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ELŐSZÓ 

 

E(GY KÜLÖNÖS E)LŐSZÓ, OTDK VILÁGJÁRVÁNY IDEJÉN… 

 

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán sokéves, 

lassan évtizedekben mérhető kezdeményezés folytán immáron hagyománnyá nőtte 

ki magát az országos tudományos diákköri versenyeken helyezést elérő hallgatói 

dolgozatok kiadása, kötetben való közlése. Az Optimi Nostri (amelynek jelentése: 

legjobbjaink) kötetsorozat ezt a célt karolta fel, és folytatja azóta is hagyományőrző 

jelleggel. Eme kiadások sohasem csupán egyszerű közlései a hallgatói 

dolgozatoknak, ezek a példányok ugyanis értékes egyetemi, kutatóhelyi 

pillanatképek, lenyomatok az egyetemen folyó oktatási és kutatási munka 

vitathatatlanul legmagasztosabb részéről, a Karon folyó hallgatói 

tehetséggondozásról. Ez a kötet méltó folytatója, fáklyavivője tehát a sokéve 

megkezdett hagyománynak, azonban valami miatt ez a kötet most mégis egy picit 

más.  

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) – páratlan év lévén – 

2021-ben is megrendezésre került, viszont ez az OTDK merően eltért a korábban 

megszokottaktól. A 2020 kora tavaszán beköszöntött Covid-19 világjárvány hatása 

természetesen az OTDK-t sem hagyta érintetlenül, így már 2020-ban biztossá vált, 

hogy a 2021 tavaszán, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara által 

szervezett OTDK online formában kerül megtartásra. A 2020 márciusában 

beköszöntött új világban pár nap, vagy talán egy-két hét alatt kellett hallgatónak és 

mesterének beletanulnia az eleddig kevéssé ismert online oktatás és konzultáció 

rejtelmeibe, a kutatómunkához nélkülözhetetlen könyvtárak bezárása okozta 

nehézségeket villámgyorsan át kellett hidalni, és persze mindenekelőtt meg kellett 

azzal is közösen küzdenünk, hogy a bezártság és megannyi szomorúság mellett a 

„tédékázás” öröme a világjárvány okozta nehézségek közepette se vesszen el. 

Bizonyosan sok gyermeksírástól és szomszédból jövő kalapácsolástól, beszűrődő 

mosógépzajtól és kutyaugatástól hangos online TDK-konzultáció megannyi tréfás, 

szomorú, de felemelő pillanata is ott sejlik fel a hallgató és mesterének 

(konzulensének) sikerei mögött, amelyeknek a mostani dolgozatok egyfajta 

mementói. Ha majd sok év után ez a kötet az utódok kezébe kerül, kérjük, olvassák-

olvassátok úgy, hogy az emberiség történetének száz év után legnagyobb 

világjárványa közepette is úgy gondolta sok értékes hallgató és mestere, hogy a 

tudományos diákköri munkát még egy mindannyiunk életét felforgató pandémia 

idején sem szabad elhanyagolni. 

Az Optimi Nostri jelen kiadványa a 2021-ben megrendezett XXXV. Országos 

Tudományos Diákköri Konferencián helyezést elérő, Karunkon tanuló hallgatók 9 



8 

 

díjnyertes dolgozatát közli, és valamennyi munka értékes tudományos színvonalat 

tükröz. A hallgatói tehetség kibontakoztatása minden kétséget kizáróan a 

legnemesebb oktatói feladat, ebben pedig az oktatókon és a tanszéki közösségeken 

túl hagyományosan a Batthyány Lajos Szakkollégium is élenjár. Az elért 

eredmények tehát közös sikereink. Sikerek, amelyekkel a többi, az állam- és 

jogtudományi szekcióban hallgatókat indító intézményekkel való nemes 

versengésben büszkélkedünk, és sikerek, amelyekre mindannyian büszkék lehetünk, 

és amelyek mindig emlékeztetnek bennünket a hallgatói tehetséggondozás 

fontosságára. E kötet tehát a siker valamennyi részese előtt tiszteleg, és bizonyosan 

a jövőre nézve is kijelöli a tehetséggondozás céljait. 

Örömmel ajánlom valamennyi írást a T. Olvasó figyelmébe, mert eme munkák 

őszinte tudományos érdeklődésből és lelkesedésből, kíváncsi kutatómunka 

eredményeként születtek, amelyekre a Széchenyi István Egyetem valamennyi 

polgára büszke lehet. 

 

Dr. Kecskés Gábor  

egyetemi docens 
  



 

 

BARTÁK ÁRON SOMA 

A MAGÁNMUNKÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGÉRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 

BEVEZETŐ GONDOLATOK 

A munkavállalót ért károsító körülményekért való felelősség rendszere egy komplex és 

összetett  szabályrendszer, amelyben egyszerre vannak jelen munkajogi, munkavédelmi jogi, 

társadalombiztosítási jogi és felelősségbiztosítási szabályok. Ezeknek a szabályoknak egy 

része szükségképpen felmerül a jogalkalmazás során, míg mások attól függnek, hogy a 

munkavállaló élni kíván-e az adott jogi eszközökkel, vagy éppen a munkáltató rendelkezik-

e bizonyos szerződési konstrukciókkal (pl. munkáltatói felelősségbiztosítás). 

Amikor a munkáltató felelősségét és a felelősségi szabályrendszer hatékonyságát 

vizsgáljuk, óhatatlanul ki kell térnünk az előbb említett négy jogágra és azok egymáshoz 

való kapcsolódási pontjaira. A munkáltatói felelősségi szabályrendszere kapcsán a kontinens 

országait megvizsgálva, alapvetően arra a következtetésre kell jutnunk, hogy kétféle 

szabályozási szisztéma, másként mondva modell létezik: a kártérítési és a kompenzációs 

modell. 

A két szabályozási séma nem zárja ki egymást sőt, általánosságban elmondható, hogy 

a modern jogrendszerek nagyrészében jelen van valamilyen társadalombiztosítási elem. Az 

viszont, hogy ezek az összetevők milyen módon és mértékben érvényesülnek a kártérítési 

szabályokkal szemben, vagy – éppen ellenkezőleg – azok kiegészítéseként, jelentős jogi, 

gazdasági és szociológiai különbségekhez vezethet. 

A kártérítési modell (pl. Magyarország) lényege az, hogy a munkáltató a 

munkavállalót ért káreseményekkel kapcsolatban a magánjogi felelősség intézményei 

alapján tartozik felelősséggel, amely alapján a teljesítés, a kártérítés megfizetése önkéntes 

jogkövetés útján vagy a jog kényszerítő mechanizmusa által, peres úton történhet meg. 

Ebben a modellben is megjelenik a társadalmi szolidaritáson alapuló szociális elem, azonban 

az csak az egyes károk részbeni megtérítésére szolgáló kiegészítő eszközként szolgál. A 

rendszer célja a károsult számára a teljes kártérítés elvi lehetőségének biztosítása a per 

eszközének útján.1 

A kompenzációs modell (pl. Ausztria) relevanciája a kártérítési modellel szemben 

éppen az, hogy a társadalmi szolidaritás jegyében egyfajta automatizmust teremt a felmerülő 

károk miatt bekövetkező vagyoni helyzet helyreállítására. Ebben a modellben a közjogi 

alapon létrehozott, államilag kontrollált biztosítási alapok játszanak központi szerepet, míg 

a magánjogias felelősség alapján indítható peres út csak kiegészítő funkciót tölt be. A 

rendszer nagy előnye az, hogy – bár csak a jogalkotó által meghatározott kereteken belül, de 

– a károsult munkavállaló meglehetősen gyorsan, néhány hónapon belül hozzájut - a 

 
1 TRENYISÁN MÁTÉ-BARTÁK ÁRON: A munkáltatói kárfelelősség szabályai a magyar és osztrák 

jogban, tanulmány, kézirat, 2020, 1. 
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káreseményének tényállásszerűségét vizsgáló hatósági jóváhagyás esetén - a kárai jelentős 

részét fedező kártérítéshez. 

Ha a modellek kialakulásának történetét vizsgáljuk, akkor elmondható, hogy a 

kompenzációs rendszerek a 19. századi gyáriasodó ipari szektorra és a 

munkásszakszervezetek aktív fellépésére adott kényszerű jogalkotási válaszként kerültek 

kialakításra.2 Az első átfogó jellegű szociális biztosítási alapú szabályozásra német területen 

került sor. A 19. század első felében a foglalkozási baleseteken alapuló kárigények 

deliktuális alapon kerültek elbírálásra, ami a legtöbb esetben lehetetlenné tette a sikeres 

igényérvényesítést. A jogalkotó a veszélyes üzemi felelősség intézményesítésében kereste a 

megoldást, amire a munkáltatók felelősségüknek biztosítókra való áttelepítésével 

válaszoltak, ami értelemszerűen kártérítési perek áradatát zúdította a bíróságokra. Ebben a 

helyzetben vált egyértelművé az állami szerepvállalás szükségessége, amely az 1885-ös, 

Bismarck nevével fémjelzett (munka)balesetbiztosítási törvényben öltött testet.  A 

jogszabály egy közjogi karaktert öltő, foglalkozási balesetekre szakosodott 

társadalombiztosító szerv helytállási kötelezettségét helyezte a munkáltató kárfelelőssége 

helyébe, melyet a kötelező jellegű munkáltatói befizetések finanszíroztak, megteremtve 

ezzel a kompenzációs rendszer alapjait.3 

A hazai jogirodalomban nagyon kevesen foglalkoztak a munkáltatói felelősségi 

szabályok rendszerszintű vizsgálatával, így a kártérítési modellek hazai jogirodalma is 

csekély. A két rendszer összehasonlítását kizárólag Kun Attila végezte el egy 2014-es 

tanulmányában.4 Komparatív megközelítése és megállapításai mind a mai napig pontosnak 

és relevánsnak tekinthetők, ezért az alábbiakban erre támaszkodva mutatom be a két modell 

egymáshoz való viszonyát, de utalva az osztrák és magyar szabályozás jelen dolgozatban 

megállapított – a két rendszert általánosságban is jellemző – sajátosságaira.  

