dátum:
3. Eredeti szakrendelő: 4. Eredeti naplósorszám:
5. Naplósorszám: 6. Rendelő neve: 
7. Rendelő azonosítója: 8. Beküldő munkahely neve*: 
9/a. Beutaló orvos munkahelyének 
azonosítója:

10. Térítési kategória:

9/b. Beutaló orvos kódja:
9/c. Beutalást megalapozó ellátást 
igazoló adat:
9/d. Beutaló kelte:
11. Ellátást végző orvos kódja: 12. Érvényes biztosítás országa vagy a páciens 

állampolgársága:
13. Személyazonosító jel: 14. Személyazonosító típusa:
15. Beteg neve: 16. Születési dátum:
17. Anyja neve**:
18. A beteg leánykori neve**:
19. Lakcím**:
20. Kezelés ideje: 21. Beteg neme:
22. Ellátás típusa:
23. Továbbküldés: 24. Baleset minősítése**:
25. E-adatlap kitöltés
26. DIAGNÓZISOK** Kód
27. BEAVATKOZÁSOK Kód Me
27/a. Beavatkozások jellege 28. Laboratóriumi vizsgálat kérés:
29. Képalkotó vizsgálat kérés*: 30. CT-MRI-PET vizsgálat kérés*:
31. Fizioterápiás ellátásra utalás*: 32. Útiköltség*:
33. Keresőképesség elbírálása*: 34. Felírt gyógyászati segédeszköz vények száma**:
35. Felírt vények száma**: 36. Felírt gyógyászati ellátás (gyógyfürdő) 

vények száma**:
37. Elszámolási nyilatkozat

Dátum: ................ év ............................................ hó ......... nap

............................................................................
az ellátásért felelős orvos 
pecsétszám
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3. melléklet
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4. melléklet
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5. melléklet

2. ábra: Az új épület látványterve

3. ábra: A kórház alaprajza az új épülettel
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6. melléklet: Vázlatos rendszermodell szintenkénti és funkcionális mátrixban
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KESERŰ BARNA ARNOLD

A magyar és európai védjegyoltalom átruházási 
szabályainak összehasonlító elemzése a szellemi 
tulajdon elméleteinek nézőpontjából1

„… a védjegy nem több és nem kevesebb, mint a 
piaci verseny alapfeltétele.”

Európai Közösségek Bírósága

ELŐZETES MEGJEGYZÉSEK

A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája. A védjegy, mint árujelző 
az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkü-
lönböztetésére, a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására szol-
gál. Mindennapjaink ma már elképzelhetetlenek védjegyek nélkül, 
mint ahogy a gazdasági verseny sem alakulhatott volna ki és érvénye-
sülhetne az alapvető versenyeszköznek számító védjegyek hiányában.

A 21. század elejére a multinacionális cégek vagyonának és kultu-
rális befolyásának növekedése elképesztő méreteket öltött. Ez a di-
namikus előretörés egyetlen alapgondolatra vezethető vissza – amit 
már a nyolcvanas évek vezetéselmélet-kutatói is megállapítottak –, 

1 A tanulmány elkészítéséhez nyújtott támogatásáért itt mondok köszöne-
tet témavezetőimnek, Lenkovics Barnabás professzor úrnak és Szalai Péter ad-
junktus úrnak. A tanulmány első megjelenéséhez lásd: Keserű Barna Arnold: 
A magyar védjegyek átruházására vonatkozó szabályok összehasonlítása a közössé-
gi védjegyoltalom átruházásának szabályaival, különös tekintettel a szellemi tulaj-
don elméleteire. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 6. évf. 4. sz. 2011. augusztus. 
A tanulmány címét a szerkesztőség kérésére változtattam meg.
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hogy a siker titka elsősorban abban rejlik, hogy nem terméket, ha-
nem márkát kell előállítani.2

Egy sikeres márka mögött pedig mindig található egy jól ismert 
és felejthetetlen védjegy. Legyen az akár egyetlen szó, akár valamely 
szimbólum, vagy ezek kombinációja, mindegyiknek a közös rendel-
tetése, hogy a vásárlók felismerjék a termék mögött rejlő márkát, 
minőséget, és olyan pozitív benyomást keltsenek a fogyasztóban, 
ami kialakítja a márkahűséget.

A védjegy önmagában csak egy jelkép, de az idők során rárakódott 
élményeknek és történeteknek köszönhetően egyedi jelentést nyer.3

A védjegyek különös gazdasági jelentősége megfigyelhető mind 
a szabadpiacra épülő kapitalista rendszerekben, mind a tervgazdál-
kodásra épülő szocialista rendszerekben egyaránt. Ez a szerep indo-
kolja, hogy ne csak gazdasági, kereskedelmi és marketing szempont-
ból közelítsük meg a védjegyeket, hanem jogi oldalról is.

Ahhoz, hogy a védjegyek be tudják tölteni piaci rendeltetésüket, 
a vagyoni forgalomban forgalomképesnek, átruházhatónak kell len-
niük. A dolgozat célja, hogy ezt a kérdést, az átruházhatóságot ve-
gye alaposabban szemügyre. Ennek során összevetésre kerülnek a 
magyar védjegyek és a közösségi védjegyek átruházására vonatkozó 
szabályok. A dolgozat egyaránt átfogja az átruházásra vonatkozó 
anyagi és eljárási normák összességét.

A tanulmány első harmadában a védjegyek átruházhatóságának 
elméleti hátterét tekintem át, a védjegyek, iparjogvédelmi jogosult-
ságok, és legtágabb értelemben véve a szellemi tulajdon viszonyát a 
hagyományos tulajdonjogi fogalomhoz mérten, illetve a tulajdonfo-
galom egyes jelentésrétegeit és ezek változásait.

A mű második és harmadik harmadában pedig összehasonlítom a 
nemzeti és a közösségi védjegyekre vonatkozó átruházási szabályokat.

2 Klein, Naomi: NO LOGO, márkák, multik, monstrumok. Budapest, AMF–Tuda-
tos Vásárlók Egyesülete, 2004. 21. o.
3 Healey, Matthew: Mi az a branding? Budapest, Scolar Kiadó, 2009. 90. o.
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TULAJDONJOGI DILEMMÁK: TULAJDON-E A VÉDJEGY?

Filozófiai és közgazdasági megközelítésben a tulajdon értelmezése 
messze túlmutat a jog által absztrahált kategóriákon. „[…] »A sza-
badság és tulajdon« a legtöbb szerzőnél szinonimaként szerepelt, 
ugyanazt jelentette, sőt, miután számos nagy gondolkodó csak a 
szabad életet ismerte el emberi életnek, a szabad életet pedig min-
den ember legfőbb céljával, az emberi boldogsággal azonosította, 
így gyakran a tulajdon fogalmát is mint az élet, a szabadság és a bol-
dogság szinonimáját használta. Így például John Locke: »A tulajdon 
közös neve az életnek, a szabadságnak és a vagyonnak.« […] Adam 
Smith ugyanezt így fogalmazta meg: »Saját munkája olyan tulajdo-
na az embernek, amely minden más tulajdonának a legfőbb forrása, 
s mint ilyen, a legszentebb és legsérthetetlenebb«.”4 Jogi megköze-
lítésben pedig azt mondhatjuk, hogy a tulajdonjog legáltalánosabb 
értelemben teljes jogi hatalmat (plena potestas) biztosít egy megha-
tározott dolog, a tulajdonjog tárgya felett.5

Elszakadva a filozófia terrénumától, a jog világára koncentrálva, 
elsőként azt szükséges tisztázni, hogy mi a védjegy? Dolog, jogok 
összessége, dolog módjára viselkedő jog? Kiterjedhet-e ezekre a 
tulajdonjog? A védjegy lehet-e, és ha igen, hogyan lehet a tulajdon 
tárgya? Ugyanis ha ezeket az alapkérdéseket megválaszoljuk, már 
könnyen meghatározható azoknak a jogintézményeknek a köre, 
amelyek a védjegyek átruházását hivatottak biztosítani. Ennek hi-
ányában egy jogvita esetén kétségessé válhat az alkalmazandó jog-
anyag kiválasztása.

Ezért szükséges előzetesen a védjegyek jogi minőségét dogma-
tikai szinten meghatározni. Ha például a felek nem állapodnak 
meg valamely lényeges kérdésben, lehet-e az adásvétel szabályait 
alkalmazni analógia útján, vagy sem? Vagy az, ha a felek meg-
próbálnák egy atipikus nevesítetlen szerződéses konstrukció felé 

4 Lenkovics Barnabás: A fenntartható tulajdoni alapokról. Budapest, Civil Akadé-
mia Alapítvány, [2009]. 8. o.
5 Lenkovics Barnabás: A tulajdon társadalmasítása és magánosítása. In: Liber 
Amicorum. Studia L. Vékás dedicata. Budapest, ELTE–ÁJK Polgári Jogi Tanszék, 
1999. 182. o.
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terelni a jogvitát, aminek az eredménye más lenne, mint az adás-
vétel esetén, szintén jogbizonytalanságot és nehézkes bírói gya-
korlatot eredményezne.

Angolszász tulajdonelmélet

A polgári jogtudomány a fenti kérdésekre – kitágítva a vizsgálat 
spektrumát a szellemi alkotások egészére – számos elméletet mun-
kált ki. Ezek közül a legkorábbi az úgynevezett tulajdoni elmélet. 
Ez a felfogás a felvilágosodás természetjogias attitűdjével közelítet-
te meg a kérdést, és a szellemi alkotásokat gyakorlatilag a tulajdon 
tárgyaiként kezelte, így kiterjesztette a tulajdon szabadságát és kor-
látlanságát a testetlen dolgokra is. Az angol szellemi tulajdon tisz-
tán vagyoni jellegű, nem kapcsolódnak hozzá a személyhez fűződő 
jogok, ellentétben – ahogy azt a későbbiekben látni fogjuk – a kon-
tinentális jogrendszerekkel. Ez az elmélet tükröződött a korabeli 
klasszikus francia és angol kodifikációkban, de ez kifinomultabb 
változatában még a modern rendszerekben is felfedezhető. Ilyen az 
angolszász jog is, mely 1994-ben eldöntötte azt a vitát, hogy vajon a 
védjegy lehet-e tulajdon tárgya. Az új angol védjegytörvény ugyan-
is rögzítette, hogy a lajstromozott védjegy a bejegyzéssel keletkező, 
tulajdonosi jogosultságokat hordoz magában, és magántulajdonba 
tartozik (az angol szóhasználattal élve personal property).6 Brit szer-
zők ellenben a megfogalmazást helytelennek tartják, és akként mó-
dosítanák, hogy: olyan, mintha magántulajdonba tartozna. Tehát a 
brit jogtudomány csak egy fikció útján, a gazdasági szükséglet okán 
tekinti a védjegyeket a tulajdon tárgyának.7 Ekképpen azt mondhat-
juk, hogy ez egy analóg tulajdoni elmélet, mintsem direkt, hiszen 
hangsúlyozzák a dolgok és a szellemi alkotások közötti alapvető 
különbséget, de jogi jellegüket tekintve az elvi azonosságot vallják.  

6 Lásd: Trade Marks Act (1994), Section 2(1) & Section 22. http://www.uk-
legislation.hmso.gov.uk/acts/acts 1994/ukpga_19940026_en_2#pt1-pb1-l1g2 (Le-
töltés ideje: 2010. március 14.)
7 Morcom, Cristopher – Roughton, Ashley – Molynicz, Simon: The Modern Law of 
Trade Marks. London, LexisNexis, 2008. 293. o.
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Innen eredeztethető a szakzsargonban használatos szellemi tulaj-
don vagy ipari tulajdon kifejezés is.8

Azonban a szellemi tulajdon fogalmát használó jogforrások nem 
teremtenek logikai zártságot. Ugyanis a PUE9 eredeti szövege, vala-
mint a WIPO-t létrehozó módosítása10 is a szellemi tulajdon fogalma 
alatt a tisztességtelen verseny elleni védelem eszközeit is felsorolja, 
melyek relatív hatályú jogvédelmi eszközök, így a homogén, abszolút 
és negatív jogi jelleg, amely a tulajdonjogra jellemző, a szellemi tulaj-
don elméletében itt megtörik.11 A magyar magánjogban az angol tu-
lajdoni elmélet követői többek között Lontai Endre és Sárándi Imre, 
akik a tulajdonjog tárgyainak tekintették a szellemi alkotásokat. 

Német tulajdonelmélet

A tulajdoni elmélet bírálatából született meg Otto von Gierke sze-
mélyiségi jogi elmélete, mely a vagyoni elemek túlhangsúlyozásával 
szemben a szellemi alkotásokhoz fűződő személyiségi mozzana-
tokat helyezte előtérbe. Gierke a személyiségi oldal elsődlegességét 
vallotta, és a vagyoni oldalt nem hogy másodlagosnak, de esetle-
gesnek is tekintette, nem szükségképpeni elemnek. Ennek az elmé-
letnek a hatására a BGB12 már csak a szűk dologfogalmat ismerte. 
A BGB hatására pedig a magyar magánjogban is ez a felfogás szilárdult 
meg, noha azt megelőzően az ABGB-t13 követve hazai jogunk is ismer-
te a testetlen dolgok kategóriáját. Az elmélet pozitívuma, hogy megte-
remtette a szellemi alkotások egységes alapra építő, monista felfogá-
sát, viszont negatívuma, hogy túlzott individualizmusával elszakította 

8 Lontai Endre – Faludi Gábor – Gyertyánfy Péter – Vékás Gusztáv: Magyar pol-
gári jog. Szellemi alkotások joga. Budapest, Eötvös József Könyv- és Lapkiadó Bt., 
2008. 20-21. o.
9 Az 1883-ban létrejött Párizsi Uniós Egyezmény (a továbbiakban: PUE), amely az 
első komoly lépés volt a szellemi tulajdon nemzetközi jogharmonizációja terén.
10 A PUE 1967-es módosítása hozta létre a Szellemi Tulajdon Világszervezetét, an-
golul World Intellectual Property Organization (a továbbiakban: WIPO).
11 Faludi Gábor: Szerzői jog, iparjogvédelem és a Ptk. koncepciója. I. rész. Polgári 
Jogi Kodifikáció, 5. évf. 2. sz. 2003. 9. o.
12 Bürgerliches Gesetzbuch (Német Polgári Törvénykönyv)
13 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, Österreich (Osztrák Polgári Törvénykönyv)
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az alkotásoktól az azokhoz kapcsolódó gazdasági érdeket, és nem volt 
figyelemmel e jogok társadalmi és felhasználási rendeltetésére.14

A tulajdoni elmélet más megközelítésű bírálatát adta Josef Kohler 
immateriális javak elmélete. A szellemi alkotásoknak a fizikai dol-
goktól való különbözőségét hangsúlyozta, és úgy vélte, hogy az alko-
tások oltalmára nem alkalmas a tulajdonjog intézménye. Az imma-
teriális javakat oltalmazó jogintézmények szerinte csak szerkezeti 
rokonságot mutatnak a tulajdonjoggal. Kohler elmélete alkalmas 
arra, hogy kellő absztrakcióval ne csak a szellemi alkotások oltalmát 
biztosító jogintézményeket vonja körébe, hanem az iparjogvédelem 
területére eső jogintézményeket is, melyek például a vállalat- és áru-
jelzőket oltalmazzák. Az elmélet bírálói azt emelték ki, hogy nem si-
került feloldania a vagyoni oldal kizárólagosságát, így kénytelen volt 
a dualista koncepciót fenntartani a személyiségi jogok oltalmára.15

Újfajta megközelítést adott Alexander Elster versenyjogi elméle-
te, melyet arra alapozott, hogy a szellemi alkotások alapvető célja 
a felhasználás, és ezért az alkotások védelmét szolgáló jogintézmé-
nyeket is gazdasági megközelítéssel értelmezve, jogi természetük 
lényegét versenyfunkciójukban kell látni. A kritikák szerint ebben 
az a logikai ellentmondás, hogy nem a verseny teszi az alkotáshoz 
fűződő jogokat kizárólagossá, hanem ezek a kizárólagos jogok teszik 
az alkotást versenyképessé.16

Az újabb polgári elméletek közül Eugen Ulmer kombinációs te-
óriája érdemel kiemelést, melyben a szellemi alkotásokhoz fűződő 
személyiségi és vagyoni jogosítványok szétválaszthatatlanságát 
vallja. A mai magyar jogtudományban ez az elmélet az általánosan 
elfogadott. A védjegyek esetében a személyiségi és vagyoni jogosult-
ságok közül az utóbbiak a dominánsak. Mivel a személyhez fűződő 
jogok magánjogilag forgalomképtelenek, ezért a szellemi tulajdon-
jogok csak vagyoni viszonylataikban ruházhatók át.17

20. századi magyar tulajdonjogi elméletek

14 Lontai – Faludi – Gyertyánfy – Vékás, 2008. I. m. 22. o.
15 Uo.
16 I. m. 23. o.
17 Molnár István: A szellemi tulajdon hasznosítása. In: Buzás Norbert (szerk.): 
Innováció-menedzsment a gyakorlatban. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2007. 147. o.
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A magyar civilisztika hagyományosan elutasította az angol tulajdo-
ni elméletet, így tett Kolosváry, Szladits és Világhy is. Közös ben-
nük, hogy csupán a jogviszonyok szerkezeti hasonlóságát ismerték 
el, mely szerkezeti rokonság esetleg megalapozhatja a tulajdonjogi 
elméletekben kimunkált megoldások analóg módon történő fel-
használását.

Kolosváry Bálint korabeli felfogása szerint a tulajdonjog tárgyai 
szinte megegyeznek a mai 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvény-
könyvről (a továbbiakban: Ptk.) definíciójával, vagyis „minden már 
létező testi tárgy, amely nem teljesen forgalmonkívüli: tárgya lehet 
a tulajdonjognak.”18 A dolog fogalmát a mai szűkebb értelemben 
használta ő is, csak a testi, vagyis a térben valósággal létező tár-
gyakat tekintette dolognak. Az 1928. évi Magánjogi Törvényjavaslat 
(a továbbiakban: Mtj.) 433. §-ával összhangban a „dolog minden tes-
ti tárgy” doktrínát tartotta követendőnek. Rávilágított arra is, hogy 
a régi római jog az érinthetőség és tapinthatóság kritériumai alól 
egyes esetekben felmentést adott, létrehozva ezzel a testetlen dol-
gok kategóriáját, amely alatt a jogokat értették. Álláspontja szerint 
azonban a jogok egészen más jogszabályok által nyernek szabályo-
zást, mint a dolgok, ezáltal ezt a distinkciót feleslegesnek vélte. Csak 
a vagyon absztrakt, általános jelentésében, mint a személyt meg-
illető jogok és kötelezettségek eszmei egységénél ismerte el a testi 
és testetlen alkotóelemeket.19 Ezeknek megfelelően az adásvétel tár-
gyában is csak a vagyontárgyak – tehát a testi dolgok – tulajdonjo-
gának átruházását látta.20

Szladits Károly hatkötetes munkájában a dologi jogi fejezetben, 
melynek egyébként szintén Kolosváry Bálint a szerzője, egy rövid 
utalást találhatunk arra nézve, hogy a szellemi javak (szerzői jog, 
szabadalmi jog) nem tárgyai a tulajdonjognak. „Az ily javak védel-
mének a tulajdonjog védelméhez hasonló szabályozása a kérdéses 
személyiségi jogokat tulajdonná nem avatja, sem a művészi alkotást, 

18 Kolosváry Bálint: Magánjog. Budapest, Studium Kiadó, 1930. 158. o.
19 I. m. 121-122. o.
20 I. m. 369. o.
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a gondolatot testi dologgá nem változtatja.”21 Elvetette a testetlen 
dolgok fogalmát, s különösen kritikai éllel támadta az ABGB testet-
len dolog definícióját, amely szerint mindaz, ami az érzékek alá nem 
eső dolog, de az embertől különbözik és ennek hasznára szolgál, tes-
tetlen dolognak tekintendő. Ami érzékelhető, az pedig testi dolog. 
A megfogalmazás alapján például a zene testi dolognak számítana, 
mert embertől különböző, élvezete folytán előnyére válik, de ter-
mészetesen érzékeinkkel felfogható. Felfogásában a szellemi javak 
közé sorolandó dologi jogi jellegű jogosítványokat, amelyek a szel-
lemi alkotások feletti jogi uralmat jelentik, dologi jogként kezelni a 
„legerőszakoltabb dogmatikai tévedés”. Elkülönítette magát a szel-
lemi alkotást, és az azt megjelenítő hordozót, és csak az utóbbiakat 
tekintette dolognak. Arra nézve pedig, hogy a szellemi alkotások 
védelme nagy szerkezeti rokonságot mutat a tulajdonjogéval, még 
nem látott elegendő indokot a dologgá minősítéshez, mert akkor az 
összes személyhez fűződő jogosultságra is lehetne hivatkozni. Ezek 
esetében is dologi hatályú keresettel élnek a jogosultak, de ez még 
nem jelenti azt, hogy a névhez, képmáshoz vagy házassághoz való 
jog dologi jog lenne.22 Következtetéseiben arra az álláspontra jutott, 
hogy szigorú jogi értelemben véve csak az lehet dolog, ami testtel 
bír, és az úgynevezett testetlen dolgok nem dolgok, hanem jogok.23

Az adásvétel tárgyát – szemben a mai szabályozásunkkal – széle-
sebb körben határozták meg. A Szladits féle hatkötetes mű ezen fe-
jezete Antalfy Mihály tollából született, aki az Mtj. alapján – amely 
„a szociális haladás terén legalábbis oly messze jár, mint a mai leg-
demokratikusabb jogok”24 – az adásvétel tárgyaként dolgokról és 
jogokról ír. Ugyanis az Mtj. 1353. §-a szerint – csakúgy, mint a BGB. 
433. §-a alapján – adásvétel útján nemcsak dolgot, hanem jogot is át 
lehetett ruházni. A követelések tekintetében egyaránt alkalmazha-
tónak mutatkozott a vétel és az engedményezés jogintézményének 

21 Szladits Károly (1942B): A magyar magánjog. 5. kötet. Dologi jog. Budapest, Grill 
Károly Könyvkiadó Vállalata, 1942. 115. o.
22 Szladits, 1942B. I. m. 9. o.
23 I. m. 8. o.
24 Szladits Károly: A Magánjogi Törvénykönyv Javaslata. Jogtudományi Közlöny, 
63. évf. 6. sz. 1928. 49. o.
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alternatív használata. Ha a vétel tárgyául valamely forgalomképes 
jog szolgált, az eladó kötelezettsége volt, hogy a jogot a vevőre átru-
házza, és a jog természetétől függően mindent megtegyen, ami az 
átszálláshoz szükséges. E kötelezettség a jog fennállásáért való sza-
vatosságot is magában foglalta, azonban nyilvánvalóan kellékszava-
tosságról nem, csak jogszavatosságról beszélhetünk ebben a körben. 
A fő különbséget a dologvétel és a jogvétel között abban látta, hogy 
ha nem létező dolog volt a szerződés tárgya, akkor az semmisséget 
és a vevő negatív szerződési érdekéért való felelősséget eredménye-
zett, míg jogvétel esetén a jog nem létezése nem érintette az érvé-
nyességet, és rendszerint vétkességre tekintet nélkül, a vevő teljes 
pozitív szerződési érdekéért való felelősséget vont maga után.25

A XX. század első felének egyes képviselői – akik kisebbségben 
voltak ugyan – elismerték a követeléseken és jogokon fennálló tulaj-
dont. Így tett Ifj. Nagy Dezső is egy 1933-ban készült tanulmányá-
ban. Szerinte védhető az az álláspont, hogy a hitelezőnek az adóssal 
szembeni követelésén ugyanolyan tulajdonjog áll fent, mint ahogy a 
tulajdonosnak bármely dolga felett. Azt persze elismerte, hogy a tu-
lajdonjog szabályai csak bizonyos módosításokkal és megszorítással 
alkalmazhatók a követelésekre nézve. Különösen igaz ez a birtoklás 
esetében, ugyanis nézete szerint a követelések nem birtokolhatók. 
A tulajdonjog fennállását vélte felfedezni a végrehajtási eljárásról szó-
ló 1881:60. törvénycikkben, amely 129. §-a a végrehajtás által lefoglalt 
követelések bírói úton történő eladásáról, vagy egyéb módon történő 
értékesítéséről rendelkezik, mintha csak egy dologról lenne szó.26

Eörsi Gyula vizsgálódásai során sokkal árnyaltabb képet festett a 
jogok átruházásáról. Véleménye szerint a jogi gondolkodás spiritua-
lizálódásában érhető tetten az a tendencia, hogy a jog egyre inkább 
operál láthatatlan, érzékelhetetlen javakkal úgy, mintha azok testi 
dolgok volnának. Ennek köszönhető az a felfogás, miszerint már jo-
gokon is szerezhető tulajdon. Hivatkozott az 1881:41. törvénycikkre, 

25 Szladits Károly (1942A): A magyar magánjog. 4. kötet. Kötelmi jog különös rész. 
Budapest, Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, 1942. 231-232. o.
26 Serák István: Átkelők a dolog-fogalom határain – a jogirodalom szemszögéből. 
Iustum Aequum Salutare, 3. évf. 4. sz. 2007. 227. o.
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amelyben már fellelhető a hasznot hajtó jogosítványok kisajátítása, 
akár csak tipikusan az ingatlan dolgoké. A jogokat találóan „lebegő 
javaknak” nevezte, amellyel likviditásukra és végtelen mobilitásuk-
ra utalt. A szerzői jogok átruházását kikapcsolta vizsgálódásai köré-
ből, mert álláspontja szerint az nem tulajdon-átruházást jelent, ha-
nem valamely elidegeníthetetlen tulajdon gyakorlásának bizonyos 
vonatkozásában való átengedését.27

Megállapítása szerint a jogok tulajdonának átruházása az enged-
ményezés. Ez azonban véleményem szerint pontatlan megállapítás, 
egyrészt abból kifolyólag, hogy az engedményezés a követelések áten-
gedésére szolgál, és noha a követelések és jogosultságok egybe eshet-
nek, de nem szükségszerű az átfedés közöttük. Másrészt maga Eörsi az 
ezt követő fejtegetéseiben a követelések engedményezéséről írt, ami-
vel leszűkítette a „lebegő javak” átruházásának értelmezési területét.28

A tulajdoni elmélettel szembeni bírálat része volt, hogy egyol-
dalú, csak a vagyoni érdekek kifejezésére alkalmas. Ennek hatásá-
ra alakult ki a dualista gondolkodás, mely a szellemi alkotásokhoz 
kapcsolódó személyhez fűződő jogokat is oltalomban kívánta része-
síteni. Ez persze legélesebben a szerzői jog területén jelentkezett, 
az iparjogvédelemben ugyanis, annak hangsúlyosan gazdásági jel-
lege miatt, már a ’80-as évektől jelentek meg a tulajdoni elméletet 
tükröző munkák, többek között Bobrovszky Jenő tollából. Nézete 
szerint a fentebb leírt – tulajdoni, személyiségi, versenyjogi – elmé-
letek csak egy-egy nézetét adják a jogterületnek, és nem egymást 
kizáró, hanem egymást kiegészítő viszonyban állnak egymással. 
Mindegyik csak egy zárt rendszerű részelmélet, amely vagy az al-
kotó  személyét, vagy a jog tárgyát vagy a jogi szabályozás módszerét 
ragadja ki. Ezért ő a nyitott, plurális elméletrendszerek alkalmazha-
tóságát vallja, amelybe minden részelmélet beleilleszthető.29

27 Eörsi Gyula: A tulajdonátszállás kérdéseiről. In: Sárközy Tamás – Vékás Lajos 
(szerk.): Eörsi Gyula emlékkönyv. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
2002. 338-341. o.
28 I. m. 341-346. o.
29 Bobrovszky Jenő: Iparjogvédelem és csúcstechnika. Budapest, Országos Talál-
mányi Hivatal, 1995. 56-57. o.
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Tulajdonjogi inkonzisztencia: a magyar hatályos szabályozás ellent-
mondásai

A mai magyar magánjogunk – egyre inkább támadott – alaptézise, 
hogy a tulajdonjog tárgyai a dolgok. Azonban különbséget kell tenni 
a tulajdonjog közvetlen és közvetett tárgya között. A közvetlen tár-
gya ugyanis mindig valamely emberi magatartás, ami a tevés, nem 
tevés és a tűrés összessége. A dolog pedig mindig csak a tulajdonjog 
közvetett tárgya, akkor is, ha ez a distinkció nem alapul jogszabá-
lyi rendelkezéseken.30 Vizsgálódásaink csak a tulajdonjog közvetett 
tárgyaira terjednek ki.

A magyar jogi szabályozás alapján – de a szakirodalom által 
részben vitatottan – dolognak a birtokba vehető testi tárgyakat te-
kintjük, kiegészítve a pénzzel, értékpapírral és az emberi uralom alá 
hajtható természeti erőkkel. Ezt ugyan a Ptk. nem mondja ki, nem 
ad a dolog fogalmára egzakt meghatározást, de logikai következte-
téssel a 94. § (1) bekezdésből eljuthatunk ehhez a definícióig. Ez a 
norma rögzíti ugyanis, hogy a tulajdonjog tárgya valamely birtokba 
vehető dolog lehet. Ez alapján a dolog primer tulajdonsága a birtok-
ba vehetőség – fizikai és nem jogi értelemben –, ez pedig testi jelle-
get feltételez, vagyis a birtokba vétel absztrakt lehetőségét.31

Az alapvető probléma pedig itt gyökerezik. Ugyanis ezzel a 
konstrukcióval a Ptk. az átruházás, mint származékos szerzésmód 
tárgyalásakor a dolog fogalmát használva lényegében kirekeszt 
olyan egyéb „közvetett tárgyakat”, amelyek szigorúan vett értelem-
ben nem minősülnek dolognak, ennek ellenére a gazdasági élet ve-
lük kapcsolatban mindenképpen a tárgyi hatály tágítását követelné 
meg. Meszlény Artúr ma is aktuális nézete szerint a gazdasági élet 
egyes jelenségeivel nem boldogulunk mindaddig, amíg a dologi jogi 
szabályok át nem alakulnak oly módon, hogy a tulajdonjog ne csu-
pán testi tárgyakra, hanem a vagyonhoz tartozó valamennyi „tárgy-
ra” is kiterjedjen, mert ma már a materiális tulajdon helyett a jogok 

30 Lenkovics Barnabás: Magyar polgári jog. Dologi jog. Budapest, Eötvös József 
Könyv- és Lapkiadó Bt., 2008. 75-76. o.
31 Lenkovics, 2008. I. m. 35. o.
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a gazdasági élet építőkövei.32 Ennek a hiányosságnak a feloldására 
két járható út kínálkozik. Az egyik az általános dologfogalom kibő-
vítése, a másik pedig a jelenlegi szűkebb dologfogalom mellett az 
átruházás lehetséges tárgyainak kibővítése sajátos jogtárgyakkal. 
Ahogyan az fentebb is látható volt, a történelem mindkét alterna-
tívára mutatott fel példát. Az angolok inkább a dolog fogalmát bő-
vítették, míg a régebbi magyar polgári jog az átruházó szerződések 
kiszélesítését preferálta. Az Alkotmány és a Ptk. szabályai alapján a 
vita jelenlegi állása azonban nehezen dönthető el.

Az alkotmányokban található tulajdonjogi fejezetek kiemelt 
fontosságúak, mert a tulajdonjog védelmének legmagasabb fokát 
az alkotmányos alapjogként történő elismerése jelenti. A védelem 
alapja, hogy a tulajdonjog gyakran összefonódik az emberi méltó-
sághoz való jog által védett értékekkel. Az, hogy az Alkotmány33 
13. § (1) bekezdése a védelem határát a tulajdonhoz való jogra ter-
jeszti ki, egyszersmind azt is jelenti, hogy az Alkotmány a tulajdon-
hoz való jogot általában, és nem a polgári jogi tulajdonfogalmat pre-
ferálja, vagyis nem egy dologi jogi kategóriáról van szó.34 Menyhárd 
Attila értelmezése szerint a Ptk. fogalomrendszerében a tulajdon 
definíciója nem áll összhangban az alkotmányos tulajdonfogalom-
mal, ugyanis a magánjogi tulajdon csak olyan keretek között létezik, 
amennyiben annak a törvényhozó hatalom teret enged. Így az alkot-
mányos tulajdonfogalom nemcsak hogy nem azonos a polgári jogi 
szabályozásban tükröződő tulajdonjogi koncepcióval, de a polgári 
jogi tulajdon közvetett tárgyainál – a dolgoknál – is sokkal széle-
sebb kört ölel fel, és a Ptk. 94. § ehhez mérten korlátozza a birtokba 
vehető testi tárgyakra.35

Ugyanakkor Menyhárd felhívja arra is a figyelmet, hogy az al-
kotmányos védelem kiterjed azokra a vagyoni értékű jogokra is, 
amelyeket a jogrend úgy rendel a jogosulthoz, hogy az a rendelke-
zési jogával szabadon rendelkezhet a jogosultsága vonatkozásában. 

32 Bíró, 2003A. I. m. 18-19. o.
33 1949. évi XX. törvény. A Magyar Köztársaság Alkotmánya
34 Serák, 2007. I. m. 225. o.
35 Menyhárd Attila: A tulajdon alkotmányos védelme. Polgári Jogi Kodifikáció,   
6. évf. 5-6. sz. 2004. 26. o.
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Ezt támasztja alá az Alkotmánybíróság (a továbbiakban: AB) 17/1992. 
(III. 30.) számú határozata is, melyben a testület elvi éllel állapította 
meg, hogy az Alkotmány 13. § (1) bekezdése nemcsak a tulajdonjog, 
hanem az azzal összefüggő összes vagyoni jog biztosítására vonatko-
zik. Ha nemzetközi színtérre tekintünk ki, ott is azt láthatjuk, hogy 
több külföldi alkotmánybíróság is a vagyoni jogokat az alkotmányos 
tulajdonvédelem területe alá vonja. Erre tekintettel az AB értelme-
zésében a tulajdonvédelmi rendelkezéseket olyan alapjognak kell 
 tekinteni, amelyet mind az AB, mind a rendes bíróságok az egyéb 
dologi jellegű vagyoni jogok biztosítása érdekében alkalmazhatnak.36

Egy évvel később az AB a 64/1993. (XII. 22.) számú határozatá-
ban már jobban árnyalta ezt a felfogást. A testület leszögezte, hogy 
az alkotmányos tulajdonvédelem köre és módja nem szükségképpen 
követi a polgári jogi fogalmakat. Tehát az alkotmány tulajdonvédel-
me nem egyezik meg az absztrakt polgári jogi tulajdon védelmével, 
azaz sem a birtoklás, használat és rendelkezés részjogosítványával, 
sem pedig negatív és abszolút jogként való meghatározásával. Az 
AB felfogása szerint az Alkotmány a tulajdonjogot mint az egyéni 
cselekvési autonómia hagyományos anyagi alapját részesíti alapjogi 
védelemben. Amikor az egyéni autonómia ilyen jellegű védelméről 
van szó, a tulajdonvédelem kiterjed a tulajdon egykori ilyen szerepét 
átvevő vagyoni jogokra, illetve közjogi jogosítványokra is. Ugyan-
akkor az alkotmányos védelem tárgya elsősorban a tulajdoni tárgy, 
azaz a tulajdon állaga.37 Itt tehát már fellelhető a dolgok primátusa 
a jogokkal szemben. 

Ugyanezen a nézeten van Drinóczi Tímea is, aki szerint „az alkot-
mányjogi, illetve alapjogi értelemben használt tulajdonhoz való jog 
önálló életet él, a polgári jogi értelemben felfogott tulajdonjoghoz 
képest eltérő kategóriát jelöl”.38 Véleménye szerint – támaszkodva az 
AB 64/1993. számú határozatára – azonban az nem állapítható meg, 
hogy a magántulajdont az alkotmány csak olyan mértékig védené, 

36 17/1992. (III. 30.) AB határozat
37 64/1993. (XII. 22.) AB határozat
38 Drinóczi Tímea: Az alkotmány magántulajdonra vonatkozó rendelkezésének és 
13. §-ának értelmezése. Magyar Jog, 51. évf. 10. sz. 2004. 607. o.
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amennyire azt a jogalkotó engedi. Elismeri, hogy a tulajdonhoz való 
absztrakt jogot a konkrét tulajdonosi helyzetre és tulajdonlási vi-
szonyokra nézve a jogalkotó tölti ki tartalommal, s ennek során akár 
korlátokat is meghatározhat. Ezzel együtt a törvényhozót is kötik 
korlátok, ugyanis az általa megalkotott szabályrendszernek tiszte-
letben kell tartania az alkotmányos kereteket, az alapjog tartalmát 
nem üresítheti ki és a korlátozásokkal nem szüntetheti meg az alap-
jog tárgyát. Az Alkotmányból eredően a jogalkotó feladata kettős: 
egyrészt biztosítania kell a tulajdonhoz jutás elvi lehetőségét, más-
részt a már megszerzett tulajdon védelmét kell garantálnia.39

Sólyom László a német funkcionalista felfogás alapján terjeszti ki a 
védelmet a polgári jogi fogalmak keretein kívülre. „Azonban a védelem 
kapcsán kételyeinek is hangot ad, amikor úgy ír, hogy »[…] az egyszer 
már engedélyezett, rendszeres jövedelmet hozó tevékenységnek való-
ban van-e köze a dologi tulajdon, és a kiterjedéssel egyre bizonytala-
nabb határú vagyoni értékű jogok egységéhez (beleértve az üzleti hír-
nevet, ügyfélkört stb.), amelyet a vállalkozás foglal össze, kétséges.«”40

A német Konrad Hesse felfogása szerint – Meszlény Artúrral 
összecsengően – azért szükséges a vagyoni értékű jogokat alkotmá-
nyos tulajdonvédelemben részesíteni, mert a gazdasági szükségsze-
rűség és változások okán már ezek nyújtják a materiális tulajdoni 
tárgyak helyett a létbiztonságot.41

Menyhárd is – Hessével egyetértően – azt vallja, hogy a Ptk. és az 
Alkotmány közötti tulajdonfogalmi inkonzisztencia azért zavaró, 
mert a Ptk. szűkebb tulajdonfogalma már nem felel meg a gazda-
sági élet szükségleteinek, mivel ma már a jogok forgalma nagyobb, 
mint a dolgoké. Nézete szerint a vagyonjogi szabályozás feladatai 
két funkció mentén határozhatók meg. Egyrészt meg kell határoz-
ni a védett vagyonjogi pozíciót, másrészt biztosítani kell e pozíciók 
forgalomképességét és védelmét.42 A védett vagyonjogi pozíciókat 

39 I. m. 609. o.
40 Serák, 2007. I. m. 227. o.
41 Uo.
42 Menyhárd Attila (2007B): Tulajdonvédelem és kisajátítás. In: Liber Amicorum. 
Ünnepi előadások és tanulmányok Harmathy Attila tiszteletére. Budapest, ELTE–
ÁJK Polgári Jogi Tanszék, 2007. 241. o.
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négy kategóriába sorolja: dolgokhoz kapcsolódó hasznosítási privi-
légiumok, követelések, forgalomképes jogok, szerződési pozíciók. 
Véleménye szerint a jogok forgalomképességét az azt szabályozó 
tárgyi jognak kell meghatároznia, és külön-külön kell definiálni 
mindegyiket, mert sokféleségük és eltérő jellemzőik folytán általá-
nos érvényű szabályt aligha lehetne kreálni, vagy csak olyan abszt-
rakt szabályt, ami tartalmilag valójában értelmezhetetlen.

A követelések tartalmát a kötelmi jog szabályanyaga foglalja ma-
gában, átruházásukra nézve az engedményezés adekvát megoldást 
jelent. Így álláspontja szerint a tulajdonjog tárgyává tenni őket fe-
lesleges megkettőzése lenne a jognak, és érdemi újdonságot nem 
hozna.43 A szerződési pozíciók tekintetében is a sokszínűség a prob-
léma. Mivel minden szerződéses pozíció más és más tartalmat hor-
doz, lehetetlen lenne általános jellegű szabályt alkotni az átruház-
hatóságukra vonatkozóan. Ezekre figyelemmel Menyhárd úgy véli, 
hogy egy generális tulajdoni szabályozás, mely az összes fent emlí-
tett vagyonjogi pozíciót magába implementálná, tartalmatlan lenne 
absztraktsága miatt, arról nem is beszélve, hogy rengeteg kivételt 
kellene meghatározni, hiszen többek között a tulajdoni igények, a 
birtok, a birtokvédelem értelmezése meglehetősen nagy nehézsé-
gekbe ütközne a kiterjesztett tulajdonfogalom esetében.44

A magyar bírói gyakorlatban újabban felmerült az „eszmei dolog” 
fogalma a korlátolt felelősségű társaságban tagsági jogot megteste-
sítő üzletrész jogi minőségének meghatározásával összefüggésben. 
A gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény (a továbbiak-
ban: Gt.) lehetővé tette az üzletrészek adásvétel útján történő át-
ruházását. A probléma ott jelentkezett, hogy az üzletrész nem fért 
bele a Ptk. dolog fogalmába, holott a jogszabály tulajdoni tárgyként 
kezelte, s ez alapján átruházhatónak és megterhelhetőnek kellene 
lennie. A védjegyekkel kapcsolatban ugyanez megállapítható.