A magyar jogrendszer a munkaviszonnyal összefüggésben felmerülő károk kapcsán 

alapvetően a magánjogi jelleggel szervezett „kártérítési modellt” követi. Ez a rendszer a 

teljes kártérítés elvén nyugszik, amely értelemszerűen az igényérvényesítés bírói útját 

helyezi előtérbe a károsult munkavállalók számára, míg a munkáltató felelősségét objektív 

alapon állapítja meg. Az objektív felelősségi alakzat nincsen tekintettel a munkáltató 

felróhatóságára és a felelősség alóli mentesülését csak szűk körben – szigorú, konjunktív 

feltételek fennállása esetén – teszi lehetővé. Ebbe az egyenletbe kapcsolódik be gyakran egy, 

mindkét fél számára előnyösnek tekinthető harmadik elem, nevezetesen a munkáltató által 

kötött önkéntes felelősségbiztosítás, amely azonban meghatározott esetekben a biztosítói 

regresszigények kérdését is felveti. Fontos megjegyezni, hogy a kártérítésen alapuló modell 

sikerét a munkajogon kívüli, nem jogi tényezők is nagyban befolyásolják. A dolgozatban 

később bővebben kifejtetve utalok arra, hogy az elvi síkon teljes kártérítést ígérő rendszer a 

gyakorlatban sokszor akadályba ütközik a bírósági eljárások elhúzódása, annak költségei és 

az ezekkel összefüggésben kialakuló perlekedési hajlam képében. Érdemes legalább említés 

 
2 PARSONS, CHRIS: Liability Rules, Compensation Systems and Safety at Work in Europe in The 

Geneva Papers on Risk and Insurance, Vol. 27 No. 3 (2002) 359-360. 
3 MÜLHEIMS, LAURENZ; HUMMEL, KARIN; PETERS-LANGE, SUSANNE; TOEPLER, EDWIN; 

SCHUHMANN, IRIS: Handbuch Sozialversicherungswissenschaft, Springer Verlag für 

Sozialwissenschaften, 2015, Wiesbaden, 43-44. 
4 KUN ATTILA: A munkahelyi egészségkárosodások megtérítése a magyar munkajogban – 

felelősségi szabályok és kompenzáció in Magyar Munkajog E-folyóirat, 2014/1. szám, 91-119. 
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jelleggel szólni a munkáltató és munkavállaló közötti viszonyról is, s így közvetve az 

„egészséges munkahely” követelményéről, amelyet kétségtelenül hátrányosan befolyásolhat 

egy elhúzódó peres eljárás.  A nemzetközi irodalomban5 a kártérítési modell erényeként 

említik továbbá a munkáltatói felelősség gazdasági következményeinek elrettentő hatását, 

ami a munkavédelmi szabályok hangsúlyosabb érvényesülését teszi lehetővé.  

Ausztria német példára kompenzációs modellt alkalmaz. Tekintettel azonban arra, 

hogy a legtöbb kártérítési modellben megjelennek kompenzációs elemek, valamint arra is, 

hogy az osztrák joggyakorlatban a munkaügyi kártérítési perek – legalábbis sikerességüket 

tekintve – háttérbe szorulnak, talán célszerűbb „tiszta kompenzációs rendszerként” 

kategorizálni. Az alapvető különbség már a szabályozás közjogias jellegéből adódik. A 

jogalkotó egy részben a kötelező munkáltatói befizetések által fedezett (foglalkozási) 

balesetbiztosítási6 alapot hoz létre, amely az egyes munkáltatók felelősségéről való 

rendszerszintű elmozdulást jelent az össztársadalmi kockázatviselés felé. Itt a biztosítási 

alapot kezelni rendelt társadalombiztosítási szerv vizsgálja a kárigény megalapozottságát és 

a jogszabályi feltételek fennállása esetén helytállási kötelezettsége keletkezik a károsult 

munkavállaló felé. A kompenzációs rendszerekben a károk megtérülését nem a teljes 

kártérítés elve vezéreli, azonban a juttatás azonnali, többfunkciós (rehabilitatív, reintegratív 

és reparatív), nem feltételez peres eljárást és szélesebb körben érvényesül, azaz nincs 

tekintettel a károsulti közrehatásra és az önhibára. Egyértelmű hátrányai közé sorolható, 

hogy a kártérítés limitált7, valamint, hogy a munkáltató a legtöbb tiszta kompenzációs 

modellt alkalmazó államban „privilegizált” helyzetbe kerül azáltal, hogy az őt terhelő 

kötelező befizetéssel – a legszélsőségesebb eseteket leszámítva – mintegy megváltja a 

munkavállaló egészségkárosodásáért való felelősségét, ami a peres út sikerességét nagyban 

korlátozva végső soron a bírósági jogérvényesítés háttérbe szorulását jelenti. Ezzel 

összefüggésben hátrányként említhető az is, hogy a kártérítés ilyen jellegű szabályozása 

represszív és megelőző hatással tulajdonképpen nem rendelkezik, így a prevenció 

megvalósítását kizárólag a munkavédelmi hatóságok és országonként eltérő preventív-

oktatási szolgálatok feladatává teszi. 

1. A MUNKÁLTATÓI KÁRFELELŐSSÉGET MEGALAPOZÓ KÁROSÍTÓ KÖRÜLMÉNYEK 

A magyar és az osztrák jog szabályait azon differenciálás alapján mutatom be, hogy mely 

szabályok irányadók az egyes típusú káreseményekből fakadó kárigényekre. Ehhez 

szükségesnek tartok egy olyan fejezetet, amely a káreseményeket csoportosítja, amely által 

a rájuk vonatkozó szabályok is csoportosíthatók. Ez a megkülönböztetés főként az osztrák 

szabályozás miatt fontos, ugyanis Ausztriában a munkáltatói kárfelelősség szabályozás 

differenciált attól függően, hogy egészségkárosodást előidéző káresemény miatti 

felelősségről van szó, vagy bármely más esetkörről. 

A munkáltatói kárfelelősség középpontjában a munkavédelmi és személyiségi 

jogvédelmi kötelezettségek megsértéséből eredő igények helyezhetők. Ez az állítás igaznak 

 
5 FAURE, MICHAEL G.: Compensation for occupational diseases and the importance of prevention: A 

law and economics perspective, European Journal of Social Security, 2007, 127-168. 
6 Az osztrák jog például nem differenciál munkabaleset és üzemi baleset között. 
7 Habár egyértelmű törekvések lelhetők fel ennek kiegyenlítésére. Lásd pl.: „Integritätsabgeltung” 

1990-es bevezetése az osztrák jogban. 
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bizonyul mind, ha a kárkötelmi jogviszonyok számát, mind pedig, ha azok súlyát nézzük, 

ugyanis a kártérítési igények túlnyomó többsége az élet, testi épség vagy egészségért való 

helytállásra vonatkozik.8  

Ezt meghaladóan azonban számos más igény is felmerülhet. Fontosnak tartom a 

kárigény alapjául szolgáló sérelmek megfelelő és áttekinthető csoportosítását. A dolgozat 

szempontjából a káreseményeket két csoportba sorolom. Az egyik az egészségkárosodással 

összefüggő káresemények köre, míg a másik a nem egészségkárosodást eredményező 

káresemények csoportja. Előbbi csoportba tartoznak a balesetek és a foglalkozási 

megbetegedések, míg utóbbi csoportba tartoznak a munkahelyre bevitt dolgokban 

bekövetkezett károk, a hozzátartozói kárigények valamint az ún. egyéb - dogmatikailag 

egységes csoportba nem sorolható - károk.   

1. 1. Egészségkárosodást előidéző káresemények 

A káreseményeket a dolgozatban két csoportba osztottam. Az első csoportba azok a 

káresemények tartoznak, amelyek a munkavállaló számára egészségkárosodást okoznak. E 

kategóriába soroltam a baleset és a foglalkozási megbetegedés által okozott 

egészségkárosodás miatti sérelemmel kapcsolatos igényeket. 