43 Ezzel ellentétesen vélekedik Bíró György, aki a követelések átruházására is a tu-
lajdonátruházó szerződéseket alkalmazná. Lásd bővebben: Bíró, 2003A. I. m. 18. o.
44 Menyhárd Attila: A tulajdonjog tárgyai. Előadás a Symposium Iubilaei Facultatis 
Iaurinensis című konferencián, 2010. szeptember 21. Győr, Széchenyi István Egye-
tem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, 2010.
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Az értelmezés kapcsán felmerülő jogi ellentmondások kétirá-
nyúak. Az egyik problémakör az, hogy nem volt világos, hogy az 
üzletrészt milyen szabályok szerint kell átruházni, ugyanis az adás-
vétel közvetett tárgya a Ptk. 365. § (1) bekezdése alapján a dolog, 
tehát az üzletrészre nem lehetnének alkalmazandók az adásvétel 
szabályai. Ugyanígy az engedményezés sem adekvát megoldás, hi-
szen az a követelések, és nem a jogosultságok átengedését jelenti. 
A jogátruházás kiszorult a Ptk. keretei közül, és az csak egyes speci-
ális jogszabályokban maradt meg. A bírói gyakorlat ezt úgy oldotta 
fel, hogy „eszmei dolognak” minősítette az üzletrészt, s ezzel lehető-
vé tette – analogia legis útján – az adásvételre vonatkozó szabályok 
alkalmazását.45 Sárközy Tamás ezen túlmenően magát az egész vál-
lalatot, mint vagyonegységet is a tulajdon tárgyának tartja. A jog-
irodalom nem egységes ezen a téren.46

Másik oldalról a hibás teljesítés megítélése okozott ellentmondást, 
mert a hibás teljesítésre alapozott árleszállítási vagy kártérítési köve-
telésekre a Legfelsőbb Bíróság azzal reagált, hogy e tekintetben nem 
minősítette a Ptk. szerinti dolognak az üzletrészt.47 Az üzletrésznek 
ez a jogi Janus-arcúsága a szellemi tulajdon körében, így védjegyek 
esetében is megfigyelhető, az üzletrész és a védjegy közötti párhuzam 
tagadhatatlan, a fent említett jogi problémák ugyanúgy felmerülnek.

Látható, hogy elméleti szempontból a szellemi alkotások, és kö-
zelebbről a védjegy rendszertani elhelyezése nem is olyan egyszerű, 
korszakonként változó tendenciák és tulajdonelméleti konfliktusok 
nehezítik a besorolást. A hatályos Ptk. alapján dolognak nem te-
kinthetők, hiszen nem vehetők birtokba, mert nem testi tárgyak. 
A védjegy egy olyan grafikailag ábrázolható megjelölés (akár szellemi 
alkotásnak is minősülhet), amelyhez egy iparjogvédelmi jogosítvány-
csomag kapcsolódik. Ha e jogosítványcsomag tartalmát leredukál-
juk, és a lényegi elemeit egy-egy kulcsszóban próbáljuk megragadni, 

45 Lásd bővebben: Balásházy Mária: Az üzletrész átruházásának egyes kérdéseiről. 
In: Pázmándi Kinga (szerk.): Sárközy Tamás. Ünnepi kötet. Budapest, HVG–ORAC 
Lap- és Könyvkiadó Kft., 2006. 9-25. o.
46 Gellért György (szerk.): A polgári törvénykönyv magyarázata. Budapest, 
 Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1998. 252-253. o.
47 Menyhárd Attila (2007A): Dologi jog. Budapest, Osiris Kiadó, 2007. 47-48. o.
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akkor kétségtelenül a használat és a rendelkezés lesz a végeredmény. 
E két jogosultság ismerősen cseng a tulajdonosi triászból. A triász két 
tagja – a birtoklás a testetlen jelleg miatt nyilvánvalóan nem értel-
mezhető – ugyanúgy vonatkozik a védjegyekre is, mint a dolgokra. 
A 17/1992. AB határozatban helyesen megállapította a testület, hogy 
a használat joga egy olyan vagyoni értékkel bíró jogosultság, amely a 
tulajdonjognak önálló szelvényjoga. A határozat a rendelkezési jogra 
nem tér ki, de arról is megállapítható ugyanez. Amin tulajdonjog 
fennállhat, azon a tulajdonosi triász három eleme is fennáll. Felme-
rül tehát a kérdés, hogy a tulajdonjog és a szelvényjogai kölcsönösen 
feltételezik-e egymást? Amin a használat vagy a rendelkezés fenn-
állhat, azon a tulajdonjog is? E kérdés nem válaszolható meg egy-
értelműen. Az alkotmányos tulajdonfogalom alapján véleményem 
szerint ez egy egymást kölcsönösen feltételező kapcsolat, azonban 
a polgári jogi dogmatikában csak egyoldalú reláció, mert nem lehet 
minden tulajdonjog tárgya, amin használati vagy rendelkezési jog 
állhat fent. Így ismét azzal a problémával találjuk magunkat szembe, 
hogy a jogrendszerünk által használt több tulajdonfogalom elméleti 
és gyakorlati ellentmondásokat szül. Az általánosabb elméleti prob-
lémák felvetése után nézzük részletesen a magyar és a közösségi véd-
jegyekre vonatkozó átruházási szabályokat!

A VÉDJEGY ÁTRUHÁZÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
A VT. ÉS A PTK. ALAPJÁN

A Vt. „tulajdonjogi felfogása”

A védjegyekről és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. 
törvény (a továbbiakban: Vt.) indokolása elismeri, hogy a védjegyol-
talom dinamikus oldalához tartozik annak a kérdésnek a vizsgálata, 
hogy a védjegyek, és az oltalmukból eredő kizárólagos jogosultságok 
milyen módon vesznek részt a vagyoni forgalomban. Ehhez képest 
a védjegyek átruházásáról igen szűkszavúan rendelkezik a törvény. 
A III. fejezet a védjegy és oltalma a vagyoni forgalomban címet vi-
seli, és ebből mindössze egy szakasz, a 19. § foglalkozik az átruhá-
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zás során bekövetkező jogutódlás kérdésével. A 22. § pedig a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényre hivatkozik az egyéb 
szabályok alkalmazásának tekintetében.

A törvény szakított a szellemi alkotások jogára vonatkozó addi-
gi koncepcióval, mert – az indokolása szerint – az addig elfogadott 
elmélet ugyan erős gyökerekkel bír a magyar magánjogban, de a 
védjegyekre és a védjegyek oltalmára nézve gyakorlatilag értel-
mezhetetlen. Az a megközelítés, hogy a szellemi alkotás az alkotó 
„objektiválódott megnyilvánulása”, s hogy ennek következtében az 
iparjogvédelemmel és a szerzői joggal kapcsolatos jogok elválaszt-
hatatlanok az alkotó személyétől és személyhez fűződő jogaitól, a 
védjegyek vonatkozásában alkalmazhatatlan. Ha a hagyományos 
álláspontot fogadnánk el, az azzal járna együtt, hogy a védjegyek 
elveszítenék piaci- gazdasági funkciójukat. E tekintetben Elster ver-
senyjogi elmélete hatott a Vt.-re, így – véleményem szerint helye-
sen – a védjegyek piaci versenyben betöltött szerepét hangsúlyozza 
a törvény. Az indokolás kiemeli azt is, hogy noha a védjegyek egy 
része alkotási folyamat eredményeképpen születik, de a vagyoni 
értéke ettől teljesen független, mert azt a megkülönböztető képes-
sége és a vásárlók körében elért jó hírneve, goodwill-je fogja meg-
határozni, tehát az teljesen piaci alapú. Viszonylag ritka az olyan 
védjegy, amelyiket az azt megalkotó grafikushoz vagy tervezőhöz 
kötnénk (például Walt Disney), és nem a védjegy mögött álló vállal-
kozáshoz vagy annak termékéhez. A megkülönböztető jelzések jogi 
funkciójában az alkotó folyamatok irrelevánsak, éppen ezért nem 
az a lényege a védjegyoltalomnak, hogy a védjegyet, mint szellemi 
alkotást védje a jogosulatlan elsajátítástól, hanem az, hogy a védjegy 
jogosultja számára kizárólagos használati jogot biztosítson, ezáltal 
megvédve őt attól, hogy mások a versenyben az ő védjegyére építve 
jussanak indokolatlan versenyelőnyhöz, illetve, hogy a fogyasztók-
nak a védjeggyel kapcsolatos kedvező értékítéletét mások jogosulat-
lan védjegyhasználata csorbítsa.48

A törvény a fenti axiómákat helyesnek véve azon az elvi állás-
ponton van, hogy a védjegy vagyontárgy, – némileg pontatlan meg-

48 Bobrovszky, 1995. I. m. 54. o.
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fogalmazás szerint – a vállalat vagyonának része, és hogy a védje-
gyen fennálló oltalom a szellemi tulajdon egyik formája. A Vt. ezzel 
gyakorlatilag az angol tulajdoni elmélet irányába fordult, elfogadva 
azon kevés magyar magánjogász véleményét, akik ezt vallották, és 
szembemenve a hagyományos magyar jogelmélettel, illetve meg-
bontva a korábbi időszak szellemi tulajdonra vonatkozó elméletét. 
De ez a megközelítés következik a TRIPS egyezményből is,49 ami a 
tagállamokra bízza az átruházás feltételeinek meghatározását azzal, 
hogy lehetővé kell tenni a védjegyek átruházását a vállalatok vagy 
azoknak egy részének átruházásától függetlenül is.50 A PUE a véd-
jegyek ilyen szintű önállósításáig nem jutott el, ugyanis az még a 
védjegy átruházásának feltételéül szabja a vállalat átruházását is.51

Magyarországnak közösségi és nemzetközi szinten is alkalmaz-
kodnia kell a védjegyjogi jogharmonizációs trendekhez, így anyagi 
jogi értelemben a 89/104/EGK tanácsi irányelv, míg eljárási értelem-
ben a TLT52 és a TRIPS egyezmény köti hazánkat. Az irányelv azon-
ban a védjegyek átruházásra vonatkozóan nem tartalmaz előíráso-
kat, a közösségi védjegyekre irányadó átruházási szabályok pedig 
nem kötik a magyar jogalkotót.

A védjegyek átszállása ex lege, illetve törvényi átruházási igények

A Vt. alapján a védjegyek átszállhatnak a törvény erejénél fogva, ex 
lege, és szerződéssel át is ruházhatók. Az ex lege átszállás az univer-
zális jogutódlás során következik be. Jogi személyeknél, vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében ez 

49 Szellemi Tulajdonjogok Kereskedelmi Vonatkozásairól Szóló Egyezmény, teljes 
megnevezése Trade Related aspects of Intellectual Property Rights (a továbbiak-
ban: TRIPS). Lásd bővebben: Csiky Péter: A TRIPS egyezmény szerepe a nemzet-
közi iparjogvédelmi rendszerben. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 103. évf. 
3. sz. 1998. http://www.mszh.hu/kiadv/ipsz/199806/csiki.html (Letöltés ideje: 2010. 
március 14.)
50 TRIPS 21. cikk
51 PUE 6quater cikk
52 A WIPO égisze alatt létrejött, 1994-ben aláírt Védjegyjogi Szerződés, angolul 
Trademark Law Treaty (a továbbiakban: TLT).
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a jogutóddal történő megszűnést jelenti, míg természetes személy 
jogalanyiságának megszűnése, vagyis halál esetén a védjegy mint a 
hagyaték része átszáll az örökösre. Ahogyan a közösségi védjegyek 
esetében a vállalkozás átruházásával egyidejűleg vélelmezik a véd-
jegyek átruházását is, úgy a Vt. is vélelmezi a megszűnés útján a 
jogutódra való átszállást. Ez a vélelem megdől akkor, ha erről a felek 
másként állapodtak meg, vagy a körülményekből egyébként nyil-
vánvalóan más következik.

Ha a képviselő, illetve az ügynök – a jogosult engedélye nélkül – 
saját nevében védjegybejelentés tesz, vagy saját nevében lajstromoz-
tatja a védjegyet, a Vt. biztosítja a jogosult számára, hogy követelhes-
se a védjegyoltalmi igény vagy a védjegyoltalom átruházását, kivéve, 
ha a képviselő vagy az ügynök igazolja, hogy az eljárása helyénvaló 
volt. Ha a közös védjegyoltalomból eredő költségek viselésében va-
lamelyik jogosult nem vesz részt, és ezt a többi jogosult felhívására 
sem teszi meg, a Vt. felhatalmazza a költségeket viselő jogosultat, 
hogy a mulasztó fél hányadát igényelhesse. Utóbbi két esetben tehát 
a Vt. törvényileg hoz létre egy átruházás-követelési igényt. 

A szerződéses átruházás, adásvétel

A Vt. 22. §-a úgy rendelkezik, hogy „a védjegyhez kapcsolódó és a 
védjegyoltalomból eredő jogok átszállására, átruházására, megter-
helésére, a közös védjegyoltalmi igényre és a közös védjegyoltalom-
ra, valamint a védjegyekkel összefüggő vagyoni és egyes személyi 
viszonyokban az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 
rendelkezései az irányadók.” A kérdés azonban, hogy a Ptk. vajon 
mely rendelkezéseit kell alkalmazni az átruházásra? Akár a Vt. tu-
lajdoni elmélet felé tett közeledése szempontjából, akár a fentebb 
vázolt üzletrész átruházása során alkalmazott analogia legis szem-
pontjából vizsgáljuk a kérdést, a legkézenfekvőbb szerződéstípus az 
adásvétel és az ajándékozás, ritkábban a csere. Ha a tulajdoni elmé-
letet fogadjuk el igaznak, akkor nincs probléma, hiszen az alapján a 
védjegy is lehet adásvétel tárgya, nem csak a birtokba vehető testi 
tárgyak. Ha azonban a kombinációs elméletet tekintjük helyesnek, 
analógia útján még mindig alkalmazható az adásvétel intézménye, 
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mert az jogi lényegét (eadem ratio) tekintve a védjegyoltalom átru-
házásával azonos. Természetesen tekintettel kell lenni a két szerző-
dés tárgyában fellelhető nyilvánvaló különbségekre, hiszen bizonyos 
szabályok természetüknél fogva alkalmazhatatlanok a védjegyekre.

Az átruházási szerződés egy Ptk.-n kívüli nevesítetlen szerződés. 
A minősítésnek akkor van jelentősége, ha jogvita van, és a felek va-
lamely lényeges kérdésben nem állapodtak meg. Ilyenkor a jogal-
kalmazónak kell megtalálnia azt a szabályanyagot, mellyel ki lehet 
tölteni a szerződés hiányos részeit. Ehhez az egyes szerződések, a 
kötelmi jog általános része és polgári jog általános része valamint 
alapelvei nyújtanak segítséget.

Mind a szabadalmak, mind pedig a védjegyek esetében helytelen 
az adásvételi szerződés elnevezés, az átruházási szerződés a megfe-
lelő szóhasználat.53 Az átruházásról első megközelítésben azt mond-
hatjuk, hogy az általános szabályokat is figyelembe véve a szerződő 
feleknek, a védjegy tulajdonjogának az általuk kikötött vételárért tör-
ténő átruházására irányuló egyező akaratnyilvánításával jön létre.

A szerződéses pozíciókban egyaránt lehetnek természetes és 
jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazda-
sági társaságok, függetlenül attól, hogy folytatnak-e gazdasági tevé-
kenységet vagy sem. Az 1997-es Vt.-t megelőző védjegytörvényünk 
még korlátozta azoknak a körét, akik védjegyoltalmat szerezhettek, 
azonban a rendszerváltással beköszöntő gazdasági liberalizáció ezt 
a felfogást tarthatatlanná tette. Így a ma is hatályos Vt. gyakorlatilag 
mindenkire kiterjesztette az oltalomszerzés lehetőségét.

Az átruházási szerződés alaki kötöttségei

Az adásvétel körében a Ptk. csak az ingatlanra nézve ír elő kötelező 
írásbeli alakot. E téren azonban figyelembe kell vennünk a Vt. és a 
TLT rendelkezéseit, melyekből megállapíthatók az átruházási szer-
ződésre vonatkozó alaki szabályok. E kérdés vizsgálatánál kiinduló-
pontként a Vt. 98. §- t kell alaposabban szemügyre vennünk, mely 
az együttes védjegyekről szóló fejezetnek az átruházásra vonatkozó 

53 Molnár, 2007. I. m. 148. o.
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szabályait írja le. Eszerint az együttes védjegy átruházásához erre 
irányuló írásba foglalt szerződés, és a jogosult megváltozásának 
a védjegylajstromba történő bejegyzése szükséges. Az együttes 
védjegy oltalma nem ruházható át, ha azzal az együttes védjegyre 
 vonatkozó anyagi jogi szabályok nem teljesülnének, vagy együttes 
védjegyként az oltalomból kizárttá válna. A 101. § (6) bekezdés alap-
ján ugyanezt kell alkalmazni a tanúsító védjegyekre is.

Itt tehát a Vt. megköveteli az írásbeli szerződést és a lajstromba 
történő bejegyzést. A jogutódlásról szóló általános részben viszont 
ilyen megkötéseket nem tesz a törvény. Így logikai értelmezéssel oda 
jutnánk, hogy az írásbeliség és a bejegyzés csak az együttes és ta-
núsító védjegyekre vonatkozó speciális szabály, melyek egy egyedi 
védjegy átruházása során nem alkalmazandók. Ez azonban a rend-
szertani értelmezésből következően nyilvánvalóan nem lehet így. 
Egyrészt a Vt. alapján sem, másrészt pedig a TLT alapján sem.

A Vt. 47. §-a rendelkezik a védjegybejelentések nyilvántartásáról 
és a védjegyek lajstromáról. Ezekbe be kell vezetni minden, a véd-
jegyjogokkal kapcsolatos tényt, körülményt és ezek változásait, így 
különösen a védjegy jogosultjának az adatait. Már ebből is az kö-
vetkezik, hogy az átruházás során bekövetkező jogutódlás tényét 
az SZTNH54-nak be kell jelenteni. De ezen túlmenően az említett 
szakasz (3) bekezdése azt is rögzíti, hogy a jóhiszemű és ellenérték 
fejében jogot szerző harmadik személlyel szemben a védjeggyel kap-
csolatos bármely jogra csak akkor lehet hivatkozni, ha azt a véd-
jegylajstromba bejegyezték. A 48. § (2) bekezdése alapján pedig az 
SZTNH-hoz benyújtott írásbeli – a védjegyoltalommal összefüggő 
jogok és tények tudomásulvételére irányuló – kérelemhez csatolni 
kell az annak alapjául szolgáló közokiratot vagy teljes bizonyító ere-
jű magánokiratot.

A TLT 11. cikke ezzel összhangban mondja azt, hogy a védjegy 
jogosultjában bekövetkező változás esetén minden, az egyezményt 
ratifikáló ország erre a célra létrehozott hivatala, esetünkben az 
SZTNH, köteles a védjegylajstromba történő bejegyzés iránti kérel-
met értesítésbe foglalni, melyet az új jogosult vagy annak képvise-

54 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
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lője aláír, és megjelölik benne a vonatkozó lajstrom lajstromszámát 
és a bejegyzendő változást. Ennek bizonyításához a TLT megenge-
di, hogy bármely részes ország megkövetelje a kérelem benyújtása 
mellett, hogy az alábbiak valamelyikét csatolják: (a) a szerződés 
másolatát, amely másolattal kapcsolatban az eredeti szerződéssel 
való megegyezést igazoló közjegyzői vagy egyéb más illetékes álla-
mi hatósági hitelesítés követelhető meg; (b) a jogosult személyében 
történt változást bemutató szerződés kivonatát, amellyel kapcsolat-
ban közjegyző vagy más illetékes állami hatóság általi hitelesítés kö-
vetelhető meg, hogy az a szerződés hű kivonata; (c) nem hitelesített 
átruházási bizonylatot a TLT Végrehajtási Szabályzata által előírt 
formában és tartalommal, mind a jogosult, mind az új jogosult alá-
írásával ellátva; (d) nem hitelesített átruházási okiratot a Végrehaj-
tási Szabályzat által előírt formában és tartalommal, mind a jogo-
sult, mind az új jogosult aláírásával ellátva.

Ha a védjegy átruházása cégösszeolvadással történik, a Vt. alap-
ján megfelelő bizonyítóerejű okiratként az SZTNH elfogadja a 
cégkivonat hiteles másolatát, vagy egyéb illetékes hatóság által a 
 cégösszeolvadást tanúsító okiratot. Ha pedig az átruházásra bírósá-
gi határozat útján kerül sor, értelemszerűen a bírói határozat fog a 
bejegyzés alapjául szolgálni.

Mivel a Vt. az itt leírtakhoz hasonló distinkciót nem tesz, csupán 
megfelelő bizonyító erővel rendelkező okiratot kíván meg, ezért vé-
leményem szerint a TLT által ajánlott lehetőségek közül az SZTNH 
előtt bármelyik forma megfelel az átruházás bizonyítására.

Ezek alapján tehát, noha a Vt. ezt csak az együttes védjegy át-
ruházása esetén emeli ki, a szabályozás rendszeréből következően 
minden védjegyátruházást szükséges a lajstromba bejegyeztetni, 
melynek alapjául valamilyen írásbeli dokumentum szükséges.  Ebből 
eredően az átruházási szerződés is csak írásbeli lehet, ugyanis hiába 
kötik meg szóban, a bejegyzéshez szükséges tényeket, amik a szer-
ződés lényeges elemei, írásban kell benyújtani, és ezzel a szerződés 
írásbelivé válik. Ez az írásbeliség nem törvényi feltétel, így elmara-
dása nem is eredményezi az átruházási szerződés érvénytelenség, 
de joghatás kiváltására mindaddig nem lesz alkalmas, amíg a szük-
séges feltételek teljesítése mellett a bejegyzést meg nem teszik. 
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A szerződéses főkötelezettségek: átadás és vételár megfizetése

Az adásvétel analógiájára az átruházási szerződésben a felek főköte-
lezettségei a védjegy „átadása” és az ellenérték megfizetése. Az adás-
vételi szerződés során csak akkor keletkezik tulajdonjog a vevő olda-
lán, hogyha számára a dolgot ténylegesen vagy jelképesen át is adták. 
Ez – latin kifejezéssel élve traditio – szükséges a célzott joghatás, 
vagyis a tulajdonszerzés kiváltásához. De ez vajon hogyan értelmez-
hető a védjegyek vonatkozásában? Hiszen nem testi dolgok, ezért 
fizikai értelemben átadni sem lehet azokat, így a traditio minden 
formája fogalmilag kizárt. A tulajdonszerzés érvényes jogcíme az át-
ruházási szerződés, és maga a tulajdonszerzés csak az SZTNH lajst-
romába történő bejegyzéssel következik be. Ez hasonló az ingatlanok 
adásvételéhez, hiszen a vevő ott is csak az ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzéssel válik tulajdonossá. Tulajdonképpen azt mond-
hatjuk, hogy mind a két esetben egy konstitutív hatályú közigazga-
tási aktus veszi át a traditio szerepét, és váltja ki a tulajdonszerzést.

Az ellenérték vonatkozásában megállapítható, hogy a védjegy át-
ruházása lehet ingyenes és visszterhes is. Mivel a polgári jogban a 
visszterhes szerződés a rendszerinti eset, a Ptk. 201. § (1) bekezdése 
felállítja a visszterhesség vélelmét, mely azt jelenti, hogy a szerző-
déssel kikötött szolgáltatásért ellenszolgáltatás jár, ha a szerződés-
ből vagy a körülményekből más nem következik.55 A legtisztábban 
jelentkezik a visszterhes jelleg azokban az átruházási szerződések-
ben, ahol a felek fix összegben kötik ki az ellenértéket. A védjegyek 
visszterhes átruházására az első példák magyar viszonylatban – 
még a rendszerváltást megelőzően – a gyógyszergyártók között ér-
hetők tetten. Ez egyébként nem véletlen, hiszen a védjegyátruházás 
az olyan vállalatoknál fordul elő a leggyakrabban, amelyeknek van 
mit eladniuk, rendelkeznek elegendő védjegyállománnyal és tarta-
lék védjeggyel. Ezek pedig az egyik leginkább piacorientált ágazat, 
vagyis a gyógyszeripar szereplői. A gyógyszeripar ugyanis világszin-

55 Bíró György: Kötelmi jog – közös szabályok, szerződéstan. Miskolc, Novotni 
 Kiadó, 2006. 257. o.
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ten is telített a védjegyekkel, s egy új védjegy bevezetése sokkal na-
gyobb gondot jelent, mint bármely más iparágban.56

A visszterhes ügyleteknél érdekes kérdés az átruházás ellenér-
tékének kiszámítása, és a szolgáltatás és ellenszolgáltatás között 
a feltűnő értékaránytalanság megállapíthatósága. A nyugati or-
szágokban már viszonylag kialakult a védjegyértékelés szempont-
rendszere, nálunk azonban még bizonytalanság van ezen a téren. 
Csécsy György a következő tényezőket tartja figyelembe veendő-
nek a vételár kiszámításánál:57 (a) A védjeggyel rendelkező válla-
lat jövedelmezősége (egy világcég védjegye nyilván többet ér, mint 
egy csődbe ment kelet-európai vállalat védjegye. Például 1992-ben 
a Marlboro védjegye 32 milliárd dollárt ért, ez mai árfolyamon 
48 milliárd dollárt jelent, a Tungsram védjegyét pedig 50 millió 
dollárért vásárolta fel a General Electric, ami a mai árfolyamra 
átszámítva majdnem  14 milliárd forint.). (b) Milyen erős a jelzés, 
támogatja-e esetleg a cégnév vagy az eredet-megjelölés. (c) A lajst-
romban szereplő árujegyzékek köre. Minél szélesebb ugyanis az 
adott védjegy árujegyzéke, a használata is annál sokrétűbb lehet, 
így az értéke is ezzel együtt növekszik. (d) Ugyanígy értéknövelő 
hatású, ha a védjegy több országban áll oltalom alatt. (e) A jelzés 
nemzetközi ismertsége, ezen belül pedig, hogy milyen régi az adott 
védjegy, mekkora a jó híre, ismertsége, a piaci bevezetettsége és a 
piacon való részesedése illetve a ráfordított befektetések. (f) A véd-
jegy által elérhető plusz jövedelem. Ezeknek a kiszámítására több, 
egymással szöges ellentétben álló elmélet is létezik, melyek ismer-
tetésére itt nem vállalkozom.58

A GK 52. számú állásfoglalás és a BH1992.39-es eseti döntés sze-
rint is a vagyoni értékkel rendelkező, forgalomképes szellemi alko-
tások – így köztük a védjegyek is – nem pénzbeli hozzájárulásként 
bevihetők a gazdasági társaságokba, vagyis apportálhatók. A szám-

56 Vida Sándor: Védjegy és vállalat. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
1982. 126-127. o.
57 Csécsy György: Védjegyjog és piacgazdaság. Miskolc, Novotni Kiadó, 2001. 194. o.
58 Lásd bővebben: Pepall, Lynne – Richards, Daniel J. – Norman, George: Piac-
elmélet. Modern megközelítés gyakorlati alkalmazásokkal. Budapest, HVG–ORAC 
Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008.



245A  M A G Y A R  É S  E U R Ó PA I  V É D J E G Y O L T A L O M . . .

viteli törvény szerint pedig kötelező az immateriális javakat és jogo-
kat a vállalkozás mérlegében feltüntetni. A könyv szerinti értékelés 
a védjegy pillanatnyi értékét határozza meg és amortizációval szá-
mol. Ez hosszú távon a védjegy elértéktelenedését eredményezné. 
A védjegyek azonban, ellentétben a fizikai dolgokkal, az időmúlás-
sal nemhogy értéküket vesztenék, hanem a használata miatt még 
értékesebbé válik. Ezért a védjegyek esetében a reálisabb képért egy 
fordított amortizációval kellene számolni, ez azonban jogszabályel-
lenes, ezért a mérlegben szereplő érték soha nem a védjegyek valós 
forgalmi értékét tükrözi. Emiatt gyakori, hogy a védjegyet nem is 
apportálják a vállalkozásba.59

Nézetem szerint a védjegyek esetében a feltűnő értékarányta-
lanság egy értelmezhetetlen probléma, ugyanis egy védjegy annyit 
ér, amennyit adnak érte. Mivel minden védjegy különböző az ol-
talmazott áru vagy szolgáltatás jellegét és a piaci jelentőségét ille-
tően is, lehetetlen bármiféle piaci árhoz viszonyítani egy konkrét 
szerződésbeli ellenértéket, nem lehet objektív mércével összemér-
ni a védjegyek értékét. Úgyis mondhatnánk, hogy minden védjegy 
árát tisztán a piaci viszonyok, a kereslet és a kínálat határozza meg, 
egymással össze nem hasonlítható módon. Minél nagyobb a gazda-
sági érdeke a vevőnek, annál nagyobb vételárat hajlandó megfizetni 
a védjegyért. Ha pedig valamelyik fél rosszul mérte fel a szerződés 
körülményeit, és ennek fejében olyan vételárat fizetett vagy fogadott 
el, amilyet a téves feltevése nélkül nem tett volna, tévedésre hivat-
kozva még mindig megtámadhatja a szerződést.

A szerződéses mellékkötelezettségek: tájékoztatás és helytállás

A szerződéses mellékkötelezettségek közül elsőként tájékoztatási 
kötelezettséget emelném ki. A védjegy eredeti jogosultja köteles a 
jogszerzőt a védjegyhez kapcsolódó jogokról és az azzal kapcsola-
tos terhekről tájékoztatni. Köteles továbbá az ilyen körülményekre, 
illetve jogokra és terhekre vonatkozó iratokat a jogszerzőnek átad-
ni. Ez a tájékoztatási kötelezettség fellelhető az adásvétel szabályai 

59 Csécsy, 2001. I. m. 195. o.
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között is, de ugyanúgy levezethető a kölcsönös együttműködés és 
tájékoztatás alapelvéből is.

A második mellékkötelezettség a védjegy tulajdonjogának át-
ruházásának megfelelősségéért való teljes körű helytállás. Ennek 
a helytállásnak az adásvétel esetén két formája van, a jogszavatos-
ság és a kellékszavatosság. Lévén a védjegy nem dolog, így a kellék-
szavatosság e körben értelmezhetetlen. Annál lényegesebb viszont 
a jogszavatosság kérdése. Az átruházó felel azért, hogy harmadik 
személynek ne legyen olyan joga a védjegyen, amely a tulajdonjog 
megszerzését akadályozza vagy korlátozza. Ez a védjegyek esetében 
tipikusan egy harmadik személy általi licenciát vagy a védjegyen 
fennálló zálogjogot jelent. Ha a tulajdonszerzést akadályozó jog áll 
fent, a vevő jogosult az átruházót az akadály elhárítására felhívni, 
biztosítékot követelhet vagy elállhat az ügylettől. Felróható jogsza-
vatossági hiba miatt kártérítési igénnyel is felléphet. Ha a tulajdon-
szerzést csupán korlátozó, és nem akadályozó jogról van szó, a vevő 
ugyancsak követelheti a tehermentesítést, ha ezt az eredeti jogosult 
nem teljesíti, akkor a vevőnek jogában áll a tehermentesítést a vétel-
ár terhére elvégezni. Ha ezek lehetetlennek bizonyulnak, az ellenér-
ték csökkentése is követelhető, illetve végső eszközként elállással is 
lehet élni. Ezalatt a vételár-visszatartás megilleti a vevőt.60

A csere, ajándék, „csendes” átruházás

Ritkább eset, amikor a felek egymás között csereügylet útján ruház-
zák át védjegyeiket. Mivel a Ptk. alapján a cserére az adásvétel szabá-
lyait kell alkalmazni, az eddigiekben és a későbbiekben leírtak a cse-
rére is vonatkoznak. Ehelyütt azt említjük meg, hogy előfordul olyan 
csereügylet is, ahol a csere közvetlenül nem jelentkezik az átruhá-
zási szerződésekben, és az SZTNH is csak annyit észlel, hogy a felek 
formálisan egymásra, ingyenesen átruházzák védjegyeiket. Az ilyen 
cserék a hivatalos iratokból nem tűnnek ki, akár egy egyszerű szó-
beli megállapodás is állhat mögötte. Ilyen mögöttes megállapodáson 
alapuló csere volt a Kőbányai Gyógyszerárugyár NEOCARBOLAX 

60 Bíró, 2003B. I. m. 38. o.
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és TANNOCARBON védjegyeinek átruházása az EGYT Gyógysze-
részeti Gyárra, mely cserébe a NUTROVIT védjegyet adta.

Az ingyenes átruházások meglehetősen ritkák, általában van 
mögöttük valamilyen más, visszterhes szerződés is, s csak ehhez 
kapcsolódik a védjegy átruházása. Ilyen például, ha a vevő megvesz 
egy gépparkot, hogy ezután ő gyártson le egy bizonyos terméket, s 
ezzel együtt ingyenesen átruházzák neki a termék védjegyét is. (lásd 
AMOLETT védjegy átruházása, 1977. november 25.)61

Előfordul az is, hogy a védjegy oltalmi ideje a végéhez közeledik, s 
a felek nem látják annak értelmét, hogy átruházási szerződést kösse-
nek, inkább megállapodnak abban, hogy a védjegy tulajdonosa nem 
újítja meg a védjegyet, és azt majd a hallgatólagos jogutód a saját ne-
vére bejelenti. Ez a megoldás több országban járható, nálunk azon-
ban a Vt. 5. § (2) bekezdés b) pontja két éves türelmi időt ír elő a meg-
szűnést követően, s ezzel kizárja a „csendes” átruházás lehetőségét.62

A védjegyekre az átruházási szerződésben a felek kiköthetik az 
eredeti jogosult elővásárlási jogát, visszavásárlási jogát vagy vételi 
jogát. Ezekre a Ptk. szabályai megszorítás nélkül alkalmazhatók. 
Fontos azonban kiemelni, hogy a szerződéses elővásárlási jogot 
megelőzi a törvényes, így ha az átruházás során közös védjegyolta-
lom keletkezik, és az egyik jogosult el kívánja adni a saját hányadát, 
hiába kötöttek ki az átruházási szerződésben az eredeti jogosult szá-
mára elővásárlási jogot, azt meg fogja előzni a másik jogosult törvé-
nyes elővásárlási joga.

Eljárási kérdések

A Vt. – csakúgy, mint a CTMR263 – lehetővé teszi a védjegyek átru-
házását az árujegyzék valamely részére vonatkozóan, és ugyanúgy 
a szerződésre nézve semmisségi okként nevezi meg azt, ha az átru-

61 Vida, 1982. I. m. 126. o.
62 I. m. 118. o.
63 A Tanács 2007/2009 EK rendelete a közösségi védjegyről, (a továbbiakban: 
CTMR2). 2009-ben lépett hatályba, felváltva a közösségi védjegyekről szóló első, 
1994-ben kelt rendeletet.



248 K E S E R Ű  B A R N A  A R N O L D

házás folytán a megjelölés megtévesztővé válna. Az ilyen szerződés 
tehát az átruházás törvényes akadálya. Ugyanez a semmisségi ok 
állhat fent abban az esetben is, ha a jogosultnak van még az átruhá-
zott védjegyhez hasonló, vagy azzal összetéveszthető védjegye.

A TLT 11. cikk (1) bekezdésének i) pontja alapján, ha az alkal-
mazandó jogszabályok engedik, hogy a védjegyek átruházása ne 
terjedjen ki a védjegy összes áru- és szolgáltatásosztályára, vagyis 
részlegesen is átruházhatók, akkor a tagállamok iparjogvédelmi 
hivatalainak – így az SZTNH-nak is– kötelező új lajstromot készí-
teniük azokra az áru- és szolgáltatásosztályokra vonatkozóan, me-
lyekben bekövetkezett a jogutódlás. Ez ugyanúgy új lajstromszámot 
eredményez, mint a közösségi védjegyek ilyetén átruházása. Ebben 
a vonatkozásban azonban a Vt. és a TLT szabályai között ellentmon-
dás tapasztalható. Megkeresésemre az SZTNH úgy nyilatkozott, 
hogy az ilyen átruházások során nem hoznak létre új lajstromot, 
csak az eredetiben változtatják meg a jogosultak számát, és tüntetik 
fel a jogutódot. Más lehetőséget a Vt. nem is enged, hiszen a véd-
jegyoltalom megosztását egyedül a védjegyjogosult kérheti, hivatal-
ból az SZTNH nem teheti meg. Ráadásul a megosztási eljárás díja az 
ügyfélre nézve jelentős többletköltséget is terhelne, így egyrészt jogi 
lehetőség hiányában, másrészt az ügyfelekre is kedvezőbb eljárási 
feltételekkel a jelenlegi gyakorlat az egyetlen megoldás. Mivel a TLT 
e tárgyú rendelkezése – ellentétben a legtöbb pontjával – imperatív, 
és nem feltételes módot alkalmaz, a jogalkotónak mielőbb meg kel-
lene teremtenie a Vt. és TLT közötti összhangot, hogy hazánk eleget 
tegyen e nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségének.

A Vt. 45. §-a alapján az SZTNH előtti eljárások nyelve magyar. 
Az átruházás bejegyzése iránti kérelmet be lehet nyújtani idegen 
nyelven is, ilyenkor azonban az SZTNH magyar nyelvű fordítás be-
adását írhatja elő. Hitelesített fordítást vagy felülhitelesített okiratot 
viszont csak abban az esetben kérhet a hivatal, ha alappal vonható 
kétségbe a fordítás pontossága vagy a külföldi okirat tartalma.

A TLT 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja rögzíti, hogy a kére-
lem benyújtására vonatkozó követelmények tekintetében nem lehet 
elutasítani azokat az átruházás bejegyzésére irányuló kérelmeket, 
amelyek Végrehajtási Szabályzatban előírt űrlappal megegyező for-
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mában nyújtottak be.64 Hasonlóan a közösségi védjegyek átruházá-
sához, a TLT kötelezővé teszi, így hazánkban is alkalmazandó, hogy 
több védjegy átruházása esetén is elegendő egy átruházás bejegyzé-
sére irányuló kérelem, ha az eredeti jogosult és a jogutód mindegyik 
lajstrom tekintetében azonos és a kérelemben megadták az összes 
lajstrom lajstromszámát.

Az e célt szolgáló 4-es számú űrlapon egyaránt lehetséges már 
lajstromozott védjegyek és még nem lajstromozott védjegybejelen-
tések átruházását kérni. Az árujegyzékben bekövetkező változások 
feltüntetésére három módon van lehetőség. Az első és legegysze-
rűbb eset, ha a jogutódlás minden áruosztályra vonatkozóan bekö-
vetkezik. A kérelmezőnek ez csak egy tollvonást jelent. Abban az 
esetben, ha az átruházás csak részleges, az űrlapon különbséget kell 
tenni aszerint, hogy csak egy védjegy kerül átruházásra, vagy több, 
de ezek közül legalább egyet részlegesen ruháznak át. Mindkét eset-
ben le kell jegyezni, hogy mely áru- és szolgáltatásosztályokra nézve 
szerzi meg az oltalmat az új jogosult. Amelyekről nem rendelkez-
nek, automatikusan maradnak a régi jogosultnál. Az utóbbi esetben, 
vagyis ha több védjegy közül nem az összeset ruházzák át részlege-
sen, egy külön lapra is szükség van, és az egyiken kell feltüntetni 
azokat, amelyeken teljes körű lesz a jogutódlás, és a másikon azokat, 
melyekre nézve csak részleges.

A jogosult személyében történő változásnál amellett, hogy meg 
kell jelölni a változás okát: átruházás, cégösszeolvadás vagy egyéb, 
csatolni kell az ezeknek a tényeknek az igazolását szolgáló, a fentebb 
felsorolt dokumentumok valamelyikét. Olyan szerződés vagy okirat 
alapján nem teljesíti az SZTNH a bejegyzésre irányuló kérelmet, 
amely alaki hiány miatt érvénytelen, vagy amelynél jogszabály által 
előírt hatósági jóváhagyás hiányzik, avagy ha az okirat tartalmából 
nyilvánvalóan annak érvénytelensége következik. De ha a kérelem 
vagy a csatolt mellékleteinek a hiányossága pótolható, az SZTNH 
hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet, melynek eredménytelen eltelte 
után a kérelmet visszavontnak kell tekinteni. A határidőt az SZTNH 

64 Az űrlapokat lásd: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/forms.html (Letöltés 
ideje: 2010. március 21.)
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állapítja meg azzal, hogy a Vt. 41. § (2) bekezdése alapján ennek leg-
alább harminc napnak kell lennie.

Attól függően, hogy a védjegy jogosultja, vagy védjegybejelentés 
esetén a bejelentője, természetes vagy jogi személy, fel kell tüntetni 
az adataikat. Ha több ilyen személy van, külön oldalon mindegyi-
kükkel hasonlóképpen kell tenni. Ha a jogosult vagy bejelentő nevé-
ben vagy címében változás következett be, és ezt nem jegyeztették 
be a lajstromba, ezen a nyomtatványon az azt alátámasztó okiratok 
csatolásával még megtehetik.

Ezt követően az új jogosult adatait kell megadni. Jogi személyek 
esetében a teljes megnevezés kell, nem elég a rövidített vagy a ke-
reskedelemben használatos megjelölése. Azt is meg kell adni, hogy 
milyen típusú jogi személyről van szó, illetve azt az államot, vagy 
ha van olyan, annak területi egységét, amelynek joga szerint alapí-
tották. Természetes vagy jogi személytől függően, fel kell tüntetni 
az állampolgárságot, a székhelyet, és ha van, a telephelyet is. Ha az 
átruházás során több új jogosult keletkezik, a kérelemben külön ol-
dalakon kell feltüntetni a többiek adatait.

A TLT 11. cikk (1) bekezdése alapján a védjegyek átruházására irá-
nyuló kérelmet benyújthatja az eredeti jogosult és az új jogosult is kü-
lön-külön, vagy akár együttesen is. A felek helyett a képviselőik is eljár-
hatnak. Ha az ügyfél rendelkezik képviselővel, akkor a képviselő nevét 
és elérhetőségeit fel kell tüntetni. A meghatalmazást nem muszáj a 
kérelemmel egyidejűleg csatolni, azt egy későbbi időpontban is meg 
lehet tenni. Ha a meghatalmazást az SZTNH korábban már nyilván-
tartásba vette, akkor annak a sorszámát kell feltüntetni. A Vt. 44. §-a 
alapján a külföldi személyeknek az SZTNH előtti eljárásokban kötele-
ző szabadalmi ügyvivőt vagy ügyvédet a képviseletükkel megbízniuk.

A kérelemben rendelkezni kell a díjfizetés módjáról, a pénznemé-
ről és a díj nagyságáról. Utóbbi meghatározása természetesen nem 
az ügyfélen múlik. Az SZTNH előtti iparjogvédelmi eljárások igaz-
gatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005 (IV. 12.) GKM rendelet 16. 
§-a minden iparjogvédelmi jogutódlás tudomásulvételére irányuló 
kérelemre ügyenként 15 000,- Ft-os díjat szab. Kérdéses, hogy abban 
az esetben, ha a részleges átruházás folytán az újonnan keletkező 
lajstrom több mint három áru- vagy szolgáltatásosztályt tartalmaz, 
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kell-e a közösségi védjegyek átruházásánál leírtakhoz hasonló mó-
don plusz díjat fizetni. Ez közvetlenül nem következik a rendelet 
szövegéből. A védjegybejelentések esetében a harmadik áruosztály 
felett minden osztályért 32 000,- Ft-ot kell fizetni. Ha tehát a kö-
zösségi védjegy átruházásához hasonlóan a harmadik felett minden 
osztályért fizetni kell, akkor a következő, kissé aránytalan helyzet 
áll elő: ha csak három áruosztályra vonatkozik az átruházás, a fize-
tendő díj 15 000,- Ft, de ha négyre, akkor már 47 000,- Ft.  Mivel a 
részleges átruházás következtében a jogutódlással érintett áruosz-
tályok vonatkozásában kötelező új lajstromot létrehozni, olcsóbb 
lehet az átruházás díja, ha külön kérelmekben hármasával ruház-
zák át az áruosztályokat. Így minden átruházásért csak az alapdíjat 
kell kifizetni, és a jogosult eltérő lajstromszámokon lesz a jogosultja 
ugyanannak a védjegynek, hármas áruosztályokra lebontva.

Az átruházás bizonyítására szolgáló dokumentumoknak két 
 típusát is tartalmazza a Végrehajtási Szabályzat. Az ebben közzétett 
5-ös számú formanyomtatvány az átruházási bizonylat, melynek ki-
töltésével a felek azt tanúsítják és ismerik el, hogy az átruházás szer-
ződéses utón megtörtént. A bejelentési kérelemhez hasonlóan ezen 
a nyomtatványon is fel kell tüntetni a megjelölések lajstromszámát 
vagy bejelentési számát, az átruházással érintett áruosztályokat, 
 illetve az átruházó és a jogutód adatait.

A 6-os számú űrlappal átruházási okirat készíthető, mely nem 
csak tanúsítja az átruházást, de annak részleteit is magában fog-
lalja. A bizonylatban feltüntetett adatokon túlmenően tehát meg 
kell határozni azt is, hogy a védjegyet csak önmagában, vagy pedig 
a vállalkozással vagy annak egy részével együtt ruházták-e át. Ha 
pedig több védjegy szerepel a kérelemben, akkor ebben a vonatkozá-
sukban mindegyikről rendelkezni kell. Ezzel együtt figyelembe kell 
venni a részleges átruházás kapcsán az árujegyzék megosztását is.

Az ellenszolgáltatás fajtáját is meg kell határozni. Ez lehet pénz, 
vagy pénz mellett egyéb értékkel bíró ellenszolgáltatás is. Molnár 
István szerint a szellemi termékek vételárának meghatározása át-
ruházási szerződésben csak pénzben történhet.65 Ezzel a magam 

65 Molnár, 2007. I. m. 149. o.
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részéről nem értek egyet, mert egyrészt – ahogy a fentiekben már 
volt róla szó – lehetőség van ingyenes átruházására és cserére is, 
így ezekben az esetekben nincs, vagy nem pénz az ellenszolgáltatás. 
Másrészt ez, a TLT által kötelezően elfogadandó űrlap is lehetővé 
teszi pénzen kívül más ellenszolgáltatás meghatározását. Vida ész-
szerűségi szempontokra támaszkodva azt javasolja, hogy a vételár 
megfizetését úgy kössék ki a felek, hogy az az SZTNH átruházást 
bejegyző határozata után váljon esedékessé. Végezetül pedig a ké-
relmet keltezéssel és aláírással, és ha van, pecséttel is el kell látni.

A KÖZÖSSÉGI VÉDJEGY ÁTRUHÁZÁSA

A közösségi védjegy tulajdoni tárgyként való elismerése

A közösségi védjegyek átruházására vonatkozó szabályok vizsgála-
takor jogforrási kiindulópontként a CTMR2 17. cikkét kell szem-
ügyre vennünk, amely az átruházás címet viseli. A közösségi véd-
jegyeket elismerik, mint a tulajdon tárgyát, amelyek elkülönülten 
léteznek attól a vállalkozástól, melynek áruit vagy szolgáltatásait 
jelölik. Néhány régebbi, nemzeti védjegyjoggal ellentétben azonban 
a rendelet e tekintetben nem tesz különbséget a védjegybejelentés és 
a már lajstromozott védjegy között. A bejelentés is ugyanúgy lehet 
a tulajdon tárgya.66 Ezt juttatja érvényre a rendelet 24. cikke, ami a 
bejelentésekre is alkalmazni rendeli az átruházásra, a használati en-
gedélyre és az egyéb dologi jogokra vonatkozó szabályokat. Ha a be-
jelentés kerül átruházásra, akkor az átruházás tényét már a védjegy-
bejelentés iratain is feltüntetik, s csak ezt követően – amennyiben 
lajstromozzák – tüntetik fel az új jogosultat a védjegylajstromban. 
E fejezetben ahol védjegy szerepel, ott a védjegybejelentést is értjük 
alatta. Az esetleges különbségekre külön felhívjuk a figyelmet.

66 Farwell, Keith – Abnett, Richard: The Community Trade Mark Handbook. Vol. 
1. London, Sweet & Maxwell, 2001. [Hatályosítva 2009 decemberében]. 17–011. o.
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A kérelem benyújtása

Az átruházás bejegyzését akár az eredeti jogosult, akár a jogutód ké-
relmére be kell jegyezni és meg kell hirdetni. Az eljárás során az fog 
ügyfélnek minősülni, aki a kérelmet benyújtotta. Ha közösen nyúj-
tották be a kérelmet, az OHIM67 a leendő jogutódot tekinti ügyfél-
nek, mert minden valószínűséggel neki van a nagyobb érdekeltsége 
abban, hogy a kérelem a lajstromban bejegyzésre kerüljön.

Ha az átruházás bejegyzésére irányuló kérelmet többen nyújtot-
ták be – több eredeti, közös védjegyjogosult vagy több leendő, közös 
védjegyjogosult – a hivatal a kijelölt közös képviselő részére kéz-
besíti az ügy iratait. Ennek hiányában főszabályként azt a felet kell 
képviselőnek tekinteni, akit a bejelentésben elsőként megneveztek. 
Ha ez az első helyen megnevezett személy hivatásos képviselővel 
rendelkezik, a hivatal neki fog kézbesíteni, és nem a félnek. Abban, 
és csakis abban az esetben, ha az első helyen megnevezett személy 
nem rendelkezik hivatásos képviselővel, de az ügyben résztvevő va-
lamelyik fél köteles hivatásos képviselőt megbízni, ezt a megbízottat 
kell közös képviselőnek tekinteni. Ha ezek a szabályok valamilyen 
okból nem alkalmazhatók, a hivatal felhívja a feleket, hogy két hóna-
pon belül jelöljenek ki közös képviselőt. Ha pedig ennek nem tesz-
nek eleget, a képviselőt a hivatal fogja kijelölni.

Ha a kérelmet az eredeti jogosult – már korábban megjelölt – 
képviselője nyújtja be és írja alá, az OHIM megvizsgálja, hogy be-
nyújtották-e korábban a képviselő meghatalmazását. Ha a jogutód 
hatalmaz meg képviselőt, és az nyújtja be a kérelmet, csatolni kell 
mellé a meghatalmazást is, vagy hivatkozni kell a meghatalmazás 
azonosítószámára, ha a képviselőt a hivatal korábban már bejegyez-
te. Amennyiben a képviselő a meghatalmazását nem nyújtja be, és 
ezt a hiánypótlásra történő felszólítás után sem teszi meg, az eljá-
rás a fentebb leírtak szerint úgy fog folytatódni, mintha a fél nem is 

67 Az alicantei székhelyű Belső Piaci Harmonizációs Hivatal, angolul Office for 
Harmonisation in the Internal Market (a továbbiakban: OHIM). 1996. január 1-jén 
kezdte meg működését, mint közösségi védjegyhivatal, így ettől kezdődően beszél-
hetünk ténylegesen is funkcionáló és élő közösségi védjegyrendszerről.
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rendelkezne képviselővel. Ebben az esetben a bejelentés benyújtásán 
kívül a képviselő minden más nyilatkozata hatálytalan.

Ha a képviselő mind az eredeti jogosultat, mind pedig a jogutó-
dot is képviseli, a bejelentést mindkét fél nevében alá kell írnia, és 
mindkét féltől meghatalmazással kell rendelkeznie.

Az a természetes vagy jogi személy, akinek lakóhelye vagy székhe-
lye, üzleti tevékenységének fő helye vagy valóságos és működő ipari 
vagy kereskedelmi telephelye nem a Közösségen belül van, a közös-
ségi védjegy bejelentését kivéve minden eljárásban, így az átruházás 
bejelentése során is köteles egy hivatásos képviselőt megbízni.

Az átruházás alaki kellékei

A közösségi védjegyek átruházásának formai kritériuma az írás-
beliség. Ez azért szükséges, mert az OHIM csak érvényes, írásbeli 
szerződés alapján jegyzi be az átruházás tényét a védjegylajstrom-
ba. Az írásbeli forma alól a rendelet egy kivételt enged: amennyiben 
az átruházást jogerős bírói ítélet mondja ki, szükségtelen a feleknek 
azt írásba foglalni. Egyébként az írásbeliség hiánya alaki hiba mi-
atti érvénytelenségi ok, ráadásul annak súlyosabbik formája, vagy-
is semmisségi ok. A CTMR168 végrehajtásáról szóló 2868/95/EK 
bizottsági rendelet 31. szabálya alapján az átruházás bejegyzésére 
irányuló kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia: (a) a közös-
ségi védjegy lajstromszámát, védjegybejelentés esetén a bejelen-
tés számát; (b) a jogutód adatait (nevét, címét, állampolgárságát, 
a lakóhelye vagy székhelye szerinti államot, esetlegesen az egyéb 
elérhetőségeit); (c) ha az átruházás nem az árujegyzékben szereplő 
valamennyi árura vagy szolgáltatásra vonatkozik, azoknak az áru-
jegyzékben szereplő áruknak vagy szolgáltatásoknak az adatait, 
amelyekre az átruházás vonatkozik; (d) a szabályszerű átruházási 
okiratot; (e) a kérelem adott esetben tartalmazhatja a jogutód kép-
viselőjének nevét és székhelyét.

68 A Tanács 40/94/EK rendelete a közösségi védjegyről, (a továbbiakban: CTMR1). 
2009-ig volt hatályban, azt követően a CTMR2 szabályozza a közösségi védjegyeket, 
de a CTMR1 végrehajtási rendelete továbbra is hatályban maradt.
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A végrehajtási rendelet alapján az átruházás megfelelő igazolásául 
az alábbiak szolgálhatnak: (a) az átruházás bejegyzése iránti kérelem, 
ha azt a bejegyzett jogosult vagy képviselője, és a jogutód vagy annak 
a képviselője aláírja; (b) az átruházás bejegyzése iránti kérelem jog-
utód által történő benyújtása esetén a kérelemhez a bejegyzett jogo-
sult vagy képviselője által aláírt, csatolt nyilatkozat, amely szerint a 
jogosult hozzájárul a jogutód bejegyzéséhez; (c) az átruházás bejegy-
zése iránti kérelemhez kitöltött, a bejegyzett jogosult vagy képviselő-
je, valamint a jogutód vagy annak képviselője által aláírt, az OHIM 
által közzétett hivatalos átruházási formanyomtatvány vagy irat.

Az OHIM minden védjegyjogosultnak azt ajánlja, hogy az általa 
közzé tett formanyomtatvány útján jelentse be a védjegy átruhá-
zását. Ezt közvetlenül az OHIM-nak, az alicantei székhelyére kell 
elküldeni. A formanyomtatvány magyar nyelvű verziója a függelék-
ben megtekinthető.69

A bejelentés benyújtását követően a hivatal formai és tartalmi 
szempontból is vizsgálatot kezd. Az átruházást kellőképpen bizo-
nyítja, ha a felek a hivatal által közzétett átruházási okiratot vagy 
átruházási bizonylatot megfelelően kitöltik. Az átruházási okirat 
magában foglalja az átruházásban történő megállapodást is, míg a 
bizonylatban a felek csupán kijelentik, hogy az átruházás bekövetke-
zett. De egyébként nincs kizárva más bizonyíték sem, amely tudná 
tanúsítani a jogutódlás tényét. Abban az esetben, ha az átruházás 
bejegyzésére előírt feltételek nem teljesülnek, az OHIM hiánypót-
lásra szólítja fel a kérelmezőt. Amennyiben az a hivatal által előírt 
határidőn belül a hiányokat nem pótolja, a kérelme elutasításra kerül.

Átruházás vállalkozással együtt, illetve több védjegy és több 
jogosult az átruházásban

A CTMR2 17. cikk (1) bekezdése alapján a közösségi védjegy átru-
házható a vállalkozással együttesen, vagy attól függetlenül is. Arra 
az esetre, ha az egész vállalkozást ruházzák át, a rendelet azt a vé-
lelmet állítja fel, hogy az átruházási szándék kiterjedt a védjegyre is. 

69 Vö. Függelék
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Ha a feleknek eltérő szándékuk van, ezt a megállapodásukban ki kell 
kötniük. Akkor is megdől ez a vélelem, ha a körülményekből az kö-
vetkezik, hogy az átruházási akarat nem terjedt ki a védjegyre. Ha a 
védjegyet az egész vállalkozással együtt ruházzák át, és a védjegyát-
ruházásról külön megállapodás nem születik, úgy szükséges a beje-
lentéshez mellékelni a vállalkozás átruházását tanúsító szerződést.

Ha gazdasági társaságok között akképpen történik a védjegy átru-
házása, hogy a vállalkozások egyesülnek, vagy más módon univerzá-
lis jogutódlás áll be, az eredeti jogosult képviselője nem írhatja alá a 
bejelentést, hiszen jogilag már nem is létezik. Ezekben az esetekben 
a bejelentés mellé csatolni kell egyéb iratokat is, amelyek bizonyítják 
az egyesülést vagy a teljes jogutódlást, pl. cégjegyzék alapján stb. Ha 
ezekről a tényekről az OHIM-nek hivatalos tudomása van egyéb, az 
előtte folyó eljárások kapcsán, szükségtelen ilyen bizonyítékokat kér-
nie. Ezeket az iratokat egyébként nem kell közjegyzői aláírással ellátni, 
még csak az eredeti okirat sem szükséges, elég egy egyszerű fénymá-
solat is. Ellenben ha a hivatal részéről kétség merül fel az iratok pon-
tosságát, vagy valódiságát illetően, további bizonyítékokat is kérhet.

Ugyanezeket a szabályokat kell alkalmazni a vállalkozás átruhá-
zására irányuló előszerződés esetében is. Több védjegy, illetve véd-
jegybejelentés egyszerre történő átruházása szinte mindig a vállal-
kozások átruházásához vagy egyesüléséhez kötődik. Ilyen esetben, 
ha tehát mind a bejegyzett jogosult, illetve a bejelentő, mind pedig 
a jogutód megegyezik, lehetőség van több védjegy átruházására egy 
bejegyzési kérelem útján. Ha ezek a feltételek fennállnak, az OHIM 
elfogadja a kérelmet, de ha nem állnak fent, akkor részben el fogja 
utasítani azt. Ha valamelyik pozícióban többen vannak, akkor már 
külön-külön kell a bejegyzési kérelmeket benyújtani, és természete-
sen ennek megfelelően kell a szükséges díjat befizetni. Ez az eset áll 
fent többek között akkor, amikor egy védjegyet – a lentebb leírt mó-
don megosztva az árujegyzéket – különböző személyeknek adnak 
el. Ilyenkor egy eredeti védjegyjogosult van, de több jogutód.
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A részleges átruházás

A védjegy átruházható az árujegyzékben szereplő összes áruosztály-
ra, vagy azoknak csak egy részére vonatkozóan is. Ilyen értelemben 
tehát – hasonlóan a magyar szabályokhoz – megosztható a védjegy 
átruházása. Az így keletkező új bejelentés számára az OHIM egy 
új aktát nyit, amely tartalmazza az eredeti lajstromozás teljes irat-
anyagát, beleértve a részleges átruházásra vonatkozó bejegyzési ké-
relmet és a kapcsolódó levelezést. Az új bejegyzés számára a hivatal 
új lajstromszámot ad. A formailag újonnan keletkező védjegynek az 
elsőbbsége azonban nem az átruházás bejelentéséhez fog igazodni, 
hanem az eredeti védjegy elsőbbségi időpontját fogja megszerezni. 
Ezzel biztosítható, hogy ugyanabban a védelemben részesülhessen a 
részleges átruházással keletkező védjegy, mint az eredeti.

A részleges átruházásnak azonban vannak korlátai. Ha az átruhá-
zás következtében – a védjegy vagy a védjegybejelentés megosztásá-
val – több jogosult keletkezik, ügyelni kell arra, hogy az így létrejövő 
egyforma védjegyek az árujegyzékben szereplő áruk vagy szolgálta-
tások jellege, minősége vagy földrajzi származása tekintetében a fo-
gyasztók megtévesztését ne eredményezze.70 Ez leginkább a jó hírű 
védjegyek körében merül fel. Ha ilyen előfordulna, a hivatal a kérelem 
vizsgálatát követően megtagadja az átruházás bejegyzését mindad-
dig, amíg a jogutód hozzá nem járul ahhoz, hogy az oltalmat azokra 
az árukra vagy szolgáltatásokra korlátozzák, amelyek tekintetében a 
közösségi védjegy megtévesztő jellege már nem áll fenn. Ez a tilalom 
összefügg a védjegy-irányelv 12. cikk (2) bekezdésének b) pontjával, 
amely az oltalom megszűnési okaként tartja számon azt, ha a meg-
jelölés megtévesztővé válik. A végrehajtási rendelet 32-es szabálya 
a részleges átruházásra vonatkozó rendelkezéseket még azzal is ki-
egészíti, mintegy negatív kritériumként, hogy a megosztás során az 
átruházással érintett, illetve az átruházással nem érintett áruk és 
szolgáltatások vonatkozásában ne legyen átfedés. Másik oldalról vi-
szont, pozitív kritériumként, az eredeti védjegybejelentésben szerep-
lő összes áruosztályt el kell osztani a régi, és a formailag új védjegy 

70 Farwell – Abnett, 2001. I. m. 17–014. o.
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között. Végül pedig, az előbbi szabályokból is következően, az átru-
házás következtében a régi és új védjegybejelentésben összesítve nem 
lehet szélesebb az áruosztályok köre, mint az eredeti bejelentésben.71

Ha a részleges átruházás bejegyzésére irányuló kérelemben a 
felek nem rendelkeznek arról, hogy mely áruosztályok maradnak 
az eredeti védjegybejelentésben, a hivatal automatikusan csak 
azoknak az áruosztályoknak a vonatkozásában fogja bejegyezni az 
új védjegyet, amelyet a kérelemben megjelöltek, amelyekről pedig 
nem rendelkeztek, maradnak az eredeti védjegybejelentésben. Eze-
ket a szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha a nizzai osztályozás 
alapján a bejelentés az egyes áruosztályokon belül csak bizonyos 
kategóriákra vonatkozik. A részleges átruházás vonatkozásában az 
eredeti jogosultnak az eredeti lajstromozással kapcsolatos, függő-
ben lévő kérelmét az átruházással nem érintett bejegyzés és az új 
bejegyzés vonatkozásában is függőben lévőnek kell tekintetni. Ha 
ezután a kérelem után az eredeti jogosult már díjat fizetett, az nem 
követelhető a jogutódtól.

Földrajzi értelemben a közösségi védjegy viszont nem osztható 
meg. Ugyanis, eltérően a használati engedély adásától, az átruhá-
zást nem lehet a Közösségnek csupán egy részére, egyes tagálla-
maira korlátozni. E helyütt tehát a rendelet nem enged kivételt az 
egységesség kritériuma alól, így a közösségi védjegy unitárius jel-
lege miatt az átruházásnak a Közösség egész területén ugyanolyan 
hatállyal kell bírnia. Megjegyzendő, hogy a Közösség területe nem 
ér véget Európa határainál, ugyanis Franciaországnak, Spanyolor-
szágnak és Portugáliának vannak tengeren túli részei is, melyekre 
szintén kiterjed a közösségi védjegy átruházásának hatálya.

Gyakorló jogászok felhívják a figyelmet arra, hogy ha az egymás-
sal közeli kapcsolatban lévő felek közötti átruházás torzító hatással 
lenne a Közösségen belüli versenyre, például piacfelosztás útján, az 

71 Az OHIM honlapja, Guidelines Concerning Proceedings Before The Office 
For Harmonization In The Internal Market (Trade Marks And Designs), Part E, 
Section 4. Transfer. 4.5. Partial Transfers. http://oami.europa.eu/en/mark/marque/
directives/e4.htm#Heading4 (Letöltés ideje: 2010. március 19.)
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a Római Egyezmény 81. cikkébe ütköző lehet, ami a szabad versenyt 
és a kartellek visszaszorítását hivatott szolgálni.72

A lajstromba történő bejegyzésnek a következő adatokat kell tar-
talmaznia: az átruházás bejegyzésének a dátumát; az új jogosultnak 
a nevét és címét; amennyiben van, az új jogosult képviselőjének a 
nevét és címét.

Ha az átruházás az árujegyzék vonatkozásában csak részleges 
volt, akkor az alábbi adatokat is tartalmazza a bejegyzés: hivatko-
zás az eredeti védjegybejelentés lajstromszámára és az új bejelen-
tés lajstromszámára; azoknak az áruknak és a szolgáltatásoknak a 
jegyzékét, amelyek az eredeti bejelentésé maradtak; és azoknak az 
áruknak és szolgáltatásoknak a jegyzékét, amelyek az új bejelentés-
hez kapcsolódnak.73

A felszólalással érintett védjegybejelentés átruházása

Az OHIM kialakította egy gyakorlatot arra az esetre, amikor egy 
olyan megjelölést, pontosabban védjegybejelentést szándékoznak át-
ruházni, amely ellen a lajstromozási eljárásban egy külön felszólalási 
eljárás indult. Ilyenkor a hivatal levélben értesíti az ügyfeleket, hogy 
az átruházás bejegyzéséig felfüggesztik a felszólalási eljárást, holott 
erre jogszabályi kötelezettség nincsen, de az ésszerűség ezt diktálta.74

A CTMR2 17. cikk (6) bekezdése egyértelműen kimondja, hogy a 
jogutód számára a védjegyoltalomból eredő jogok csak a konstitutív 
hatályú bejegyzéssel nyílnak meg. Ennek a gyakorlatban az átruhá-
zásban olyankor lehet fontos szerepe, amikor egy bejelentés ellen 
az éppen átruházandó védjegy alapján felszólalásnak lenne helye. 
Ilyenkor a védjegy új jogosultjának nem kell azt megvárnia, amíg a 
lajstromba ténylegesen is bejegyzik jogosultként, hanem már akkor 
is élhet a felszólalási jogával, ha az átruházás bejegyzésére irányuló 

72 Farwell – Abnett, 2001. I. m. 17–016. o.
73 Az OHIM honlapja, Guidelines Concerning Proceedings Before The Office For 
Harmonization In The Internal Market (Trade Marks And Designs), Part E, Section 
4, Transfer. 4.7 Entry in the register, notification, publications. http://oami.europa.
eu/en/mark/marque/directives/e4.htm#Heading7 (Letöltés ideje: 2010. március 16.)
74 Farwell – Abnett, 2001. I. m. 17–024. o.



260 K E S E R Ű  B A R N A  A R N O L D

kérelmét az OHIM-nál iktatták. A két időpont ugyanis egymástól 
elválik, és ezalatt a felszólalásra nyitva álló – az ellentartott megje-
lölés bejelentésének meghirdetéstől számított – három hónap eltel-
het. Ezért az új jogosult igényérvényesítési lehetőségeinek korlátozá-
sát a minimálisra szorítandó, elég az is, ha az iktatás megtörtént.75

Az eljárás nyelve

A végrehajtási rendelet 95. szabálya alapján az átruházás bejegyzé-
sére vonatkozó kérelem – ha az átruházandó megjelölés még csak a 
bejelentési szakaszban van, tehát nincs lajstromozva – benyújtható 
a védjegybejelentés nyelvén, vagy a bejelentő által megjelölt máso-
dik nyelven. Ez a nyelv a Közösség bármely hivatalos nyelve lehet. 
Ha az átruházás egy már lajstromozott védjegyre vonatkozik, a beje-
lentést csak az OHIM hivatalos nyelveinek valamelyikén lehet meg-
tenni. Ezek a nyelvek az alábbiak: spanyol, német, angol, francia, 
olasz. Amennyiben a hivatal által közzétett formanyomtatvány út-
ján nyújtanak be kérelmet, a Közösség valamennyi hivatalos nyelvén 
– jelenleg 23 – elérhető formanyomtatványon meg lehet tenni a be-
jelentést, azzal a feltétellel, hogy az űrlap szöveges részeit az OHIM 
fent említett öt hivatalos nyelvének valamelyikén kell kitölteni.

Már volt róla szó, hogy egy bejegyzés iránti kérelemben szerepel-
het több védjegy vagy védjegybejelentés átruházása is, ha mindegyik 
megjelölésre vonatkozóan a szerződés pozíciókban ugyanazok a fe-
lek vannak. Ilyen esetben választani kell egy közös nyelvet, amelyik 
megfelelő mindegyik átruházandó védjegy szempontjából. Ha ilyen 
nincsen, akkor a kérelmeket egymástól elkülönülten kell kezelni.

A kérelemhez csatolt egyéb, felhasználandó iratok – tipikusan 
az átruházást tanúsító szerződések – a Közösség bármely nyelvén 
benyújthatók. Amennyiben ezeknek a dokumentumoknak a nyelve 
nem egyezik meg az eljárás nyelvével, akkor a hivatal előírhatja – te-
hát nem kötelező – 2 hónapos határidőn belül az iratok fordításának 
benyújtását vagy az eljárás nyelvén, vagy az eljárásban részt vevő fél 
által választott, az OHIM bármely másik hivatalos nyelvén. Ha a 

75 I. m. 17–025. o.
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fordítást a határidőn belül nem küldik meg, a hivatal a lefordítandó 
dokumentumot nem fogadja el, és be nem nyújtottnak tekinti.76

Az eljárási díj

A Bizottság 2869/95/EK rendelete szabályozza az OHIM előtti eljá-
rások díjait. E rendelet 2. cikkének 23. pontja alapján a dologi jogok 
átruházásának bejegyzése iránti kérelem díja 200 € védjegyenként. 
Ha több védjegy átruházását tartalmazza a kérelem, akkor a díj leg-
feljebb 1000 €, tehát legalább hat védjegy átruházása esetén csök-
ken a kérelem egységdíja. Ez az összeghatár érvényes akkor is, ha az 
átruházás egyszerre tartalmaz védjegyeket és védjegybejelentéseket 
is. Akkor is jár ez a kedvezmény, ha ugyan nem egy kérelemben, 
de egy időpontban nyújt be a védjegyjogosult átruházás bejegyzése 
iránti kérelmeket. Ha a védjegybejelentés háromnál több áruosz-
tályra vonatkozik, a harmadik felett minden áruosztály után 150 €-t 
kell fizetni. Ugyanez igaz arra az esetre is, ha a részleges átruházás 
során az újonnan bejegyzett védjegy több mint három áruosztály 
vonatkozásában nyer oltalmat.

Az OHIM honlapján található díjtáblázat szerint azonban 2005. 
július 25. óta az átruházás bejegyzésére irányuló kérelem díjmentes. 
Ezzel az a probléma, hogy nincs jogszabályi alapja. Az eredeti rende-
letet módosító rendeletek egyikében sem található olyan rendelke-
zés, ami a bejegyzést ingyenessé tette volna. Az OHIM által feltün-
tetett dátum a Bizottság 1042/2005/EK rendeletének hatálybalépési 
időpontja, ami a 2869/95/EK rendeletet módosította. Ez a jogforrás 
tartalmazott ugyan a 2. cikk 23. pontjára vonatkozó módosítást, ez 
azonban nem érintette a fizetendő díj nagyságát, csupán a táblázat-
ban szereplő rubrika bevezető mondatát változtatta meg. Vélemé-
nyem szerint ez pedig továbbra is magában foglalja a védjegyek átru-
házását, noha kifejezetten nem használja a rendelet ezt a kifejezést, 
mint korábban, csupán dologi jogok átruházásáról szól. De mivel a 
szabályozás logikája olyan, hogy azokat a kérelmeket is tartalmazza 
a rendelet, amelyek ingyenesek (ezek a 355/2009 EK rendelettel ke-

76 I. m. 17–026, 17–027. o.
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rültek bele az eredeti rendeletbe, s e módosításokat a magyar fordítás 
nem tartalmazza), nem tekinthetjük úgy, hogy a rendeletben nem 
szereplő átruházás bejegyzésére irányuló kérelem is ingyenes lenne. 
Az így kialakult ellentmondást célszerű lenne mielőbb rendezni.

A 9. cikk (1) bekezdése alapján a díjat csak akkor lehet befize-
tettnek tekinteni, ha a díj teljes összegét megfizették. Amennyiben 
ez nem történt meg, a határidő lejártát követően a hivatal köteles 
a befizetett összeget visszafizetni. Ha bármilyen okból a jogosult 
meggondolja magát és visszavonja az átruházás bejegyzése iránti 
kérelmét, ezt – ha szeretné visszakapni a befizetett díjat – legkésőbb 
addig a napig teheti meg, amelyiken a díjat befizette. Ezt követően a 
hivatal nem fogja visszatéríteni az adott összeget. Ilyenkor a csekk 
befizetési napja vagy az átutalás napja az irányadó időpont.

ZÁRSZÓ

Áttekintetve tehát a magyar védjegyek és közösségi a védjegyek átru-
házására vonatkozó anyagi jogi és eljárásjogi szabályanyagot, megál-
lapítható, hogy a korábban említett védjegy irányelv nem tartalmaz 
rendelkezéseket az átruházás szabályozására, így e tekintetben nin-
csen közösségi jogi jogforrási kötelezettségünk a jogharmonizáció-
ra. Ugyanakkor célszerűségi szempontból érdemes lenne a magyar 
szabályokat a közösségi védjegyre vonatkozó joganyaghoz közelíteni.

Anyagi jogi értelemben vett rendelkezéseket a CTMR2 szűk ke-
retek között tesz, elsősorban a lajstromozhatóságra vonatkozóan, 
de az átruházási szerződések tartalmára nézve nem támaszt felté-
teleket. Ez nem véletlen, hiszen egységes szerződési jog a Közössé-
gen belül nem létezik, és a létrejöttének valószínűsége is rendkívül 
kicsi és távoli. Így a közösségi védjegyek átruházási szerződéseire 
vonatkozó anyagi jogi szabályok tagállamonként eltérő forrásból, a 
nemzeti jogokból fakadnak. Ezen a területen a magyar magánjognak 
vannak hiányosságai. A hatályos Ptk. alapján adásvétel tárgya csak 
forgalomképes dolog lehet. Ez azt eredményezi, hogy a védjegyek 
átruházására az adásvétel szabályait legfeljebb analógia útján lehet 
alkalmazni. Mind a dologfogalom kibővítése, mind az átruházó 
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szerződések tárgyköreinek sajátos jogtárgyakkal való kiszélesítése 
megoldást nyújthatna. Az országgyűlés által elfogadott, ám az AB 
miatt hatályba nem lépett új Ptk. azonban szakított volna ezzel a me-
rev állásponttal, és elismerte volna a jogokat és követeléseket is, mint 
az adásvétel tárgyát. Ezzel a szemléletváltással a védjegyoltalom át-
ruházása is beemelhető lett volna a Ptk. keretei közé. A koncepciót a 
szakirodalom részéről rengeteg kritika érte, de véleményem szerint 
ez a megoldása pozitív hatással lett volna a védjegyjogra. Ha egy 
Ptk.-beli szerződéses konstrukció egyértelműen alkalmazható len-
ne a védjegyátruházásokra, az mind a szerződő felek, mind pedig 
a jogalkalmazó dolgát megkönnyítené. Ez persze egyelőre elméleti 
feltevés, de remélhetőleg a jelenleg készülő újabb Ptk. tervezet majd 
megoldást kínál a fentebb leírt tulajdonelméleti problémákra.

Eljárási vonatkozásban a jogutódlásra vonatkozó szabályok elma-
radnak attól a szinttől, amelyet a CTMR2 és a végrehajtási rendelet 
nyújt a közösségi védjegyek átruházásának esetére. A Vt.-hez kap-
csolódnak ugyan kormány és miniszteri szintű rendeletek a véd-
jegybejelentés alaki kellékeiről, vagy az SZTNH előtti elektronikus 
eljárásról, de véleményem szerint szükséges lenne egy, a 2868/95/
EK bizottsági rendelethez hasonló végrehajtási rendeletre, amely-
ben részletesen szabályozásra kerülhetne a védjegy átruházására 
irányuló eljárás. Eljárási vonatkozásban viszonylag egyszerűbb a 
tagállamok jogait egymáshoz közelíteni, és célszerűbb is lenne, ha 
egy nemzeti és egy közösségi védjegy átruházása során ugyanaz, 
vagy legalább hasonló eljárási rezsimek lennének alkalmazandók.

Hiányosságnak tartom, hogy az átruházási eljárás legtöbb vo-
natkozásában nincs is szabály a Vt.-ben vagy az ahhoz kapcsolódó 
rendeletekben, így azokat a TLT-ből és annak Végrehajtási Szabály-
zatából kell levezetni. Ezekkel viszont a probléma az, hogy kevés 
bennük a kötelezően alkalmazandó rendelkezés. Sok javaslatot tar-
talmaznak, de kötelezővé tételüket vagy elfogadásukat a tagállamok 
döntéshozóira bízzák. Ha pedig a jogalkotó ezeket nem implemen-
tálja, vajon mi a kötelezően alkalmazandó szabály? Nincs szabály, 
csak joghézag. Ilyen többek között a képviselet kérdése. Ahogy azt 
a fentiekben ismertettem, a közösségi védjegy átruházása során a 
képviselet meglehetősen apró részletekig szabályozott, már-már 
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kazuisztikusnak is tekinthető. Ezzel szemben a Vt.-ben általánosan 
véve is csak kevés rendelkezés van a képviseletre nézve, az átruházás 
vonatkozásában pedig egyáltalán nincsen.

Továbbá fontosnak tartanám, hogy az SZTNH az átruházások 
elősegítése érdekében külön, magyar nyelvű átruházási forma-
nyomtatványt dolgozzon ki. Mintát lehet venni mind az OHIM-tól, 
mind pedig a TLT Végrehajtási Szabályzatából. Mindezeket figye-
lembe véve szükségesnek érzem, hogy az átruházásra és az annak 
bejegyzésére irányuló eljárást részletesebben szabályozzák, akár a 
Vt.-ben, akár alacsonyabb szintű normában. Anyagi jogi szempont-
ból pedig a jövő kérdése, hogy az új Ptk. által – a szellemi tulajdon-
ra vonatkozó elméletek körében – milyen szemléletváltás indul el a 
magyar magánjogban.
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MOLNÁR ALBERTINA

Az államfői hivatalok szervezetéről1

„A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus
kezelésének képessége.”

Benjamin Constant 

BEVEZETÉS

Dolgozatomban a köztársasági elnököket segítő szerveket szeret-
ném bemutatni néhány állam példáján keresztül. Szemléltetem a 
különböző országokban az államfő jogosítványainak erősségét és a 
munkájukat támogató hivatalaik felépítését. Kutatásomat elsődle-
ges forrásokra építem, szakkönyveken túl jogszabályok elemzésével 
és a hivatalos államfői honlapok felhasználásával vittem véghez. 

Elsőként az államfői hatalmat és a különféle kormányzati formá-
kat mutatom be, mivel szükségesnek tartom a háttér ismertetését 
is, hiszen így tudjuk rendszerezni az egyes országokat. Ezt követően 
áttekintem az általam kiválasztott nemzetek alkotmányos szabályo-
zását annak érdekében, hogy a később említett államfői hivatalok 
működésének környezetét is bemutassam.

Dolgozatom nemzetközi összehasonlító elemzésre vállalkozik, 
kitekintést tesz más országok köztársasági elnökeinek hivatalaira. 
Ezeket a hivatalokat és szervezetüket a hazai szakirodalom egyelőre 
még nem mutatta be, így hiánypótlásra is törekszem. Szerkezetileg 
az utolsó fő részben bemutatom hazánk köztársasági elnöki hivata-
lának jogi státuszát, a Sólyom László alatt működött államfői hivatal 
apparátusellátottságát. Végül történeti-összehasonlító szemlélettel  

1 Ezúton mondok köszönetet témavezetőmnek, Smuk Péter docens úrnak a 
 tanulmány elkészítéséhez nyújtott értő támogatásáért.
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értékelő betekintést nyújtok a jelenlegi, a 2010-es változások sodrá-
ban átstrukturált köztársasági elnöki szervrendszerbe.

Témaválasztásomat indokolja, hogy a közelmúltban Európa ál-
lamfői meglepően sokat szerepeltek a médianyilvánosság előtt. 
A francia elnök konfliktusos politikája, a lengyel államfő tragikus 
halálesete, a német államfő váratlan lemondása, a magyar államfő-
váltás körüli viták mind-mind aktuálissá teszik a témát a tudomá-
nyos igényű gondolkodás számára is. A köztársasági elnök számos 
fontos tevékenységet lát el a hétköznapokban, hatáskörei több par-
lamentáris rendszerben is figyelemreméltók. Hivatala minden terü-
leten segíti kötelezettségei ellátásában, annak elemzése a szervezés- 
és államtudományok számára sok tanulsággal szolgálhat.

ÁLLAMFŐK ÉS KORMÁNYFORMÁK

Államfői hatalom megtestesítői az egyes kormányzati rendszerekben

Az államfői hatalom hosszú időn át az egyik legfontosabb témák 
közé tartozott alkotmányjogi és politológiai szempontból is. Később 
azonban ez a témakör másodlagossá vált, mert az államfők elvesz-
tették addigi befolyásukat a törvényhozásban és a végrehajtásban 
egyaránt. Ez alól kivételt jelentenek azok az országok, ahol az ame-
rikai típusú elnöki rendszer – ott az államfői és kormányfői funkció 
az elnök személyében egyesül – vagy a félprezidenciális kormány-
forma működik.2

Három fontos tényező alkotja az államfői hatalom erősségét: a 
történelmi háttér, az alkotmányos jogosítványok és az, hogy milyen 
módon nyeri el ezt a pozíciót. Az államfői pozíció egy rendszeren 
belül akkor erős, ha nincs történelmi ellenpélda, ha az alkotmány 
erős jogot biztosít a számára, és közvetlenül a választópolgárok vá-

2 Körösényi András – Tóth Csaba – Török Gábor: A magyar politikai rendszer. 
 Budapest, Osiris Kiadó, 2003. 553. o.; továbbá Hajdók Zsolt – Máté Jánosné (szerk.): 
Az államfő és a kormány. Az igazságszolgáltatás és ügyészség. Alkotmányjogi Füze-
tek 5-6. Budapest, Építésgazdasági és Szervezési Intézet, 1989. 16. o.
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lasztják. Azokban az országokban viszont, ahol negatív tapasztalat 
alakult ki az államfő hivatalával szemben, arra törekednek, hogy 
jogosítványai ne legyenek jelentősek, és örökletes módon nyerjék el 
hivatalukat (monarchia) vagy közvetett választással (köztársaság).3  
Ezt bizonyítja az európai kormányzati rendszerek két alapkövének 
tekinthető német kancellária típusú minta és a prezidenciális illetve 
parlamentáris kormányforma között elhelyezhető, az államfő el-
sőbbségével jellemezhető francia kormányzati rendszer is. Francia-
országnak a 20. században erős államfőre volt szüksége, így olyan 
hatalmat kellett juttatni a számára mely lehetővé tette, hogy ellen-
súlyozhassa a parlamentet. Míg Németországban a korlátlan hatal-
mon alapuló kormányrendszer után arra törekedtek, hogy olyan 
államszervezetet hozzanak létre, amely a demokrácia elveinek meg-
felel, valamint amelyben a törvényhozó hatalom túlsúlyban van.4 
Az Amerikai Egyesült Államokban például az államfő a végrehajtó 
hatalom egyedüli feje, Franciaországban feloszlathatja a Parlamen-
tet,5 míg hazánkban csak egy hosszabb (bonyolult) folyamat lezajlása 
után élhet ezzel az alkotmányos lehetőségével a köztársasági elnök.6

Parlamentáris kormányzati rendszer | A parlamentáris rendszerek-
ben a politikai államirányítás centruma a kormány és a parlament, 
ez a két központi állami szerv végzi a kormányzást. Az aktívabb 
faktor a kormány, a parlament a kormányt támogatja, ellenőrzi, 
szükség esetén féken tartja. Az államirányítás e két szerv együtt-
működése révén valósul meg.7 A modern parlamentáris rendszerek-
ben a kormányfő az egyik legfontosabb testületi szerv (a kormány) 
feje.8 Némely kormányzati feladat- és hatáskörrel rendelkezik az ál-

3 Körösényi – Tóth – Török, 2003. I. m. 553. o.
4 Csink Lóránt: Az államfő jogállása Európában és Magyarországon. Szeged, Pólay 
Elemér Alapítvány, 2008. 56. o.
5 Csink, 2008. I. m. 48. o.
6 Schmidt Péter: A politikai átalakulás sodrában. Budapest, Századvég Kiadó, 
2008. 169. o.
7 Sári János: A hatalommegosztás történelmi dimenziói és mai értelme avagy Az 
alkotmányos rendszerek belső logikája. Budapest, Osiris Kiadó, 1995.
8 Körösényi – Tóth – Török, 2003. I. m. 554. o.
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lamfő is, azonban ennek mértéke a konkrét kompetenciáktól függ. 
Az államfő nem igazán tölthet be politikaalkotó szerepet. Az álla-
mi egység megtartása, megóvása és képviselete az ő legfontosabb 
alkotmányból fakadó kötelezettsége.9 Az államfő a parlament és a 
kormány mellett a harmadik alkotmányos kormányzati szerv, de 
gyenge kompetenciákkal rendelkezik. Az államfő „semleges” hata-
lom, a napi politikai küzdelmek felett álló reprezentatív személyi-
ség. Magyarországon politikai rendeltetése csak kivételes esetekben 
elevenedik meg. A végrehajtás feje tehát nem az államfő, mint az 
USA-ban, hanem a miniszterelnök.10  Az „államfő” – mint speci-
ális alkotmányos szerv – a monarcha intézményéből fejlődött ki. 
A monarcha teljhatalmát fokozatosan időről-időre korlátozták és 
végül tiszta formális jogokra csökkentették le. Mindazonáltal alkot-
mányos szerv maradt és a demokratikus államelnöki intézménybe 
átültetődött. Az államfőnek rendszerint javaslattételi, kinevezé-
si joga van a kormányfőre vonatkozóan, de a parlamenti többség 
ellenében nem élhet ezzel a jogával. Az államfői tisztséget örök-
letes úton, választással, kinevezéssel, delegálással lehet elnyerni. 
A demokratikus köztársaságokban ez választással megy végbe, ami 
többféle formában valósulhat meg: nép általi közvetett vagy közvet-
len, illetve valamely szerv általi közvetett választással.11

Az angol és az északnyugat-európai parlamentáris monarchiák-
ban vált valóra a tiszta parlamentáris rendszer, itt az államfő önálló 
politikai rendeltetése valóban megszűnt. Ide tartozik például: Belgi-
um, Hollandia, Dánia, Norvégia és Svédország. A tiszta parlamen-
táris rendszerekben az államfőt megfosztották a tényleges hatalom 
gyakorlásától azáltal, hogy mindegyik intézkedéséhez ellenjegyzést 
írtak elő. Így az államfő jogosítványaival tartalmilag a kormányfő 
rendelkezhet. A köztársasági elnök minden intézkedését miniszter-
elnöki vagy miniszteri ellenjegyzéshez kötötték azért, hogy kiiktas-

9 Chronowski Nóra – Drinóczi Tímea (szerk.): Európai kormányformák rendszer-
tana. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2007. 22. o.
10 Bihari Mihály – Pokol Béla: Politológia. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 
2009. 505. o.; továbbá Chronowski – Drinóczi, 2007. I. m. 24-25. o.; Körösényi – 
Tóth – Török, 2003. I. m. 554. o.
11 Chronowski – Drinóczi, 2007. I. m. 24-27. o.
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sák a tényleges hatalomgyakorlásból.12 Tehát a tiszta parlamentá-
ris államfő jogilag lehet a végrehajtó hatalom feje, de ténylegesen 
nem az.13 Nagy-Britanniában a király vagy királynő szerepe szintén 
szimbolikus, csak patthelyzet kialakulásakor van fontos funkciója. 
A tényleges hatalom letéteményese a kormány.