1. 1. 1. A baleset, az üzemi baleset és a munkabaleset 

A munkáltató felelősségét rendszerint a munkavállaló balesete alapozza meg. Balesetnek 

kell tekinteni az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatást, amely a sérült akaratától 

függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be, és sérülést, mérgezést vagy 

más testi, lelki egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.9  

A munkavállaló egészségkárosodásával járó balesetre a kötelező egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (továbbiakban Ebtv.) az üzemi baleset 

fogalmát használja. Az üzemi baleset általánosan baleseti ellátásra való jogosultságot, 

bizonyos esetekben viszont kártérítési igényt is megalapoz. Fontos kiemelni – a baleset 

fogalma kapcsán – a munkabaleset definícióját is, melyet a munkavédelemről szóló 1993. 

évi XCIII. törvény (továbbiakban Mvt.) határoz meg. A munkabaleset és üzemi baleset 

fogalmi elhatárolásának relevanciáját az adja, hogy e fogalmak a gyakorlatban néha 

keverednek egymással, mivel azok mögöttes tartalma jelentős részben fedi egymást. 

Mivel az üzemi baleset10 a tágabb fogalom, így véleményem szerint célszerű ezt a 

munkabalesetet megelőzően vizsgálni. Az Ebtv. 52. §-a szerint: „üzemi baleset az a baleset, 

amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal 

összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába vagy 

onnan lakására (szállására) menet közben szenved el (a továbbiakban: úti baleset). Üzemi 

baleset az is, amely a biztosítottat közcélú munka végzése vagy egyes társadalombiztosítási 

ellátások igénybevétele során éri.” Nem üzemi baleset azonban az a baleset, amely kizárólag 

 
8TRENYISÁN MÁTÉ: A magánmunkáltató kártérítési felelőssége, 2018, Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem,14. 
9 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 1/A pontja adja meg a baleset definíciójá  
10 Az üzemi baleset jogi kategóriájának kialakulásáról lásd EMBER ALEX: Az üzemi baleset hazai jogi 

szabályozása és átalakításának szükségessége, PhD-értekezés, Szeged, 2010. 



13 

 

a sérült ittassága11 miatt, vagy munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély nélkül 

végzett munka, engedély nélküli járműhasználat, munkahelyi rendbontás során, vagy a 

lakásról (szállásról) munkába, illetőleg a munkából lakásra (szállásra) menet közben, 

indokolatlanul nem a legrövidebb útvonalon közlekedve, vagy az utazás indokolatlan 

megszakítása során történt. Emellett az, aki sérülését szándékosan okozta, vagy az orvosi 

segítség igénybevételével, illetőleg a baleset bejelentésével szándékosan késlekedett, az 

egészségbiztosítás baleseti ellátásaira nem jogosult. Ezen rendelkezések alapján 

kijelenthető, hogy az üzemi baleset kategóriája négy nagy esetkört ölel fel: 

1) a munkabalesetet; 

2) az úti balesetet; 

3) a közcélú munkavégzés során elszenvedett balesetet;  

4) az egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során      

elszenvedett baleseteket.     

 

A munkabaleset fogalmát az Mvt. 83. §-ának 3. pontja adja meg, amely szerint 

munkabalesetnek minősül az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés 

során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló 

(sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. Gyakorlatilag a munkabaleset a 

munkavégzéssel összefüggésben bekövetkezett baleset.12 

Az Ebtv. szerint úti balesetnek minősül az a baleset, amely a biztosítottat a munkába 

vagy onnan lakására (szállására) menet közben éri. Az úti balesetek tekintetében elsősorban 

azt kell vizsgálni, hogy a dolgozó balesete a munkahely és a lakása közötti legrövidebb úton 

történt-e, illetve sor került-e az utazás hosszabb időre való megszakítására. Az útnak a 

dolgozó legelemibb életszükségleteinek kielégítése végett (pl.: a napi élelmiszervásárlás, 

gyógyszerbeszerzés, a gyermek bölcsődéből, óvodából, iskolából való hazavitele céljából) 

történő megszakítása nem minősül nagyobb kitérésnek. Nem minősül azonban üzemi 

balesetnek az a baleset, amely a dolgozót nem a lakásától a munkahelyéig vagy visszafelé 

vezető úton, hanem ezt megelőzően vagy ezt követően a lakásában éri.13  

Közcélú munka az állami szerv vagy önkormányzat, illetve munkáltató által 

kezdeményezett vagy jóváhagyott társadalmi munka.14 Ebben az esetben munkavégzés 

történik, azonban nincs a felek között munkavégzésre irányuló jogviszony. A szakirodalom 

szerint idetartoznak a munkaeszköz-balesetek is.15 Üzemi balesetnek minősül a fentiek 

mellett a baleset is, amely a biztosítottat például keresőképtelenség vagy rokkantság 

elbírálása végett elrendelt, vagy keresőképessé nyilvánításhoz szükséges orvosi vizsgálaton 

vagy kezelésen való megjelenésekor érte.16 Ez az eset tartozik az egyes társadalombiztosítási 

ellátások igénybevétele során elszenvedett baleseteke körébe. 

 
11 A munkáltató – a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének eleget téve – az Mt. alapján, de 

az MK 122. számú állásfoglalás figyelembevételével jogosult vizsgálni a sérült dolgozó ittasságát. 
12 RADNAY JÓZSEF: A magyar munkajog, 1996, HVG-ORAC, Budapest, 251. 
13 JÁSZBERÉNYINÉ DR. FARKAS KATALIN: Társadalombiztosítási jog, 2010, OIT Hivatala Magyar 

Bíróképző Akadémia Budapest, 349. 
14 Ilyen például, ha a rab munkavégzés közben balesetet szenved. E jogi kategóriáról bővebben lásd 

EMBER ALEX: Az üzemi baleset hazai jogi szabályozása és átalakításának szükségessége, PhD 

értekezés, 2010, Szeged, 48. 
15 RADNAY JÓZSEF: A munkabalesetből eredő károk megtérítése, 2006, Bíbor Kiadó, Miskolc, 28. 
16 JÁSZBERÉNYINÉ DR. FARKAS KATALIN: i.m. 349. 
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A fenti kategóriák kapcsán összegezve azt állapíthatjuk meg, hogy az üzemi baleset 

köre tágabb kategória, és számos – a munkaviszonnyal összefüggésben nem álló – olyan 

káresemény is e fogalmi kör alá tartozik, amely tekintetében a munkáltató kártérítési 

felelőssége – a munkaviszonnyal való összefüggés hiánya miatt – nem állapítható meg.  

1. 1. 2. Foglalkozási megbetegedés 

A foglalkozási megbetegedés olyan betegség, amely a munkavállaló foglalkozásának 

különös veszélye folytán keletkezett. A foglalkozási megbetegedésnek vannak klasszikus 

esetei. Ilyen például a szilikózis, az azbesztózis, a vibráció káros hatásai,17 valamint a 

mezőgazdasági és erdőgazdálkodási területen dolgozók esetében előforduló fertőzéses 

megbetegedések.18 Ez a fogalom szintén társadalombiztosítási jogi kategória, fennállása 

társadalombiztosítási baleseti ellátásra való jogosultságot alapoz meg.19 A foglalkozási 

megbetegedés tényét az Országos Tisztifőorvosi Hivatal állapítja meg, majd ezt követően 

tájékoztatja a munkavédelmi hatóságot. A munkavédelmi hatóság értesíti a 

társadalombiztosítási kifizetőhelyet, illetve ennek hiányában az illetékes egészségbiztosítási 

pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt.20 A balesetek és a 

foglalkozási betegségek között egyes esetekben (például: ipari mérgezésnél) nem lehet éles 

határvonalat húzni, mert kivételesen előfordulhat az is, hogy a foglalkozási betegség is 

hirtelen heveny formában alakul ki. Ezért például a széndioxid által okozott mérgezés a 

körülményektől függően éppúgy lehet baleset, mint foglalkozási betegség. Ha egy adott 

esetben az elhatárolásnak gyakorlati jelentősége van, a minősítés tekintetében csak alapos 

vizsgálattal lehet állást foglalni.21 

A munkáltató munkajogi felelőssége fennáll, ha a megbetegedés munkaviszonnyal 

összefüggésben következett be. Korábban a munkajogi felelősség feltétele volt az is, hogy 

az adott betegség szerepeljen a foglalkozási megbetegedések jogszabályi jegyzékében.22 Ma 

már nem vitás, hogy a munkahelyi konfliktusok, sőt maga a munkavégzés is stresszel járhat. 