Prezidenciális kormányzati rendszer | Az elnök ezekben az orszá-
gokban jelentős alkotmányos hatalommal rendelkezik, ennek kö-
vetkeztében a kormányi döntéshozatalban számottevő szerephez 
jut. Ő a végrehajtó hatalom kizárólagos letéteményese és az állam 
szimbolikus feje. Nagy önállósággal és széleskörű hatalmi jogosít-
ványokkal van felruházva. Ő a külpolitika irányítója és a fegyveres 
erők főparancsnoka is. Az elnök meghatározza a kormányzás po-
litikai irányvonalát, kormányzati döntéseket hoz. Az elnök nem 
függ a parlamenttől, de a két hatalmi ágat megtestesítő szervnek 
együtt kell működnie. Azért, hogy az elnök kiterjedt hatalma ne 
váljon túlhatalommá, lényeges szerepe van a „fékek és egyensúlyok” 
létesítésének. Ezek közé tartozik például: a határozott időre szóló 
megbízatás, a pozíció újra elnyerésének korlátozása, a parlament 
egyes döntésekben való részvétele. A prezidenciális rendszerekben 
erős hatalmi „diffúzió” állhat fenn.14 A prezidenciális kormányfor-
ma valóra váltását Európában sehol sem tudták elérni olyan szinten, 
mint ahogyan az USA-ban működik. Sőt az amerikai prezidenciális 
modell követése rizikós lehet az egykori közép-európai szocialista 
államokra nézve.15

Szemiprezidenciális kormányzati rendszer | Ezt a struktúrát az 
1958. évi francia Alkotmány alakította ki. Szemiprezidenciális 
jellegű országok közé sorolható: Finnország, Ausztria, Írország, 
Izland, Portugália és Franciaország. Az államszocialista rendsze-
rek bukása után több rendszerváltó államban szintén a félelnöki 

12 Bihari – Pokol, 2009. I. m. 505-506. o.
13 Bragyova András – Dezső Márta: A köztársasági elnök a parlamentáris rend-
szerekben. Budapest, MTA Államtudományi Kutatások Programirodája, 1989. 12. o.
14 Chronowski – Drinóczi, 2007. I. m. 30-32. o.
15 Csink, 2008. I. m. 45, 62. o. 
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rendszerhez hasonló politikai berendezkedés alakult ki. (Hor-
vátország, Fehéroroszország, Lengyelország, Románia, Bulgária, 
Oroszország, Ukrajna). Egyes államok esetében vitatható, hogy 
prezidenciális vagy parlamentáris kormányrendszerrel rendelkez-
nek-e.16 A politikai kultúra és a politikusi ambíciók miatt a francia 
kivitelezés maradéktalan, teljes átvétele vélhetően működésképte-
len struktúrát eredményezett volna.17 Mindezen európai országok-
ban a köztársasági elnöké az utolsó szó a kormány programjának 
meghatározásában. A félelnöki vagy félparlamentáris kormány-
zati rendszer kifejezéseket is használják e forma elnevezésére. 
Ezek a szókapcsolatok nem szinonimák, hanem fokozatokat fe-
jeznek ki, mivel a szemiprezidenciális kormányzati rendszerek-
ben az elnök hatalma erőteljesebb, mint a félparlamentáris eseté-
ben. A prezidencializmussal szemben e rendszerekben működik 
a parlamentnek felelős, miniszterelnök által irányított kormány. 
A parlamentáristól eltérően itt az államfőt közvetlenül választják, 
és meghatározó hatásköröket kap. A „kevert forma” alkotmányos 
berendezkedéseiben az elnök többletjogosítványokkal rendelkezik. 
Az államfő nem függ annyira a miniszteri vagy miniszterelnöki el-
lenjegyzéstől, és több szabad döntési jogosítvánnyal bír, mint a par-
lamentáris rendszerben. E típusnál az államfő a végrehajtó hatalom 
része. Fontos tisztázni, hogy ez a szemiprezidenciális berendezke-
dés nem a másik két verzióból ötvöződik, nem vegyes rendszer, ha-
nem a parlamentáris kormányzati rendszer egyik fejlődési iránya. 
A félelnöki rendszerekben a végrehajtó hatalom dualista jelleget ölt. 
Önálló, egyedi-speciális sajátosságai vannak. A szilárd társadalmi 
és parlamenti alappal rendelkező kormányt a politikailag vele szem-
ben álló államfő meg is béníthatja. Patthelyzetek alakulhatnak ki, 
amelyek az államfő és a kormány között konfliktusokat eredmé-
nyezhetnek.18 Ezt nevezzük kohabitációnak (cohabitation) ekkor az 
államfő és a parlamenti többség pártállása nem egyezik meg egy-

16 Chronowski – Drinóczi, 2007. I. m. 33. o.  
17 Csink, 2008. I. m. 56. o.
18 Chronowski – Drinóczi, 2007. I. m. 33-36. o. továbbá Bihari – Pokol, 2009. I. m. 
506-507. o. 
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mással. Ha a kohabitáció megvalósul, akkor a félelnöki rendszerek 
működése jobban hasonlít a parlamentáris kormányformáihoz.19 

Az osztrák államfő esetében a tiszta parlamentáris formától való 
eltérést az okozza, hogy közvetlenül és nem közvetetten nyeri el hi-
vatalát. Tehát nem a parlament jelöli ki a poszt betöltésére, hanem az 
állampolgárok választják meg. Duverger ezt „szemiprezidenciális” 
jellemvonásnak tekinti, mert az osztrák államfő ezután tényleges 
hatalmi jogosítványokkal nem rendelkezik. Az alkotmány számos 
jogosítványt felsorol az államfő hatáskörénél, de érdemi döntési 
jogosítványai igazából nem léteznek.20 Csupán a tisztség elnyerésé-
nek módja nem juttat erősebb jogkört az államfőnek, hisz az oszt-
rák elnöknek sincs számottevőbb szerepe, mint a magyarnak vagy 
németnek – ezért Ausztria félelnöki rendszerek közé sorolása sem 
egyértelmű a szakirodalomban.21  Az is megfigyelhető, hogy az iga-
zi hatalmat nem csupán az adott állam alkotmánya állapítja meg 
egy államfő számára. Nagyon fontos még a szóban forgó országban 
bevett gyakorlat és a hagyományok is.22 Például ha kizárólag csak a 
német alkotmányban foglaltakat vesszük figyelembe, akkor azt lát-
hatjuk, hogy annak alapján az állam legmagasabb rangú tisztségvi-
selője az több jogosítvánnyal rendelkezik, mint a francia. Azonban 
a gyakorlatban, mint tudjuk, a francia államfő érdemi befolyása szá-
mottevőbb. Összességében elmondható, hogy a szemiprezidenciális 
országokban az államfő vitathatatlan politikai súllyal rendelkezik. 
Ezt a modellt a parlamentáristól az államfői pozíció jellege külön-
bözteti meg: közvetlenül választják és nagyobb legitimálást, erőtel-
jesebb hatáskört birtokol.23

19 Mezey Barna – Szente Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmus- 
történet. Budapest, Osiris Kiadó, 2006. 612. o. 
20 Bihari – Pokol, 2009. I. m. 506. o., továbbá Pokol Béla: A magyar parlamentariz-
mus. Budapest, Cserépfalvi kiadása, 1994. 11. o. 
21 Körösényi – Tóth – Török, 2003. I. m. 554. o. 
22 Bragyova – Dezső, 1989. I. m. 2. o.
23 Csink, 2008. I. m. 46, 56. o. 
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Az alkotmányjogi háttér

Az alkotmányos szabályozásról általában | Minden állam a három 
fő kormányzati berendezkedéshez képest kialakítja a saját arcula-
tára legideálisabb, legmegfelelőbb modellt. Az államok eltérnek a 
fő sémáktól és sok esetben speciális megoldásokat alkalmaznak. 
A legfontosabb szempontot mindegyik ország szem előtt tartja: 
úgy kell kialakítaniuk a kormányzati rendszerüket, hogy szava-
tolni tudják a társadalom kormányozhatóságának fennmaradását. 
A parlamentnek és a kormánynak, a kormányzás tágabb politikai 
környezetének belső felépítését is garantálnia kell, hogy tökélete-
sítse a saját kormányzati rendszerét. Olyan kormányt kell megte-
remtenie, amely minimalizálni képes a konfliktusok felmerülését 
a különböző szervek között. Ezeknek a kritériumoknak akkor tud 
eleget tenni, ha rendszerszerű megoldásokat hoz létre, és ezek figye-
lembevételével fejleszti a kormányzás szervezeti mechanizmusait.24

Az általam vizsgált országokban az alkotmányok tartalmazzák 
az elnökre vonatkozó legalapvetőbb szabályozást, a következő főbb 
tárgyköröket érintve: az elnök általános alkotmányos funkciójának 
meghatározása; az elnök jogállása (megválasztás, összeférhetetlen-
ség, megbízatás megszűnése); az elnök hatáskörei, amelyek pozíci-
onálják a hatalmi „négyszögben”. Az államfőre vonatkozó alkotmá-
nyos szabályozások áttekintését szolgálja az alábbi táblázat:25

24 Chronowski – Drinóczi, 2007. I. m. 36-37. o. 
25 Forrás: Saját gyűjtés a nemzeti alkotmányokból. 
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Dolgozatomban szeretném bemutatni a fent említett fő kor-
mányzati rendszerek köztársasági elnökeinek egyes alkotmányos 
jogait és a munkájukat támogató hivatalok működését egy-egy eu-
rópai ország megoldásán keresztül. A köztársasági elnök hatáskörei, 
feladatai ismeretében jobban megérthetjük az alatta tevékenykedő 
hivatalaik munkáját. Az általam kiválasztott országok közé tartozik 
Németország, Franciaország, Lengyelország, és hazánk. Németor-

Tárgykör Franciaország Németország Lengyelország Magyarország

Funkció

Alkotmányvédelem, 
az államszerve-
zet működéséért 
visel felelősséget. 
Garantálja a nemzeti 
függetlenséget és a 
területi integritást.
A kétfejű végrehajtó 
hatalom részese.

Reprezentatív, 
egységet szimbo-
lizáló, integráló 
szerep.
Csekély mérték-
ben közreműkö-
dik a végrehajtó 
hatalom tevé-
kenységében.

Képviselet, alkot-
mányvédelem, 
őrködik a szuvere-
nitás és a területi 
integritás felett.
A végrehajtó hata-
lom részese.

Kifejezi a nemzet 
egységét, és őrködik
az államszervezet 
demokratikus 
működése felett.
Nem részese a vég-
rehajtó hatalomnak.

Jogállás

Közvetlen választás, 
5 évre. 
A köztársasági 
elnöki tisztség 
megüresedése, vagy 
a köztársasági elnök 
akadályoztatása 
esetén a feladatait 
ideiglenesen a Sze-
nátus elnöke vagy a 
Kormány gyakorolja. 
Felelősségre vonás 
nem szabályozott.

A Szövetségi Köz-
gyűlés választja 
5 évre.
Összeférhetetlen-
ségi szabályok. 
A Szövetségi 
Alkotmánybíró-
ság hivatalától 
megfoszthatja.

Közvetlen válasz-
tás, 5 évre. 
Összeférhetetlen-
ségi szabályok. 
Az Állami Tör-
vényszék felelős-
ségre vonhatja.

Az Országgyűlés 
választja 5 évre.
A köztársasági 
elnöki hivatal ösz-
szeegyeztethetetlen 
minden más tiszt-
séggel, megbízással. 
Csak a hivatali 
működésével kap-
csolatban lehet 
felelősségre vonni 
(az Alkotmánybíró-
ság hatásköre).

Hatás-
körök

Az Alkotmány több-
letjogosítványokat 
ad az elnöknek.
Erős kinevezési 
jogkörök. Felkérheti 
a parlamentet a 
törvény újratárgya-
lására.
Feloszlathatja a 
Nemzetgyűlést.
Miniszter(elnök)
i ellenjegyzés nem 
általános. 

A szövet-
ségi elnök 
intézkedéseinek 
érvényességéhez 
a kancellár vagy 
egy miniszter 
ellenjegyzése 
szükséges.
Képviseleti, kine-
vezési jogköröket 
gyakorol.

Hivatalos 
aktusainak 
érvényességéhez 
a miniszterelnök 
ellenjegyzése szük-
séges, azonban 
több kivétellel.
Meghatározott 
feltételekkel 
feloszlathatja a 
parlamentet.
Közepesen erős 
vétójogot és kine-
vezési jogköröket 
gyakorol. Külkap-
csolati hatáskörök.

Intézkedéséhez és 
rendelkezéséhez 
miniszterelnöki, mi-
niszteri ellenjegyzés 
szükséges.
Meghatározott fel-
tételekkel feloszlat-
hatja a parlamentet, 
vétójogot gyakorol, 
kinevezési jogok 
esetében csekély 
mérlegelési lehe-
tőség. Képviseleti, 
külkapcsolati, rep-
rezentatív, jelölési 
hatáskörök.
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szág és Franciaország egyaránt modellországok. A Németországban 
és Franciaországban kialakított rendszerek mintát nyújtottak az 
1980-90-es években Kelet-Közép-Európa rendszerváltó államainak 
a saját kormányformájuk kialakításában.26 Ezek közé a „posztkom-
munista” államok közé sorolható: Lengyelország és Magyarország 
is. Egyik országnak sem volt alkalma, ideje organikus modernizá-
cióra, mert rövid idő alatt kellett cselekedniük és megteremteniük 
a független államszervezetüket. Ezen felül a kormányformájukat 
demokratikus alapokra építve kellett meghatározniuk, és állam-
szervezetüket a Montesquieu-i értelemben megvalósult hatalom-
megosztás alapeszméje szerint megalkotniuk.27 Lengyelország is 
szemiprezidenciális jellegű, de hazánkhoz közelebb áll, mint Fran-
ciaország. Lengyelországban azért a prezidenciális rendszer felé for-
dult el a kormányforma, mert az államuk kormányozhatóságát és 
szilárdságát helyezték előtérbe.28

A posztkommunista Lengyelország is az egykori keleti tömb tag-
ja volt és hazánkkal együtt mondtak búcsút a rendszerváltással az 
elnyomó Szovjetuniónak, és igyekeztek szuverén módon, történel-
mi hagyományaiknak és politikai céljaiknak megfelelő alkotmányos 
berendezkedést kialakítani.29

Német Szövetségi Köztársaság | Németország államfője a szövetségi el-
nök. Az elnököt a Szövetségi Gyűlés választja öt évre. A szövetségi elnök 
semleges hatalmat testesít meg, a politikai erők felett áll, képviseli az 
állam egységét.30 Az államfő az ország első embere, első képviselője.31 
Az alaptörvény V. fejezetében az 54-61. cikkekben, és máshol is olvas-
ható a szövetségi államfő feladata és hatásköre. Részben szabályozzák 

26 Csink, 2008. I. m. 56. o. 
27 Schmidt, 2008. I. m. 160. o. 
28 Csink, 2008. I. m. 62- 63. o. 
29 A történeti körülmények „eltérítő” hatását hangsúlyozza: Tóth Károly: A kor-
mányformák és kormányzati rendszerek vázlata. In: Tóth Judit – Legény Krisztián 
(szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. Budapest, Complex Kiadó, 2006.
30 Chronowski – Drinóczi, 2007. I. m. 121. o.
31 http://www.bundespraesident.de/-,11027/Amt-und-Funktion.htm (Letöltés ide-
je: 2010. február 24.)
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más törvények is, de előfordult az is, hogy az idők folyamán a rendsze-
resen gyakorlott hivatásbeli tevékenység során fejlődtek ki egyes szabá-
lyok. A szövetségi köztársaság elnöke protokollárisan áll az állam élén. 
Ő az az alkotmányos szerv, aki a Német Szövetségi Köztársaságot oda-
haza és a külkapcsolatokban egyaránt képviseli. Egyfajta készenléti álla-
potban áll, hogy válsághelyzetben ki tudja egészíteni a kormányzati rend-
szert a kontrollfunkciójának megfelelően. Hagyományosan a szövetségi 
elnök feladata és hatásköre a birodalmi elnökök birodalmi alkotmányá-
ban van leírva. A birodalmi elnök birtokolja azt a hatáskört, amellyel a 
parlamentáris válsághelyzetekben az államügyekre tekintettel eljárhat.

A most már csaknem hatvan évet betöltő alkotmányos alapokon 
nyugvó hagyomány saját állami gyakorlatot alakított ki a szövetségi 
elnök hivatalának működésében. Az államfői tisztség az egyetlen 
olyan alkotmányos szerv, amely csak egy személyből áll. A pozíció 
betöltőjének személyisége ezért szükségszerűen különös szerepet 
játszik az ügyintézésben. Nem utolsó sorban ebből az okból jut-
tatott az eddigi államgyakorlat mérvadó, irányadó befolyást a mai 
szövetségi elnök alkotmányjogi helyzetének.32

Továbbá a szövetségi elnök a Szövetség nevében külföldi államok-
kal szerződést köt, megbízza és fogadja a követeket. Ő nevezi ki és 
menti fel a szövetségi bírákat, a szövetségi tisztviselőket, tiszteket és 
altiszteket. Egyedi ügyekben egyéni kegyelmezési jogot gyakorol.33 

Francia Köztársaság | A francia köztársasági elnök tisztsége szin-
tén alkotmányos alapokon nyugszik, a francia Alkotmány szerint ő 
őrködik az alkotmány tiszteletben tartása felett. Szavatolja a közha-
talom legitim működését. Az államfő a nemzeti önállóság, a terü-
leti sérthetetlenség és a nemzetközi szerződések tiszteletben tartá-
sának védelmezője.34 Az alkotmány 46. cikke alapján ő a fegyveres 
erők főparancsnoka, a nemzetvédelem tanácsainak és bizottságai-

32 http://www.bundespraesident.de/Amt-und-Funktion/-,12201/Verfassungsrechtliche-
Grundlag.htm (Letöltés ideje: 2010. február 24.)
33 Német Alkotmány V. fejezet 59-60. cikk. Forrás: Trócsányi László – Badó 
 Attila (szerk.) (2005): A nemzeti alkotmányok az Európai Unióban. Budapest, KJK-
KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, 2005.
34 Csink, 2008. I. m. 47. o. 
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nak elnöke és az állam első embere. Franciaországban az államfőt 
közvetlenül választják öt évre, az elnök a végrehajtó hatalom része, 
számottevő hatáskörökkel.35 A végrehajtó hatalomból részesül a 
kormány is, ezért megkapta a „bicéphale” (kétfejű) jelzőt.36 E kettős-
ségben azonban egyértelmű az államfői fölérendeltség. Az Alkot-
mány 9. cikke szerint a köztársasági elnök a Minisztertanács elnöke. 
Az Alkotmány 52. cikke értelmében ő tárgyalja meg és ratifikálja 
nemzetközi szerződéseket. Az államfő elrendelhet népszavazást és 
az Alkotmány 17. cikkére hivatkozva élhet az egyéni kegyelmezés 
jogával. Ezenfelül ő nevezi ki vagy menti fel a miniszterelnököt és a 
Kormány többi tagját, kihirdeti a törvényeket és törvénytervezete-
ket bocsáthat népszavazásra. Feloszlathatja a Nemzetgyűlést, alá-
írja a Minisztertanács által hozott rendelkezéseket (ordonnance) és 
rendeleteket (décret). Kinevezi az állam polgári és katonai tisztség-
viselőit, emellett ő bízza meg és fogadja a nagyköveteket és rendkí-
vüli követeket. Gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát.37

Lengyel Köztársaság | A lengyel köztársasági elnököt nem a par-
lament, hanem a nép közvetlenül választja meg.38 A köztársasági 
elnök kompetenciája ennek ellenére a parlamentáris államfő kor-
látozott hatásköreinek felel meg. A Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej, a Lengyel Köztársaság elnöke, az ország legmagasabb szin-
tű képviselője, az Alkotmány őrzője, az államhatalom folytonos 
megtestesítője az állam szuverenitásának, biztonságának és területi 
sérthetetlenségének védelmezője, ennek okán a fegyveres erők fő-
parancsnoka. Békeidőben a nemzetvédelmi miniszter segítségével 
irányítja a fegyveres erőket. A köztársasági elnök képviseli az Álla-
mot a külkapcsolatokban. Segítő szerve a Köztársasági Elnöki Hiva-
tal, ő alkotja meg a Köztársasági Elnök Hivatalának a szabályzatát, 
valamint kinevezi és felmenti annak vezetőjét. Az elnök további 
alkotmányos jogköreihez tartozik például a lengyel állampolgárság 

35 Sári, 1995. I. m. 64. o.
36 Chronowski – Drinóczi, 2007. I. m. 100-101. o. 
37 Francia Alkotmány, II. Cím, 8-17. cikk. Forrás: Trócsányi – Badó, 2005. I. m.
38 Chronowski – Drinóczi, 2007. I. m. 448. o. 
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adása, rendjelek és kitüntetések adományozása. Megilleti az egyéni 
kegyelmezés joga. Összehívhatja a Kabinet Tanácsot, rendeleteket 
és végrehajtási utasításokat fogad el. Alkotmányos és törvényes ha-
talmát gyakorolva hivatalos aktusokat fogad el.39

Magyar Köztársaság | A rendszerváltozást megelőző időszakban az 
1949. évi XX. törvény nem ismerte a köztársasági elnöki intézményt, 
helyette kollektív államfői testületet hozott létre (Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa). A rendszerváltó alkotmánymódosítás, az 1989. 
évi XXXI. törvény újra bevezette a köztársasági elnök intézményét. 
A parlamentáris kormányzati rendszerünk német minta alapján jött 
létre.40 Pokol Béla szerint az Alkotmány az államfővel szemben a kor-
mányfőnek juttatja a dominanciát az államfő megválasztásakor és 
az önálló jogkörének szabályozásakor is.41 A magyar államfőt a par-
lament választja meg titkos szavazással öt évre. Az Alkotmány 29/B. 
§ alapján a köztársasági elnök választását jelölés előzi meg, érvényes-
ségéhez az Országgyűlés legalább ötven tagjának ajánlása szükséges. 
Érdekes megoldás hazánkban, hogy a szükségeshez képest többszö-
ri szavazásnak van helye. Az első szavazás alapján megválasztott 
köztársasági elnök az, aki a képviselők kétharmadának szavazatát 
elnyeri. Ha ezt a többséget egyik jelölt sem nyeri el, újból szavazást 
kell tartani. A második szavazás alapján való megválasztáshoz szin-
tén a képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Ha a második 
szavazás alkalmával egyik jelölt sem nyerte el a megkívánt többsé-
get, harmadszori szavazást kell tartani. Ez alkalommal csak arra a 
két jelöltre lehet szavazni, akik a második szavazás alkalmával a leg-
több szavazatot kapták. A harmadik szavazás alapján megválasztott 
köztársasági elnök az, aki a szavazatok többségét elnyerte.

Az államfő jogköre megfelel a reprezentatív és szimbolikus rendel-
tetésre szűkített államfői modellnek. A köztársasági elnök kifejezi a 
nemzet egységét, őrködik a demokratikus államszervezet működése 

39 Lengyel Alkotmány, V. fejezet, 126-144. cikk. Forrás: Trócsányi – Badó, 2005. I. m.
40 Schmidt, 2008. I. m. 157. o.; továbbá Körösényi – Tóth – Török, 2003. I. m. 555-
556. o.
41 Bihari – Pokol, 2009. I. m. 507. o.
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felett. Ő képviseli a magyar államot. A tiszta parlamentáris formá-
hoz viszonyítva pár olyan jogosultsággal is rendelkezik, amely né-
miképp a (szemi)prezidenciális séma felé tereli el.42 Néhány esetben 
miniszterelnöki, miniszteri ellenjegyzés nélkül is eljárhat, például: 
törvénykezdeményezési joga van, javaslatot tehet az Országgyűlésnek 
intézkedés megtételére, bármikor felszólalhat a parlamentben, nép-
szavazást kezdeményezhet, a parlament által megszavazott törvényt 
visszaküldheti megfontolásra, illetve az  Alkotmánybíróságnak véle-
ményezésre. A köztársasági elnök egyéb alkotmányos intézkedései és 
hatáskörei: ő a Magyar Honvédség főparancsnoka, a Magyar Köztár-
saság nevében nemzetközi szerződéseket köt, valamint megbízza és 
fogadja a nagyköveteket, követeket. Kitűzi a választások időpontját, 
kinevezi és felmenti az államtitkárokat. Törvényben meghatározott 
címeket, érdemrendeket, kitüntetéseket adományoz. Gyakorolja az 
egyéni kegyelmezés jogát és dönt az állampolgársági ügyekben.43

ÁLLAMFŐI HIVATALOK FELÉPÍTÉSE AZ EGYES ORSZÁ-
GOKBAN

Német Szövetségi Elnöki Hivatal44

A Bundespräsident-et munkájának ellátásában a hivatala segíti. 
A hivatal ügyintézésének minden kérdésében értekezik a Szövetségi 
Elnökkel. Tájékoztatja, felvilágosítja az államfőt minden bel- és kül-
politikai, gazdasági, szociális és kulturális problémáról, és előkészíti 
a döntéseit, határozatait. Kidolgozza az elnök szerződéseit, ezenkí-
vül továbbítja is őket az illetékes minisztereknek és hatóságoknak. 
A szövetségi elnöki iroda a legfőbb szövetségi hatóság Németor-
szágban, amelynek az élén egy államtitkár áll, a hivatal főnökeként.45

42 Bihari – Pokol, 2009. I. m. 508-510. o. 
43 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya (a továbbiakban: 
 Alkotmány), III. fejezet, 29-30/A. §
44 Das Bundespräsidialamt
45 http://www.bundespraesident.de/-,11054/Das-Bundespraesidialamt.htm (Letöl-
tés ideje: 2010. február 24.)
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A Hivatal munkaköre | A belügyi osztály belpolitikai ügyekkel 
foglalkozik, a külügyi osztály támogatja a szövetségi elnököt más 
államokkal kapcsolatos tevékenységi körében. Emellett szorosan 
együttműködik a Külügyi Hivatallal. A központi ügyek osztálya 
mindenekelőtt az adminisztratív munkákért és a hivatal technikai 
működtetéséért felelős. Ezen felül itt működik a Protokoll- és Jogi 
osztály. A tervezőcsoport javaslatokat dolgoz ki a politikai súlypon-
tokra továbbá az elnök beszédeinek elkészítésével is ő van megbíz-
va. Az elnökhöz közvetlenül hozzárendelve végzi tevékenységét a 
személyi irodája. Az iroda alkalmazottjai vezetik a határidőnapló-
ját, feldolgozzák a postát és elkísérik a szövetségi elnököt az útjaira. 
A sajtóiroda tartja a kapcsolatot a médiával, tudósítja a köztársasági 
elnököt a sajtóban, rádióban, televízióban és az interneten áramló 
aktuális hírekről és kezeli a szövetségi elnök honlapját. A szövetségi 
miniszter összekötőtisztet delegál a szövetségi elnökhöz, aki katonai 
tanácsadó szerepet tölt be. Jelenleg a Szövetségi Elnöki Hivatalban 
175 alkalmazott dolgozik, 160 poszton, beleértve a volt köztársasá-
gi elnöki titkárságon dolgozókat. A különbség a részmunkaidőben 
dolgozók miatt adódik.46

A Hivatalfőnök47 | A hivatalfőnök vezeti a hivatalt, felelős a beosz-
tottjai tevékenységéért és egyben ő az elnök első tanácsadója is. 
Azért hogy ezt a feladatát a szövetségi kormánnyal együttműködve 
teljesíteni tudja, joga van ahhoz, hogy a szövetségi kabinet ülésein 
részt vegyen. A szövetségi biztonsági tanács a megfigyelő az ülé-
seken. A hivatal munkájának összehangolásában jelentős szerepet 
játszik az úgynevezett „Lagesitzungen”, amelyet ő maga bonyolít le. 
Ekkor találkozik az osztályvezető és a tervezőcsoport-vezető a hi-
vatalfőnökkel, hogy a szövetségi sajtóirodának egy dolgozója tájé-
koztassa őket a napirenden levő hírekről. Másrészt abból a célból, 
hogy megbeszélhessék a szövetségi elnököt érintő ügyeket. Hetente 
megtárgyalja az ügyosztályvezetővel a hivatalban folyamatban lévő 

46 http://www.bundespraesident.de/Das-Bundespraesidialamt/-,11075/Arbeitsbe-
reiche.htm (Letöltés ideje: 2010. február 24. )
47 Der Chef des Bundespräsidialamtes
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munkákat, majd mindezekről tájékoztatja az államfőt. Minden ja-
vaslat, amelyet a hivatali alkalmazottak kidolgoznak, az ő íróaszta-
lára kerül. Protokollárisan ő a német szövetségi elnök legmagasabb 
rangú köztisztviselője, államtitkára.48

A Német Szövetségi Elnöki Hivatal szervezeti felépítése | A Belügyi 
Osztály49 öt egységre van felosztva, amelyeknek legalább három 
legfeljebb hat alkalmazottjuk van. Minden egység bizonyos szakte-
rületre specializálódott, ezeken belül figyelik a belpolitikai esemé-
nyeket és megtárgyalják a szövetségi elnökkel az ezzel összefüggő 
kérdéseket. Például a környezetvédelmi politikáért felelős egység 
feldolgozza az e témában kapott leveleket, és meg is válaszolja őket. 
Szervezi a szövetségi elnök környezetvédelmi politikával kapcsola-
tos beszédeit. Összesen 30 alkalmazott dolgozik itt a 175-ből.50

Az államfő feladatainak legnagyobb részét a külpolitikai terület-
tel kapcsolatos teendők teszik ki. E feladatok ellátásáért a Külügyi 
Osztály51 felelős. Ez az osztály három kisebb egységre van bontva. 
Azonban minden egység foglalkozik a következő tevékenységekkel: 
bejövő és kimenő látogatások megszervezése, előkészítése; az elő-
készületek megszervezése más országok politikusaival való társal-
gásra; beszédek megírása; interjúkat, sajtótájékoztatókat, nyilvános 
felszólalásokat készít elő; külpolitikai elemzéseket hoz létre; tájé-
koztatja a német szövetségi köztársasági elnököt a külföldi fejlemé-
nyekről; lebonyolítja a külföldi politikusokkal a levelezést; külföldi 
misszióvezetőknek akkreditálásával foglalkozik, feldolgozza az ál-
lampolgároktól érkező leveleket, megírja a gratulációkat és a részvé-
teli lapokat. Itt 14 munkatárs dolgozik az összlétszámból.52

48 http://www.bundespraesident.de/Das-Bundespraesidialamt/Arbeitsberei-
che-,11082/Der-Chef-des-Bundespraesidiala.htm (Letöltés ideje: 2010. február 24.)
49 Abteilung Inland
50 http://www.bundespraesident.de/Das-Bundespraesidialamt/Arbeitsberei-
che-,11998/Abteilung-Inland.htm (Letöltés ideje: 2010. február 24.)
51 Abteilung Ausland
52 http://www.bundespraesident.de/Das-Bundespraesidialamt/Arbeitsberei-
che-,11997/Abteilung-Ausland.htm
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A Központi Ügyek Osztálya53 öt egységből tevődik össze: szemé-
lyi, szervezeti, költségvetési egység; belső szolgáltatások, ingatlan, 
biztonság, információs és kommunikációs technika,  biztonsági 
tisztviselő; protokoll; jogi és alkotmányos ügyek, adatvédelem. 
Az első három egységen belül főképp adminisztrációs tevékenysé-
gek folynak. Továbbá az első egység feladata a szövetségi kormány 
tagjainak kinevezése és elbocsátásának előkészítése is. A proto-
kollosztály biztosítja a fogadások zavarmentes lefolyását. A jogi és 
 alkotmányügyi osztály pedig az alkotmányosságért és a törvénye-
kért felelős azáltal, hogy előkészíti őket aláírásra valamint kihirde-
tésre. Ezen az osztályon kerek százan dolgoznak.54

Az Elnöki Személyi Irodáját55 egy kis hivatalnoki csoport alkotja, 
ők közvetlenül az elnök munkatársai. Az iroda személyzete az iro-
da vezetőjéből, a szövetségi elnök referenseiből, egy ügyintézőből 
és a titkárnőkből tevődik össze. Abban különbözik az eddig emlí-
tett osztályoktól, hogy direkt összeköttetésben áll az államfővel. Az 
elnök távollétében biztosítja az állandó összeköttetést az elnök és 
hivatala között.56

A Sajtóiroda57 kiértékeli a szakmai beszámolókat,  információs 
anyagokat. Biztosítja a sajtóközlemények elő- és utókészületeit a 
 szövetségi elnök találkozóiról, mint például az utazásairól, államlá-
togatásairól bel- és külföldön. Az ő feladata a szövetségi elnök beszé-
deinek interjúinak összegyűjtése és kiadása évente egy alkalommal.58

Az Összekötő Tiszt59 tájékoztatja az államfőt a védelemi- és a 
fegyverzetellenőrzési kérdésekről és felvilágosítja katonai ügyekben 
az aktuális, kiemelkedő fontosságú eseményekről. A kapcsolattartás 

53 Abteilung Zentralangelegenheiten (Letöltés ideje: 2010. február 24.)
54 http://www.bundespraesident.de/Das-Bundespraesidialamt/Arbeitsbereiche-, 
11996/Abteilung-Zentralangelegenheit.htm (Letöltés ideje: 2010. február 24.)
55 Das Persönliche Büro des Bundespräsidenten
56 http://www.bundespraesident.de/Das-Bundespraesidialamt/Arbeitsbereiche-, 
11078/Das-Persoenliche-Buero.htm (Letöltés ideje: 2010. február 24.)
57 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
58 http://www.bundespraesident.de/Das-Bundespraesidialamt/Arbeitsberei-
che-,11077/Presse-und-Oeffentlichkeitsarb.htm (Letöltés ideje: 2010. február 24.)
59 Der Verbindungsoffizier
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mellett megszervezi az államfő látogatását a katonai hadseregnél, lé-
gierőnél és tengerészetnél. Ugyanúgy, mint a többi osztály ő is meg-
válaszolja azokat a megkereséseket, leveleket amelyek az ő témaköré-
hez tartoznak. Ő is elkíséri az elnököt a külföldi államlátogatásaira.60

Költségvetés | 2005-ös adatok szerint a német költségvetésből 23 636 
000,- eurót szántak a köztársasági elnök és hivatalának működésé-
nek finanszírozására, ami az összköltségvetés 0,00929 százaléka.61

Az Élysée Palota62

A francia köztársasági elnök különleges státusát jól mutatja, hogy az 
alkotmány államszervezeti része az elnökről szóló II. címmel kez-
dődik. Az előző, 1946-os alkotmány még a Nemzetgyűlést helyez-
te az államfő elé.63 A francia államfő rezidenciájaként a Párizsban 
 található Élysée Palota szolgál.

A francia államfő apparátusa | A Katonai Parancsnokság64 biztosítja 
a palota és a köztársasági elnöki rezidencia biztonságát. Itt működik 
a kitüntetési szolgálat, mely gondoskodik a magas tisztségű képvise-
lők kitüntetéseiről. A belső ellenőrzés a látogatók megfigyeléséből, a 
ceremóniákon (nemzeti ünnepek, kitüntetések) való részvételből és 
a védelem biztosításából áll. A személyi testőrség révén biztonságot 
nyújtanak a köztársasági elnöknek, családjának és a közel álló hiva-
talnokaiknak. Védik az államfőt a hivatalos és a magán szférában 
tett látogatásai során. Az úgynevezett „Le Dessin-Impression” kalli-
gráfiai munkával foglalkozik, dokumentumokat terjesztenek szét és 
hoznak létre, ezenkívül meg is küldik őket az elnökség különböző 
szervezeti egységeinek. 

60 http://www.bundespraesident.de/Das-Bundespraesidialamt/Arbeitsbereiche-, 
11079/Der-Verbindungsoffizier.htm (Letöltés ideje: 2010. február 24.)
61 http://en. wikipedia.org/wiki/German_budget_process (Letöltés ideje: 2010. 
 június 1.)
62 Les services de l’Élysée
63 Chronowski – Drinóczi, 2007. I. m. 100. o.
64 Le commandement militaire
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A gépkocsi műhelyben dolgozók irányítják és karban tartják a 
palota gépjármű állományát. Folyamatosan folyik a korszerűsítés a 
környezetvédelmi szempontok figyelembevételével. A Közlekedési 
és utazási szolgálat fogadja az utazási igényeket majd megtervezik 
az útvonalakat is. Biztosítja a palota dolgozóinak és lakóinak a szál-
lítását. A köztársasági elnök és minisztériumok között a hivatalos 
levelek szállításával a futárszolgálat foglalkozik. A palotában mű-
ködnek jegyszedők is, akik a protokoll szabályait betartva fogadják 
a vendégeket továbbá szervezik a palotában tartott fogadásokat.  
Egy külön tűzvédelmi csoport áll a palota rendelkezésére. Ők felelő-
sek a kockázat megelőzéséért, a tűzbiztonságért, ezenfelül ha szük-
séges a mentésért is.65

Az Audiovizuális szolgálat66 grafikai elemekkel és technikával 
foglalkozik. Az elnök minden utazásán részt vesznek, és előkészítik 
a missziókat. Az egész ország területén és külföldön is az államfő be-
szédei alatt beállítják a világítást és felelnek a hang rögzítéséért és 
terjesztéséért. Az állami látogatások, sajtótájékoztatók, konferenciák, 
élő televíziós adások, ülések sikeres technikai lebonyolításáért kezes-
kednek. Felelősséget vállalnak a honlap biztonságos működéséért. 
A munkái közé sorolható még a fontosabb események filmre vétele is.67

Az államfőhöz érkezett külföldi és belföldi vendégek üdvözlése 
a megbeszéléseken, csúcstalálkozókon, ebédeken és vacsorákon, a 
dekoráció összeállítása illetve a külföldi akkreditált nagykövetek 
(egy idegen állam kormányzatánál képviselettel megbízott diploma-
ta) megbízóleveleinek bemutatása mind-mind a Protokoll68 feladatai 
közé tartozik. Diplomáciai és sajtófogadásokkal kapcsolatos munká-
kért vállal garanciát. Munkatársai előkészítik az államfő utazásait és 
el is kísérik őt. Az egység mind a 13 tagja szorosan együttműködik.69

65 http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-services-de-l-elysee/le-comman-
dement-militaire/le-commandement-militaire.153.html (Letöltés ideje: 2010. április 24.)
66 Le service audiovisuel
67 http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-services-de-l-elysee/le-service-
audiovisuel/le-service-audiovisuel.163.html (Letöltés ideje: 2010. április 24.)
68 Le protocole 
69 http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-services-de-l-elysee/le-proto-
cole/le-protocole.152.html (Letöltés ideje: 2010. április 24.)
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A Gondnokság70 szervezi és rendezi az Élysée Palotában lefolyta-
tott hivatalos fogadásokat: reggeliket, vacsorákat és koktél partikat. 
A külföldi államfők érkezését is előkészíti. Dolgoznak itt: pincérek, 
szakácsok, öltözködési tanácsadók, virágkereskedők és lakberen-
dezők egyaránt. Ők tartják a kapcsolatot a különböző szállítókkal, 
hogy a palotában minden rendelkezésre álljon. Továbbá biztosítja 
még a privát szolgáltatásokat is.71

Az Adminisztrációs Iroda72 felelős az Élysée Palota folyamatos 
és zavarmentes működéséért. A helyi karbantartási munkálatokat ő 
koordinálja és a parkok, az egész palota jó állapotban való megőrzé-
sén munkálkodik. Az elnökségi épületek megőrzése nagyon fontos, 
hisz mind történelmi emlékműnek minősülnek, emiatt hangsúlyos 
szerepet kap a restauráció. Ezeket a műveleteket a Kulturális Mi-
nisztérium financiálisan támogatja.73

A Pénzügyi Iroda és a Személyzet74 két alapvető feladatot teljesít: 
egyrészt előkészíti és végrehajtja a köztársasági elnöki hivatal költ-
ségvetését, ezenfelül kezeli a kiadásokat és a bevételeket, gondosko-
dik az elszámolásokról is. Másrészt ő a megbízott a civil és katonai 
tisztségviselők, köztisztviselők szerződéseinek megkötésével. Ezen 
a részlegen belül dolgoznak szociális munkások. Az Élysée Palotán 
belül működik egy óvoda is, ahova az alkalmazottak gyermekei jár-
hatnak. A gyermekekkel magas szakképzettséggel rendelkező em-
berek foglalkoznak.75

A Hivatal megközelítően 1500-2000 levelet, e-mailt kap naponta. 
Megfelelő időben, személyre szabott választ készít az Elnöki Levele-

70 L’ intendance
71 http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-services-de-l-elysee/l-
intendance/l-intendance.158.html (Letöltés ideje: 2010. április 24.)
72 Le service de l’administration et de la conservation des résidences présidentielles
73 http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-services-de-l-elysee/adminis-
tration-et-conservation-des-residences-presidentielles/le-service-de-l-administra-
tion-et-de-la.160.html (Letöltés ideje: 2010. április 24.)
74 Le service financier et du personell 
75 http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-services-de-l-elysee/le-service-
financier-et-du-personnel/le-service-financier-et-du-personnel.154.html (Letöltés 
ideje: 2010. április 24.)
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zés.76 Tehát a levelek elkészítéséért felelősek és azért, hogy a köztár-
sasági elnök nevében megfelelő választ alkossanak.77

Az Archívum78 megőrzi a köztársasági elnök és az alkalmazottai 
közt lefolytatott levelezéseket. Ez az egység minden egyes mandátum 
végén a Nemzeti Levéltárnak fizet a levelek, dokumentumok tárolá-
sáért. Kezeli továbbá az Élysée Palota könyvtárát is, ezáltal lehetővé 
teszi az elnökséggel kapcsolatos dokumentumfilmek előkeresését is.79

A Dekorációs Ügyekért Felelős Iroda80 az államfő utasításait 
 követve biztosítja a dekorációk beállítását, elkészítését. Nyomon kö-
veti azokat a levelezéseket, amelyek az ő feladatait érintik. A  terem 
feldíszítésével hozzájárulnak az előreléptetések és kitüntetések pa-
tetikussá tételéhez. Ezáltal a kitüntetett személyek méltó módon 
fogadhatják el a megérdemelt érdemrendeket, mint például: Becsü-
letrend és Nemzeti Érdemrend.81

A Távközlési és Informatikai Iroda82 tervezési, üzemeltetési és 
karbantartási tevékenységeket végez, a köztársasági elnöki hivatal 
területén biztosítja az informatikai szolgáltatás megfelelő műkö-
dését. Biztosítja az Élysée Palota folyamatos telefonos kapcsolatát 
Franciaországban és külföldön is. Az összes telekommunikációs esz-
köz karbantartásáért, fejlesztéséért, felhasználásáért ők a felelősök. 
Emellett hozzájárulnak az elnöki hivatal telefon- és televízió hálóza-
tának, termináljainak, a hatékony működéséhez, karbantartásához.83

76 Le service de la correspondance présidentielle
77 http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-services-de-l-elysee/ 
le-service-de-la-correspondance-presidentielle/le-service-de-la-correspondance-
presidentielle.157.html (Letöltés ideje: 2010. április 24.)
78 Le service des archives et de l’ information documentaire
79 http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-services-de-l-elysee/le-service-
des-archives-et-de-l-information-documentaire/le-service-des-archives-et-de-l-in-
formation.156.html (Letöltés ideje: 2010. április 24.)
80 Le service des décorations
81 http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-services-de-l-elysee/le-service-
des-decorations/le-service-des-decorations.159.html (Letöltés ideje: 2010. április 24.)
82 Le service des télécommunications et de l’ informatique
83 http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-services-de-l-elysee/le-service-
des-telecommunications-et-de-l-informatique/le-service-des-telecommunications-
et-de.155.html (Letöltés ideje: 2010. április 24.)
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A hadseregnek egy külön orvosi részlege foglalkozik a Palota 
egészségügyi szolgáltatásával. Az Egészségügyi Szolgáltatás84 orvosi 
ügyeletet nyújtanak az államfőnek és alkalmazottainak az utazások 
ideje alatt.85 A Bölcsőde86 1985 óta fogadja három hónapos kortól 
három és fél éves korig a kisgyermekeket, körülbelül 25-30 gyerme-
ket tudnak elhelyezni. Itt is szakképzettek dolgoznak. Külön udvar 
is van kialakítva számukra homokozóval és játszótérrel felszerelve.87 

Költségvetés | 2010-ben a parlament 112 533 700,- eurót szavazott 
meg az elnök és a palota összes költségére, ez az összeg 0,18 száza-
lékkal több a tavalyinál.88

A Lengyel Köztársasági Elnök Hivatala89

Az elnöki hivatal felépítése | Az Lengyel Elnöki Iroda segíti az el-
nököt minden olyan feladata ellátásában, amely az alkotmányon 
és törvényeken alapul. Az elnök egyéb utasításainak is eleget tesz. 
Ellátja az elnök és a hivatal fejének titkári és protokolláris szolgál-
tatásait továbbá elkészíti az ütemterveket, előkészíti az üléseket és 
az elnök által és nála tett látogatásokat. Az elnöki iroda koordinálja 
és szervezi az elnök találkozóit, látogatásait bel-illetve külföldön, 
ezenfelül mindazon eseményeket és ünnepségeket, melyeket a pa-
lotában tartanak meg. Biztosítja a lengyel „First Lady” protokoll 
szolgáltatásait. Szervezete az alábbiakból épül fel: elnöki titkársági-, 
elnöki protokoll-, elnöki szervező brigád.90

84 Le service médical 
85 http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-services-de-l-elysee/le-service-
medical/le-service-medical.162.html (Letöltés ideje: 2010. április 24.)
86 La crèche
87 http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-services-de-l-elysee/la-creche/
la-creche.161.html (Letöltés ideje: 2010. április 24.)
88 http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-services-de-l-elysee/la-creche/
la-creche.161.html (Letöltés ideje: 2010. április 24.)
89 Chancellery (Kancelaria Presydenta RP)
90 http://www.president.pl/en/chancellery/the-presidents-office/ (Letöltés ideje: 2010. 
május 7.)
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A Hivatalvezetői Iroda91 kezeli az elnök üléseit, látogatásait vala-
mint koordinálja az előadások, találkozók, konferenciák előkészüle-
teit. A hivatal vezetője vagy helyettese együttműködik más hivata-
lok vezetőivel, mint például a szejm92 hivatalával, a Szenátussal vagy 
a Minisztertanács elnökével.93

A Jogi és Törvényhozási Iroda94 készíti el a jogi aktusok terve-
zeteit és bemutatja őket az elnök kezdeményezésére a Szejmnek. 
Törvényeket analizálnak, és bemutatják őket az elnöknek aláírásra. 
Az alkotmánybírósághoz, az állami törvényszékhez és a Szejmhez 
kérvényeket ad be. Útmutatókat készít a nemzetközi szerződések 
ratifikációjához illetve visszavonásához. Előírásokat alkot a válasz-
tásokhoz, népszavazásokhoz, összehívja a Szenátus és a Szejm első 
ülését. A lengyel köztársasági elnök hivatalával kapcsolatos egyéb 
jogi kérdésekkel is foglalkozik.95

Az Alkalmazottakért és Kitüntetésekért Felelős Iroda96 a szemé-
lyek kitüntetéséhez szükséges dokumentumokat állítja elő. Előké-
szíti azokat a dokumentumokat, amelyek a kinevezésekhez, elbo-
csájtásokhoz kellenek. Munkatársai végzik el a professzori, bírói 
jelölésekhez, a vezérkari főnöknek, a fegyveres erők parancsnoka-
inak és tábornokainak, a Lengyel Nemzeti Bank elnökének kineve-
zéséhez előírt kötelező papírmunkát. A lengyel köztársasági elnöki 
hivatalban ez az iroda kezeli a szervezési ügyeket.97

A Külügyi Iroda98 a külügyekkel kapcsolatos kérdések elemzéseit 
végzi. Az elnöki hivatalon belül, ha szükséges összehangolja a szer-
vezeti és technikai tevékenységeket. Elkészíti a köztársasági elnök, 

91 The Office of the Chief of the Chancellery
92 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a Lengyel Köztársaság Szejmje: az országgyűlés 
alsóháza
93 http://www.president.pl/en/chancellery/the-office-of-the-chief-of-the-chancel-
lery/ (Letöltés ideje: 2010. május 7.)
94 Legal and Legislative Office
95 http://www.president.pl/en/chancellery/legal-and-legislative-office/ (Letöltés ide-
je: 2010. május 7.)
96 Staff and Distinctions Office
97 http://www.president.pl/en/chancellery/staff-and-distinctions-office/ (Letöltés ide-
je: 2010. május 7.)
98 Foreign Affairs Office
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külügyminiszter esetleg az államtitkár külföldi látogatásainak ter-
vezeteit. Megszervezi a külföldről érkezettek látogatásait és azokat 
a két- vagy többoldalú találkozókat, melyeken az elnök maga is részt 
vesz. Diplomáciai üzeneteket ír, kezeli a külföldi nagykövetek, kö-
vetek megbízóleveleit, irányítja a nagykövetek búcsúlátogatásainak 
lezajlását Lengyelországban és más országokban is. Az Alkalmazot-
takért és kitüntetésekért felelős irodával együttműködve elbírálják 
a kitüntetések, rendek, rangok odaítélését, és az ezekre irányuló 
kérelmeket is jóváhagyják. Fenntartja a kapcsolatot a külföldi szer-
vekkel, együttműködik az államigazgatási szervekkel, helyi önkor-
mányzatokkal, a nem kormányzati szervezetekkel és más Lengyel-
országban akkreditált képviseletekkel.99

A Szakértői Vélemény- és Tanácsadó Iroda100 ellátja a tanács-
adási feladatokat és szakértői véleményekkel kapcsolatos elemzé-
sek elkészítéseivel foglalkozik. Tudományos, gazdasági, szociális 
konferenciák szervezése révén információkat közvetít a különböző 
politikai- gazdasági helyzetekről. Ezen felül kezdeményezi és segíti 
a különböző körök (szociális csoportok és társadalmi szervezetek) 
köztársasági elnöknél tett látogatásait. Feladata a hatályos jogsza-
bályok vizsgálata továbbá az illetékes irodák tájékoztatása arról, 
ha jogalkotási tevékenységet szükséges kezdeményezniük bizonyos 
esetekben. Ez az iroda szolgáltatja a lengyel köztársasági elnök ta-
nácsadóit, ezenkívül például segíti az államfő találkozóinak, üzleti 
útjainak megszervezését.101

A Sajtóiroda102 feladata a nyilvánosság tájékoztatása az elnök 
terveiről és döntéseiről. Beszámol az államfőnek arról, hogy a mé-
diában illetve a sajtóban milyen információkat és véleményeket 
közölnek róla. Kezeli a köztársasági elnök, a hivatalvezető, a külügy-
miniszter vagy az államtitkár helyi- és nemzetközi útjain a médiá-

99 http://www.president.pl/en/chancellery/foreign-affairs-office/ (Letöltés ideje: 2010. 
május 7.)
100 Expert Opinion and Advice Office 
101 http://www.president.pl/en/chancellery/expert-opinion-and-advice-office/ (Le-
töltés ideje: 2010. május 7.)
102 Press Office 
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val kapcsolatos elintéznivalókat. Ide tartozik: a találkozók, interjúk, 
fényképezések, felvételek megszervezése. Másik feladata a „www.
prezydent.pl” website korszerűsítése és fejlesztése.103

A Védnökség és Az Elnöki Beszédekért Felelős Irodának104 a fő 
feladata a beszédek és előadások tervezetének megalkotása, továb-
bá intézkedik azon esetekben, amikor az elnök védnökséget vállal, 
vagy valamilyen testületben tiszteletbeli tagságot lát el.105

A Társadalmi Kezdeményezésekkel Foglalkozó Iroda106 tevé-
kenységével az elnök és a társadalom közötti kapcsolatok kezdemé-
nyezéséhez, kezeléséhez járul hozzá. Figyelemmel kíséri az emberi 
jogok tiszteletben tartását, koordinálja az együttműködést a nem 
kormányzati szervezetekkel és fejleszti az interkulturális dialógu-
sokat. Az iroda igyekszik ellensúlyozni a lengyel-zsidó kapcsolatok 
sztereotípiáit és őrzi a „Lengyel Igazságot” a nép között. Célja a 
gyermekeknek és a fiataloknak egyenlő tanulási lehetőségeket nyúj-
tani, támogatni a szociális segéderőket és az önkéntes tevékenysé-
geket, olyan szponzorokat keresni, akik hozzájárulnak a turizmus 
fejlődéséhez, valamint a környezet védelméhez. Az elnöknek továb-
bítja saját véleményét ezekkel az ügyekkel kapcsolatban.107

Az Állampolgári Leveleket és Véleményeket Fogadó Iroda108 
feladatai közé tartozik a lengyel köztársasági elnök és a társada-
lom közti kapcsolatok irányítása az elnök, a hivatalvezető, esetleg 
a hivatal részére címzett levelek feldolgozása által. A hivatal al-
kalmazottai válaszolnak a levelekre vagy közvetlenül adják át az 
információkat, magyarázatokat és ismertetik az állampolgárokkal 
a tárgyhoz tartozó, hatályos törvényeket, közigazgatási és bírósá-
gi eljárásokat, és elmagyarázzák az elnök hatásköreit. A leveleket 

103 http://www.president.pl/en/chancellery/press-office/ (Letöltés ideje: 2010. 
 május 7.)
104 Patronages and Presidential Speeches Office 
105 http://www.president.pl/en/chancellery/patronages-and-presidential-speech-
es-office/ (Letöltés ideje: 2010. május 7.)
106 Social Initiatives Office 
107 http://www.president.pl/en/chancellery/social-initiatives-office/ (Letöltés ideje: 
2010. május 7.)
108 Citizen Letters and Opinions Office
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tartalmilag elemzik, és az elemzések eredményeit bemutatják a 
hivatalvezetőnek.109

Az Állampolgársági és Kegyelmezési Ügyekért Felelős Iroda110 
az elnök olyan feladatait támogatja, mint például az állampolgárság 
megadása, visszavonása és foglalkozik az elnök kegyelemadási jogá-
nak gyakorlatával is.111

A Kulturális, Tudományos és Nemzeti Örökségvédelmi Iroda112  
feladatai közé sorolható a tudományos és művészi körökkel való 
kontaktus fenntartása az ország határain belül és kívül egyaránt. 
Megszervezi a művészek és a tudósok elnökkel való találkozásait. 
Jótékony aktivitásokat kezdeményeznek a veteránoknak, a kultúra-, 
nemzeti örökségvédelem- és a tudomány érdekében. Ez az iroda a 
megbízott a különböző társadalmi csoportokkal, mint például a 
„Tudományos viták és Szemináriumi tevékenységek csoportjával”, 
a „Veteránok Tanácsával”, és az „Oktatási és Tudományos Kutatási 
csoporttal” való kialakított kapcsolatok ápolásáért.113

A Pénzügyi Iroda114 kezeli és irányítja az egész hivatal pénzügye-
it és a könyvelését, beszámolóit. Szintén ők készítik a köztársasági 
elnöki hivatal költségvetésének pénzügyi terveit és projektjeit. Ke-
zelik a hivatal bevételeit és költségeit. Irányítják a Nemzetbizton-
sági Hivatal pénzügyeit is, és támogatják a Krakkói Műemlékek 
Nemzeti Alapját.115

A Belső Ellenőrzési és Felügyeleti Iroda116 felelős a belső ellen-
őrzés elvégzéséért. Fő kötelezettsége a hivatal szervezeti egysége-

109 http://www.president.pl/en/chancellery/social-initiatives-office/ (Letöltés ideje: 
2010. május 7.)
110 Citizenship and Reprieve Office 
111 http://www.president.pl/en/chancellery/citizenship-and-reprieve-office/ 
 (Letöltés ideje: 2010. május 7.)
112 Culture, Science and National Heritage Office 
113 http://www.president.pl/en/chancellery/culture-science-and-national- 
heritage-office/ (Letöltés ideje: 2010. május 7.)
114 Financial Office
115 http://www.president.pl/en/chancellery/financial-office/ (Letöltés ideje: 2010. 
május 7.)
116 Internal Audit and Inspection Office 



297A Z  Á L L A M F Ő I  H I VA T A L O K  S Z E R V E Z E T É R Ő L

in és a hivatal segédvállalatain belüli ellenőrzés megtervezése és 
végrehajtása.117

Az Adminisztratív Iroda118 biztosítja a hivatal technológiai és 
információs szolgáltatásait. Fejleszti az információs és technológiai 
rendszereket, a biztonsági rendszereket. Gondoskodik arról, hogy 
az információs és kommunikációs rendszerek mindig rendelkezés-
re álljanak és biztonságosan működjenek. Megtervezi a szükséges 
beruházásokat és a karbantartási munkákat a hivatal területén. 
Megállapodik az árajánlatokról az állami közbeszerzési hivatallal, 
a hivatal segédvállalataival és a Nemzetbiztonsági Hivatallal. Kezeli 
a hivatal eszközeit; nyilvántartást, leltározást, selejtezést, értékesí-
tést készít elő, és bonyolít le. Ő felügyeli a hivatalban a munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági rendelkezések betartását.119

Aktuális Elemzéseket Elkészítő Team120 teendői közé tartozik az 
információgyűjtés és a folyamatos ellenőrzés. A nemzetközi informá-
ciókat, gazdasági és politikai helyzeteket, különösen a lengyel köztár-
sasági elnök alkotmányos jogainak területén elemzi és összefoglalja.121

Költségvetés | A lengyel államfő hivatalának működésére az állami 
költségvetés tekintélyes összeget, 2010-re 158 485 millió zloty-t (kb. 
10 milliárd Ft-ot) irányzott elő.122

117 http://www.president.pl/en/chancellery/internal-audit-and-inspection-office/ 
(Letöltés ideje: 2010. május 7.) 
118 Administration Office 
119 http://www.president.pl/en/chancellery/administration-office/ (Letöltés ideje: 
2010. május 7.)
120 Current Analyses Team 
121 http://www.president.pl/en/chancellery/current-analyses-team/ (Letöltés ideje: 
2010. május 7.)
122 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100190102 (Letöltés ideje: 
2010. október 19.), „Tekst ogłoszony”, 27. o. Egyébként az összeg kb. 1 millió zlotyval 
csökkent 2009. évi előirányzathoz képest, ld. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?i
d=WDU20090100058 (Letöltés ideje: 2010. október 19.)
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A magyar Köztársasági Elnöki Hivatal

A Köztársasági Elnöki Hivatal jogállását törvényi szinten a 2000. 
évi XXXIX. törvény123 szabályozza. A Köztársasági Elnököt felada-
tainak ellátásában a Köztársasági Elnöki Hivatal segíti.124 „A hiva-
tal az államfő munkaszervezete.”125 A törvény értelmében a Hiva-
tal Szervezeti és Működési Szabályzatát a Hivatal vezetője állapítja 
meg, és a köztársasági elnök hagyja jóvá.126 Ezen felhatalmazás alap-
ján született a 70/2009. (VI. 11.) KE határozat, valamint 228/2010. 
(IX. 17.) KE határozat. 

A Köztársasági Elnöki Hivatal szakmai segítséget biztosít az el-
nöknek, formális összeköttetést tart a közjogi méltóságokkal, hi-
vatalos hatóságokkal. Ellátja a Köztársasági Elnökség gazdálkodá-
si, működési, általános igazgatási feladatait, emellett közszolgálati 
ügyeinek intézését. Előkészíti és megszervezi a Köztársasági Elnök 
hivatalos belföldi és külföldi programjait. Közreműködik a hivatalos 
szerveket, médiát, állampolgárokat érintő hivatalos kapcsolattar-
tásban, tájékoztatásban. Garantálja a személyes adatok, az állami és 
szolgálati titkok védelmét, szolgáltatja a közérdekű adatokat és üze-
melteti a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapját. Megoldja a Sándor-
palota kezelésével és karbantartásával járó teendőket. Részt vesz jog-
szabályoknak megfelelően a volt elnök lakásának gondozásában, és a 
törvény értelmében kétfős titkárságot üzemeltet a volt köztársasági 
elnök számára. A Köztársasági Elnöki Hivatal nem vállalkozik.127

2010. május 29-én kormányváltásra, június 29-én új köztársa-
sági elnök választására is sor került. Sólyom László utódja Schmitt 
Pál lett. Nem csak az államfő személye változott meg, hanem az őt 

123 2000. évi XXXIX. törvény a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Ország-
gyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tisztelet-
díjáról és juttatásairól.
124 2000. évi XXXIX. törvény 10. § (1) bekezdés
125 Végh Miklós (szerk.): A Köztársasági Elnöki Hivatal évkönyve, 2002. Budapest, 
Köztársaság Elnöki Hivatal, 2003. 69. o. 
126 2000. évi XXXIX. törvény 10. § (2) bekezdés
127 http://www.keh.hu/keh.html (Letöltés ideje: 2010. március 17., megjegyzem 
ezek a régebbi tartalmak már nem elérhetők)
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támogató hivatal szisztémája is. A Köztársasági Elnöki Hivatal (a 
továbbiakban: KEH) más felépítéssel szolgálja tovább az államfőt. 
A KEH alkalmazottainak megközelítőleg 90 százalékát felmentették 
vagy másik közigazgatási szervhez helyezték át. A Köztársasági Elnö-
ki Hivatal új munkatársai ténylegesen augusztus hatodikától kezd-
ték meg munkájukat.128 Az „elnök embereinek” cseréjére nem csak 
a mostani államfőváltáskor volt példa. 2000. augusztus 4-én meg-
választott Mádl Ferenc is csak egy harmadát tartotta meg a Göncz 
 Árpád ciklusában is dolgozóknak, tehát hasonló mértékű alkalma-
zott-csere zajlott le akkor, mint tavaly.129 Mádl Ferenc 2005. augusz-
tus ötödikén adta át hivatalát Sólyom Lászlónak. Sólyom László 
azonban a KEH addigi alkalmazottainak nagy részét megtartotta. 

A következőkben szeretném bemutatni Sólyom László irányítása 
alatt működő hivatal felépítését, munkáját majd mindezt összeha-
sonlítani a jelenlegi átstrukturált Köztársasági Elnöki Hivatallal. 
Véleményem szerint így jobban átláthatjuk a változások irányát és 
így könnyebben állást foglalhatunk amellett, hogy melyik hivatali 
rendszert tartjuk hatékonyabbnak, logikusabban felépítettnek. 

Szervezeti felépítés az újrastrukturálás előtt | A köztársasági elnök 
irányítása mellett a Köztársasági Elnöki Hivatalt a hivatalvezető és 
a hivatalvezető helyettese vezeti.130 A köztársasági elnök nevezi ki 
és menti fel a Hivatal vezetőjét és vezető-helyettesét.131 A Hivatal 
szakmai vezetője a hivatalvezető, aki szervezi és irányítja az egész 
Hivatal tevékenységét.132 „A Hivatal Szervezeti és Működési Sza-
bályzatát a hivatal vezetője állapítja meg, és a köztársasági elnök 
hagyja jóvá.”133 Előkészíti és kiadmányozza a hivatal működésére 

128 http://www.origo.hu/itthon/20100802-elkuldik-a-koztarsasagi-elnoki-hivatal-
munkatarsainak-csaknem-90-szazalekat.html (Letöltés ideje: 2010. augusztus 03.)
129 Paczolay Péter: Váltás a Köztársasági Elnöki Hivatalban. In: Kurtán Sándor – 
Sándor Péter – Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2000-ről. Buda-
pest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, 2001. 289. o.
130 http://www.keh.hu/hivatalvezeto.html (Letöltés ideje: 2010. március 17.)
131 2000. évi XXXIX. törvény 10. § (3) bekezdés
132 Végh, 2003. I. m. 70. o.
133 2000. évi XXXIX. törvény 10. § (2) bekezdés
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vonatkozó belső szabályzatokat, és előterjeszti a hivatal éves költ-
ségvetését az Országgyűlésnek, majd gondoskodik annak végrehaj-
tásáról. Ő az elnök bizalmasa és legközvetlenebb kollégája.134 Ellátja 
a hivatal gazdálkodását, számvitelét, könyvelését, bérszámfejtését 
érintő feladatokat, és gyakorolja a munkáltatói jogokat. A hivatalve-
zető más, az ügykörébe tartozó kötelességeknek is eleget tesz, ezek 
mellett még azokat a feladatokat is ellátja, amelyekkel a köztársasági 
elnök megbízza. Munkáját az alatta álló titkárság segíti.135

A hivatalvezető-helyettes a hivatalvezető általános helyettese.  
A hivatalvezető akadályoztatása esetén ellátja a hivatalvezető fel-
adatkörébe tartozó tevékenységeket, továbbá teendői közé tartozik 
az alkotmányjogi feladatok koordinálása is. 

A központi titkárság munkája főként pénzügyi-költségvetési és 
igazgatási jellegű. Vezetője szignálja a Köztársasági Elnöki Hivatal-
ba érkező összes iratot és dokumentumot – ebből következik, hogy 
alárendeltségében működik az iktatóiroda. Ő látja el a működtetés-
sel kapcsolatos feladatokat, és alatta munkálkodik a főkönyvelő, a 
pénzügyi munkatárs és az informatikus is.136

Az elnöki titkárság a köztársasági elnök mellett működik, az állam-
fő felügyelete alatt a hivatalvezető vezeti. Részt vesz az elnöki kapcso-
lattartásban, egyezteti a köztársasági elnök programjait, összegyűjti a 
főosztályok ezzel kapcsolatos ajánlatait, és összeállítja az időbeosztá-
sát, elintéznivalóit. Fogadja a bejövő felkéréseket, invitálásokat, a hi-
vatalvezetővel valamint a Stratégiai és Kommunikációs Főosztállyal 
együtt részt vesz a beérkező belföldi programjavaslatok és felkérések 
szűrésében, a meghívásokra adandó válaszlevelek megírásában.137

Főosztályok Sólyom László ciklusa alatt | Az Alkotmányügyi és 
Jogi Főosztály elsősorban az államfőt az Alkotmányban megneve-
zett jogköreinek gyakorlásában segíti. A hivatalvezető-helyettessel 
szorosan együttműködik. Szignifikáns szerepet játszik az alkot-

134 Végh, 2003. I. m. 70. o.
135 http://www.keh.hu/hivatalvezeto.html (Letöltés ideje: 2010. március 17.)
136 Végh, 2003. I. m. 70. o.
137 http://www.keh.hu/elnoki_titkarsag.html (Letöltés ideje: 2010. március 17.)
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mányosság és a köztársasági elnök semlegességének közjogi érvé-
nyesítésében. Követi az Országgyűlés munkáját, gondoskodik a 
törvénytervezetek előkészítéséről. (Göncz Árpád óta még egyetlen 
elnök sem élt törvénykezdeményezési jogával.) Alkotmányossági 
szemszögből véleményezi az elfogadott törvényeket. Alkotmányos 
aggály esetén az Alkotmánybírósághoz megküldendő elnöki vé-
leményezést is előkészíti. (Államfői hivatala alatt Sólyom László 
küldte a legtöbb törvényt az Alkotmánybíróság elé.) Gondoskodik 
a törvények kihirdetéséről. Megválaszolja a jogi habitusú panaszos 
leveleket.138 Törvényességi nézőpontból megvizsgálja és aláírásra 
előkészíti az államfő hatáskörébe tartozó állampolgársági, kegyel-
mi, kinevezési, felmentési, kitüntetési határozatokat.139 

A Katonai Főosztály feladata az államfő – mint a fegyveres erők 
főparancsnoka – részére a feladatai ellátásához szükséges informá-
ciók átadása, elemzések végzése, egyeztető megbeszélések előkészí-
tése. Kapcsolatot tart az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságával, 
folyamatosan szemmel tartja hazánk védelmi-igazgatási rendszeré-
nek fejlődését, ezen belül nagy figyelmet szentel a haderőreform elő-
rehaladására. Szervezi a köztársasági elnök látogatásait a fegyveres 
erők egységeinél továbbá honvédelmi témájú levelezést folytat.140 
Szükségállapot kihirdetésekor részt vesz a Magyar Honvédségre vo-
natkozó intézkedések előkészítésében. Követi a honvédelmi tárgyú 
jogalkotást és ellátja a katonai protokolláris feladatokat.141

A Külügyi Főosztály az Alkotmányban szabályozott és nevesí-
tett jogkörei közül segíti azok gyakorlását, amelyek esetén a köz-
társasági elnök képviseli hazánkat, a Magyar Köztársaság nevében 
nemzetközi szerződéseket köt, fogadja a nagyköveteket és követe-
ket. Előkészíti, irányítja az elnök külügyi és diplomáciai feladatai-
nak végrehajtását. Fenntartja a kapcsolatot a diplomáciai testület 
tagjaival, más országok államfői hivatalának külügyi osztályával.142  

138 Végh, 2003. I. m. 70- 71. o. 
139 http://www.keh.hu/alkotmanyugyi_es_jogi_foosztaly.html (Letöltés ideje: 
2010. március 17.)
140 Végh, 2003. I. m. 72-73. o. 
141 http://www.keh.hu/katonai_foosztaly.html (Letöltés ideje: 2010. március 17.)
142 Végh, 2003. I. m. 71. o. 
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A főosztály vezetője a köztársasági elnök külpolitikai főtanácsadója. 
A Protokoll Főosztállyal együttműködve benyújtja a hivatalveze-
tőnek az államfő diplomáciai találkozóinak belföldi megvalósítási 
tervét. A Stratégiai és Kommunikációs Főosztállyal együtt a hatá-
ron túli magyarsággal kapcsolatos ügyekkel foglalkoznak. A köz-
társasági elnök vagy a hivatal részére érkezett levelekre válaszokat 
ír, valamint gondoskodik a hivatalba érkezett idegen nyelvű levelek, 
anyagok fordításáról.143

A Protokoll Főosztály az elnök közszerepléseinek zavarmentes 
lebonyolításáért felelős, ellátja a különböző programok szervezé-
sével kapcsolatos teendőket. Az államfői tisztéghez megfelelő és 
méltó körülményeket teremt a nemzeti és állami ünnepeken, a ki-
emelt fontosságú rendezvényeken, emellett gondoskodik protokol-
láris kíséretről. A kitüntetések átadását megszervezi és a kitüntetett 
személyek nyilvántartását vezeti. Előkészíti és megszervezi a Sán-
dor-palotában és a külső helyszíneken zajló programokat. Gondos-
kodik a megrendelők és meghívók kézbesítéséről, a belső rendezvé-
nyek megfelelő technikai lebonyolításáról. Összedolgozik az Elnöki 
 Titkársággal, a programban érintett főosztályokkal, külső szervek-
kel és a Köztársasági Őrezreddel. Külföldön tartandó rendezvények 
és találkozók előkészítésében is fontos szerepet játszik a Külügyi 
Főosztállyal és a Külügyminisztérium Protokoll Főosztályával egy-
aránt. Ők hangolják össze az államfői ajándékozást és szerzik be 
az ajándéktárgyakat. Az Alkotmányügyi és Jogi Főosztállyal ellát-
ja a kitüntetések átadásával összefüggő törvényi kötelezettségeket.  
Elkészítteti és beszerzi a Kossuth- és Széchenyi-díjakat, továbbá az 
állami kitüntetéseket. Megszervezi az átadási ünnepségeket, gon-
doskodik a kitüntetési okmányok és díszokiratok megírattatásáról.  
Az Üzemeltetéssel egyetemlegesen vezeti és kezeli a kitüntetési rak-
tárt. Az osztály vezetője a protokollfőnök.144

A Stratégiai és Kommunikációs Főosztály politikai tanácsadói és 
lemzői teendőket lát el. Kidolgozza a köztársasági elnök és hivatala 
kommunikációs stratégiáját. Felel a köztársasági elnök tömegkommu-

143 http://www.keh.hu/kulugyi_foosztaly.html (Letöltés ideje: 2010. március 17.)
144 http://www.keh.hu/protokoll_foosztaly.html (Letöltés ideje: 2010. március 17.)
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nikációs eszközökben való megjelentetésért, a sajtóközlemények hír-
közlő és sajtószervekhez történő továbbításáért, sajtófigyelésért, archi-
válásért és a hivatal honlapjának gondozásáért. Stratégiai és politikai 
téren szakmai segítséget nyújt a köztársasági elnöknek politikai tevé-
kenysége gyakorlásához, vizsgálja az adott politikai döntésre várható 
reakciókat. Szűri a bejövő belföldi javaslattételeket és a szükséges hát-
téranyagok, tartalmi anyagok beszerzésében segítséget nyújt. A proto-
koll főosztállyal együtt véglegesíti a belföldi rendezvények ütemtervét. 
Az Elnöki Titkársággal együttműködve a köztársasági elnök beszéde-
inek, üdvözlő üzeneteinek, nyilatkozatainak, leveleinek megírásában 
és megszerkesztésében segédkezik, javaslatot tesz a szövegek, beszé-
dek tematikájára, szerkezeti felépítésére. A hivatalvezetőnek javasolja 
a különböző szakértők, kutatóintézetek, szakmai műhelyek bevoná-
sát egyes elemzések elkészítése érdekében. Nyomon követi az államfő 
és hivatala szempontjából fontos, lényeges és meghatározó politikai 
eseményeket és a köztársasági elnök által megtett intézkedésekre, be-
szédekre való reagálást. Kapcsolatot tart az állami tisztségviselőkkel, 
politikai pártokkal és a társadalmi szervezetekkel. A Külügyi főosztály 
mellett közreműködik a határon túli magyarsággal kapcsolatos ügyek 
intézésében. Sajtóval és kommunikációval kapcsolatos tevékenységei 
révén közreműködik a kommunikációs stratégia kidolgozásában. Elő-
nyösen formálja a köztársasági elnök nyilvános megjelenéseit. Követi 
az elnök utasításait, elgondolásait a médiumokon, interneten keresz-
tül megjelenítendő információ áramlásakor. Az osztály gondoskodik 
a köztársasági elnök és hivatala tevékenységeinek megjelenítéséről a 
hazai is külföldi tömegkommunikációs eszközökben továbbá mind-
ezen adatokat eljuttatja az adott sajtószervekhez. A médián keresztül 
magyarázza és elemzi a köztársasági elnök döntéseit, politikai tevé-
kenységét. Reagál a sajtó-megkeresésekre, tájékoztatja a szerkesztősé-
geket a köztársasági elnök aktuális programjáról. Szervezi és felügyeli 
a köztársasági elnök, illetve a hivatal alkalmazottai által adott interjú-
kat, nyilatkozatokat. Napi sajtószemlét készít, összegyűjti az államfőt 
érintő híradásokat, publikációkat.145

145 http://www.keh.hu/strategiai_es_kommunikacios_foosztaly.html (Letöltés ide-
je: 2010. március 17.)
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Az Üzemeltetéssel kapcsolatos teendők hat főbb területre oszthatók: 
informatikai ellátás; pénzügyek és gazdálkodás; humánpolitika; irattára-
zás; fenntartás és üzemeltetés; gépkocsi vezetői ellátás és kézbesítés. (a) 
Üzemelteti és fejleszti a hivatal informatikai és távközlési infrastruktú-
ráját, biztosítja a távmunkához a megfelelő rendszert. Szakmai ellenőr-
zést végez a szerződött partnerek felett. Együttműködik a hatóságokkal, 
partnerekkel és egyéb szakmai szervezetekkel. Képviseli a hivatalt az ál-
lamigazgatási szervekben az informatika, a távközlés, és az elektronikus 
biztonság területén. Évente informatikai fejlesztési projekteket készít, me-
lyeket jóváhagyásra a hivatalvezetőnek kell bemutatnia. Frissíti a hivatal 
info-kommunikációs szabályzatainak rendszerét. Korszerűsített nyilván-
tartást vezet a szoftver-licencekről, kézikönyvekről és segíti az alkalma-
zottak napi munkavégzését. (b) A vagyon használatával, hasznosításával, 
készpénzkezelésekkel, könyvvezetéssel és beszámolással foglalkozik. 
A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolók elkészítéséért felelős. Ke-
zeli a bankszámlákat, adatokat szolgáltat a kincstári törzskönyvi nyilván-
tartásnak. Vezeti a főkönyvi könyvelést és a pénzforgalmi nyilvántartáso-
kat. Kincstári Vagyoni Igazgatóság felé teljesíti az előírt adatszolgáltatást. 
Ő állítja össze a hivatal költségvetési tervezetét. További pénztári és banki, 
valamint adatszolgáltatási feladatokat lát el. Megírja a gazdálkodásról szó-
ló jelentéseket és a zárszámadás dokumentumait. Ő a megbízott az éves 
vagyongazdálkodási terv elkészítéséért. (c) Személy- és munkaügyi felada-
tok körében vezeti a bér- és létszámgazdálkodással kapcsolatos jegyzéke-
ket valamint a bérszámfejtést. (d) Működteti a hivatal levéltárát, átveszi a 
hivatalba beérkező postai, futárpostai küldeményeket majd továbbítja az 
iratokat a megfelelő osztályokhoz. A határozati javaslatokkal kapcsolatos 
teendőkért is felelős. Végrehajtja az iratok selejtezését és gondoskodik az 
iratok minősített kezeléséről és védelméről. (e) Karbantartói, fenntartói 
üzemeltetési munkálatokat folytat az egész Sándor-palota területén. Ösz-
szeköttetésben áll a külső szolgáltatókkal és a szerződéses partnerekkel. 
A köztársasági elnöki rezidencia tökéletes állapotban tartásáért kezeske-
dik. (f) Lebonyolítja a gépkocsivezetői, futár, kézbesítési munkálatokat. 
A gépjármű állományt karbantartja, és ápolja a kapcsolatot a szervizt el-
látó vállalattal.146

146 http://www.keh.hu/protokoll_foosztaly.html (Letöltés ideje: 2010. március 17.)
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A KEH szervezete Schmitt Pál hivatala idején | A köztársasági elnököt 
munkájában most három egymással mellérendeltségi kapcsolatban 
álló „hivatal” segíti. Eddig, mint láttuk, főosztályok látták el ugyan-
ezeket a feladatokat. A jelenlegi rendszerben ez a három hivatal: a Jogi, 
Alkotmányossági és Közigazgatási Hivatal, a Társadalmi Kapcsolatok 
Hivatala és a Külügyi Hivatal. Minden egyes hivatal élén egy-egy hi-
vatalvezető áll. Idáig összesen egy hivatalvezető dolgozott, ő koordi-
nálta az egész Hivatal munkáját. A három fő hivatalban főosztályok 
illetve osztályok is működnek. Ezek a szervezeti egységek az egyes 
hivataloknál nem önállók. A Jogi, Alkotmányossági és Közigazgatási 
Hivatal alatt tevékenykedik a Jogi Főosztály és a Felterjesztési Osz-
tály. A Társadalmi Kapcsolatok Hivatalát feladata ellátásában a Sajtó 
és Szervezési Osztály segíti. A Külügyi Hivatalt két osztály támogatja: 
a Magyar Kapcsolatok és Parlamenti Ügyek Osztálya valamint a Dip-
lomáciai és Protokoll Osztály. Az államfői Hivatalnak ezenfelül még 
két önálló szervezeti egysége is van: az Elnöki Titkárság és a Honvé-
delmi Főosztály. Vezetőik a köztársasági elnöknek alárendelten irá-
nyítják az előbb említett szervezeti blokkokat. Ahogy a hivatalvezetőt 
Sólyom László idején, a mostani három hivatalvezetőt is az államfő 
nevezi ki és hívja vissza. A hivatalvezetők államtitkári ranggal rendel-
keznek, és államtitkári javadalmazást kapnak. 

A Hivatalvezető-helyettes domináns szerepet kap az egész hi-
vatal munkáját illetően. Számos feladatért felelős, munkáltatói jo-
gokat is gyakorol. Én úgy látom, hogy hasonló szereppel ruházták 
fel, mint az előző felépítésben tevékenykedő hivatalvezetőt, csak 
lényegesen hangsúlyosabb funkciót tölt be. Az önálló- és nem ön-
álló szervezeti egységekben kötelezettségvállalás szempontjából 
gyakorolja az adott szervezeti részlegek vezetőinek indítványozásá-
ra a kinevezést illetve a felmentést. Ő a KEH általános képviselője. 
Vezeti az államfői hivatalt, mint költségvetési szervet. Pénzügyi, 
költségvetési ellenőrzéskor jóváhagyja a függetlenített belső ellenőr 
revíziós tervezetét. Amennyiben külső felülvizsgálatra is sor kerül, 
a Hivatalvezető-helyettes veszi át a külső revizor megbízólevelét. 
A teljes Hivatalt érintő ügyekben is eljár. A Jogi, Alkotmányossági 
és Közigazgatási Hivatalvezetővel megjelenteti többek közt a belső 
szabályzatokat, utasításokat. Az ő irányítása alatt tevékenykedik a 
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Gazdasági vezető, valamint irányítása alatt áll a Gazdálkodás és az 
Üzemeltetés. Akadályoztatása esetén a köztársasági elnök vagy az 
általa kijelölt Hivatalvezető helyettesíti. 

Az Elnöki Kabinet is újdonság a Köztársasági Elnöki Hivatal szer-
vezetében. Ez a részleg az általános, kölcsönös tájékoztatást valósítja 
meg a hivatalvezetők, a hivatalvezető-helyettes, a Nemzetpolitikai 
Főtanácsadó illetve a főosztályvezetők között. Az értekezleteken 
meghatározzák az aktuális teendőket. A Nemzetpolitikai Főtanács-
adó az államfő közvetlen munkatársa, ő informálja az elnököt az 
aktuális nemzetpolitikai helyzetről. Nemzetpolitikai irányelveket 
alkot, és ezeket harmonizálja az állami szervekkel, egyházakkal és a 
határon túli magyar szervezetekkel. A parlamenti Köztársasági El-
nöki irodában dolgozik, munkájában a Magyar Kapcsolatok és par-
lamenti ügyek titkársága segíti. A vezetői tanácskozásokat maga a 
Köztársasági elnök hívja össze, vezeti le. Ezeken az értekezleteken a 
fent említett tagok és további meghívottak vehetnek részt. 