A munkaviszonnyal összefüggés fennállása esetén ezek a stresszhelyzetek is 

eredményezhetnek olyan betegséget, amely megalapozhatja a munkáltató kártérítési 

felelősségét. Ezek a betegségek vagy éppen a mobbing23 okozta káros pszichés hatások 

 
17 A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet I. sz. melléklete (Bejelentendő foglalkozási megbetegedések 

jegyzéke). 
18 Utóbbi esetében vitatott kérdés volt, hogy a kullancs által okozott agyvelőgyulladás illetve a Lyme-

kór foglalkozási megbetegedésnek vagy balesetnek minősül-e. A joggyakorlat balesetnek tekinti a 

kullancscsípést. Ezen esetkör vizsgálatára a BH2001. 87. számú bírósági határozatban került sor. 
19 KISS GYÖRGY: Munkajog, 2005, Osiris Kiadó, Budapest, 283. 
20 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 5. § (9) bek. 
21 Kommentár az Ebtv.-hez, Complex Jogtár, magyarázat a foglalkozási betegség fogalmához. 
22 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebkr.) 32. §-ának (3) bekezdése és 1. számú 

melléklete határozza meg e betegségek körét. A taxatív felsorolást tartalmazó szabályt az 

Alkotmánybíróság 21/2006. (V. 31.) sz. AB határozatával megsemmisítette. 
23 A mobbing gyakran ismétlődő pszichológiai terror, olyan cselekedetek sorozata egy egyén vagy 

egy közösség részéről, amelyek egy vagy több egyén ellen irányulva azoknál mentális vagy fizikális 

kórtani jelenségekhez vezetnek. A fogalom meghatározása és problémaként való elkülönítése Heinz 

Leymann német munkapszichológus nevéhez fűződik. 
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okozhatnak olyan fizikai és mentális betegségeket, amelyek miatt elvileg felelhet a 

munkáltató.24 

 

1. 2. A nem egészségkárosodást előidéző káresemények  

1. 2. 1. Munkahelyre bevitt dolgokban bekövetkezett károk és a hozzátartozó kára 

A munkáltató az általános szabályok szerint felel a dolgozó munkahelyre bevitt dolgaiban 

bekövetkezett bármely károsodásért.25 E körben a felelősség főszabály szerint objektív, 

azonban a munkahelyre bevitt dolgokban bekövetkezett károkért való felelősségnek van 

olyan esete, amikor a munkáltató csak szándékos károkozás esetén, tehát vétkességi alapon 

fog felelni.26 Lásd bővebben II. fejezet. 

1. 3. A munkaviszonnyal összefüggésben keletkezett egyéb kár 

A munkáltató a munkaviszonnyal összefüggésben felmerült egyéb káreseményekért szintén 

az általános szabályok szerint felel. A munkáltató kárfelelőssége a munkaviszony 

valamennyi szakaszában fennáll a dolgozónak okozott károk tekintetében.27 A 

munkavállalók egyéb kárigényeinek köre általános módon nem adható meg, de az eddigi 

joggyakorlat tükrében bizonyos fokú tipizálás lehetséges. Eszerint – a teljesség igénye nélkül 

– például az alábbi igények tartozhatnak az egyéb kár körébe: 

− A gyakorlatban tipikusak a munkaviszony megszüntetésekor szükséges igazolások 

kiállítása körében fennálló munkáltatói kötelezettségszegésből fakadó kárigények, 

illetve – ugyanezen elven – a működési bizonyítvány és egyéb szükséges iratok 

kiadásának jogellenes megtagadása, vagy késedelmes kiadásából származó károk is 

az egyéb kár körébe sorolandók.28 

− A károsult a kártérítési igényét a biztosítás keretei között jogosult közvetlenül a 

biztosítóval szemben érvényesíteni. Ez azonban nem zárja ki, hogy a követelését – 

ha az munkaviszonyból ered – a biztosító által már kifizetett összeg beszámításával 

a Munka Törvénykönyvének a munkáltató kártérítési felelősségére vonatkozó 

szabálya alapján a munkáltatóval szemben is érvényesítse.29 

1. 4. Az osztrák jog csoportosítása 

A munkáltató felelőssége szempontjából fontos elhatárolást jelent a káresemény mibenléte. 

Megkülönböztet az osztrák jog munkabalesettel és foglalkozási megbetegedéssel 

összefüggő káreseményeket, illetve munkaviszonnyal összefüggésben álló, de az előbbi 

kategóriába nem tartozó körülményeket. 

A munkajogi irodalom alapvetően személyi (Personenschaden) és dologi károkat 

(Sachschaden) különböztet meg, amelynek azért lesz döntő jelentősége, mivel a 

 
24 HANYU HENRIETTA: Munkajogi kárfelelősség a gyakorlatban, 2015, Wolters Kluwer Kiadó, 

Budapest. 
25 Mt. 168. § (1) bek. 
26 Mt. 168. § (2) bek. 
27 KISS GYÖRGY: i.m. 285. 
28 BH2009. 59. 
29 BH2001. 246. 
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társadalombiztosítási jog a munkabaleset és foglalkozási megbetegedés esetén a személyi 

károk tekintetében módosít a kártérítési jog általános szabályain.  

1. 4. 1. Személyi károk 

Az ABGB szabályai szerint a testi, illetve szellemi egészséget érintő káreseményekért a 

károkozó a deliktuális felelősség szabályai alapján felel. Kivételt képez e körben a 

gyógykezelés költsége30, az elmaradt jövedelem és a sérelemdíj, melyeket a felróhatóság és 

vétkesség fokától függetlenül kell megtéríteni.31  A munkajogban e szabálynak különösebb 

jelentősége nincsen, hiszen a munkáltató társadalombiztosítási jogi alapú privilegizált 

helyzete miatt mégis felróhatósági alapon fog felelni, méghozzá súlyos gondatlanság esetén 

a visszkereseti igényt támasztó társadalombiztosító szerv felé, szándékosság esetén pedig a 

munkavállaló irányába is. A munkáltató kárfelelősségére vonatkozó szabályok miatt ide kell 

sorolnunk minden olyan költséget és vagyoni hátrányt, ami az egészségkárosodással – 

legyen az akár testi, akár szellemi jellegű – összefüggésben merül fel. A személyi károk 

körébe tartoznak tehát a hozzátartozói igények is. 

A munkabaleset egyszerre munkavédelmi jogi és társadalombiztosítási kategória, a 

törvényi definíciót a társadalombiztosítási törvény (ASVG) 175.§-a tartalmazza, mely szerint 

a munkabaleset olyan baleset, amely a biztosítási jogviszony alapjául szolgáló 

foglalkozással térbeli, időbeli, valamint okozati összefüggésben áll. A foglalkozási 

megbetegedések körét az ASVG 1. mellékletében foglalt felsorolás tartalmazza, egyedi 

ügyben történő megállapítása pedig a kártérítési igények és társadalombiztosítási juttatások 

szempontjából azonos következményekkel jár, mint a munkabaleset. 

1. 4. 2. Dologi károk 

A munkáltató felelőssége Ausztriában szűkebb körben jelenik meg a munkahelyre bevitt 

dolgokkal kapcsolatban. Az osztrák munkajognak nincsen kifejezett rendelkezése, amely e 

dolgok körét védené, így a munkáltató elsősorban csak azon dolgokat érintő károkért felel, 

amelyeket a munkavállaló a munkáltató érdekében használ fel.  

1. 4. 3. A munkaviszonnyal összefüggésben felmerülő egyéb károk 

Ide tartozik minden olyan kár, amely a munkaviszonnyal összefüggésben, de nem 

munkabaleset és foglalkoztatási megbetegedés által merül fel. Tipikus esetei a különböző 

munkáltatói igazolások kiadásának elmulasztása kapcsán, vagy a munkáltató valamely 

egyéb kötelezettségének (például a munkavállaló társadalombiztosítási szervnél történő 

bejelentésének) elmulasztása kapcsán felmerülő károk, melyek az ABGB általános 

kártérítési szabályai alapján kerülnek elbírálásra.  

2. A MUNKÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A MAGYAR MUNKAJOGBAN 

A hazai szabályozás a munkáltató szigorú kártérítési felelősségéből indul ki. A 

szabályrendszer jellegét tekintve kártérítési alapú, biztosítási dimenzió csak az üzemi 

 
30 Lásd például OGH 2 Ob 7/05a, ahol a „Facelifting” kozmetikai beavatkozás és a hozzátartozók 

beteglátogatással összefüggő költségei is megtérítésre kerültek. 
31 Lásd bővebben: HUTTER/MAZAL (szerk.): Fachlexikon Arbeitsrecht, 1. kiadás, Linde Verlag, Bécs, 

2012, „Personenschaden”, valamint HINTEREGGER in KLETEČKA/SCHAUER, ABGB-ON1.02 § 1325. 
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balesettel összefüggésben igénybe vehető baleseti ellátások körében jelenik meg. A 

munkáltatói kárfelelősség azonban az üzemi baleseti minősítéstől független, a 

szabályrendszer a magánjogi felelősség megközelítésén alapszik és a munkaviszonnyal 

összefüggő károk megtérítésére írja elő a teljes kártérítés munkáltatói kötelezettségét. 

Az Mt. a munkáltatói kárfelelősségre szigorú objektív felelősségi mércét állít fel, 

amely nincs tekintettel arra, hogy a káresemény előidézése során a munkáltatót terhelte-e 

felróhatóság vagy vétkesség annak bekövetkeztében. A felelősség feltétele kapcsán az Mt. 

kimondja, hogy a „a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal 

összefüggésben okozott kárt.”32 A kártérítési felelősség feltételei tehát a munkaviszony 

fennállása, kár bekövetkezése, valamint a munkaviszony és a kár közötti okozati kapcsolat 

fennállása.33 

A hazai felelősségi feltételrendszer nem tesz különbséget aközött, hogy a 

munkavállalót ért kár egészségkárosodás (ún. személyi kár), vagy nem személyi kár. A 

munkáltatói kárfelelősség megállapítására – egy fontos kivétellel34 - ugyanazokat a 

szabályokat kell alkalmazni. A magyar felelősségi szabályrendszer nem biztosítási jellegű, 

a károk megtérülése - a felelősség önkéntes elismerése és kártérítés megfizetése hiányában 

- bírósági döntés függvénye. A károk megtérítésére való kötelezés a munkaügyi bíróságoktól 

kérhető, peres eljárás formájában. 