A Jogi, Alkotmányossági és Közigazgatási Hivatal feladatai 
alapvetően nem változtak. Viszont kiegészültek közigazgatási kö-
telezettségekkel. Például a közigazgatási szerveket érintő eljárá-
sok érdekében összeköttetésben áll többek közt a Kormánnyal, 
 Országgyűléssel, az Alkotmánybírósággal, Legfelsőbb Bírósággal, a  
Legfőbb Ügyészséggel, az Országgyűlési Biztos Hivatallal, az Állami 
Számvevőszékkel, a médiahatósággal, sőt az önkormányzatokkal is. 
A Jogi, Alkotmányossági és Közigazgatási Hivatal Hivatalvezetője 
ellátja a titokvédelmi főfelügyelő teendőit. A titokvédelmi felügyelő 
az 1995. évi LXV. törvény 22. §-a értelmében a betekintők névjegy-
zékét állítja össze. Évente jegyzőkönyvet készít, továbbá ellenőrzi 
a titokvédelmi rendelkezések betartását. A hivatal foglalkozik a 
KEH polgári jogi szerződéseivel, közbeszerzési ügyeivel, jogi kép-
viseletével. Saját titkársággal rendelkezik. Hivatalvezetőjét szükség 
esetén hivatala egyik köztisztviselője helyettesíti. A Jogi Főosztály 
segít koordinálni hivatala elintéznivalóit és értékeli a Felterjesztési 
Osztályon előkészített ügyiratokat. A Hivatalvezető nevében tartja 
a kapcsolatot ez előbb felsorolt hivatalos szervekkel. A Felterjesztési 
Osztálynak előkészítő rendeltetése van. 
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A Társadalmi Kapcsolatok Hivatala a 2010-ig fennálló Protokoll 
Főosztály illetve a Stratégiai és Kommunikációs Főosztály tevékeny-
ségi körét kapta meg. Hivatalvezetője a másik két hivatalvezetővel 
együtt dolgozza ki az államfői hivatal Nyilatkozati Rendtartását. 
Meglátásom szerint ez a Nyilatkozati Rendtartás az egységes profil 
kialakítását tartalmazhatja valamint annak meghatározását, hogy 
egy adott ügyben kinek van joga nyilatkozni. Itt is titkárság segíti a 
Hivatalvezető munkáját és szintén hivatalának egy köztisztviselője 
helyettesítheti. A Sajtó és Szervezési Osztály operatív, elemző, és ér-
tékelő feladatkört teljesít. 

A Külügyi Hivatal a régi Külügyi Főosztállyal egyezik meg. Szig-
nifikáns differenciálódás ez esetben nem figyelhető meg. A hivatal-
vezetőt ugyancsak titkárság támogatja. Módosításnak tekinthető 
az, hogy a Külügyminisztériummal létrehozott megegyezés értel-
mében figyelemmel kíséri a Köztársasági Elnöki Hivatal Államfői 
Protokoll keretének kezelését.147

 Ez az összeg a Külügyminisztérium 2010. évi költségvetésében 
197, 2 millió forintra rúg. Az államfő külföldi programjait, magas 
rangú fogadásait emellett egyéb rendezvényeit finanszírozzák eb-
ből az összegből.148 Hivatalvezetőt akadályoztatása esetén Hivatala 
egyik köztisztviselője képviseli. 

A Magyar Kapcsolatok és Parlamenti Ügyek Osztálya kihangsú-
lyozottan a Nemzetpolitikai Főtanácsadót patronálja. Ápolja a kap-
csolatot a határon túli magyarsággal, belföldi civil szervezetekkel, 
egyházakkal. A Köztársasági Elnök parlamenti rendezvényeinek 
helyszínét biztosítja. A Diplomáciai és Protokoll Osztály kimondot-
tan a külügyi programokért felelős. 

A Gazdálkodás és Üzemeltetés feladatkörei ugyanazok ma-
radtak. Pénzügyek és gazdálkodás terén plusz felelősséget vállal 
a korábbiakhoz képest a Hivatal gazdálkodásáért, számviteléért, 
könyveléséért, bérszámfejtéséért. Továbbá ellátja a Sándor-palota 

147 http://www.keh.hu/strategiai_es_kommunikacios_foosztaly.html (Letöltés ide-
je: 2010. március 17.)
148 http://www.keh.hu/strategiai_es_kommunikacios_foosztaly.html (Letöltés ide-
je: 2010. március 17.)
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kezelésével és fenntartásával kapcsolatos tennivalókat. Kezeli a volt 
köztársasági elnök szolgálati lakását mindemellett gondoskodik a 
költségvetés jogszerű végrehajtásáról. Humánpolitika területén új 
feladata lett a közszolgálati és munkavégzésre szóló megbízási jog-
viszonnyal kontaktusban álló humánpolitikai kötelességek ellátása. 
Az informatikai ellátást érintően nem történt átalakulás, bővítés. 
Az irattárazásnál csak egy feladatkörrel bővült a lista, mégpedig 
egy kapcsolattartási kötelezettséggel azokkal a hatóságokkal illetve 
szervekkel, amelyek a Sándor-palota és a Köztársasági Elnöki rezi-
dencia védelmét szolgálják. A gépkocsivezetői ellátás és kézbesítés 
esetén változatlanok maradtak a teendők. A Katonai Főosztály csak 
a nevében alakult át Honvédelmi Főosztállyá.

A köztársasági elnök, a hivatalok és a volt köztársasági elnök mel-
lett titkárságok funkcionálnak. A jelenlegi Elnöki Titkárság azonos a 
régivel. A hivatalok titkárságai az eddigi Hivatalvezető-titkárságnak 
felelnek meg. A volt köztársasági elnökök titkársága sem változott.149 

Az átalakulás rövid értékelése | Alapvetően egyet értek azzal, hogy 
az államfők általában a saját maguk által kiválasztott embereket 
helyezik munkába a saját stábjukban. Fontos, hogy az ott dolgozók 
szorosan, kooperatívan tudjanak munkálkodni. Azonban lényeges 
lenne az is, ha először felmérnék az előző elnök ciklusa alatt tevé-
kenykedő alkalmazottak kompetenciáit is, hiszen lehet, hogy érté-
kes munkaerőre tehetnek szert. Ez a fentebb említett váltásokkor 
meg is történhetett, hisz egyik esetben sem cserélték le az államfői 
apparátus összes tagját.

Igyekeztem átlátható elemzést nyújtani a két egymást követő ál-
lamfő hivatalának felépítésével kapcsolatban. Én úgy látom, hogy 
a Sólyom László alatt működő köztársasági elnöki hivatal felépíté-
se sokkal logikusabb és átláthatóbb, mint a 2010-ben átstrukturált 
változat. Kutatásom során kiderült, hogy lényegbeli változás ennek 
ellenére nem történt, csak három fő hivatal munkájába besűrítették 
az ez idáig fennálló főosztályokat. Mindazonáltal ésszerűnek tar-

149 http://www.keh.hu/strategiai_es_kommunikacios_foosztaly.html (Letöltés ide-
je: 2010. március 17.)
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tom, hogy különálló Főosztályként megtartották az immár Honvé-
delmi Főosztálynak elnevezett szervezeti egységet.

Költségvetés | A 2009. évi CXXX. törvény 1. számú mellékletéből 
kiderül, hogy a magyar államfői hivatal 1,8 milliárd forinttal ren-
delkezhet.

ÖSSZEGZÉS

A kormányzati rendszerekről szóló bevezetésben áttekintettem az 
elemzett országok modell-értékét: Németországot, Franciaországot, 
Lengyelországot és hazánkat különféle kormányforma-típusokba 
javasoltam sorolni. Bemutattam egy-egy európai ország köztársa-
sági elnökeinek alkotmányos jogait és az ő munkájukat támogató 
hivatalok felépítését, működését. Ezáltal rálátást nyerhettünk az 
egyes nemzeti variációkra. Ezt követően összefoglalom kutatásom 
eredményeit, tapasztalatait.

Hozzáférés a (közérdekű) adatokhoz

Korántsem egyszerű forrásokat találni a különböző hivatalok felépí-
tésének szemléltetéséhez (még nemzeti nyelven sem), illetve besze-
rezni ezeket a közérdekű információkat. Egyes országok hivatalos 
honlapjain nagyon érthetően és világosan ábrázolják a köztársasági 
elnök hivatalának működését, de előfordult az is, hogy egy-egy ál-
lammal kapcsolatban szinte semmilyen információhoz sem lehet 
hozzájutni. Nincs kiépítve mindenhol e közérdekű információkról 
való tájékoztatás, az érdeklődő (állam)polgárok csak kisebb-nagyobb 
kutatómunka árán jutnak adatokhoz. Például az olasz vagy az osztrák 
honlapon csak az egyes szervezeti egységek nevei voltak felsorolva, 
tevékenységi körük azonban nem lett kifejtve. A szerkezeti felépíté-
sekről ábrát csak a magyar és a német weblapon találtam. Be szeret-
tem volna mutatni az egyes hivatalok dolgozóinak létszámát is, hogy 
ez is egy összehasonlítási alap lehessen, de egyedül csak a Német Szö-
vetségi Elnöki Hivatalnál találtam számszerűsíthető adatokat.
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A hivatalok szervezeti felépítése 

Az elemzett külföldi országokban jelentősen nem tér el a hivata-
lok felépítése, sok esetben fedeztem fel azonos feladatköröket ellátó 
osztályokat, irodákat. Némely egységek nevei nagyon hasonlítanak 
egymásra. Természetszerűleg minden említett országban működik 
például a sajtóügyekkel foglalkozó iroda vagy az adminisztrációs 
osztály. Markánsan jelennek meg az államfő protokoll-funkcióját 
támogató, valamint a külügyi/diplomáciai jellegű hivatali egységek.

A hivatal és az államfői hatalom összefüggése

Feltételeztem, hogy minél nagyobb egy államfő hatalma az adott 
országban, annál nagyobb kiterjedésű hivatal áll a szolgálatára. Erre 
következtethetünk az egyes hivatalok költségvetéseiből is. Fran-
ciaország államfői hivatala több mint harminc milliárd forintot, a 
nagyra vágyó lengyel hivatal több mint tíz milliárdot, a német majd-
nem hat és fél milliárdot, a magyar alig két milliárd forintot költhet 
a költségeinek fedezésére. Az Élyseé-palota felépítése mutatja, hogy 
az elnök és hivatala egy szuverén test a francia államszervezetben, 
túlburjánzó büdzséjével, tekintélyes protokolljával, alkalmazottairól 
való gondoskodással (pl. saját óvodával, egészségügyi szolgálattal). 

Államfői autonómia a szervezetalakításban 

Az államfők hatalommegosztásban elfoglalt helye és a történelmi 
tradíciók megkívánják, hogy a hivataluk tekintélyét, méltóságát és 
ezekből fakadó önállóság-igényét a politikai rendszer biztosítsa. 
Ennek megfelelően az elnökök szervezet-alakítási hatásköre nyil-
vánvaló igény. Az elnökök – elvileg kizárólagos – befolyással bírnak 
a szervezet kialakítására és munkatársainak megválogatására is. 
A hivatal költségvetésének parlamenti megállapításával, valamint 
az alkalmazottak státusza tekintetében némileg korlátozott a moz-
gásterük. Kimondott utalás az elnöki apparátus létezéséről egyes 
európai országok alkotmányai közül csak a lengyel Alkotmány 143. 
cikkében található. 
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Az államfők általában legközvetlenebb munkatársaikat maguk 
nevezik ki, például a hivatalvezetőket. A magyar hivatalban a köz-
társasági elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat az önálló szerveze-
ti egységek vezetőinek tekintetében. A Szervezeti és Működési Sza-
bályzatot a Jogi, Alkotmányossági és Közigazgatási Hivatalvezető 
állapítja meg, és a köztársasági elnök hagyja jóvá. A Hivatal hivatali 
szabályzatait a Hivatalvezető-helyettes állapítja meg. A Köztársasá-
gi Elnöki Hivatal a köztársasági elnök munkaszervezete, mely – az 
Alkotmány, a vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok rendelke-
zéseinek megfelelően – segíti a Köztársasági Elnököt feladatainak 
ellátásában.150

De lege ferenda felvethető kérdés, hogy a köztársasági elnök mi-
lyen szinten kapjon felhatalmazást a szervezetalakításra, például a 
hivatala szabályzatainak megalkotására. Az alkotmányi szint jó ga-
ranciát jelenthetne, de a puszta felhatalmazáson túlmenő szabályo-
zás következményében sérülne a köztársasági elnök autonómiája. 
Ezenfelül az alkotmányban sem lehet minden egyes részletet sza-
bályozni. Véleményem szerint elegendő, ha akár alkotmányi, akár 
sarkalatos törvényben adott felhatalmazással teret adunk számára, 
hogy a köztársasági elnöki határozatokkal saját hivatala felépítését 
meghatározza. A politikai felelősség felmerülése nem életszerű, 
ezért a végrehajtó hatalom ellenjegyzése ezen szervezetalakítás ese-
tében felesleges, az alkalmazottak jogállása és a költségvetés meg-
határozása egyébként is törvényhozási tárgykör. 

150 A Köztársasági Elnök I-1/02395-1/2010. számú határozata
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FÜGGELÉK

1. melléklet: A Magyar Köztársasági Elnöki Hivatal szervezeti felépítése 
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2. melléklet: Magyar Köztársasági Elnöki Hivatal szervezeti felépítése 
napjainkban151

151 http://keh.hu/index.php?submenu=szervezeti_felepites&id=244&details=1&c
at=17 (Letöltés ideje: 2010. október 13.)
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3. melléklet: Német Szövetségi Elnöki Hivatal felépítése152 

152 http://www.bundespraesident.de/Das-Bundespraesidialamt/-,11075/Arbeitsbe-
reiche.htm (Letöltés ideje: 2010. február 24.)
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VERRASZTÓ NORBERT KÁROLY

Tisztességtelen szerződési feltételek az EU-ban 
és egyes tagállamokban1

„The system of pre-emptive challenges is a more effective 
way of preventing the continuing use of unfair terms and 

changing contracting practice than ex casu actions.”2

Susan Bright

BEVEZETÉS

Dolgozatom témájának kiválasztásában fontos szerepet játszottak 
az Európai Uniós jogi tanulmányaim, amiknek folytatása során me-
rült fel bennem, hogy sokaknak mennyire ismeretlen ez a jogterület. 
Ezért arra törekedetem, hogy az olvasót megpróbáljam bevezetni és 
elkalauzolni ennek a jogterületnek egy kis szeletében, a tisztesség-
telen szerződési feltételek szabályozásában.

Az anyaggyűjtés során arra a következtetésre jutottam, hogy 
habár az Unió jogával több munka is foglalkozik, a tisztességtelen 
szerződési feltételek ezekben csak felszínesen jelennek meg. Utóbbi 
területet általában az adott nemzet polgári jogi könyvei tárgyalják. 
Azonban ezek a vizsgált jogrendszer egy jelentős szeletével foglal-
koznak, és ebből következően bennük a tisztességtelen szerződési 

1 Ezúton mondok köszönetet témavezetőmnek, Horváthy Balázs docens úrnak a 
tanulmány elkészítéséhez nyújtott segítségért.
2 Bright, Susan: Winning the Battle Against Unfair Contract Terms.  Legal Studies, 
Vol. 20/3. 2000. 335. o. Ez magyarul annyit jelent, hogy „Egy olyan rendszer, ahol 
megelőzésre törekednek, sokkal hatékonyabban képes meggátolni a tisztességtelen 
szerződési feltételek használatát, és ez által megváltoztatni a szerződési gyakorla-
tot, mint az, amelyikben csak eseti megoldásokat keresnek.”
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feltételeknek csak egy felszínes elemzését találjuk, ami az esetek 
többségében az általános szerződési feltételek és az érvénytelenség 
című fejezetek részét képezik.3 Részletesebb elméleti fejtegetésekkel 
és a téma mögött húzódó gyakorlati kérdésekkel csak néhány Polgári 
Törvénykönyv kommentár4 foglalkozik, vagy pedig egyes folyóiratok 
oldalain találkozhat az érdeklődő olvasó a tisztességtelen szerződési 
feltételekkel foglalkozó, mélyebb elemzést feltételező szövegekkel. 
Viszont ezek egy részéről az mondható el, hogy ezt az amúgy is szűk 
témát tovább szeletelik és csak egy-egy részlet kérdésével foglalkoz-
nak átfogóbban, mint például a tisztességtelen illetékességi kikötés,5 
a tisztességtelen elemeket tartalmazó biztosítási szerződés,6 vagy a 
tisztességtelen fogyasztói szerződés.7 Másik részük pedig egy-egy 
gyakorlati téma köré csoportosítja ezt a problémakört és általában 
az YNOS ügy egy, a szerzőnek szimpatikus, momentumát elemzi.8 
Ebből a rövid forráselemzésből kifolyólag a munkám megalkotása 
során előnyben részesítettem a vonatkozó nemzeti, külföldi és Uniós 
jogszabályok szövegét, és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlati eseteket.

A dolgozatot három nagyobb téma köré csoportosítva építet-
tem fel. Az első részben a 93/13/EGK Tanácsi Irányelv elemzésén 

3 Bíró György: A magyar polgári jog. Kötelmi jog. 7. átdolgozott kiadás. Miskolc, 
„Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért”, 2004., továbbá Nagy Éva – Pecze 
Dóra:  Polgári jog I. Pécs, Dialog Campus Kiadó, 2008.; Köles Tibor: Polgári jog. 2. 
kötet. Kötelmi jog. Jogi szakvizsga kézikönyvek. Budapest, Novissima Kiadó, 2004.
4 A Magyar Hivatalos Közlönykiadó vagy a Complex Kiadó Polgári Törvénykönyv 
magyarázata.
5 Osztovits András – Virág Csaba: Illetékességi kikötés mint tisztességtelen szer-
ződési feltétel – kérdések és kételyek a közösségi és a magyar jog tükrében.  Magyar 
Jog, 55. évf. 8. sz. 2008. 532-541. o.
6 Molnár István: A tisztességtelen szerződési feltételek és az egyoldalú kogencia vi-
szonya a biztosítási szerződések jogában. Biztosítási Szemle, 50. évf. 6-7. sz. 2004. o.
7 Fazekas Judit: A fogyasztói szerződések tisztességtelen szerződési feltételeit sza-
bályozó új Európai Uniós irányelv és a magyar jog. Magyar Jog, 42. évf. 11. sz. 1995. 
660-668. o.
8 Szabó Péter: Az Ynos Kft.-ügyben hozott luxemburgi bírósági ítélet előzményei 
és utóélete – az előterjesztő magyar bíró szemével. Európai Jog, 6. évf. 5. sz. 2006. 
31-36. o.; továbbá Láncos, Petra Lea: Case Note: Ynos – Intertemporality and the 
Jurisdictional Jurisprudence of the ECJ. Acta Juridica Hungarica, 48. évf. 1. sz. 2007. 
87-93. o.
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keresztül az olvasó képet kap arról, hogy mennyire nehéz is a jog-
harmonizáció az Európai Unióban. A második rész azzal foglalko-
zik, hogyan hatott az előbbi Irányelv az egyes nemzeti jogokra. Itt 
kettő ország szabályozását fejtettem ki. Azonban az olvasó joggal 
kérdezheti, hogy miért pont ezt a kettőt választottam. A magyar 
rendszer kifejtésének választása szerintem egyértelmű, ezért ezt 
nem is szándékozom magyarázni. Az Egyesült Királyság rendszere 
pedig, szerintem Európa egyik legérdekesebb és a mi szemünkkel 
nézve legszokatlanabb rendszere. Utóbbi két részben, hogy tiszta, 
befolyásmentes képet adjak, főleg a brit nemzeti jogrendszer eredeti, 
nemzeti nyelven írott, jogszabályaira támaszkodtam és a mellettük 
kialakult bírósági gyakorlatra. A harmadik, és egyben befejező rész, 
pedig az YNOS ügyet tárgyalja, ami a legjelentősebb és mostanáig 
az egyetlen olyan magyar eset volt, ami a tisztességtelen szerződési 
feltételekkel foglalkozik, és előzetes döntéshozatali eljárást is kértek 
az ügy során. Ennek a résznek a megírásában nagy segítséget nyúj-
tottak a Szombathelyi Városi Bíróságon fellelhető anyagok, mivel az 
ügy alapeljárása ott zajlott. Tehát ez a fejezet az YNOS Kft. kontra 
Varga János ügy bírósági aktája alapján került megírásra.

A TISZTESSÉGTELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SZA-
BÁLYOZÁSA AZ UNIÓS JOGANYAGBAN

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 
feltételekről szóló 93/13/EGK Tanácsi Irányelv

Az Irányelvet vizsgálva első ránézésre megállapíthatjuk, hogy há-
rom részre tagolható. Az elején, a preambulumban kaptak helyet 
megalkotásának indokai, ezt követik a rendelkezések, végül pedig 
egy melléklet található. Az Irányelv céljai közül a legfontosabb, hogy 
a közös piac létrehozását segítse elő. Ennek érdekében a tagállamok 
fogyasztói szerződésekre vonatkozó szabályait közelíteni kell egy-
máshoz. Ezeken a szerződéseken belül pedig biztosítani kell, hogy 
ne forduljanak elő tisztességtelen szerződési feltételek. Jogegy-
ségesítésre azért is szükség van, mert a fogyasztók általában nem 
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ismerik a saját országukon kívüli tagállamokban azokat a jogsza-
bályokat, amik az áruk értékesítésére és szolgáltatások nyújtására 
vonatkoznak. Ez visszatartja őket attól, hogy egy másik tagállam-
ban szerezzenek be árukat, vagy vegyenek igénybe szolgáltatásokat. 
Ha az idevonatkozó szabályozás egységesítése megvalósul, akkor az 
serkentőleg fog hatni a versenyre, és növelni fogja az Unió állampol-
gárai, mint fogyasztók rendelkezésére álló választékot.9

Mivel a fogyasztói szerződésben a felek eltérő hatalmi pozícióban 
vannak, ezért a fogyasztó védelemre szorul az eladó vagy a szolgálta-
tó hatalmával szemben, különösen, ha egyoldalú szabványszerződé-
seket alkalmaznak, valamint ha kizárják a szerződésben a fogyasztó 
jogait. Az Irányelv kiterjeszti a hatályát az összes fogyasztó és eladó 
vagy szolgáltató közötti szerződésre, ami alatt érteni kell a közszol-
gáltatásokat is. Viszont kivételt képeznek az előbbi szabály alól a 
munkavállalási szerződések, gazdasági társaságok létrehozásával és 
létesítő okiratával kapcsolatos szerződések, vagy azok a szerződé-
sek, amelyekre az öröklési vagy a családi jog szabályai vonatkoznak. 
Az Irányelv szerint a védelem szintjének azonosnak kell lennie, akár 
írásban, akár szóban kötik meg a szerződést.10 A jogszabály célja, 
hogy közelítse a fogyasztói szerződésekben alkalmazott tisztesség-
telen feltételekre vonatkozó tagállami, törvényi, rendeleti és köz-
igazgatási rendelkezéseket. Azonban nem tartoznak az Irányelv ha-
tálya alá azok a feltételek, amelyeket kötelező érvényű törvényi vagy 
rendeleti szabályok határoznak meg, valamint azon nemzetközi 
egyezmények alapelvei vagy rendelkezései, amelyeket a tagállamok 
vagy a Közösség aláírt, különös tekintettel a fuvarozás területén.11

Az Irányelv tartalmaz fogalom magyarázatot is, amelyben három 
fogalmat definiál. A fogyasztó „minden olyan természetes személy, 
aki az ezen irányelv hatálya alá tartozó szerződések keretében olyan 
célból jár el, amely kívül esik saját szakmája, üzleti tevékenysége 
vagy foglalkozása körén”. Az eladó vagy szolgáltató pedig „minden 
olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az ezen irányelv 

9 93/13/EGK Tanácsi Irányelv preambuluma
10 Uo.
11 Irányelv 1. cikk
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hatálya alá tartozó szerződések keretében saját szakmája, üzleti te-
vékenysége vagy foglalkozása körében cselekszik, függetlenül attól, 
hogy az köz- vagy magánjellegű”.12 A harmadik fogalom már átvezet 
minket a következő cikk tartalmára, mivel a tisztességtelen felté-
tel olyan egyedileg meg nem tárgyalt feltétel, ami a jóhiszeműség 
követelményével ellentétben a felek szerződésből eredő jogaiban és 
kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idéz elő a fogyasztó 
kárára.13 A fogyasztóval szerződő fél a jóhiszeműség követelményét 
teljesíti, ha a fogyasztó törvényes érdekeit szem előtt tartva, méltá-
nyosan és tisztességesen jár el.14 Egy feltétel akkor egyedileg meg 
nem tárgyalt, ha már előzetesen megfogalmazták, és ebből kifolyó-
lag a fogyasztó nem tudta a tartalmát befolyásolni. Különösen ilyen-
nek tekinthetők az előzetesen kidolgozott szabványszerződések. Hi-
ába hivatkozik arra az egyik fél – általában a feltételek megalkotója 
–, hogy egy feltételt vagy annak bizonyos elemeit megtárgyalták, 
ha „a szerződés átfogó megítélése arra enged következtetni, hogy a 
szerződés mégiscsak egy előre kidolgozott szabványszerződés”, ak-
kor ezt a cikket alkalmazni kell. Ha az eladó vagy szolgáltató arra hi-
vatkozik, hogy egy szabványfeltételt egyedileg megtárgyaltak, akkor 
ennek bizonyítása az ő terhére esik. Az Irányelv itt utal arra, hogy 
melléklete tartalmaz egy példálózó felsorolást olyan feltételekről, 
amelyeket tisztességtelennek lehet tekinteni.15

Egy szerződési feltétel tisztességtelenségének megítélésekor azon 
áruk vagy szolgáltatások természetét kell figyelembe venni, ame-
lyekre vonatkozóan a szerződést kötötték. Ezen túl vizsgálni kell 
a szerződés megkötésekor fennálló összes körülményt és a szerző-
dés minden egyéb feltételét, vagy olyan másik szerződés feltételeit, 
amelytől az eredetileg vizsgált szerződés függ. Azonban mindezt 
a 7. cikkbe foglalt fogyasztóvédelmi jogorvoslati eljárások sérelme 
nélkül kell megtenni. A tisztességtelen jelleg megítélésekor tilos 
vizsgálat alá vonni a szerződés elsődleges tárgyának meghatározá-

12 Irányelv 2. cikk
13 Irányelv 3. cikk
14 Irányelv preambuluma
15 Irányelv 3. cikk
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sát, valamint az ár vagy díjazás megfelelését az ellenértékként szál-
lított áruhoz vagy a nyújtott szolgáltatáshoz viszonyítva, amennyi-
ben ezek a feltételek világosak és érthetők.16 A közszolgáltatás terén 
ezt ki kell egészíteni még a különféle, érintett érdekeltségek átfogó 
kiértékelését biztosító eszközökkel is.17 A következő cikk foglalko-
zik részletesen a világos és érthető feltételekkel. Ha a fogyasztónak 
ajánlott feltételek írásban szerepelnek, akkor az előbbi két körül-
ménynek meg kell felelniük. Ha kétséges egy feltétel értelme, akkor 
a fogyasztó számára legkedvezőbb értelmezést kell irányadónak te-
kinteni. Ezt az értelmezési szabályt azonban nem lehet alkalmazni a 
7. cikk második bekezdésében említett eljárások vonatkozásában.18

A tagállamoknak elő kell írni, hogy a „fogyasztókkal kötött szer-
ződésekben az eladó vagy szolgáltató által alkalmazott tisztesség-
telen feltételek a saját nemzeti jogszabályok rendelkezései szerint 
nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra nézve”. Ha a szerződés 
a tisztességtelen feltételek kihagyásával teljesíthető, akkor az vál-
tozatlan feltételekkel továbbra is köti a feleket. Ezeken kívül a tag-
államoknak arról is gondoskodni kell, hogy ha a szerződés szoros 
kapcsolatban áll a területükkel, akkor a fogyasztó ne veszítse el az 
Irányelv által nyújtott védelmet azáltal, hogy nem a tagállam jogát 
jelölik ki a szerződésre alkalmazandó jogként.19

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a fogyasztók és a szakmai 
versenytársak érdekében, hogy fogyasztói szerződésekben lévő 
tisztességtelen feltételeket, megfelelő és hatékony eszközök megte-
remtésével, meg lehessen szüntetni. Ez alatt olyan eszközöket kell 
érteni, amelyek lehetővé teszik, hogy „a nemzeti fogyasztóvédelmi 
jogszabályok szerint jogos érdekkel rendelkező személyek vagy szer-
vezetek eljárást kezdeményezzenek a vonatkozó nemzeti jogszabály 
értelmében bíróság vagy illetékes közigazgatási hatóság előtt annak 
megítélésére, hogy a fogyasztókkal kötendő szerződésekben álta-
lános használatra kidolgozott szerződési feltételek tisztességtele-

16 Irányelv 4. cikk
17 Irányelv preambuluma
18 Irányelv 5. cikk
19 Irányelv 6. cikk



324 V E R R A S Z T Ó  N O R B E R T  K Á R O L Y

nek-e”. Azonban egy ilyen rendszer létrehozása nem járhat együtt az 
egyes gazdasági ágazatokban alkalmazott általános feltételek előze-
tes ellenőrzésével.20 A lezajlott eljárás eredményeként pedig meg le-
hessen szüntetni az ilyen feltételeket. Lehetővé kell tenni, hogy ezek 
a jogorvoslati eljárások elkülönítve vagy együttesen megindíthatók 
legyenek az olyan, azonos gazdasági ágazathoz tartozó több eladó és 
szolgáltató, illetve szakmai szövetségük ellen, akik, illetve amelyek 
„azonos általános szerződési feltételeket vagy hasonló feltételeket 
használnak, vagy azok használatát javasolják”.21

Az Irányelv lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy az általa szabá-
lyozott területen elfogadhatnak vagy hatályban tarthatnak az alap-
szerződéssel összhangban lévő szigorúbb rendelkezéseket annak 
érdekében, hogy a fogyasztóknak magasabb szintű védelmet biz-
tosítsanak.22 A jogszabály ezen részénél már szükséges, hogy utal-
jak egy problémára, nevezetesen arra, hogy az uniós jogszabályok 
lefordítása valamely tagállami nyelvre – jelen esetben a magyarra 
– nehézségeket idézhet elő a nemzeti jogrendszer terminológiájába 
történő beépítés során. Az Irányelv magyar, angol, német és szlovák 
szövegét összevetve látható, hogy a korábbi cikkekben is vannak ki-
sebb fogalmazásbeli eltérések, de az értelmük ennek ellenére ugyan-
az marad. Viszont a tagállami védelmi szintek kialakításáról szóló 
cikkben már olyan eltérés tapasztalható, ami problémákat idézhet 
elő az alkalmazás során. Míg a magyar és német szöveg egyaránt 
a „magasabb szintű” – németül: „ein höheres Schutzniveau” – kife-
jezést használja, addig az angol és a szlovák szöveg a „legmagasabb 
fokú védelem” – angolul: „maximum degree of protection”, szlová-
kul: „maximálneho stupňa ochrany” – követelményét írja elő. Itt te-
hát belebonyolódhatunk egy jogelméleti fejtegetésbe, hogy a szöve-
gek egy része miért középfokú mellékneveket használ, másik részük 
pedig miért felsőfokúakat. Feltehetjük ez alapján azt a kérdést is, 
hogy az angol és szlovák szöveg magasabb szintű védelmet ír elő, 
mint a magyar és a német. A probléma nehézségét az jelenti, hogy 

20 Irányelv preambuluma
21 Irányelv 7. cikk
22 Irányelv 8. cikk
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nincs viszonyítási alapunk, hogy minél kell magasabb védelmet 
nyújtani, tehát miből induljunk ki. A legmagasabb védelemnél nincs 
ilyen probléma, mivel az a nemzeti jogban lévő legnagyobb jogvé-
delmi eszköz alkalmazását írja elő. Azonban ha tovább folytatjuk az 
elméleti fejtegetést, akkor eljuthatunk oda, hogy ha egy középfokú 
kifejezés alapja ismeretlen, és olyan alapot találunk, ami közvetlenül 
a felsőfokú védelem alatt áll egy fokkal, és ha ennek vesszük az egy-
gyel magasabb fokát, akkor már ott is a felsőfokú védelemnél kötünk 
ki. Ez adja ennek a problémának a nehézségét.

Az Irányelv előírja, hogy a Bizottságnak meg kell vizsgálnia az 
Irányelv alkalmazását a nemzeti jogokban, és az implementálásra 
előírt határidő letelte után számított öt éven belül, tapasztalatairól 
jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanács-
nak.23 Végül pedig a jogszabály rögzíti, hogy az Irányelv címzettjei 
a tagállamok.24

A 93/13/EGK Tanácsi Irányelv jogalkalmazást segítő, de valójában 
nehezítő melléklete

Ha az Irányelv szerkezetét megnézzük, akkor láthatjuk, hogy el-
érkeztünk az utolsó nagyobb eleméhez, a 3. cikk harmadik bekez-
déséhez tartozó melléklethez, ami a tisztességtelennek tekinthető 
feltételekről közöl egy jelzésszerű, a jövőbeli jogalkalmazást segítő 
felsorolást. Ezek közül – ajánlott jellegükből kifolyólag – csak azok-
kal kívánok foglalkozni, amelyek szövegéhez vagy alkalmazásához 
további magyarázatra van szükség. Az első ilyen a g) pont. Ez olyan 
feltételeket minősít tisztességtelennek, amelyek „feljogosítják az el-
adót vagy szolgáltatót a határozatlan idejű szerződés felmondására 
ésszerű felmondási idő alkalmazása nélkül, kivéve az olyan eseteket, 
amikor ezt az eladó vagy szolgáltató komoly indokkal teszi”.25 A szlo-
vák – „primeranej výpovednej doby” – és a német – „angemessene 
Frist” – szöveg is ugyanígy fogalmazza meg ezt a feltételt. Az angol 

23 Irányelv 9. cikk
24 Irányelv 10-11. cikk
25 Irányelv, Melléklet 1. g) pont
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azonban kicsit eltér ezektől, mivel az „elfogadható felmondás”-ról 
– „reasonable notice” – beszél. Látni lehet, hogy ugyanaz a jogin-
tézmény jelenik meg mind a négy szövegváltozatban, nevezetesen 
a szerződés felmondása. Azonban míg a magyar, szlovák és német 
szöveg ésszerű felmondási határidőt követel meg, ahhoz hogy ne 
legyen tisztességtelen az eladó vagy szolgáltató kikötése, addig az 
angol szöveg a felmondás összes elemének vizsgálatára kiterjed. En-
nek a különbségnek a magyarázatához a négy nemzeti jog szabályait 
kell megvizsgálni. A magyar, német és a szlovák polgári jogban az a 
hasonlatosság fedezhető fel, hogy a felmondás egy egyoldalú alakító 
jog. Ha valamelyik szerződő fél a szerződésnél vagy jogszabálynál 
fogva felmondásra jogosult, akkor ezt a másik félhez intézett nyilat-
kozattal gyakorolhatja. A jogszabályok alapján26 ezt a nyilatkozatot 
a fél egyoldalúan, általában indokolás nélkül megteheti, és a felmon-
dás intézményén belül csak a felmondási határidőhöz kapcsolódó 
megszorítások léteznek, de ez is csak a rendes felmondás eseténél.

Ha az angol polgári jogot megvizsgáljuk, akkor annak ellenére, 
hogy az Irányelv különböző nyelvű szövegei között nem lehetne el-
térés, az előzőektől eltérő szabályok tárulnak a szemünk elé. Ahogy 
egy későbbi fejezetben látható lesz, az Egyesült Királyság egyes te-
rületein is egymástól többé-kevésbé eltérő jogrendszerek találha-
tók. Azonban egy közös bennük, hogy a polgári jogot nem foglalták 
egységes törvénykönyvbe. Tehát a bírósági gyakorlat irányadó ezen 
a területen. A High Court a Jackson Distribution Limited ügyben 
fejtette ki, hogy legújabb gyakorlatában mi tekinthető „elfogadható 
felmondás”-nak. Az ügy termékek terjesztéséről szólt, de ennek elle-
nére jól kirajzolódnak a felmondás általános szabályai is. A bíróság 
szerint az „elfogadható felmondás”, különösképpen annak határ-
ideje megállapításakor figyelembe kell venni azt, hogy: a szerződő 
felek mennyire tartották be a formai követelményeket; a felmondási 
joggal rendelkező személy szerződésszerűen járt-e el; a felek milyen 

26 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 321. §; Zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník 582. § http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/obciansky-zakon-
nik/ (Letöltés ideje: 2009. július 27.); BGBI.III Nr. 400-2 Bürgerliches Gesetzbuch 
vom 18.08.1896 (BGBI. I S. 195) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.01.02 
(BGBI. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738) 314. § und Einzelne Schuldverhältnisse
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régóta állnak kapcsolatban, és milyen mértékű beruházások tör-
téntek; a kapcsolatból milyen előnyök származtak mind a kettő fél 
oldalán; a szerződés felmondásakor milyen piaci viszonyok uralkod-
nak, és mennyi időbe tellene egy új és ügylet szempontjából megfe-
lelő szerződő fél megtalálása.27

Az Irányelv maga is fűz további megállapításokat a g) pont ha-
tályához. Ez a pont nem akadályozza „azoknak a feltételeknek az 
alkalmazását, amelyek révén pénzügyi szolgáltatások nyújtója fenn-
tartja a jogát határozatlan időre kötött szerződés felmondási idő 
nélküli egyoldalú felmondására, ha erre érvényes indoka van, azzal 
a kikötéssel, hogy a pénzügyi szolgáltatások nyújtója köteles erről a 
másik szerződő felet vagy feleket haladéktalanul értesíteni”.28

Az előző tisztességtelen feltételhez képest a h) pontban foglalt fel-
tétel azonban komolyabb problémákat vet fel. Ez olyan feltételeket 
minősít tisztességtelennek, amelyek szerint „a fogyasztó ellentétes 
tartalmú nyilatkozatának hiányában az eladó vagy szolgáltató au-
tomatikusan meghosszabbít egy határozott időre kötött szerződést, 
míg ha a fogyasztó nem kívánja meghosszabbítani a szerződést, e 
szándékának kifejezésre juttatásához a szerződés lejáratához képest 
túlzottan korai határidőt szabnak meg”.29

Ha a mondat grammatikai szerkezetét vizsgáljuk meg, akkor 
megállapítható, hogy ez nem a legjobban összerakott magyar mon-
dat. Az Irányelv szlovák, angol és német szövege nem bonyolítja 
ennyire túl ezt a feltételt, mivel egyszerűen kimondják, hogy „ha 
a fogyasztó másképpen nem dönt”. E mögött a feltétel mögött az 
a megállapítás lapul, hogy eladó vagy a szolgáltató annak ellenére 
automatikusan meghosszabbít egy határozott időre kötött szerző-
dést, hogy a fogyasztó ezt nem akarja. Ehelyett a megfogalmazás 
helyett a magyar szöveg teljesen belebonyolódik ebbe az esetbe és 
végül egy logikai zsákutcába jut. Ha az Irányelvben lévő szöveget 

27 Jackson Distribution Limited versus Tum Yeto Inc [2009] EWHC 982 (QB) 
7BH91181 http://www.penningtons.co.uk/News%20publications/~/media/Publi-
cation%20docs/Newsletters/Business%20Services/IP%20update%20-%20July%20
2009.ashx#notice of termination (Letöltés ideje: 2009. augusztus 1.)
28 Irányelv, Melléklet 2. a) pont
29 Irányelv, Melléklet 1. h) pont
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csupán logikailag értelmezzük, akkor azt látjuk, hogy az eladó vagy 
a szolgáltató a fogyasztó ellentétes tartalmú nyilatkozata hiányában 
hosszabbítja meg a szerződést. Tehát az a tisztességtelen, hogy a 
fogyasztó nem ad ellentétes tartalmú nyilatkozatot és úgy történik 
hosszabbítás. Azonban ha ezzel ellentétesen cselekszik a fogyasztó, 
tehát ellentétes tartalmú nyilatkozatot ad, akkor felmerül a kérdés, 
hogy ez már tisztességes lenne? Mivel a logikai értelmezésből ez kö-
vetkezik. Viszont ha racionálisan nézzük az így kapott eredményt, 
akkor valójában egy még tisztességtelenebb feltételt kaptunk, mivel 
úgy hosszabbítja meg a szerződést az eladó vagy szolgáltató, hogy 
a fogyasztó ezzel ellentétesen nyilatkozott. Ebből következően az 
utóbbi esetben még konszenzus sincs a felek között, tehát a polgá-
ri jog szabályai szerint létre sem jöhetne a szerződés. Ezek alapján 
tehát azt állapíthatjuk meg, hogy sokszor jobb egy egyszerűbb nyel-
vezeten írt, több rövid mondatból álló fordítás, mintha bonyolult 
körmondatokban próbálnánk meg kifejezni magunkat.