2. 1. A munkáltatói kárfelelősség feltételei 

A munkáltató a munkavállalója káráért (egészségkárosodásért) az Mt. 166. §-a alapján akkor 

felel, ha az a munkavállaló munkaviszonyával összefüggésben keletkezett. A munkaviszony 

fennállásának megítélése szempontjából – a károkozó körülmény bekövetkezésének 

időpontján kívül – két időpont bír jelentőséggel.  

Az egyik a munkaviszony keletkezése (a munkaviszony létesítése). A munkaviszony 

keletkezésével létrejön a munkaviszony. Az Mt. alapján a munkaviszony a munkaszerződés 

megkötésével jön létre.35 Míg a másik releváns időpont a munkaviszony megszűnésének 

időpontja. Ha a munkaviszony megszűnt, akkor a munkáltató kártérítési felelősségének 

megállapítására rendszerint nem kerülhet sor. Előfordulhat azonban olyan eset, amikor a 

károkozó körülmény még a munkaviszony megszűnése előtt felmerül, azonban a kár csak a 

munkaviszony megszűnése után következik be. Ebben az esetben a munkaviszony 

időközben bekövetkezett megszűnése nem akadálya annak, hogy megállapításra kerüljön a 

munkáltató felelőssége.36  Sőt, a BH2003. 264. alapján az írásba nem foglalt, tehát ilyen 

formán érvénytelen munkaszerződés alapján is van helye a munkajogi felelősség 

megállapításának. Ezt megerősíti az 1/2018. (VI.25.) KMK vélemény is. 

 
32 Mt. 166. § (1) bek. 
33 1/2018. (VI.25.) KMK vélemény I. pont. 
34 Ez a kivétel a munkahelyre bevitt dolgokban bekövetkező kár egy speciális esete [Mt. 168. § (2) 

bek.]. 
35 Mt. 42. § (1) bek. 
36 Például ilyen eset lehet, ha a megbetegedés tünetei csak a munkaviszony megszűnése után 

jelentkeznek. Mivel egy adott sérelemből a munkavállalót különböző időpontokban is károk érheti, a 

bírói gyakorlat kialakította az úgynevezett „szakaszos elévülés” intézményét. Ennek megfelelően 

ugyanazon károsodásból származó különböző károsodások (jövedelemkiesések) önállóan évülnek el, 

vagyis valamely korábban megnyílt igény érvényesítésének esetleges elmulasztása nem hat ki a másik 

igény érvényesíthetőségére, az esedékessé válás időpontja eltér. 
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A munkaviszony fennállása mellett a felelősség feltétele az is, hogy a káresemény a 

munkaviszonnyal okozati összefüggésben következzen be. Az okozati összefüggés nemcsak 

közvetlen, hanem közvetett okozati kapcsolat is lehet.37 Az okozati összefüggés vizsgálata 

két kontextusban értelmezendő. Egyrészt meg kell vizsgálni, hogy a károkozó körülmény és 

a munkaviszony között van-e okozati kapcsolat, másrészt pedig azt kell vizsgálni, hogy a 

munkaviszonnyal összefüggő káresemény és a kár között van-e okozati kapcsolat. 

Bizonyosan nem vonható a bírói gyakorlat alapján munkaviszonnyal okozati összefüggésbe 

a munkavállalónak az a tevékenysége, melyet a munkahelyén végez ugyan, de az magáncélú 

és nem függ össze a munkaköri feladataival.38 Hasonlóképpen a munkáltató felelősségét 

nem alapozza meg az engedély nélküli magánmunka („fusizás”) körében bekövetkezett 

káresemény sem.39 

A Kúria 1/2018. (VI.25.) KMK véleménye részletesen foglalkozik a 

munkaviszonnyal összefüggés kérdéskörével is. A KMK vélemény szerint a 

munkaviszonnyal összefüggés akkor állapítható meg, ha a felek között munkaviszony áll, 

vagy állt fenn és a munkavállalót ért kár valamilyen formában összefüggésben áll e 

jogviszonnyal. Ennek megítélésénél a munkaviszony időtartamának nincs jelentősége. A 

munkaviszonnyal való „részleges összefüggés” nem lehetséges. Amennyiben a 

munkaviszonnyal összefüggés nem bizonyított, a kereset elutasításának van helye. 

A harmadik felelősségi feltétel a kár, amely pénzben kifejezhető vagyoni, illetve nem 

vagyoni hátrány, amely a károsult vagyonában értékcsökkenést idéz elő, vagy életvitelét, 

illetve személyiségi jogait sérti. A vagyoni kár körébe tartozik a felmerült dologi kár, a 

munkaviszonyon belüli, illetve azon kívüli egyéb rendszeres elmaradt jövedelem, az egyéb 

kárként elszámolható indokolt költségek és a hozzátartozó kára.40 

2. 2. A munkáltató kárfelelősség alóli mentesülése 

Az Mt. a felelősség alóli mentesülésre nézve – a korábbi szabályozástól eltérően – a 

következőképpen rendelkezik: „mentesül a munkáltató a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy 

a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia 

és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje, vagy a kárt 

elhárítsa vagy a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.”41  A 

munkáltató kártérítési felelősség alóli mentesülésének két fordulata van. Az első fordulatnak 

három releváns eleme van, amelynek kifejtése és értelmezése fogja megadni azt a 

határmezsgyét, amely eldönti, hogy egy konkrét esetben a munkáltató mentesülhet-e a 

felelősség alól, vagy sem. E fordulat konjunktív feltételei az ellenőrzési kör, az elhárítás nem 

elvárhatósága és az előreláthatóság hiánya. Ezek együttes felmerülése esetén helye lehet a 

felelősség alóli mentesülésnek. A második fordulatnak két eleme van, a kizárólagosság és 

az elháríthatatlanság. 

2. 2. 1. A mentesülés első fordulata 

 
37 BH2005. 443. 
38 Mfv. I. 10 804/2000/3. 
39 BH2002. 331. 
40 Lásd TÁLNÉ DR. MOLNÁR ERIKA: A munkáltató kártérítési felelőssége összegszerűségének kérdései 

a bírói gyakorlat tükrében, in Munkajog, 2018/4. szám. 52. 
41 Mt. 166. § (2) bek. a) pont. 
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Az ellenőrzési kör tartalma és terjedelme: Az Mt. alapján 2012 óta a munkáltatónak nem 

a működési körét, hanem az ellenőrzési körét kell vizsgálni. Az ellenőrzési körbe tartoznak 

mindazok a körülmények (eszközök, energia, munkavállalók), amelyeknek működésére a 

munkáltatónak tevékenysége során ráhatása van. Az ellenőrzési kör fogalmának tartalmát a 

munkáltatónak a munkavállalója egészségi állapotában bekövetkezett károkért fennálló 

felelőssége egyes kérdéseiről szóló 1/2018. (VI.25.) KMK vélemény42 törekszik pontosítani. 

A munkáltatónak pl. nyilvánvalóan van ráhatása a munka megszervezésére, de nem 

befolyásolhatja a közúti közlekedés résztvevőinek magatartását. Ezért ha a munkavállaló a 

munkáját jellemzően a telephelyen/székhelyen kívül végzi és eközben a közúton kárt 

szenved (harmadik személy elüti a gyalogátkelőhelyen), a kártérítés iránti követelését a 

munkáltatóval szemben nem érvényesítheti.43 

Az ellenőrzési kör azonban nem korlátozódik a munkáltató telephelyére, hiszen a 

tényállástól függően biztosítani kell máshol is a biztonságos munkavégzés körülményeit. Ezt 

támasztja alá a Kúria azon döntése, amelyben a munkáltató azért felelt a telephelyén kívüli 

munkabalesetért, mert a bíróság szerint – bár a biztonságos feltételeket egy harmadik 

személynek kellett volna biztosítania – a munkáltató lett volna képes ráhatást gyakorolni és 

intézkedést kérni a harmadik személytől. A Kúria szerint mivel a biztonságos feltételek iránti 

intézkedést a munkáltató tehette volna meg a munkavégzési hely körülményeit befolyásoló 

harmadik személy felé, ennek elmulasztása nem értékelhető a munkáltató javára, így a 

bekövetkezett káreseménnyel számolnia kell, tehát az előreláthatósági feltétel hiánya miatt 

felelni fog a munkáltató.44 

Nem elvárható a káresemény elhárítása: A munkáltató felelősség alóli 

mentesüléséhez az ellenőrzési körön kívüliség mellett szükséges, hogy a károkozó 

körülmény elkerülése, illetve elhárítása ne legyen elvárható. E törvényi rendelkezést számos 

tanulmány azonosítja az elháríthatatlanság jogi kategóriájával.45 Elháríthatatlan az olyan 

behatás, amelyet a technika, a műszaki lehetőségek objektíve adott szintje mellett 

rendelkezésre álló idő alatt nem lehet megakadályozni, és erre a munkáltató befolyása nem 

terjedt ki, továbbá az előidézési körülményekre az ellenőrzési kötelezettsége szintén nem 

terjed ki.46 

Az előreláthatóság hiánya: Az 1992-es Mt. korábbi szabályozásához képest új 

elemként került be az Mt. felelősségi rendszerébe az előreláthatósági klauzula. A jogalkotó 

a klauzulát több ponton is szerepelteti a munkáltatói kárfelelősség szabályozásában. A 

munkáltató mentesülésének további feltétele, hogy a kárt okozó körülménnyel a 

munkáltatónak nem kellett számolni. Ez mindig a konkrét eset, konkrét körülményeinek 

előreláthatóságának vizsgálatára terjed ki. Önmagában abból, hogy általában és 

statisztikailag a munkáltató ellenőrzési körén kívül számos potenciális veszélyforrás 

jelentkezik, nem lehet arra következtetni, hogy ezzel a munkáltatónak eleve számolnia kell.47 

E mentesülési feltétel elemzése különösen nehéz, ugyanis a klauzula kissé idegen test a 

munkajogi kárfelelősség szabályozásában. E feltétel tartalmával, jelentőségével és az 

 
42 A KMK vélemény hatályon kívül helyezte az MK 29., 30. és 31. megállapításait. 
43 1/2018. (VI.25.) KMK vélemény II.1.2. pontja. 
44 Mfv.I.10.720/2015/4. 
45 Például LŐRINCZ GYÖRGY in KARDKOVÁCS KOLOS (szerk.): i.m. 295.; Trenyisán: i.m. 34. 
46 1/2018. (VI.25.) KMK vélemény II. 4. pont. 
47 LŐRINCZ in KARDKOVÁCS (szerk.): i.m. 265. 
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klauzula által felvetett jogértelmezési kérdésekkel a terjedelmi korlátok miatt jelen 

dolgozatban nem foglalkozom. 

2. 2. 2. A mentesülés második fordulata 

A felelősség alóli mentesülés e fordulatának két konjunktív feltétele van. Egyfelől a kárt 

kizárólag a munkavállaló kell, hogy okozza, másfelől pedig e magatartásának objektíve 

elháríthatatlannak is kell lennie. Ha a kár bekövetkezése nem kizárólag a munkavállaló 

magatartására vezethető vissza, hanem abban olyan ok is közrehatott, amely a munkáltató 

működési körébe esik, vagy bár azon kívül esik, de a munkáltató részéről objektíve 

elhárítható volt, a munkáltató a felelősség alól nem mentesülhet.48  

A bírói gyakorlat e szabálynak erőteljesen megszorító értelmezést adott, így a 

gyakorlatban mentesülésre csak szélsőséges esetben vezethetett ez a szabály. Egyes 

kommentárok például ilyennek tartották azt, ha a gépjárművezetői munkakört betöltő 

munkavállaló ittasan vezeti a járművet, és így szenved balesetet.49 A hatályos Mt. nyomán 

eddig megjelenő joggyakorlat úgy tűnik, hogy szakít a korábbi megközelítéssel. A 

közelmúltban több olyan bírósági ítélet is született, amely a korábbi jogértelmezés és 

tendencia megváltozására utal.50 

2. 3. A kármegosztás szabályai 

A magyar munkajog a teljes kártérítés elvéből indul ki. Bizonyos esetekben azonban a 

munkáltató részben mentesül a kárviselés kötelezettsége alól, tehát a kárkötelmi jogviszony 

alanyai között kármegosztásra51 kerül sor. 

2. 3. 1. A munkavállaló vétkes közrehatása 

A munkáltatónak nem kell megtérítenie a kárnak azon részét, melyet a munkavállaló vétkes 

magatartása idézett elő.52 A károsult munkavállaló közreható magatartását a bírói gyakorlat 

akkor veszi figyelembe, ha előre látta, vagy kellő körültekintéssel előre láthatta volna 

magatartásának következményeit, így elvárható lett volna tőle, hogy más magatartást 

tanúsítson.53 A vétkessége alapján a bekövetkezett kárért részben felelős munkavállaló és a 

munkáltatója között kerülhet sor a kármegosztás alkalmazására.54 

 
48 1/2018. (VI. 25.) KMK vélemény II.5. pontja; Mfv. I. 10.969/2008/4. 
49 LŐRINCZ in KARDKOVÁCS (szerk.) 2012. 267. 
50 Mfv.I.10.445/2016/4., Mfv. I.10.522/2015/5. 
51 A munkajogi irodalom többségi álláspontja szerint csak a károsult vétkes közrehatása és a 

kárenyhítési kötelezettség megszegése tartoznak a kármegosztás körébe, míg az előreláthatósági 

szabály, valamint a bírói kármérséklés esetei a felelősség alóli részleges mentesülést eredményezik. 

Trenyisán szerint a négy kategória között nincs olyan különbség, amely miatt a kármegosztás és a 

részleges mentesülés eseteinek dogmatikai elválasztása indokolt volna. A casus nocet domino elv 

alapján a kár azon részét, amelynek megtérítésére más nem kötelezhető, eleve a károsult viseli, így 

minden olyan esetben, ahol nem a teljes és tényleges kár megtérítésére kötelezi a bíróság a károkozót, 

kármegosztás történik, hiszen a károsult szükségképpen maga viseli a kára mástól meg nem térülő 

részét. 
52 Mt. 167. § (2) bek. 
53 FERENCZ JÁCINT: Kár érte? – A munkáltatói kárfelelősség változása, 2012, Kiadja: a Széchenyi 

István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája, 228. 
54 EBH2004. 1058. 
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2. 3. 2. Kárenyhítési kötelezettség megszegése 

Az Mt. a kármegosztás kapcsán kimondja, hogy: „Nem kell megtérítenie a munkáltatónak a 

kár azon részét, amely abból származott, hogy a munkavállaló kárenyhítési 

kötelezettségének nem tett eleget.”55 Fontos kiemelni, hogy a munkavállaló kárenyhítési 

kötelezettsége nem várja el a rendkívüli munkateljesítmény kifejtését, hiszen mind a Ptk.-

ból, mind a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumi Véleményéből az olvasható ki, hogy a 

károkozótól pusztán az adott helyzetben általában elvárható magatartás tanúsítása elvárt.56 

Ez egybecseng az Mt. általános magatartási követelményével is.57 

2. 3. 3. Előreláthatósági klauzula 

Az Mt. 167. § (1) bekezdése kimondja, hogy „a munkáltató a munkavállaló teljes kárát 

köteles megtéríteni. Nem kell megtéríteni azt a kárt, amellyel kapcsolatban bizonyítja, hogy 

bekövetkezése a károkozás idején nem volt előre látható.” E szabály a versenyszféra 

munkajogában számos jogértelmezési kérdést felvet, a szabály értelmezése jelenleg még 

nem kiforrott.58 

2. 3. 4. Bírósági kármérséklés 

2012-ben megjelent az Mt.-ben egy olyan szabály mely szerint a bíróság a munkáltatót 

rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján a kártérítés alól részben mentesítheti.59 

Ez – a törvényi indokolás alapján láthatóan - a kisegzisztenciális munkáltatókra vonatkozó, 

az 1992-es Mt.-ben megjelenő – majd az Alkotmánybíróság által megsemmisített – 

privilegizált eset visszacsempészése az Mt.-be, azzal az eltéréssel, hogy a bíróságok e 

méltányosságot szabad mérlegelés alapján gyakorolhatják. 

2. 4. Kivétel az objektív felelősség alól - A munkahelyre bevitt dolgokban esett kár 

Az Mt. alapján a munkahelyre bevitt eszközök körét alapvetően két csoportba kell 

osztanunk. Egyfelől vannak olyan dolgok, amelyek a munkába járáshoz vagy a 

munkavégzéshez nem szükségesek. A munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem 

szükséges dolgok csak a munkáltató kifejezett engedélyével vihetők a munkahelyre.60 Ha a 

munkavállaló e szabályokat megszegi, és nem kér engedélyt a dolgok bevitelére, akkor a 

munkáltató csak szándékos károkozás esetén felel. Másfelől a munkába járáshoz vagy a 

munkavégzéshez szükséges dolgok tekintetében a munkáltató a káresemények megelőzése 

érdekében előírhatja a munkahelyre bevitt dolgok megőrzőben való elhelyezését, vagy a 

bevitel bejelentését. Amennyiben a munkavégzéshez szükséges dolgok tekintetében a 

munkáltató előírja a megőrzőben való elhelyezést vagy a bevitel bejelentését, és e 

szabályokat a munkavállaló megszegi, akkor a munkáltató szintén csak szándékos károkozás 

esetén felel. 