Az Irányelv még a j) ponthoz is fűz egy hosszabb magyaráza-
tot. Ez a pont olyan feltételeket minősít tisztességtelennek, ame-
lyek „feljogosítják az eladót vagy szolgáltatót a szerződési felté-
telek egyoldalú megváltoztatására a szerződésben feltüntetett és 
érvényes indok nélkül”.30 Ez a feltétel nem akadálya annak, hogy 
a pénzügyi szolgáltatások nyújtója fenntartsa a jogát „a fogyasztó 
által fizetendő vagy őt megillető kamatláb vagy a pénzügyi szol-
gáltatások nyújtásáért fizetendő bármilyen más összeg értesítés 
küldése nélküli megváltoztatására, ha erre érvényes indoka van”. 
Ehhez azonban kell egy olyan kikötést fűzni, hogy az ilyen ese-
tekben a pénzügyi szolgáltatások nyújtója köteles erről a másik 
szerződő felet vagy feleket a lehető legrövidebb időn belül érte-
síteni. Viszont a pénzügyi szolgáltatóval szerződő fél jogosult az 
ilyen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Továbbá a j) pont 
nem képezi akadályát az árindexálási záradékok alkalmazásának, 
amennyiben azok megengedettek, és „az árváltoztatási módszer-
ről egyértelmű leírás áll rendelkezésre”.31

30 Irányelv, Melléklet 1. j) pont
31 Irányelv, Melléklet 2. b) és d) pont
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Végül az l) pontra egy olyan kiegészítő szabályt találunk, amely 
vonatkozik a g) és j) pontban lévő feltételekre is. Az l) pont olyan fel-
tételeket minősít tisztességtelennek amelyek „előírják, hogy az áruk 
vagy szolgáltatások árának meghatározása a szállítás időpontjában 
történik, vagy engedélyezik az áru eladójának vagy a szolgáltatás 
nyújtójának, hogy egyoldalúan megemelje az árakat, mindkét eset-
ben anélkül, hogy ennek megfelelő jogot biztosítanának a fogyasztó 
számára a szerződés felmondására abban az esetben, ha a megemelt 
ár lényegesen magasabb annál, mint amiben a szerződés megkötése-
kor megállapodtak”.32 Az előbbi három pontban lévő feltétel azonban 
nem alkalmazható a Tanácsi Irányelv által meghatározott ügyletekre

A fenti szabályokból tehát egyértelműen megállapítható, hogy az 
Irányelv megalkotásának fő indoka abban ragadható meg, hogy a 
tagállamok bíróságainak és közigazgatási szerveinek megfelelő és 
hatékony eszközöket kell biztosítani ahhoz, hogy megszüntessék a 
fogyasztókkal kötött szerződésekben a tisztességtelen feltételek al-
kalmazását.

A TISZTESSÉGTELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SZA-
BÁLYAI AZ EGYES NEMZETI JOGOKBAN

Az Európában egyedülálló brit szabályozás

Az Egyesült Királyság jogrendszerében a polgári jog ezen területét 
egy írásba foglalt jogszabály rendezi, amit ha el akarunk helyezni a 
jogforrási hierarchiában, akkor azt mondhatjuk, hogy ez az egyéb 
alárendelt jogalkotás terméke, tehát nem törvényi szinten kerül sza-
bályozásra. Ezt már a jogszabály címe is kifejezi, mivel a „Statutory 
Instrument” kifejezés törvényen alapuló okiratot jelent.

A szabályozás röviden a létrejötte céljának meghatározásával kez-
dődik. Itt tudhatjuk meg, hogy a Kereskedelmi és Iparügyi Minisz-

32 Irányelv, Melléklet 1. l) pont
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tériumon belül a verseny- és fogyasztói ügyekért felelős miniszter 
kapta azt a feladatot, hogy tanulmányozza a fogyasztók védelmére 
vonatkozó aktuális helyzetet, és a rá átruházott hatalomnál fogva al-
kossa meg ezt a szabályozást. Erre őt az 1972-es Európai Közösségről 
szóló törvény hatalmazza fel. Ennél a pontnál utalni kell arra, hogy 
az Egyesült Királyság amikor csatlakozott az Európai Közösséghez, a 
Római Szerződést beépítették az Egyesült Királyság jogába az előbbi 
törvénnyel. A későbbi szerződéseket ugyancsak így építette be a jog-
alkotás a nemzeti jogba. A törvény szerint az európai közösségi jogot 
közvetlenül alkalmazni kell az Egyesült Királyság jogrendszerében.33

A jogszabály az elején rendelkezik a megnevezéséről és a hatály-
balépéséről. A 3. szakaszban kapott helyet a jogszabályban előfordu-
ló kifejezések magyarázata. Ahol a szabályozás Közösséget említ, ott 
az Európai Közösséget kell érteni. A fogyasztó, és az eladó vagy szol-
gáltató fogalmát szó szerint átveszi az Irányelvből. Fogyasztónak azt 
a természetes személyt tekinthetjük, aki ez alá a szabályozás alá tar-
tozó szerződést köt, és olyan tevékenységet végez, ami kívül esik a 
kereskedelmi, üzleti és foglalkozási területén. Eladó vagy szolgáltató 
pedig olyan természetes vagy jogi személy, aki ez alá a szabályozás 
alá tartozó szerződést köt és saját kereskedelmi, üzleti és foglalko-
zási területén jár el, attól függetlenül, hogy az köz- vagy magánjel-
legű. Ahol a jogszabály bíróságot említ, ott Angliában, Walesben 
és Észak-Írországban a County Court-ot – Megyei Bíróság – vagy 
a High Court-ot – Királyi Bíróság – kell érteni, Skóciában pedig a 
Sheriff Court-ot – Seriffbíróság – vagy a Court of Session-t – Polgári 
Felsőbíróságot – kell érteni. A fogyasztóvédelem területén fontos 
hatásköröket birtokol a szabályzat szerint a Director General of Fair 
Trading, akit röviden Igazgatónak neveznek. Azonban a fogyasztó-
védelemmel foglalkozó hatóságok struktúráját átnézve, arra a meg-
állapításra lehet jutni, hogy a szabályzat itt nem tükrözi az időköz-
ben bekövetkezett változásokat. A vállalkozásokról szóló 2002-es 
törvény úgy rendelkezik, hogy létrehozza az Office of Fair Trading-
et, ami átveszi a Director General of Fair Trading tulajdonát, jogait 

33 European Communities Act 1972. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/68/
contents (Letöltés ideje: 2009. július 27.)
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és kötelezettségeit és minden korábbi rendelkezés, intézkedés és do-
kumentum átkerül az új szervezethez, amennyiben ezekre szükség 
van. Továbbá minden utalásban ahol a Director General szerepel, ez 
alatt az Office of Fair Trading-et kell érteni.34 Ezen kívül a fogyasztó-
védelmi hatáskörök másik részével pedig a szakosított intézmények 
rendelkeznek, amiket a szabályozás melléklete határoz meg.35

A fogalmak magyarázata között helyet kapott az Európai Gaz-
dasági Térségről szóló megállapodás, ami lehetőséget biztosított a 
maradék EFTA tagállamoknak – Izland, Norvégia, Liechtenstein –, 
hogy a belső piac részeként kezeljék őket és élvezzék annak előnyeit, 
anélkül hogy az Európai Unió tagjai lennének. Svájc kivételes a többi 
EFTA tagállamhoz képest, mivel kétoldalú szerződésekkel kapcso-
lódik az Unió piacához.36 Ahol pedig a szabályozás tagállamokról 
beszél, ott az EGT tagokat kell érteni.37

A fentieken kívül a jogszabály még kettő rövid értelmezést tar-
talmaz ebben a szakaszban. A szabályozás szerint az az irat számít 
közöltnek, amit írásban közöltek az arra jogosulttal. Végül pedig 
tisztességtelen feltételek alatt olyan szerződési feltételeket kell ér-
teni, amelyek az 5. szakaszban hivatkozott szerződési feltételek.38 
Azonban a második bekezdés megint rávilágít a brit jogrendszer 
széttagoltságára, mivel a szabályzat alapján kiadható tiltó intézke-
dések, vagy ezek ideiglenes változata alatt Skóciában eltiltást vagy 
ideiglenes eltiltást kell érteni.39

A szabályozás hatálya alá olyan tisztességtelen feltételeket tartal-
mazó szerződések tartoznak, amelyek a fogyasztó és az eladó vagy 
szolgáltató között jönnek létre. Azonban kimondja, hogy nem ter-
jed ki a hatálya azokra a szerződési feltételekre, amelyek törvényen 

34 Enterprise Act 2002. sections 1-2. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/40/
contents (Letöltés ideje: 2009. július 27.)
35 Statutory Instrument 1999. No. 2083, Section 3(1) www.secola.org/db/2_10/
gb_ums2.pdf (Letöltés ideje: 2009. július 27.)
36 The European Economic Area http://ec.europa.eu/external_relations/eea/ 
 (Letöltés ideje: 2009. július 27.)
37 Statutory Instrument 1999. Section 3(1)
38 Uo.
39 I. m. Section 3(2)
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alapuló megbízás vagy a szabályozó rendelkezések során jöttek lét-
re, amik alatt olyan rendelkezéseket kell érteni, amik más tagállam 
vagy a Közösség jogalkotása hozott létre és további rendelkezés nél-
kül fejtenek ki hatást az Egyesült Királyság területén. Továbbá olyan 
szerződési feltételekre, amelyek olyan rendelkezésekből vagy elvek-
ből származnak, amiket olyan nemzetközi szerződések mondanak 
ki, ahol a tagállamok vagy a Közösség szerződő fél.40

Az 5. szakasz szerint az olyan szerződési feltétel, amit a felek 
egyedileg nem tárgyaltak meg akkor lehet tisztességtelen – ango-
lul: „unfair” –, ha ellentétben áll a jóhiszeműség – angolul: „good 
faith” – által támasztott elvárásoknak, továbbá a szerződésen 
belül jelentős egyensúlyhiányt idéz elő a szerződő felek jogaiban 
és kötelezettségeiben a fogyasztó hátrányára. A feltételt mindig 
egyénileg meg nem tárgyaltnak kell tekinteni, ha előzetesen ké-
szítették el és a fogyasztónak nem volt beleszólása a feltétel tar-
talmába. Annak ellenére, hogy egy meghatározott feltételt, vagy 
bizonyos nézőpontját egyedileg megtárgyalták, a szabályozást 
alkalmazni lehet a szerződés többi részére, ha a szerződés érté-
kelése összességében azt mutatja, hogy ez egy előzetesen létre-
hozott szabványszerződés. Ha bármelyik eladó vagy szolgáltató 
azt állítja, hogy a feltételt egyedileg megtárgyalták, akkor az eh-
hez kapcsolódó bizonyítási kötelezettség terhét neki kell viselnie. 
A szabályozás kettes számú melléklete tartalmazza az Irányelv-
ből átvett példálózó és nem kimerítő listáját azoknak a feltételek-
nek, amik tisztességtelenek lehetnek.41

A tisztesség és a jóhiszeműség fogalma sok helyen összekapcso-
lódik a brit joggyakorlatban. A jóhiszeműség itt azt jelenti, hogy a 
felek tekintettel vannak egymás kereskedelmi érdekeire, és nem tö-
rekednek arra, hogy fondorlatos eszközökkel tisztességtelen előnyö-
ket érjenek el. A jóhiszeműség megkísérel egyensúlyt kialakítani a 
szolgáltató és a fogyasztó törvényes érdekei között. Ha létezik egy 

40 I. m. Section 4
41 I. m. Section 5
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feltétel, ami előnyhöz juttatja a szolgáltatót, akkor lennie kell egy ezt 
ellensúlyozó kedvezménynek a fogyasztó részére.42

A jogszabály 6. szakasza ugyancsak teljesen átveszi az Irányelv 
azon részét, ami a tisztességtelen feltételek megállapításának bo-
nyolult módját határozza meg. A 12. szakasz sérelme nélkül, egy 
szerződési feltétel tisztességtelenségét a szerződés által tartalma-
zott áruk vagy szolgáltatások természetének figyelembevételével 
kell megítélni, és hivatkozással a szerződés megkötésének időpont-
jában fennálló összes körülményre, ami közrejátszott a szerződés 
megkötésében, valamint a szerződés minden egyéb feltételére vagy 
egy olyan másik szerződés feltételeire, amelytől e szerződés függ. 
Egy feltétel tisztességtelenségének megítélése addig nem hozható 
összefüggésbe a szerződés elsődleges tárgyának meghatározásával 
vagy az ár vagy ellenszolgáltatás alkalmasságával, vagy az ellenér-
tékként nyújtott áruval vagy szolgáltatással, amíg ezeket világosan 
érthető nyelven írták.43 Ezekből a szabályokból megállapítható, 
hogy a jogszabály nem szándékozik beavatkozni a minőségi és az 
árviszonyokba. Ennek a szakasznak az értelmezéséhez tartozik, a 
fogyasztói szerződésekben előforduló tisztességtelen feltételekkel 
foglalkozó legjelentősebb jogeset az angol joggyakorlatból. Ez volt 
a Director General of Fair Trading versus First National Bank ügy, 
ami 2001-ben zajlott le. Az ügy jelentőségét mutatja, hogy megjár-
ta a végső fellebbviteli bíróságot, a Lordok Házát is. Angliában és 
Walesben a Lordok Háza igazságszolgáltatási fórumként is műkö-
dik. Ezt a tevékenységet tizenkettő főfoglalkozású Lord of Appeal in 
Ordinary végzi.44

Az ügyben vizsgálták, hogy a hitel-megállapodások azon feltét-
elei tisztességesek-e, amelyek kereskedelmi banki kamatot vetettek 
ki azon adósokra, akik nem tudták hiteleiket fizetni. A bíróságnak 
arról kellett döntenie, hogyan viszonyul ez a feltétel a szabályzat  

42 Lawson, Richard G. : Exclusion Clauses and Unfair Contract Terms. Sweet & 
Maxwell Practitioner Series. London, Sweet & Maxwell, 2000. 10-11. o.
43 Statutory Instrument 1999. Section 6
44 Európai Bizottság – Európai Igazságügyi Hálózat, Jogrend – Anglia és Wales 
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_eng_hu.htm#3 (Letöltés 
ideje: 2009. július 27.)
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6. szakaszának második bekezdéséhez. Az előbbi feltételt a Bank ál-
talános szerződési feltételei rögzítették. A Bank hivatkozott az 1974. 
évi fogyasztói hitelekről szóló törvényre,45 ami alapján őt ez a kamat 
megillette volna. Habár egy 1991. évi County Court határozat46 már 
vizsgálta a túl magas kamatokat, akkor az került megállapításra, 
hogy alacsonyabb kamatokat kell használni, de ez alól kivételt ké-
peznek az előbbi törvényben lévő fogyasztói hitelek. Még az 1994-
es szabályozás47 alapján ítélte úgy a Director General, hogy ez egy 
tisztességtelen feltétel és emiatt tiltó intézkedést bocsátott ki. Lord 
Goodhart48 a Bank mellé állva arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy ez a kamat a Banknak járó ellenszolgáltatás tevékenységéért 
cserébe, ezért a szabályozás, a 3. szakasz második bekezdése – ez a 
hatályos jogszabály 6. szakasz második bekezdése – alá esik, és így 
nem vitatható. A Director General ezzel nem értett egyet.49

Az eljáró bíróság tanácsának tagjai közül Lord Bingham szólalt fel 
először és fejtette ki nézeteit. Ő úgy látta, hogy a feltételben foglalt 
kamat nem központi eleme a szerződésnek, csupán egy kiegészítő 
rendelkezés. Az ügy során hivatkozott jóhiszeműség fogalmát úgy 
látja, mint egy régi angol hagyományt, ami hozzájárult a tisztességes 
és szabad kereskedelmi gyakorlat kialakításához, kiküszöbölve a tisz-
tességtelen meglepetéseket, és lehetővé tette a döntés szabadságának 
fennmaradását. Azonban ennek ellenére a vitatott feltételt igazságos-
nak tartja, mivel az nem idéz elő egyensúlyhiányt és nem jelent hátrá-
nyos kötelezettségvállalást a fogyasztó oldalán. Éppen ellenkezőleg, 
egy ilyen feltétel hiánya a hitelezőre nézve lenne hátrányos.

45 Consumer Credit Act 1974. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/39/
contents (Letöltés ideje: 2009. július 27.)
46 Interest on Judgement Debts Order
47 Statutory Instrument 1994. No. 3159, Section 8. www.secola.org/db/2_10/gb_
ums1.pdf (Letöltés ideje: 2009. július 27.)
48 Liberális demokrata politikus, vezető emberi jogi ügyvéd, és a Lordok Házá-
nak tagja. Elnöke a JUSTICE-nek, ami egy emberi jogokért harcoló és jogreformáló 
szervezet az Egyesült Királyságban, és a Jogászok Nemzetközi Bizottsága Egyesült 
Királyságbeli szekciójának.
49 Director General of Fair Trading versus First National Bank, 2001. UKHL 52 
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200102/ldjudgmt/jd011025/fair-1.
htm (Letöltés ideje: 2009. július 27.)
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Lord Steyn kezdetben úgy látta, hogy a jövőbeli kihívásokat úgy 
lehet elkerülni, ha változtatnak a szerződéses gyakorlaton és meg-
előzik a tisztességtelen szerződési feltételek újra és újra előkerülő 
használatát. Szerinte a joggyakorlat afelé haladt korábban, hogy 
kizárják az ilyen kamatokat, azonban ez kifejezetten, ilyen formá-
ban nem került megállapításra, sőt közvetve levezethető egy olyan 
magyarázat is, hogy a jövőben a kamatok növekedhetnek. Ezért sze-
rinte ez a szerződési feltétel tisztességes. Lord Hope, Lord Millett 
és Lord Rodger is egyetértettek az előbbi álláspontokkal. Így végül 
nem találták tisztességtelennek ezt a szerződési feltételt.50

Azonban a szerződés központi elemeire csak akkor nem alkal-
mazható a szabályozás, ha azokat világosan érthető nyelven írták 
meg. Ha az árat, vagy a szerződés tárgyát nehezen lehet megállapí-
tani, vagy ha más bizonytalanság merül fel, vagy nem fogalmaztak 
világosan a szerződésben, akkor a szabályozást alkalmazni kell. Ez 
az eset merült az FPD Savills Ltd ügyben, amelyben, 2000-ben, még 
akkor a jogszabály mellékletében szereplő, Consumers’ Assocaition 
nevű szakosított szervezet járt el. Az ügyben szereplő vállalat egy 
ingatlanügynökség volt, ami az általános szerződési feltételeket 
tartalmazó „Sales Terms of Business” nevű dokumentumában több 
helyen is megsértette a szabályzatot, mivel a fizetési feltételek nem 
voltak érthetően megfogalmazva és ezek szétszórva helyezkedtek 
el a szerződésben. Ezeket a szervezet meglátása szerint egy helyen 
kellett volna feltüntetni. Emellett a jogszabályban lévő példákat be-
mutató felsorolás pontjai51 közül hármat is megvalósított a cég. Az 
e) pont akkor valósult meg, mikor a társaság azt rögzítette a szer-
ződésben, hogy a fogyasztónak elállása esetén is meg kell fizetnie a 
közvetítési díj ötven százalékát, ha akkor áll el az adásvételtől, ha 
a cég már talált egy olyan vevőt, aki „kész, akar és képes fizetni”, 
a feleket már bemutatták egymásnak és megállapodtak az adásvé-
tel feltételeiben. Ezt a szervezet úgy módosította, hogy ha az eladó 
saját érdekkörében felmerült ok miatt áll el, akkor nem kell fizet-
nie. Ugyanez a pont sérült a szerződés azon részében is, amely a 

50 Uo.
51 Statutory Instrument 1999. melléklete az 5. szakasz (5) bekezdéséhez
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fogyasztó tisztességtelen eljárása miatt szankcióként rendelte el a 
cég minden költségének megfizetését, ha a fogyasztóval szemben 
ügyvédi segítséget kellett igénybe venni az elmaradt közvetítési 
díj behajtása érdekében. Ezzel szemben csak az indokolt költségek 
megtérítése lett volna követelhető. A b) pont valósul meg ott, hogy a 
cég előírta, hogy a fogyasztó az ügynöknek tett megbízást nem von-
hatja vissza és az ügylet teljesítése során nyert összegből – tehát az 
adásvétel során kapott összegből – levonásra kerül a közvetítési díj 
és az összes felmerült költség. Erre reagálva a szervezet előírta, hogy 
a fogyasztó beleegyezhet abba, hogy csak a számlákkal igazolt költ-
ségeket lehet levonni a teljesítés során kapott összegből. Végül pedig 
a q) pontot merítette ki a szerződés azzal a feltétellel, hogy minden 
felmerült jogvitát választott bíróság elé utalt, mivel így korlátozták 
a fogyasztó bírósághoz való fordulásának jogát.52

A szabályozás szerint az eladónak vagy a szolgáltatónak kell biz-
tosítania, hogy a szerződés minden írásba foglalt feltétele világosan 
érthető nyelven legyen megfogalmazva. Ha kétség merül fel egy leírt 
feltétel értelmét illetően, akkor annak az értelmezésnek kell érvé-
nyesülnie, ami a fogyasztóra nézve a legkedvezőbb. Azonban ezt a 
szabályt nem szabad alkalmazni a 12. szakaszban lévő fogyasztóvé-
delmi jogorvoslati eljárás során.53

A világosan érthető nyelv az Office of Fair Traiding gyakorlatá-
ban azt jelenti, hogy eleget tesz az ilyen feltétel az angol nyelvtan 
szabályainak, a fontos részleteket kiemelt helyen tüntetik fel, és 
nem fogalmaznak bele rejtett feltételeket. Ideális esetben a szerző-
dést egy dokumentumba kell foglalni, és a fogyasztónak lehetőséget 
kell biztosítani, hogy megtekintse a szerződést azelőtt, hogy aláírná. 
Ezeken túl az OFT gyakorlata azt az álláspontot képviseli, hogy az 
ilyen szerződéseket nem lehet jogi nyelven megfogalmazni, és kerül-
ni kell a szakmai nyelvet. Habár ezek precíz és határozott jelentés-
sel bírnak a jogászoknak, igen keveset árulnak el egy fogyasztónak. 

52 Unfair Contract Terms Bulletin, 15. August 2001. London, Office of Fair 
Trading, 2001. Case No. 7., 20-21. o. http://www.oft.gov.uk/OFTwork/publications/
publication-categories/guidance/unfair-terms-consumer/ (Letöltés ideje: 2009.  
 július 27.)
53 Statutory Instrument 1999. Section 7
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Ez az álláspont be is került a bérleti szerződésekhez adott útmutató 
dokumentumba. Itt kiemeli az OFT, hogy amennyire lehetséges, 
hétköznapi szavakat kell használni, és a hétköznapi értelmüket kell 
alapul venni. A mondatoknak rövidnek és tömörnek kell lenniük és 
a szöveget a könnyebb megérthetőség érdekében alfejezetekre kell 
osztani. Továbbá kerülni kell a törvényi hivatkozásokat, a bonyolult 
definíciókat és az alapos kereszthivatkozásokat.54

Az OFT gyakorlatában számos olyan szerződési feltétel található, 
ami nem tesz eleget az előző bekezdésben taglalt feltételeknek. Az 
esetek nagy részében azonban a bonyolult jogi hivatkozások, vagy 
ilyen tartalmú körmondatok miatt nyilvánított több feltételt tisztes-
ségtelennek a Hivatal.55

Az OFT ügyeit átvizsgálva találkozhatunk olyan esettel is, ami-
kor a szerződési feltételek megfogalmazásakor külföldi mintát vet-
tek alapul, így létrehozva egy bizonytalan tartamú szöveget. Ez 
az eset állt elő a Microsoft UK Ltd ügyben, ahol azon szerződési 
feltételeket, amik olyan számítástechnikai vagy jogi kifejezéseket 
tartalmaztak, mint „járulékos adatvesztés”, „előre nem látható kö-
rülmények”56 és „fogyasztó sajátos javaslata (termék-kívánság)” 
a szabályzatba ütközőnek minősített a Hivatal és emiatt törölte.57 
Egészen furcsa ügyek is találhatók az ide kapcsolódó joggyakorlat-
ban, mint például az Exeter Friendly Society Ltd ügy. Ez egy be-

54 Guidance on Unfair Terms in Tenancy Agreements. September 2005. London, Office 
of Fair Trading, 2005. 67. o. http://www.oft.gov.uk/OFTwork/publications/publication-
categories/guidance/unfair-terms-consumer/ (Letöltés ideje: 2009. július 27.)
55 Unfair Contract Terms Bulletin, 16, December 2001. London, Office of Fair 
Trading, 2001. Case No. 8.: Galleria Carpets Ltd t/a Posners Carpets and Posners 
The Floor Store, 17-18. o.; Case No. 11.: Northern LPG Supplies Ltd, 22-23. o.; 
Case No. 13.: Richard Parkin & Co, 25-27. o. http://www.oft.gov.uk/OFTwork/
publications/publication-categories/guidance/unfair-terms-consumer/ (Letöltés 
ideje: 2009. július 27.)
56 Az eredetei szöveg a „force majeure” kifejezést tartalmazta, ami a latinban a vis 
maior-nak felel meg.
57 Unfair Contract Terms. A Bulletin issued by the Office of Fair Trading, 5. 
Oktober 1998. London, Office of Fair Trading, 1998. 40-41. o. http://www.oft.
gov.uk/OFTwork/publications/publication-categories/guidance/unfair-terms-
consumer/ (Letöltés ideje: 2009. július 27.)
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tegbiztosítások kötésével foglalkozó cég volt. A szerződési feltétele-
inek egy részét azért minősítette tisztességtelennek az OFT, mert 
nem figyelmeztetették a fogyasztókat arra, hogy a nagyobb értékű 
biztosításoknál felsorolt kórházak kezeléseit nem fedezi a biztosító 
akkor, ha valaki csak egy kisebb értékű biztosítást kötött. Az eset-
hez még hozzá kell fűzni, hogy a biztosító szerződési feltételeiben 
pontosan felsorolta, hogy milyen biztosítási kategóriák vannak és 
feltüntette az ezekkel fedezett kórházi ellátásokat is.58 Ez azonban 
még mindig nem a legfurább esetek közé tartozik, mivel néhány 
esetben az OFT olyan fogyasztói panasznak is helyt adott, amiben a 
fogyasztó azt kifogásolta, hogy túl kicsi betűkkel írták a szerződési 
feltételt, vagy éppen elmulasztották kiemelni a szerződés lényeges 
elemeit. A Singlepoint (4U) Ltd ügyben a telekommunikációval és 
mobiltelefonok értékesítésével foglalkozó cég szerződési feltételeit 
az OFT újra íratta, mivel a fogyasztók túl kicsinek találták a betű-
ket. Meg kell jegyezni, hogy a Hivatal sem talált semmi kivetni va-
lót ezen kívül a Singlepoint szerződési feltételiben, és csupán ezért 
minősítette azokat tisztességtelennek.59 A Swiftcall Ltd ügyben, a 
telekommunikációval foglalkozó cég általános szerződési feltételei 
közül több is tisztességtelen volt, de kettőt azért változtatott meg 
a Hivatal, mivel a szerződés fontosnak minősített részét a cég nem 
emelte ki vastag betűvel, hanem ugyanolyan formátumban írta le, 
mint a többi feltételt.60

Ha egy tisztességtelen feltételt helyez el az eladó vagy szolgáltató 
a fogyasztóval megkötött szerződésben, akkor ez nem köti a jövőben 
a fogyasztót. Abban az esetben, ha a szerződés alkalmas arra, hogy a 
tisztességtelen feltétel nélkül kötőerőt fejtsen ki a felek közötti jog-
viszonyban, akkor fennmarad. A jogszabály további fontos szabálya, 

58 Unfair Contract Terms Bulletin, 14. May 2001. London, Office of Fair Trading, 
2001. Case No. 8. 21-22. o. http://www.oft.gov.uk/OFTwork/publications/publica-
tion-categories/guidance/unfair-terms-consumer/ (Letöltés ideje: 2009. július 27.)
59 Unfair Contract Terms Bulletin, 15. Case No. 19. 45. o.
60 Unfair Contract Terms Bulletin, 17. March 2002. London, Office of Fair Trading, 
2002. Case No. 26. 56-57. o. http://www.oft.gov.uk/OFTwork/publications/publication-
categories/guidance/unfair-terms-consumer/ (Letöltés ideje: 2009. július 27.)
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hogy a szabályozást annak ellenére is alkalmazni kell, ha bármely 
szerződési feltétel egy nem-tagállam joga alá tartozik, de a szerző-
dés szoros kapcsolatban áll a tagállamok területével.61

A jogszabály szerkezetét és tartalmát megnézve, feltűnhet az, 
hogy az eddigi szakaszok főleg az Irányelv szabályait tükrözték visz-
sza, azonban a hátralévő részek eljárási szabályokat tartalmaznak, 
amiknek célja az Irányelv rendelkezéseinek végrehajtása a nemzeti 
jogban. Itt szabályozza a törvény az Igazgató feladatkörét, amit most 
már az Office of Fair Trading lát el. Ennek a szervezetnek a hatás-
körébe tartozik azon szerződési feltételek megvizsgálása, amelyek-
re vonatkozóan panaszt tettek azért, mert általános használatuk 
tisztességtelen. Azonban nem vizsgálják felül az olyan panaszokat, 
amik komolytalannak vagy zaklatónak tűnnek, vagy a szakosított 
intézmények valamelyike értesítette a Hivatalt arról, hogy szeret-
ne saját maga eljárni az ügyben. A Hivatalnak indokolnia kell azon 
döntéseit, amiket az elé terjesztett panaszokban meghozhat, abból a 
szempontból, hogy alkalmaz-e vagy sem tiltó intézkedést akkor, ha 
az eset a 12. szakasz alá tartozik. A Hivatal az ilyen tartalmú dönté-
sei meghozatala során, ha úgy ítéli meg, figyelembe veheti azokat az 
ígéreteket, amiket valaki vagy valaki nevében tesznek arra vonatko-
zólag, hogy az ilyen feltételek folytatólagos felhasználását megszün-
tetik a fogyasztókkal kötendő szerződésekben.62

Azonban a tisztességtelen feltételeket tartalmazó szerződések 
ügyeiben nemcsak a Hivatal járhat el, hanem értesítése és egyetérté-
se mellett azok a szakosított intézmények is, amelyek a szabályozás 
mellékletében kaptak helyet. Ha azonban hatáskörükbe vonhatnak 
egy ügyet, akkor abban már kötelességük eljárni. Ebben az esetben 
a 10. szakasz második és harmadik bekezdéseit értelemszerűen al-
kalmazni kell az eljárásuk során.63

A következő szakasz tartalmazza a Hivatal és az intézmények 
kezében lévő legnagyobb fegyvert, a tiltó intézkedések szabályait. 
Erre akkor nyílik lehetőség, ha az előbbi szervek valamelyike tu-

61 Statutory Instrument 1999. Sections 8-9
62 I. m. Section 10
63 I. m. Section 11
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domást szerez arról, hogy valaki tisztességtelen feltételeket álta-
lánosan használ vagy használatra felajánl a fogyasztókkal kötendő 
szerződésekben. Azonban a szakosított intézmény csak akkor alkal-
mazhat tiltó intézkedést, ha ilyen tartalmú szándékáról a Hivatalt, 
az alkalmazást megelőzően, legalább tizennégy nappal értesítette. 
A határidőt az értesítés napjától kell számítani. A Hivatal azonban 
hozzájárulhat, hogy az alkalmazásra rövidebb határidőn belül ke-
rüljön sor. A szabályozás feljogosítja a bíróságot arra, hogy ha ez 
alá a szabályozás alá tartozó tiltó intézkedést engedélyez, akkor ezt 
minden olyan feltétel esetén megteheti, amikor szükségét érzi an-
nak. Tiltó intézkedés azonban nemcsak meghatározott szerződési 
feltétel általános használata esetén alkalmazható, hanem minden 
hasonló feltétel esetén, vagy olyan feltételeknél, amik ilyen hatást 
váltanak ki, továbbá nemcsak ezek bárki általi felhasználásakor, ha-
nem használatra felhívásakor is.64

A jogszabály kiterjeszti a Hivatal hatalmát eljárása során azért, 
hogy meggyőződéseit előmozdítsa abban a tekintetben, hogy egy 
panasz során vizsgált általános szerződési feltétel tisztességtelen, 
vagy pedig kiderítse, hogy valamely személy a rárótt kötelezettsé-
geknek vagy a bíróság határozatának eleget tesz-e a fogyasztói szer-
ződésekben használt, vagy használatra javasolt feltételek meghatá-
rozásakor. A szakosított intézmények is hasonló hatalmat kapnak 
feladatuk ellátása során, azonban azt is ellenőrizhetik, hogy a bíró-
ság által követett, általuk kialakított gyakorlatnak, vagy egy bíró-
sági határozatba foglalt álláspontjuknak eleget tesznek-e valamely 
személyek a fogyasztói szerződésekben használt, vagy használatra 
javasolt feltételek meghatározásakor. E hatalmon belül lehetőségük 
van arra, hogy bármely személyt felhívjanak arra, hogy szolgáltas-
son be abból a dokumentumból egy másolatot, amit használt, vagy 
aminek használatára felhívott, az alapján, a közlemény alapján, amit 
abban az időszakban, a negyedik bekezdés alapján kapott. Ez a köz-
lemény tartalmazza az általános szerződési feltételek tervezetét a 
fogyasztókkal kötendő szerződésekben. Továbbá a vizsgálat alá vont 
személytől információ kérhető a felhasználásról vagy a felhaszná-

64 I. m. Section 12



341T I S Z T E S S É G T E L E N  S Z E R Z Ő D É S I  F E L T É T E L E K . . .

lási javaslatról, vagy ezzel kapcsolatban bármely más, fogyasztókra 
vonatkozó dokumentum bekérhető. Azonban semmi sem kötelezi 
az előbbi bekezdés hatálya alá tartozó személyeket, hogy olyan do-
kumentumot vagy információt adjanak ki, aminek előállítását vagy 
kiadását a bíróság előtti polgári eljárásban is megtagadhatja. Ha egy 
személy elmulasztja teljesíteni a közleményben foglaltakat, a bíró-
ság, a Hivatal vagy a szakosított szervezetek kérvényének megfele-
lően olyan határozatot hozhat, ami álláspontja szerint megfelelően 
orvosolja a mulasztást, és az ilyen határozat kötelezheti a mulasztó 
személyt vagy bármely tisztviselőt vagy más szervezetet, aki felelős 
a mulasztásért, hogy fizesse meg az összes költséget és kiadást, ami 
a kérvény elintézése folytán keletkezett.65

A szakosított szervezetnek értesítenie kell a Hivatalt bármely ígé-
retről, amit valamely személy, vagy valamely személy nevében tettek 
azon feltétel további használatára, amelyet ez a szervezet tisztes-
ségtelennek minősített a fogyasztókkal kötött szerződésekben. To-
vábbá értesítenie kell a Hivatalt a 12. szakaszban lévő alkalmazás 
kimeneteléről, és az itt vizsgált feltételekhez fűzött ígéretekről, vagy 
a bíróság határozatairól. Végül pedig arról is tájékoztatnia kell a 
Hivatalt, hogy a bíróság korábbi határozata kikényszerítésére tett 
intézkedései milyen eredménnyel jártak.66 Ez az egyoldalú értesí-
tési kötelezettség kifejezi, hogy a Hivatalhoz képest ezek a szervek 
alárendelt pozícióban vannak, és hozzájárul ahhoz, hogy a Hivatal 
eleget tudjon tenni a külső közzétételi kötelezettségének.

A Hivatalnak információt kell adnia bármely személynek, arra 
vonatkozó kérése esetén, hogy meghatározott feltétel, amire a sza-
bályozást alkalmazták, tárgyát képezte-e bármely ígéretnek, amit 
a Hivatalnak címeztek, vagy egy szakosított szerv közölt vele, vagy 
pedig egy bírósági határozat alapján a Hivatal által megtett intéz-
kedésről, vagy ha ilyet bármely szakosított szerv közölt vele. Ezen 
túl a kérelmezőt fel kell világosítania az ígéret részleteiről, vagy át 
kell adni a bírósági határozat egy másolatát, továbbá ha rendelke-
zésre áll, bármely kiegészítés másolatát, amit az a személy küldött, 

65 I. m. Section 13
66 I. m. Section 14
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aki az ígéretet tette a kérdéses feltétel esetén, ha ennek csatolásához 
hozzájárult. Végül a Hivatalnak még arra is gondja kell legyen, hogy 
hogy megfelelő módon és formában közölje a nyilvánossággal a sza-
bályzat működésére vonatkozó azon információkat és tanácsokat, 
amelyeket célszerű átadni a nyilvánosságnak és azon személyeknek, 
akikre ez a jogszabály valószínűleg hatással lehet.67

A szabályozás ezen második fele fontos példa arra az esetre nézve, 
mikor jogszabály ír elő alternatív vitarendezési módokat. Jelen eset-
ben tehát az Office of Fair Trading, amit röviden Hivatalnak nevez-
tem, és a szakosított intézmények alternatíváját képezik a bírósági 
eljárásnak. Azonban semmi nem utal arra, hogy ha ezek a szervek 
eljárnak, és határozatot hoznak, és ezt nem fogadja el az eljárás alá 
vont személy, akkor ne fordulhatna bírósághoz. Ha viszont egyszer-
re a bírósághoz fordul valaki, akkor a bíróság határozatát követően 
már nem tűnik lehetségesnek az, hogy valaki ugyanezen ügyben a 
fenti szervekhez forduljon, vagy ha ezt mégis megteheti, ezek sem 
hoznak a bíróságétól eltérő határozatot, mivel eljárásuk során ezeket 
szokták alapul venni. Utóbbi esetben ezek a szervek nem maradnak 
ki a bírósági eljárásból, mivel a bíróságok határozataikat ezek gya-
korlatára alapozzák. Az Unió országaiban több helyen létezik ilyen 
alternatív vitarendezési mechanizmus, különösen a fogyasztói vi-
tákban. Hasonló a skandináv országok joggyakorlatában a „fogyasz-
tói panaszbizottság”, ahol a panaszt benyújtó fogyasztó ezt követően 
bírósághoz fordulhat, ha a javasolt megoldással nem elégedett.68

A jogszabályban a fenti szabályokon kívül még megtalálható 
egy melléklet is, ami két részre oszlik. Első felében kaptak helyet 
a szakosított szervezetek, akik a szabályozás alapján felléphetnek a 
tisztességtelen szerződési feltételekkel szemben, a fogyasztói szer-
ződésekben. A melléklet második felében található az Irányelvből 
szó szerint átvett, a tisztességtelen feltételek példálózó felsorolása, 
és a g), j), és l) pontok hatálya című rész is.69

67 I. m. Section 15
68 Európai Bizottság – Európai Igazságügyi Hálózat, Alternatív vitarendezé-
si szabályok – Általános információk című dokumentuma http://ec.europa.eu/
civiljustice/adr/adr_gen_hu.htm (Letöltés ideje: 2009. július 27.)
69 Statutory Instrument 1999. Schedule 1 and Schedule 2
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Végül pedig egy Értelmező Rendelkezések című résszel zárul 
a szabályozás, aminek a tartalmát röviden úgy lehet megragadni, 
hogy csupán segítséget nyújtanak a nehezebben érthető szabályok 
megértéséhez és a jogszabály használatához.70

Az előzőeket átgondolva levonható az a következtetés, hogy sza-
bályozásban és a mögötte kialakult joggyakorlatban a cél a fogyasz-
tók messzemenőkig történő védelme az élet minden területén.

A magyar polgári jog és a tisztességtelen szerződési feltételek

A tisztességtelen szerződési feltételek szabályai, a 93/13/EGK 
 Tanácsi Irányelv átvétele után, az 1959. évi IV. törvényben a Polgári 
Törvénykönyvről és a 18/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben kaptak he-
lyet. A Polgári Törvénykönyv 209. § első bekezdése tisztességtelen-
nek minősíti az olyan általános szerződési feltételt, illetve a fogyasz-
tói szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételt, 
amit a szerződési feltételt létrehozó egyoldalúan és indokolatlanul 
a másik fél hátrányára állapít meg, és ezzel megsérti a jóhiszeműség 
és tisztesség követelményét.71

Ha egy szerződési feltételről meg akarjuk állapítani, hogy tisztes-
ségtelen-e vagy sem, akkor vizsgálni kell az összes körülményt, ami 
a szerződés megkötéséhez vezetett, továbbá „a kikötött szolgáltatás 
természetét, és az érintett feltételnek a szerződés más feltételeivel 
vagy más szerződésekkel való kapcsolatát”.72 Tehát itt a törvény egy 
komplex megközelítést ír elő. Azért van szükség erre a vizsgálati mód-
szerre, mivel előfordulhat, hogy a szerződés egyik pontjában felbom-
ló egyensúlyt a szerződés másik pontja egyenlíti ki, és így a korábban 
hátrányt szenvedett fél újra kedvezőbb helyzetbe kerül.73 A törvény 
itt tesz arra utalást, hogy az Irányelvből átvett szabályok nemcsak 
itt találhatók meg, mivel „külön jogszabály meghatározhatja azokat 

70 I. m. Explanatory Note
71 1959. évi IV. törvény 209. § (1) bekezdés
72 1959. évi IV. törvény 209. § (2) bekezdés
73 Török Gábor – Bócz Ádám (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata. 3. 
kötet. Kötelmi jog. Általános rész. Budapest, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 2007. 
137. o.
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a feltételeket, amelyek a fogyasztói szerződésben tisztességtelennek 
minősülnek, vagy amelyeket az ellenkező bizonyításáig tisztességte-
lennek kell tekinteni”.74 Ezzel a felhatalmazással él a 18/1999. (II. 5.) 
Korm. rendelet, amely az előbbi két csoportra ad egy-egy példálózó 
felsorolást. Ez mivel nem számít taxatív felsorolásnak, további esetek 
is elképzelhetők. Erre utal a „különösen” szó is.75

Egy egyedileg meg nem tárgyalt feltétel tisztességtelenségét már 
az is megalapozza, ha a feltétel nem világos vagy érthető.76 A törvény 
idekapcsolódó rendelkezései nem alkalmazhatók „a főszolgáltatást 
megállapító, illetve a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányát 
meghatározó szerződési kikötésekre”, ha ezek világosak és érthe-
tők.77 A törvénynek az előbbi két szabálya, a legutolsó, 2009. júliusi 
módosítás78 során nyerte el jelenlegi tartalmát. Jogalkotó célja ez-
zel a módosítással valószínűleg arra irányulhatott, hogy az Irány-
elv rendelkezései minél pontosabban be legyenek építve a magyar 
jogba. Erre azért is volt szükség, mivel az Irányelv több szabálya az 
implementálás ellenére sem jelent meg a Polgári Törvénykönyvben. 
Így azonban már a 4. cikk második bekezdése és az 5. cikk tartalma 
is ténylegesen a magyar jog részévé vált. Végül pedig ugyanez a sza-
kasz még rendelkezik arról is, hogy egy szerződési feltétel nem mi-
nősülhet tisztességtelennek, „ha azt jogszabály állapítja meg, vagy 
jogszabály előírásának megfelelően határozzák meg”.79

A 209/A. § első bekezdése az általános szerződési feltételként a 
szerződés részévé vált tisztességtelen kikötés megtámadására jogo-
sítja fel a sérelmet szenvedett felet.80 A sérelmet szenvedett félnek a 
törvény 236. § első bekezdése81 alapján egyéves megtámadási határ-

74 1959. évi IV. törvény 209. § (3) bekezdés
75 Török – Bócz, 2007. I. m. uo.
76 1959. évi IV. törvény 209. § (4) bekezdés
77 1959. évi IV. törvény 209. § (5) bekezdés
78 2009. évi XXXI. törvény a Polgári Törvénykönyv és a Polgári Törvénykönyv ha-
tálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet, vala-
mint ezzel összefüggésben más törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról.
79 1959. évi IV. törvény 209. § (6) bekezdés
80 1959. évi IV. törvény 209/A. § (1) bekezdés
81 1959. évi IV. törvény 236. § (1) bekezdés
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idő áll rendelkezésére. A megtámadás alapján hozott ítélet csak a fe-
lek egymás közti jogviszonyában hatályos, más felekkel kötött szer-
ződés ugyanilyen tisztességtelen kikötéseit, és a szerződés egyéb 
rendelkezéseit nem érinti. A részleges érvénytelenség főszabálya 
azonban akkor nem érvényesül, ha a felek a szerződést az érvényte-
len rész nélkül nem kötötték volna meg. Ilyenkor az egész szerződés 
érvénytelenné válik. A magyar bírói gyakorlat többször is leszögez-
te, hogy az általános szerződési feltételek érvénytelensége kapcsán 
a megtámadhatóság helyett a semmisség szabályait nem lehet al-
kalmazni, mert az nem állna összhangban a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezéseivel.82

A Legfelsőbb Bíróság is megállapította egy határozatában, hogy 
„az olyan általános szerződési feltétel, amely tisztességtelen, csak 
akkor eredményezi a szerződés tisztességtelen kikötésének az ér-
vénytelenségét, ha azt a bíróság a sérelmet szenvedő fél megtáma-
dása vagy kifogása alapján megállapította”. Ez azért van így, mivel 
a tisztességtelen általános szerződési feltételhez a törvény nem a 
semmisség, hanem a megtámadhatóság jogkövetkezményét fűzi.83

A 2006. évi III. törvénnyel történt módosítás óta a fogyasztói 
szerződések tisztességtelen kikötései semmisek, függetlenül attól, 
hogy általános szerződési feltételként kerültek-e meghatározásra. 
Kettő követelménynek azonban ehhez fenn kell állnia: az általános 
szerződési feltételnek nem minősülő rendelkezések a fogyasztóval 
szerződő fél által egyoldalúan, előre legyenek meghatározva, vala-
mint nem legyenek egyedileg megtárgyalva.84 Az e szakaszon belül 
lévő bekezdések jogi szabályozása azért tér el, mivel eltérő alanyi 
kört szabályoznak – általános szerződési feltételek alkalmazójával 
szerződő fél, illetve a fogyasztó –, továbbá az Irányelv szerint a fo-
gyasztót nem kötik a fogyasztói szerződések tisztességtelen kiköté-
sei,85 ezért a harmonizáció érdekében rájuk a semmisség szabálya-
it kell alkalmazni. Azonban erre nem hivatkozhat bárki, mint azt 

82 Török – Bócz, 2007. I. m. 138-139. o.
83 BH 2002/105.
84 1959. évi IV. törvény 209/A. § (2) bekezdés első mondata
85 93/13/EGK Tanácsi Irányelv 6. cikk (1) bekezdés
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a Polgári Törvénykönyv a 234. § első bekezdésében, a semmisség 
szabályai között rögzíti, hanem csak a fogyasztó érdekében lehet rá 
hivatkozni.86 Ezért itt relatív semmisségről beszélünk.