 
55 Mt. 167. § (2) bek. 
56 PK 36. számú állásfoglalás és Ptk. 340 (1) bek. 
57 Mt. 6. § (1) bek. 
58 Lásd bővebben FERENCZ JÁCINT – TRENYISÁN MÁTÉ: Jogértelmezési és jogalkalmazási kérdések a 

munkáltatói kárfelelősség körében in FAZEKAS JUDIT - KŐHIDI ÁKOS – CSITEI BÉLA (szerk.): 

Állandóság és változás – Tanulmányok a magánjogi felelősség köréből, 2017, Gondolat Kiadó, 

Budapest. 
59 Mt. 167. § (3) bek. 
60 Mt. 168. § (2) bek. 
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Kenderes és Prugberger felvetik, hogy a munkahelyre bevitt dolgokért való felelősség 

szabályrendszere kiegészítésre szorul. Álláspontjuk szerint az Mt. nincs tekintettel azokra a 

teljesen tipikus helyzetekre, amikor a munkavállaló kényszerűségből be kell vigyen a 

munkahelyére olyan dolgokat, amelyek nem a munkavégzéshez vagy a munkába járáshoz 

szükségesek. Ezekben az esetekben Kenderes és Prugberger szerint a rendeltetésszerű 

joggyakorlás követelményének akkor felel meg a munkáltató, ha biztosítja a 

munkavégzéshez nem szükséges dolgok letétbe helyezését és átmeneti megőrzését.61 

2. 5. Biztosítási elem a munkáltatói kárfelelősség magyar szabályrendszerében 

Ahogyan már a fentiekben utaltam rá, nincs olyan kártérítési rendszert követő állam, 

amelyben legalább részben ne jelenne meg a biztosítási elv. Nem kivétel ezalól a magyar 

szabályozás sem. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény (a továbbiakban Ebtv.) üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés esetén a 

társadalombiztosítás kompenzációt nyújt a munkavállaló által elszenvedett károk egy része 

tekintetében az ún. baleseti ellátások (baleseti egészségügyi szolgáltatás, baleseti táppénz, 

baleseti járadék), valamint a baleseti hozzátartozói nyugellátás formájában.  

Baleseti egészségügyi szolgáltatás esetén az üzemi balesetből vagy foglalkozási 

megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt igénybe vett gyógyszer, gyógyászati 

segédeszköz és ellátás árához 100 % mértékű támogatás jár, valamint a biztosított 

térítésmentesen jogosult az üzemi balesetével közvetlenül összefüggő fogászati ellátásra is.62 

Baleseti táppénz annak jár, aki üzemi baleset következtében válik keresőképtelenné. 

Fontos, hogy a balesetnek a biztosítási jogviszony fennállása alatt, vagy legkésőbb a 

megszűnését követő harmadik napon kell bekövetkeznie.63 Jogosultság szempontjából azt a 

személyt tekinthető keresőképtelennek, aki az üzemi balesettel összefüggő és gyógykezelést 

igénylő egészségi állapota miatt vagy gyógyászati segédeszköz hiányában munkát végezni 

nem tud.64 A baleseti táppénz a keresőképtelenség idejére jár, de legfeljebb egy évre, amely 

további egy évvel meghosszabbítható.65 

Baleseti járadékra az jogosult, akinek üzemi baleset következtében 13%-ot 

meghaladó egészségkárosodása keletkezett, de a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásai nem illetik meg.66 A baleseti járadék mértéke az üzemi baleset okozta 

egészségkárosodás fokától függ. Az egészségkárosodás fokának megfelelően: 

1) az 1. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 14-20 százalék, 

2) a 2. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 21-28 százalék, 

3) a 3. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 29-39 százalék, 

4) a 4. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 39 százalékot 

meghaladó mértékű.67 

 
61 PRUGBERGER TAMÁS – KENDERES GYÖRGY: A munkaviszony keretében fennálló kártérítési 

felelősség új szabályainak egyes problémáiról in Magyar Jog, 2013/7. szám. 395.; PRUGBERGER 

TAMÁS – KENDERES GYÖRGY: A munkaviszonyból eredő kártérítési felelősség egyes jogdogmatikai 

kérdései és kihatásuk a gyakorlatra in Gazdaság és Jog, 2013/12. szám. 11. 
62 https://munkaugyilevelek.hu/2004/06/baleseti-ellatas/ letöltés dátuma: 2020. október 2. 
63 Ebtv. 55. § (1) bek. 
64 Ebtv. 55. § (2) bek. 
65 EMBER, 2013, 48. 
66 Ebtv. 57. § (1) bek. 
67 Ebtv. 58. § (1) bek. 

https://munkaugyilevelek.hu/2004/06/baleseti-ellatas/
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A baleseti járadék időbeli korlátozás nélkül jár a munkaképesség-csökkenés időtartamára, 

kivéve az első baleseti fokozatban, mert abban az esetben legfeljebb két évre állapítható 

meg.68 A társadalombiztosítás által nem fedezett károkért a munkáltató felel.69 Abban az 

esetben, ha a munkavállaló vagy hozzátartozója társadalombiztosítási ellátásban részesül, 

annak összegét le kell vonni a munkáltató által nyújtandó kártérítés összegéből.70 

2. 5. 1. A megtérítési igény főbb szabályai 

A foglalkoztató egyes esetekben a táradalombiztosítás által a károsult biztosítottnak 

kifizetett ellátások megfizetésére kötelezhető a társadalombiztosítási szerv felé. Ezt a 

szabályrendszert hívjuk a foglalkoztató társadalombiztosítási felelősségének.  

Megtérítési igénnyel a társadalombiztosítási szerv léphet fel a foglalkoztatóval 

szemben: „A foglalkoztató köteles megtéríteni az üzemi baleset vagy foglalkozási 

megbetegedések miatt felmerült egészségbiztosítási ellátást, ha a baleset vagy megbetegedés 

annak a következménye, hogy ő vagy megbízottja a reá nézve kötelező munkavédelmi 

szabályokban foglalt kötelezettségének nem tett eleget, illetőleg ha ő vagy alkalmazottja 

(tagja) a balesetet szándékosan idézte elő.”71 

A felelősség alanya a társadalombiztosítási felelősség esetén nem a munkáltató, 

hanem a foglalkoztató, amely tartalmát tekintve szűkebb jogi kategória. Az Mt. alapján 

„munkáltató az a jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót 

foglalkoztat.”72 Míg az Mt. általánosan fogalmaz, addig a foglalkoztató fogalmának kereteit 

a Tbj. és az Ebtv. kifejezetten, taxatív felsorolással meghatározza.73 

A foglalkoztató társadalombiztosítási felelősségét többféle magatartás is 

megalapozhatja. Az egyik a munkavédelmi szabályszegés, míg a másik a szándékos 

károkozás: 

 

1) Munkavédelmi szabályszegés: A munkáltató alapvető kötelezettsége, hogy a 

munkavédelmi szabályokat a munkavállaló foglalkoztatása során megtartsa és 

megtartassa, ezáltal megteremtse az egészséges és biztonságos munkavégzés 

feltételeit.74 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban 

Mvt.) preambulumában megjelölt célkitűzések közé tartozik a munkabalesetek és a 

foglalkozási megbetegedések elkerülése érdekében az egészséget nem veszélyeztető 

és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek 

megteremtése, a szervezetten munkát végzők egészségének és munkavégző 

képességének megóvása, valamint a munkakörnyezet humanizálása.75 E szabály 

alkalmazását megalapozhatja bármely munkavédelmi szabályszegés, így az Mvt. 

 
68 EMBER: i.m. 51. 
69 TAKÁCS DÁNIEL: A munkajogi kárfelelősség néhány kiemelt kérdése, szakdolgozat, 2016. 55. 
70 Mt. 172. § a) pont. 
71 Ebtv. 67. § (1) bek. 
72 Mt. 33. §. 
73 A munkavédelmi szabályrendszer is a munkáltató fogalmával operál, így a munkajogi, a 

társadalombiztosítási és a munkavédelmi felelősség címzettje tekintetében különbség van. 
74 JUHÁSZ LÍVIA: Jogértelmezési kérdések a munkáltatói kárfelelősség körében – különös tekintettel 

a munkavédelmi szabályozásra, TDK dolgozat, 2017. 26. 
75 Mvt. preambulum. 
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által rögzített bármely rendelkezés be nem tartása megalapozhatja a megtérítési 

igényt.  

 

2) Baleset szándékos előidézése: Társadalombiztosítási szempontból az üzemi baleset 

és a foglalkozási megbetegedés bír relevanciával. A felelősség megállapításának 

feltétele a baleset szándékos előidézése. Ebben az esetben tehát a felelősség 

szubjektív alapokon nyugszik, a vétkesség bizonyos foka szükséges a megtérítési 

kötelezettség megállapításához. 