A törvény 209/B. §-a a közérdekű keresetindítás szabályait fog-
lalja össze. A külön jogszabályban erre feljogosított szerv kérheti 
az általános szerződési feltételként a fogyasztói szerződés részévé 
váló tisztességtelen kikötés érvénytelenségének megállapítását.87 Ez 
a külön jogszabály az 1978. évi 2. törvényerejű rendelet,88 amelynek 
5. §-a határozza meg a feljogosított szerveket. 

A sikeres kereset eredményeként a bíróság a tisztességtelen kikö-
tés érvénytelenségét a kikötés alkalmazójával szerződő valamennyi 
félre kiterjedő hatállyal állapítja meg.89 Az ítélet hatálya tehát mind-
azokra kiterjed, akik a megtámadás előtt kötötték a szerződést. 
A megtámadás alapossága esetén a bíróság kötelezheti a jogsértőt, 
hogy a kikötés érvénytelenségének megállapítását saját költségére 
országos napilapban vagy más szokásos módon nyilvánosságra hoz-
za.90 Erre azért van szükség, hogy az erga omnes hatálynak eleget 
téve minél több fogyasztó szerezzen tudomást az érvénytelenné 
nyilvánításról. Továbbá ez arra is jó lehet, hogy módot ad az ugyan-
olyan vagy hasonló feltételt alkalmazók számára tisztességtelen ki-
kötéseik módosítására. Ebben a témában a Legfelsőbb Bíróságnak is 
kellett határozatot hoznia. Habár az alapjául szolgáló eljárás még a 
korábban hatályos rendelkezések alapján folyt, a Bíróság által meg-
állapított elvi tanulság a jelenlegi rendelkezések értelmezésére is 
teljesen adekvát. A Bíróság szerint téves az az értelmezés, ami kizá-
rólag a kifogással élő fogyasztók számából von le olyan következte-
tést, hogy a fogyasztók széles köre nem érintett. A helyes értelmezés 
szerint nem ennek van jelentősége, hanem annak, hogy a kérdéses 
tevékenység a fogyasztók milyen körét érinti.91

86 1959. évi IV. törvény 209/A. § (2) bekezdés második mondata
87 1959. évi IV. törvény 209/B. § (1) bekezdés első mondata
88 A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. 
törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról.
89 1959. évi IV. törvény 209/B. § (1) bekezdés második mondata
90 1978. évi 2. tvr. 5/B. §
91 BH 2004/138.



347T I S Z T E S S É G T E L E N  S Z E R Z Ő D É S I  F E L T É T E L E K . . .

A jogalkotó álláspontja szerint, azonban nem szükséges megvár-
ni, hogy a tisztességtelen feltétel kidolgozója alkalmazza is a felté-
telt, ezért a külön jogszabályban meghatározott szervezet tényle-
ges alkalmazás hiányában is kérheti az általános szerződési feltétel 
tisztességtelenségének megállapítását, ha azt fogyasztókkal történő 
szerződéskötés céljából alkották meg, és nyilvánosan felismerhetővé 
tették.92 Itt azonban még nincs olyan szerződés, amelynek érvény-
telenségét meg lehetne állapítani, ezért a hivatkozás sikeressége 
esetén a bíróság először a feltétel tisztességtelenségét állapítja meg, 
majd jövőre nézve kimondja a kikötés nyilvánosságra hozója által az 
ilyen feltétellel kötött szerződések érvénytelenségét. Továbbá eltiltja 
a tisztességtelen általános szerződési feltétel nyilvánosságra hozóját 
a feltétel alkalmazásától.93 Azonban a fogyasztók érdekeire nemcsak 
a tisztességtelen általános szerződési feltétel kidolgozója, hanem az 
is veszélyt jelenthet, aki a más által kidolgozott feltételek alkalma-
zását ajánlja. A gyakorlatban ez leginkább akkor szokott előfordulni, 
ha egy érdekképviseleti szerv ajánlja valamelyik tagja által kidolgo-
zott általános szerződési feltételek alkalmazását és azok tisztesség-
telen kikötést tartalmaznak.94 Az imént említett pert az ajánló ellen 
is meg lehet indítani. A sikeres kereset jogkövetkezménye szintén a 
jövőre nézve történő érvénytelenné nyilvánítás, valamint az aján-
lástól való eltiltás.95 Az 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 5/B. §-ban 
található közzétételre kötelezésre vonatkozó szabályokat ezen eljá-
rás sikere esetén is alkalmazni kell.96

Megállapítható, hogy a 93/13/EGK Tanácsi Irányelv tartalma 
mára már beépült a jogrendszerükbe, de szabályai több jogszabály-
ba, szétszórtan kerültek implementálásra. Ebből kifolyólag a jövő-
beli jogalkotás feladata lesz ennek a területnek az egységes szerke-
zetbe foglalása.

92 1959. évi IV. törvény 209/B. § (2) bekezdés
93 1959. évi IV. törvény 209/B. § (3) bekezdés
94 Török – Bócz, 2007. I. m. 145. o.
95 1959. évi IV. törvény 209/B. § (4) bekezdés
96 Török – Bócz, 2007. I. m. 146. o.
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MÉRLEGEN A 93/13/EGK TANÁCSI IRÁNYELV MAGYAR-
ORSZÁGI IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK SIKERESSÉGE:
AZ YNOS ÜGY

Az alapügy, amelyben nem látták a fától az erdőt

A dolgozatom utolsó részét annak szentelem, hogy bemutassam, ho-
gyan hatottak a 93/13/EGK Tanácsi Irányelv szabályai a magyar jog-
gyakorlatra. Ezt legjobban az YNOS Kft. kontra Varga János ügyön 
keresztül lehet levezetni. Több szempontból is érdekesnek mondható 
ez az eset. Annak ellenére, hogy 2009 júniusáig97 ez volt az egyetlen 
olyan magyar vonatkozású ügy, amiben szerződési feltételek tisz-
tességtelen voltának megítélése miatt kértek előzetes döntéshozatali 
eljárást az Európai Bíróságtól, sokan nem ismerik. Sőt jelentősége 
ellenére még az alapügyben eljáró Szombathelyi Városi Bíróságon is 
a kevésbé ismert ügyek közé tartozik. A bírósági iratokból látható, 
hogy az ügy olyan szempontból is figyelemre méltó, hogy az eljárás 
kezdeti szakaszában fel sem merült, hogy a megkötött szerződésben 
tisztességtelen feltétel lenne. Habár a felek többször hivatkoztak az 
általános szerződési feltételekre, ennek később sem tulajdonítottak 
nagyobb jelentőséget a tisztességtelenség szempontjából, és csak egy 
apró részletkérdésnek tekintették a szerződéskötésre, szerződés le-
hetetlenülésére, a megbízási szerződésekre vonatkozóan, és még a 
Szombathelyi Városi Bíróság, a Legfelsőbb Bíróság és az Alkotmány-
bíróság korábbi gyakorlatának részletekbe menő elemzése során is. 
Így hosszúra nyúlt tárgyalások és viták sora következett, amelyek-
ben csak lassan kezdett kikristályosodni a valós jogi probléma.

Az ügy lényegét röviden úgy lehetne megragadni, hogy Varga Já-
nos, aki a per során az alperes volt, egy üzletházat akart értékesíteni, 
és ehhez kért segítséget az ingatlanközvetítéssel foglalkozó felperes-
től, tehát az YNOS Kft.-től. Habár a Kft. talált kettő potenciális ve-
vőt, nem jött létre az adásvételi szerződés a felek között. Ennek elle-
nére a felperes követelte az általános szerződési feltételei alapján őt 

97 C-243/08. sz. Pannon GSM Zrt. kontra Sustikné Győrfi Erzsébet ügyben lezajlott 
előzetes döntéshozatali eljárásban az Európai Bíróság június 4-én hozott ítéletet.



349T I S Z T E S S É G T E L E N  S Z E R Z Ő D É S I  F E L T É T E L E K . . .

megillető közvetítési díjat, ami 1 140 000,- forint általános forgalmi 
adóval megnövelt összegű díj volt, a teljesítés esedékessé válásának 
napjától, tehát 2002. március 11. napjától számított tizenegy száza-
lékos kamattal és ezen felül négy százalékos késedelmi kamattal.98

A felperes jogi képviselője érvelésének lényege abban ragadható 
meg, hogy a felek kötöttek egy „Elvi megállapodás szerződéskötésre” 
megnevezésű megállapodást. Ezt a Kft. előszerződésnek tekintet-
te, mivel szerintük annak formai és tartalmi jegyeit viselte. Azon-
ban ezt követően az eladó érdekkörében felmerült akadály miatt az 
adásvételi szerződés megkötését határozatlan időre elhalasztották. 
Később azonban szóbeli megerősítések és ígéretek történtek a felek 
között. A szerződés jövőbeli megkötésének bekövetkezését további 
tények is alátámasztották. Habár az alperes ezek után elállt az el-
adási szándékától, az általános szerződési feltételek ötödik pontja 
szerint a megbízói díj abban az esetben is megilleti a közvetítő cé-
get, amennyiben a megbízó által közvetített ügyfél a megbízó ingat-
lanára legalább írásos ajánlatot – szándéknyilatkozatot - tesz, de 
azt a megbízó elutasítaná. Az előbbiek szerint a megbízói díj abban 
az esetben is jár, amennyiben a megbízott által közvetített ügyfél a 
megbízó ingatlanára legalább a közvetítési megbízásban feltüntetett 
eladási vagy bérleti árra írásos ajánlatot tesz. Ez pedig megtörtént, 
amit az érvelés szerint egy írásos dokumentum is alátámasztott.99

Az általános szerződési feltételek ötödik pontját, a Kft. tanúként 
meghallgatott ügyvezetője sem tartotta tisztességtelennek, és meg-
látását azzal indokolta, hogy nem az YNOS Kft. állt el a szerződés-
től, hanem a megbízó.100 Az alperes jogi képviselője viszont érvelései 
egy részében éppen a kérdéses általános szerződési feltétel tisztes-
ségtelenségére próbált rávilágítani. Ennek negyedik pontja szerint 
a megbízott, megbízási díjra csak sikeres közvetítés esetén jogosult. 
Az ötödik pont szerint, akkor sikeres a közvetítés, ha a megbízó 
és a kiközvetített vagy ajánlott személy között szerződés jön létre, 
függetlenül attól, hogy a szerződést ki készítette. Ilyen szerződés 

98 Melléklet az ügyben benyújtott fizetési meghagyási kérelemhez
99 Felperesi képviselő P. 20.231/2004/7. számú előkészítő irata
100 P. 20.231/2004/17. számú irat, a tárgyalási jegyzőkönyv, 6-7. o.
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azonban nem jött létre, és egy ügy során felmerült, Varga János fia 
által aláírt dokumentum sem tekinthető annak, és erre a kérdéses 
dokumentum is tett utalást. Ezen pont második fordulata szerint a 
megbízottat akkor is megilleti a közvetítési díj, ha a megbízott ál-
tal kiközvetített ügyfél a megbízó ingatlanára legalább a Közvetítési 
Megbízásban feltüntetett eladási árra írásos ajánlatot tesz, a jogügy-
letre irányadó alakiság mellett, de azt a megbízó elutasítaná. Meg-
állapítható, hogy a megbízási díj követeléséhez az ingatlan eladásá-
ra van szükség, vagy pedig az ajánlat megbízó általi elutasítására. 
Mivel ezek egyike sem valósult meg, a felperes a díjra nem jogosult, 
és így az utóbbi, általános szerződési feltételek között elhelyezett 
feltétel sem teljesült. Ezért kérte a kereset elutasítását és a felperes 
perköltségben marasztalását.101

Az ügyben tanúként meghallgatott Varga János is magára nézve 
nagyon méltánytalannak tartotta az általános szerződési feltételek 
negyedik és ötödik pontját, mivel ezeket a pontokat úgy értelmezte, 
hogy ha behoznak az utcáról valakit és tesz egy árajánlatot, amit a 
fél elfogad, azonban később lehetetlen feltételek állnak elő, amit az 
eladó nem tud elfogadni, akkor is jár a közvetítői díj a Kft.-nek.102 
Itt azonban érdekes fordulatot vett az eljárás, mivel annak ellenére, 
hogy Varga János rávilágított a lényegi problémára, az eljáró bíró 
úgy döntött, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 234. 
cikke alapján, előzetes döntés céljából kérdéseket terjeszt az Euró-
pai Bíróság elé. A megfogalmazott három kérdés arra irányult, hogy 
a 93/13/EGK Tanácsi Irányelv 6. cikkének első bekezdése mögött 
az az értelem húzódik-e meg, hogy csak a fogyasztó külön nyilat-
kozata, azaz a szerződés sikeres megtámadása esetén nem jelente-
nek kötelezettséget reá nézve a tisztességtelen szerződési feltételek. 
Továbbá ha tisztességtelen feltétel van egy szerződésben, akkor az 
egész szerződés érvénytelen lesz-e, vagy csak a tisztességtelen rész. 
Végül pedig a legfontosabb kérdés az, hogy a Magyar Köztársaság-
nak az Európai Unióhoz történő csatlakozását megelőzően, de az 

101 P. 20.231/2004/6. számú irat, a tárgyalási jegyzőkönyv 6/A/1. számú melléklete
102 P. 20.231/2004/13. számú irat, a tárgyalási jegyzőkönyv, 3-7. o.
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Irányelvnek a belső jogba történő átültetését követően keletkezett 
ügyben eljárhat-e az Európai Unió Bírósága.103

Az Európai Bizottság és egyes tagállamok észrevételei az ügyben

Az YNOS ügy iratait átnézve levonhatjuk azt a következtetést, hogy 
több Európai Uniós tagállamban is érdeklődéssel figyelték az eljárás 
lefolyását és végkimenetelét. Ezt az szemlélteti a legjobban, hogy az 
ügyben benyújtott észrevételek teszik ki az előzetes döntéshozatali 
eljárásban keletkezett iratok nagy részét.

Az észrevételek egységesek abban, hogy mindegyik azt tartja a 
fő problémának, hogy az alapügy az Európai Unióhoz történő csat-
lakozásunkat megelőzően keletkezett. A Bizottság a fennálló hely-
zet részletes elemzése után megállapította, hogy az intézmények 
által a csatlakozást megelőzően elfogadott jogi aktusok, az új tag-
államok számára csak a csatlakozás időpontját kezdődően váltak 
kötelező érvényűvé. Ebből és a Csatlakozási Okmányban lévő más 
határidőkre vonatkozó szabályokból következik, hogy az Irányelv 
a Magyar Köztársaságnak csak az Unióhoz való csatlakozás idő-
pontjától kezdve, tehát 2004. május 1-jétől kezdődően vált kötelező, 
irányadó jogszabállyá. Az Európai Bíróság is konzisztensen követi 
ezt az álláspontot a gyakorlatában, amire példaként szolgálnak az 
Ulla-Brith Andresson és Suzanne Wakeras-Andresson kontra Svéd-
ország ügy104 és a Suffriti és mások kontra INPS ügy,105 azonban a 
Data Delecta Aktiebolag és Ronny Forsberg kontra MSL Dynamics 
Ltd. ügyben,106 illetve a Stephen Austin Saldanha és MTS Securities 
Corporation kontra Hiross Holding AG ügyben107 az előbbiekkel 
szembenálló álláspontot is megfogalmazott. Utóbbi esetekben az 
állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmának 
vizsgálata adott okot az Európai Bíróságnak a szűk körű eltérésre.108

103 P. 20.231/2004/19. számú irat, a tárgyalási jegyzőkönyv, 2-3. o.
104 C-321/97. sz. ügy
105 C-140/91., C141/91., C-278/91. és C-279/91. sz. ügyek
106 C-43/95. sz. ügy
107 C-122/96. sz. ügy
108 P. 20.231/2004/22. számú irat, 20-21. o.
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A Bizottság álláspontjával egyezően vélekedett Magyarország, 
Lettország és Csehország képviselője is, míg azonban az első tel-
jesen egyetértett a Bizottság indoklásával,109 addig az utóbbi kettő 
más-más meglátás köré csoportosította érvelését. A lett képviselő 
– aki az egész dokumentumban csak ezzel az egy kérdéssel foglal-
kozik – a Beck és Bergdorf ügyet hozza fel, és leszögezi, hogy az elő-
zetes döntéshozatal iránti kérelmet időbeli alapon el kell utasítani, 
mivel mind a vitás ügylet, mind az eljárás a tagország csatlakozását 
megelőzően történt.110 Míg a cseh észrevétel a tényleges visszaható 
hatály tilalmát helyezi a középpontba, és így az Európai Bíróság gya-
korlatát111 figyelembe véve az Irányelv a jogviszony megszűnése mi-
att nem alkalmazható.112 Az előzőekkel ellentétes véleményt küldött 
Ausztria, egy esetkörre korlátozva Lettország,113 burkoltan Lengyel-
ország és az iratok alapján nagy kritikus Spanyolország is. Az első 
három állam képviselője vagy nem tulajdonított jelentőséget annak, 
hogy az alapügy a csatlakozást megelőzően indult,114 vagy pedig az 
uniós jog megfelelő és egységes alkalmazásának biztosítására hi-
vatkozva115 kérte az Európai Bíróság együttműködését. A spanyol 
észrevételben is megjelenik az utóbbi álláspont, de ennek ellenére 
az egész eljárás fölöslegességét hangsúlyozza.116

Az összehasonlításom következő fontos és egyben érdekes állo-
mását képezi az, hogy az YNOS Kft. vizsgálat alá vett tisztességtelen 
szerződési feltételeit mennyire tartják tisztességtelennek az egyes 
államok nemzeti gyakorlatában. A Bizottság egyértelműen kimond-
ta, hogy egy ilyen feltétel az Irányelv 3. cikk harmadik bekezdésére, 

109 P. 20.231/2004/22. számú irat, a Magyar Köztársaság észrevételei című része, 
4-10. o.
110 C-355/97. sz. ügy
111 C-80/86. sz. Kolpinghuis ügy
112 P. 20.231/2004/22. számú irat, a Cseh Köztársaság észrevételei című része, 4-6. o.
113 C-297/88. sz. és C-197/89. sz. Dzodzi kontra belga állam egyesített ügyekben az 
Európai Bíróság ítélete alapján
114 P. 20.231/2004/22. számú irat, Ausztria észrevételei című része, 3-4. o., és Len-
gyelország észrevételei című része, 8. o.
115 P. 20.231/2004/22. számú irat, a Lett Köztársaság észrevételei című része, 9-11. o.
116 P. 20.231/2004/22. számú irat, a Spanyol Királyság észrevételei című része, 12. 
és 13. o.
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valamint az ott hivatkozott melléklet 1. o) pontjában foglaltakra te-
kintettel tisztességtelen szerződési kikötésnek minősül.117 Magyar-
ország, Ausztria, Lengyelország és Csehország gyakorlata teljes mér-
tékben osztja az előző véleményt és fel sem merül észrevételeikben, 
hogy esetleg egy ilyen feltétel nem tisztességtelen.118 Ezzel szemben 
a spanyol képviselő nyíltan és határozottan megfogalmazza, hogy 
szó sincs tisztességtelen feltételről, sőt éppen az ügyfél viselkedése 
ítélendő el, és ezért jár a Kft.-nek a közvetítői díj.119 Ezt az érvelést 
támasztja alá szerinte a Cofidis SA kontra Fredout ügy,120 továbbá 
a – többi ország képviselője által teljesen ellenkezően értelmezett – 
Océano Grupo Editorial SA kontra Rocio Murciano Quintero, Salvat 
Editores SA kontra José M. Sánchez Alcón Prades, José Luis Copano 
Badillo, Mohammed Berroane és Emilio Vinas Feliu ügy121 is.

Az észrevételek többségének központi témáját képezte a semmis-
ség és a megtámadhatóság kérdése egy tisztességtelen szerződési 
feltételnél. Itt az egyik szélső pontot a Bizottság, Lengyelország, és 
Spanyolország képviselője foglalja el. A Bizottság osztotta az Eu-
rópai Bíróság Oceáno Grupo ügyben kialakított azon álláspontját, 
hogy nem fogadható az el, hogy a fogyasztó a szerződéskötés során 
gyengébb alkupozícióba kerüljön, és maga legyen köteles felvetni a 
szerződési feltétel tisztességtelen jellegét, vagyis azt a nemzeti bí-
róság előtt megtámadni. Tehát a hatékony védelem úgy teremthe-
tő meg, ha a nemzeti bíróság hivatalból is vizsgálhatja a szerződési 
kikötés tisztességtelen jellegét.122 A lengyel képviselő is ezekből a 
megállapításokból indult ki, azonban még tovább ment a Bizottság-
nál, mivel végső következtetésként azt vonta le, hogy ha egy szerző-
désben tisztességtelen feltétel szerepel, a fogyasztó anélkül jogosult 
annak be nem tartására, hogy az eladó vagy szolgáltató az ellen til-
takozhatna. Tehát a tisztességtelen szerződési feltétel kötelező ereje 

117 P. 20.231/2004/22. számú irat, 24-26. o.
118 P. 20.231/2004/22. számú irat Magyar Köztársaság, Ausztria, Lengyelország, 
Cseh Köztársaság észrevételei című részei
119 P. 20.231/2004/22. számú irat, a Spanyol Királyság észrevételei című része, 6-9. o.
120 C-473/00. sz. ügy
121 C-240-244/98. sz. ügy
122 P. 20.231/2004/22. számú irat, 26. o.
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akkor is hiányzik, ha ezt alakszerűen – például bíróság útján – nem 
állapítják meg.123 Ugyancsak ilyen álláspontot foglalt el a spanyol 
képviselő is, annak ellenére, hogy már észrevétele elején leszögezte, 
hogy nincs itt szó tisztességtelen feltételekről és ez az egész eljárás 
csak felesleges időhúzás.124

Az érvelések tartalmát tekintve a másik végponton Magyarország 
észrevétele helyezkedik el, ami kitart a magyar szabályozás helyes-
sége mellett, de ahelyett, hogy a megtámadás szükségessége mellett 
érvelne, röviden irrelevánsnak nevezi ezt az eljárási kérdést, mivel 
a fogyasztó jelen esetben megtámadta a tisztességtelen feltételt.125

Ausztria és Csehország képviselője egy köztes megoldás kidolgo-
zását javasolta, azonban míg az osztrák észrevétel inkább a semmis-
ség felé hajlik, addig a cseh dokumentum inkább a megtámadha-
tóságot véli szükségesebbnek. Ausztria képviselője úgy értelmezte 
az Oceáno Grupo ügyet, hogy a fogyasztónak egy adott szerződési 
feltétel tisztességtelenségét nem magának kell érvényesítenie. Ez a 
gyakorlatban úgy valósítható meg szerinte, hogy álljon nyitva a tag-
állami bíróság számára egy olyan lehetőség, hogy egy meghatározott 
feltételt hivatalból is vizsgálhasson, de mivel az Irányelv szövege nem 
követeli meg az abszolút semmisséget, nem lehet azokban az esetek-
ben kimondani egy feltétel semmisségét, amikor a fogyasztó maga 
nem kívánná ezt a jogkövetkezményt. Tehát az Irányelv 6. cikkében 
írt követelmények akkor is teljesülnek, ha egy tisztességtelen felté-
tel csupán megtámadható.126 Csehország képviselője szerint viszont 
félre kell tenni az Oceáno Grupo ügy semmisségre vonatkozó meg-
állapításait, mivel egy tisztességtelen feltétel nem lehet automatiku-
san érvénytelen, hanem a fogyasztónak hivatkoznia kell az érvényte-
lenségre, tehát meg kell támadnia a tisztességtelennek vélt feltételt. 
Azonban emellett a nemzeti bíróságnak fenn kell tartani azt a lehe-

123 P. 20.231/2004/22. számú irat, Lengyelország észrevételei című része, 3-5. o.
124 P. 20.231/2004/22. számú irat, a Spanyol Királyság észrevételei című része, 10-
11. és 13. o.
125 P. 20.231/2004/22. számú irat, a Magyar Köztársaság észrevételei című része, 
10-11. o.
126 P. 20.231/2004/22. számú irat, Ausztria észrevételei című része, 2-3. o.
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tőséget, hogy hivatalból is vizsgálja egy feltétel tisztességtelenségét, 
mert csak így valósítható meg a fogyasztó teljes körű védelme.127

A fentieken túl az észrevételek többsége még foglalkozik a rész-
leges érvénytelenség kérdésével is. A Bizottság, Ausztria, Lengyel-
ország és Csehország észrevétele egyöntetűen arra az álláspontra 
helyezkedik, hogy az Irányelv fogyasztóvédelmi céljával nem egyez-
tethető össze, hogy az eladónak vagy szolgáltatónak már akkor 
biztosítsák a szerződéstől való elállás lehetőségét, ha ő azt a tisz-
tességtelen feltétel nélkül nem kötötte volna meg. Tehát úgy kell 
kialakítani a jogi szabályozást, hogy az eladó, vagy szolgáltató ne 
legyen jogosult elkerülni a szerződés joghatásait, és továbbra is 
kösse a tisztességtelen feltétel kihagyásával fennmaradó szerződés, 
addig, amíg a fogyasztó ezt szeretné. Csak így valósítható meg a fo-
gyasztók, Irányelv szerinti, teljes körű védelme.128 Ezzel szemben 
Spanyolország észrevétele azt fogalmazza meg, hogy olyan esetek-
ben, mint az YNOS ügy, éppen a kötelezettségeit teljesítő közvetítő 
szorul védelemre, és segítséget kell nyújtani ahhoz, hogy a díj iránti 
igényét érvényesíteni tudja, annak ellenére is, hogy a fogyasztó tisz-
tességtelen feltételekre hivatkozva, el akar állni az ügylettől.129

A fentiek alapján is megállapíthatjuk, hogy habár az Európai 
Unió a tagállamokban folyamatosan jogharmonizációra törekszik, 
az erőfeszítéseit nem mindig koronázza siker. Mindig lesznek olyan 
államok, amik a belső, nemzeti megfontolásaik alapján egy-egy uni-
ós jogszabályt máshogy értelmeznek és fogadnak be, és ennek kö-
vetkeztében a tagállamok harmonizálni kívánt jogterületei között 
továbbra is elő fognak fordulni eltérések.

127 P. 20.231/2004/22. számú irat, a Cseh Köztársaság észrevételei című része, 
9-10. o.
128 P. 20.231/2004/22. számú irat 28-30. o., Ausztria észrevételei című része, 3. o., 
Lengyelország észrevételei című része 5-8. o., és a Cseh Köztársaság észrevételei 
című része, 11. o.
129 P. 20.231/2004/22. számú irat, a Spanyol Királyság észrevételei című része, 6-9. o.
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Egy kiszámítható befejezés

Mielőtt rátérnék az Európai Bíróság és a Szombathelyi Városi 
 Bíróság ítéletére, foglalkozni kell még a főtanácsnok indítványával 
is, aki egyetértett az észrevételek azon részével, hogy az EK-szerző-
dés 234. cikke szerint az Európai Bíróság nem járhat el az ügyben, 
mert a tényállás 2002-ben jött létre. Ekkor Magyarország még nem 
csatlakozott az Unióhoz, tehát nem kötötte az Irányelv, és így szó 
sincs itt arról, hogy a csatlakozást megelőzően kötelező lett volna a 
végrehajtása.130

Azonban szerinte nem kell belebonyolódni az Európai Bíróság 
korábbi gyakorlatába, mert világosabb indokok is léteznek arra, 
hogy ez a kérelem elfogadhatatlan. Kétségesnek tartja azt, hogy Var-
ga János valóban fogyasztó volt-e az ügyben, továbbá a felek érvelé-
sei közül csak az egyik jelenik meg a kérelemben és a Városi Bíró-
ság állásfoglalása pedig teljesen hiányzik. A tisztán hipotetikusnak 
tűnő kérdések tartalma is problémás, mivel ha az Európai Bíróság 
megválaszolná őket, akkor átvenné Szombathelyi Városi Bíróság 
feladatát, vagy pedig éppen ellenkezőleg döntése haszontalan lenne 
az alapjogvita megoldása szempontjából”.131

Ezek alapján a főtanácsnok azt javasolta az Európai Bíróságnak, 
hogy mondja ki, hogy a kérdések megválaszolására nincs hatásköre. 
Azonban vizsgálat alá vette az első kettő kérdést is, arra az esetre, ha a 
Bíróság nem követné a gondolatmenetét.132 Megállapítja a semmisség 
párti észrevételekhez hasonlóan, hogy az Irányelv 6. cikkének első 
bekezdésével összeegyeztethetetlen egy olyan nemzeti jogszabály, 
amely szerint valamely tisztességtelen feltételt akkor lehet a fogyasz-
tóra nézve érvénytelennek minősíteni, ha a fogyasztó azt kifejezetten 
megtámadta.133 A második kérdésre adott válaszában is követi az Eu-
rópai Bíróság korábbi gyakorlatát és azokat az észrevételeket, amelyek 
kimondták, hogy a magyar jogszabály az Irányelv szövegével és célki-

130 P. 20.231/2004/26. számú irat, a főtanácsnok indítványa, 5-6. o.
131 P. 20.231/2004/26. számú irat, a főtanácsnok indítványa, 6-8. o.
132 P. 20.231/2004/26. számú irat, a főtanácsnok indítványa, 9. o.
133 P. 20.231/2004/26. számú irat, a főtanácsnok indítványa, 9. o.
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tűzésével összeegyeztethetetlen, mert az eladónak vagy szolgáltató-
nak nem lehet olyan lehetőséget biztosítani, hogy ha a tisztességtelen 
feltételek kikerülnek egy szerződésből, akkor a fogyasztó akaratával 
ellentétesen kérhesse, hogy a többi feltétel alól is mentesüljön.134

Az Európai Bíróság megfogadta a főtanácsnok indítványát és 
megállapította, hogy az alapügy tényállása a Magyar Köztársaság 
Európai Unióhoz történt csatlakozása előtti, ezért a Bíróság nem 
rendelkezik hatáskörrel az Irányelv értelmezésére.135

A Szombathelyi Városi Bíróság a várakozásoknak megfelelő íté-
letet hozott és elutasította az YNOS Kft. keresetét. Az indokolás 
központi részét, a jelen esetben fennálló tisztességtelen szerződési 
feltételek értelmezése képezte, de az eljáró bíró fontosnak tartotta, 
hogy kitérjen az egyéb jogi problémákra is, amik a fő problémához 
képest periférikusnak voltak mondhatók, mégis a tárgyalások nagy 
részét az ezek fölötti vita töltötte ki.136 Az ítélet alap-megállapítása, 
hogy a felperes általános szerződési feltételeket alkalmazott, mivel 
annak tartalmát egyedileg nem tárgyalták meg. Emellett pedig az 
alperes fogyasztó a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kí-
vül kötött szerződést, az ingatlanközvetítéssel saját üzleti tevékeny-
sége körében foglalkozó jogi személy felperessel, Ezért alkalmazha-
tók a Polgári Törvénykönyv 209. § első bekezdése és a 209/A.-209/B. 
§§-i, továbbá a 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 1. és 2. §§-i.

Az eljáró bíró helyesen jutott arra a következtetésre, hogy ön-
magában az még nem tisztességtelen, hogy az ingatlanközvetítést 
vállaló megbízott díjra akkor is igényt tart, ha a közvetítői tevékeny-
sége során szerződéskötésre kerül sor. A megbízó a díjat csak akkor 
csökkentheti, illetve a kifizetést csak akkor tagadhatja meg, ha az 
eredmény részben vagy egészben olyan okból maradt el, amelyért 
a megbízott felelős. Az viszont már tisztességtelen feltétel, hogy a 
felperest úgy illeti meg milliós nagyságrendű közvetítési díj, hogy 
ennek adásvételi szerződés vagy adásvételi előszerződés megkötése 
nem feltétele. Ez olyan visszaélésre is okot adhat, hogy a jelentkező 

134 P. 20.231/2004/26. számú irat, a főtanácsnok indítványa, 9-10. o.
135 P. 20.231/2004/28. számú irat, az Európai Bíróság ítélete, 5. o.
136 P. 20.147/2006/3. számú irat, a Szombathelyi Városi Bíróság ítélete 1-6. o.



358 V E R R A S Z T Ó  N O R B E R T  K Á R O L Y

vevő elfogadja a vételárat, de a többi feltételt tudatosan úgy alakítja, 
hogy az eladó azokat ne tudja teljesíteni, tehát lehetetlen feltételeket 
köt ki. Jelen esetben éppen egy ilyen helyzet állt elő.137

Az egész szerződés érvénytelenségének kérdésében pedig arra az ál-
láspontra helyezkedett a Szombathelyi Városi Bíróság, hogy az YNOS 
Kft.-éhez hasonló esetben más, ésszerűen eljáró ingatlanközvetítő cég 
csak adásvételi szerződés létrejötte esetén tartott igényt díjra. Ebből 
az következik, hogy a felek a fent leírt tisztességtelen szerződési felté-
tel nélkül is megkötötték volna az ingatlanközvetítésre irányuló szer-
ződést, tehát a tisztességtelen szerződési feltételt tartalmazó mondat 
érvénytelensége folytán az egész szerződés nem dőlt meg.138

Az ítélet indokolását áttanulmányozva megállapítható, hogy a 
legérdekesebb részt az irat vége tartalmazza, ami választ ad a már 
korábban elemzett észrevételekre, a főtanácsnok indítványára és az 
Európai Bíróság ítéletére. Itt azonban az ezekbe foglalt vélemények 
többségével ellentétes, olyan állásponttal találkozhatunk, ami sze-
rint a magyar jogszabályi helyek az Irányelvvel összeegyeztethető 
szabályozást tartalmaznak. Ezt azonban cáfolják azok a tények, 
amelyeket a 93/13/EGK Tanácsi Irányelv elemzésénél és a magyar 
szabályozásnál feltártam, mivel az implementáció követelménye-
inek csak a 2009. évi XXXI. törvénnyel tudtunk teljes mértékben 
eleget tenni. Ezt átgondolva egyetérthetünk a főtanácsnok azon 
kijelentésével, hogy nem biztos, hogy „a Bíróság döntése hasznos 
lenne az alapjogvita megoldása szempontjából.”139

ZÁRÓ GONDOLATOK

A dolgozat elkészítése során tehát arra törekedtem, hogy beve-
zessem az olvasót a tisztességtelen szerződési feltételek világába. 
Azonban ezt nemcsak leíró jelleggel tettem meg, hanem utaltam 
új és már régóta fennálló problémákra, és megpróbáltam vá-

137 P. 20.147/2006/3. számú irat, az ítélet 7-9. o.
138 P. 20.147/2006/3. számú irat, az ítélet 10-11. o.
139 P. 20.231/2004/26. számú irat, a főtanácsnok indítványa, 8. o.
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laszt adni olyan kérdésekre is, amiknek általában az elkerülésére 
szoktak törekedni.

A 93/13/EGK Tanácsi Irányelv részletes elemzése elengedhetet-
len a téma szempontjából, mivel ezen alapszik a tagállamok szabá-
lyozása a tisztességtelen szerződési feltételek területén. Azonban 
kifejtettem, hogy ennek az implementálása sem problémamentes 
feladat. Habár a szabályai jól érthetők, azonban mikor ezeket át-
fordítják a különböző nemzeti nyelvekre, akkor - az esetek nagy 
részében ilyen hatás kiváltásának szándéka nélkül - máshogy értel-
mezhető az új szövegben egy szabály, mint az eredeti változatban. 
Erre jó példaként szolgáltak a 93/13/EGK Tanácsi Irányelv elem-
zésénél kifejtett nyelvi eltérések és a három megvizsgált tagállami 
szabályozás eltérései, amik arra utalnak, hogy egy jogegységesítési 
kísérlet a kitűzött céloktól eltérően, el is mélyítheti az egyes tagálla-
mok szabályai közötti különbségeket. Az Unió azonban továbbra is 
törekedni fog a különbségek felszámolására, de felvethető a kérdés, 
hogy sikerrel fog-e járni ez a tevékenysége, mivel a korábbiakban hi-
vatkozott Pannon GSM Zrt. kontra Sustikné Győrfi Erzsébet ügy is 
azt mutatja, hogy uniós szinten a tisztességtelen szerződési feltéte-
leket hivatalból semmisnek kell tekinteni, ezzel szemben a magyar 
polgári jog továbbra is kitart amellett, hogy ezeket a feltételeket csak 
megtámadásuk esetén kell vizsgálni.140

A terminológiai eltérésekre jól rávilágít a dolgozat következő 
része, amelyben a brit és magyar szabályozás kerül kifejtésre. Ezek 
közül talán a brit igényli a legtöbb magyarázatot. Az Irányelvet átül-
tető jogszabály is utal arra, hogy az angol jogrendszer nem egyezik 
a Skóciában, Walesben, és Észak-Írországban kialakult rendszerrel. 
Emellett fontos szerepet játszik még ezeken a területeken az egyes 
bíróságok joggyakorlata és más, a közigazgatás területéhez sorolan-
dó szervezetek gyakorlata, ami sokszor alapját képezi a bíróságokon 
létrejött joggyakorlatnak.

140 Az Európai Unió Bírósága ebben az ügyben kimondta, hogy a nemzeti bíróság 
hivatalból köteles vizsgálni valamely szerződési feltétel tisztességtelen jellegét, még 
akkor is, ha a feltétel a saját illetékességét érinti.
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A magyar rendszer teljesen különbözik az előzőtől. A magyar 
rendszer abból a szempontból figyelemfelkeltő, hogy a Polgári Tör-
vénykönyv idevonatkozó része csak többszöri és több éven át tartó 
módosításokkal nyerte el a mai, megfelelő formáját.

Az utolsó rész ismerteti az YNOS ügyet, ami a tisztességtelen 
szerződési feltételek témájának egyik központi helyén áll. Azért tar-
tottam fontosnak, hogy a Szombathelyi Városi Bíróságon nyilván-
tartott iratok alapján dolgozzam fel ezt az ügyet, mivel jelentősége 
ellenére, néhány a témával foglalkozó írásban meg sem említik, de 
van példa olyanra is, mikor már az alapügy tényállását is rosszul 
közlik. Röviden úgy lehetne összefoglalni az ügy alakulását, hogy az 
eljárás során lezajlott cselekmények egyáltalán nem olyan irányba 
haladtak, ahogy azt a szakirodalom le szokta írni.

Végül, az utolsó részben helyet kaptak az YNOS ügyben az Euró-
pai Bírósághoz érkezett észrevételek is. Ezek arra szolgálnak jó példa-
ként, hogy más országok jogászainak szemszögéből ismerhetjük meg 
a magyar jogot és ezek jó alapját képezhetik a jövőbeli jogszabály-vál-
toztatási kísérletekhez vezető következtetések levonásának is.
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