 

A jogellenes magatartás – jelen esetben a munkavédelmi szabályszegés vagy a baleset 

szándékos előidézése – és a baleset vagy foglalkozási megbetegedés bekövetkezése között 

okozati összefüggésnek kell fennállnia. A KGD2008. 63. számú döntés kimondja, hogy „ha 

a munkáltató szerepe a foglalkozási betegség bekövetkezésénél megállapítható, 

dolgozójának a társadalombiztosítási ellátásokért kifizetett ellátást köteles megtéríteni.”76 

A felelősség alóli mentesülésre az Ebtv. ugyan nem tartalmaz konkrét 

rendelkezéseket, de a bírói gyakorlatból kitűnik, hogy a munkáltató bizonyos esetekben nem 

kötelezhető az ellátások megtérítésére. A munkáltató abban az esetben mentesülhet a 

felelősség alól, ha a baleset kizárólag a sérült elháríthatatlan magatartásának tudható be.  A 

Legfelsőbb Bíróság KK 25. számú állásfoglalása alapján a részleges közrehatás nem 

eredményezhet mentesülést. A társadalombiztosítási szerv a munkáltatóval szemben csak 

akkor nem léphet fel megtérítési igénnyel, ha a balesetelhárító vagy egészségvédő 

óvórendszabályt vagy óvóintézkedést kizárólag maga a balesetet szenvedett munkavállaló 

mulasztotta el.77 

3. A MUNKÁLTATÓI KÁRFELELŐSSÉG AZ OSZTRÁK JOGBAN 

3. 1. Az osztrák kártérítési szabályrendszerről általában 

Míg hazánkban átfogó, a munkaviszony szinte minden aspektusára kiterjedő munkajogi 

kódexként jelenik meg az Mt., addig Ausztriában – a laikus jogkeresését nagyban 

megnehezítve – munkajogi relevanciával bíró normák tucatja szabályozza a munkajog egyes 

területeit. Ez a széttagoltság a munkajogi kártérítés rendszerére is igaz. Egyes esetekben 

ugyan közvetlen alkalmazást nyer a kártérítési jogot általánosságban szabályozó és egyben 

munkajogi háttérjogszabályként is funkcionáló osztrák polgári törvénykönyv (Allgemeines 

Bürgerliches Gesetzbuch – ABGB), azonban a munkaviszonnyal összefüggésben keletkező 

károk megtérítésének egyes eseteit külön jogszabályok szabályozzák, amelyek az általános 

szabályozáson túlmutató jogpolitikai és jogszociológiai megfontoláson alapulnak és ennek 

megfelelő célokat szolgálnak. 

A munkaviszony szociális funkciója és alanyainak egymáshoz viszonyított helyzete 

az ABGB felelősségi alakzatai mellett szükségessé tette a szociális megfontolásokon alapuló 

jogalkotói megoldásokat, melyek többízben felülírják az osztrák jogban ismert általános 

kártérítési klauzulákat. A munkajogban érvényesülő speciális kártérítési szabályokat 

alanyuk szerint alapvetően kétfelé oszthatjuk. Beszélhetünk egyfelől a gazdaságilag 

 
76 KGD2008. 63. 
77 MK 46. sz. állásfoglalás; EH2010. 2262. 
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kiszolgáltatottabb és függésben álló munkavállalókat védő szabályrendszerről78, másfelől 

pedig az osztrák társadalombiztosítási jog sajátosságaiból adódó, a munkáltatót 

tehermentesítő rendelkezésekről. Jelen dolgozat célja, a munkáltatói kárfelelősség osztrák 

szabályozási rendszerének bemutatása, így a továbbiakban a munkavállaló érdekkörében, a 

munkaviszonnyal összefüggésben felmerülő károk megtérülése kerül vizsgálatra.  

A kártérítés preventív és reparatív funkciója az osztrák jogban összetalálkozik a 

szociális jogalkotás célkitűzéseivel, melynek eredményeként a munkáltatói kárfelelősség az 

esetek szűk körétől eltekintve a társadalombiztosítási hozzájárulás viselésének szabályai 

által kvázi „megváltottá” válik. A károsult munkavállalóval szemben elsősorban a 

társadalombiztosítási szervek válnak kötelezetté, akik a teljesítést követően regressz-

igénnyel léphetnek fel a munkáltató ellen, de eltérő okokból és mértékben, mint hazánkban. 

Az osztrák jog alapján a munkáltató munkavédelmi jogi felelőssége is kiemelt kérdéssé 

válik, hiszen a tényleges helytállási kötelezettség megállapításában e szabályok döntő 

szerepet játszanak. Végül tovább bonyolíthatja a kárrendezést egy esetleges munkáltatói 

magán-felelősségbiztosítás is, ahol alapvetően a biztosítási szerződésben kikötött feltételek 

mentén alakul a különböző igények kielégítése. 

Tekintettel arra, hogy az osztrák jogrendszer nem rendelkezik egységes, a felelősségi 

kérdésekre is külön kitérő munkajogi kódexszel, a munkaviszonnyal összefüggésben 

felmerülő károkért való felelősségre alapvetően a polgári törvénykönyvet (ABGB)79, 

pontosabban annak általános kártérítési klauzuláját, az 1295. §-t kell a munkajog területén 

is alkalmazni. E rendelkezés alapján „mindenki jogosult arra, hogy a neki felróhatóan kárt 

okozótól kárának megtérítését követelhesse, keletkezzen az akár szerződéses kötelezettség 

megszegéséből, akár pedig szerződésen kívül.”80 A téma érdekességét az adja, hogy a lex 

generalisként felfogható iménti jogszabályhelyet, ezzel együtt pedig az általános kártérítési 

jogot a munkaviszony sajátosságaira való tekintettel a társadalombiztosítási jog – ezen 

összefüggésben, mint lex specialis – jelentős mértékben felülírja. 

Az osztrák jog nem tesz különbséget a munkabaleset és az üzemi baleset között, így 

tehát az osztrák szabályozás tárgyalása körében az egyszerűség kedvéért ezek együttesen 

munkabalesetként kerülnek említésre, s ebből adódóan egyszerre képeznek munkavédelmi, 

valamint társadalombiztosítási jogi kategóriát. Az általános társadalombiztosítási törvény 

(Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG) kötelező, azaz törvényen alapuló 

balesetbiztosítást (ebben a kontextusban kifejezetten munkabalesetbiztosítás) ír elő81, 

amelyet munkaviszony, vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyok esetében teljes 

egészében a munkáltató köteles viselni. Ez a fizetési kötelezettség pedig azzal jár, hogy a 

munkáltató a munkavállalóval esetlegesen fennálló belső kártérítési viszonyában, a személyi 

 
78 A munkavállaló által a munkavégzés során okozott károk alóli mentesülés, valamint a kártérítés 

mértékének mérséklésére vonatkozó szabályokat a „Dienstnehmerhaftpflichtgesetz” (DHG) 

tartalmazza, amely ezeket alapvetően bírósági mérlegelés körében eldöntendő kérdésként kezeli. 
79 WINDISCH-GRAETZ, MICHAELA: ARBEITSRECHT II., 10. javított kiadás, 2017, New Academic Press, 

Wien, 223. 
80 § 1295 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch; „Jedermann ist berechtigt, von dem Beschädiger den 

Ersatz des Schadens, welchen dieser ihm aus Verschulden zugefügt hat, zu fordern; der Schaden mag 

durch Übertretung einer Vertragspflicht oder ohne Beziehung auf einen Vertrag verursacht worden 

sein.” 
81 § 4 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz.  
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károk tekintetében – a szándékosság esetkörét leszámítva – mentesül a kártérítési 

kötelezettség alól.82 

3. 2. A társadalombiztosító szerv szerepe a károsulti igények kielégítésében 

A munkáltatói kárfelelősség vizsgálata Ausztriában nem lehet teljes anélkül, hogy legalább 

rendszerszinten bemutatásra ne kerüljön a károsulti igények kielégítésében kiemelt szerepet 

játszó társadalombiztosítási intézmények köre. 

3. 2. 1. Az osztrák társadalombiztosítási rendszer és a munkabalesetbiztosítás 

A 2018-as reformtörvény (Sozialversicherungs-Organisationsgesetz) jelentősen 

megváltoztatta a társadalombiztosítási szervezetrendszer látképét. A korábbi huszonegy 

szerv feladat-és hatáskörét öt – részben újonnan létrehozott, részben pedig átszervezett – 

intézményre ruházta át. Ezek közül a téma szempontjából a baleseti biztosító szerv, azaz az 

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), az általános egészségbiztosítási pénztár – 

Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), valamint a nyugdíjbiztosító 

Pensionsversicherungsanstalt (PVA) bír jelentőséggel.  

Az osztrák társadalombiztosítási szabályok a kötelező biztosítási hozzájárulások 

három fajtáját írják elő. Így a nyugdíj- (Pensionsversicherung) és betegbiztosítási 

(Krankenversicherung) rendszerben, továbbá a munkahelyi balesetek és foglalkozási 

megbetegedések tekintetében (Unfallversicherung) teljeskörűen és bejelentéstől függetlenül 

ex-lege biztosítottnak tekintendő az Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) 4. §-

ában foglalt személyek köre. A munkabalesetet követően a károsulti igények elsősorban e 

befizetésekre tekintettel nyernek állami úton kielégítést. 

A munkahelyi balesetekre és foglalkozási megbetegedésekre kiterjedő kötelező 

balesetbiztosítás (Unfallversicherung, továbbiakban UV) sajátossága, hogy azt teljes 

mértékben a munkáltató viseli (2020-ban ASVG 51.§ szerint ennek mértéke 1,2%). A 

jogintézmény történetét és jellegét tekintve elmondható, hogy a munkáltatói felelősség 

egyfajta „megváltásaként” értelmezhető83, s mint ilyen, tulajdonképpen megfelel a 

munkáltató által kötött, munkavállalói érdekkörben, a munkaviszonnyal, vagy 

foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő 

egészségkárosodására vonatkozó felelősségbiztosításának. Itt érdemes megjegyezni tehát, 

hogy az UV elnevezés csalóka, hiszen az bár tükörfordításban baleseti biztosítást jelent, 

azonban nem terjed ki a nem foglalkozás körében bekövetkező károkra. A munkahelyi 

balesetekre vonatkozó törvényen alapuló kötelező felelősségbiztosítást német példára egy 

1889. november 1-jén hatályba lépő törvény (Gesetz über die Arbeiter-Unfallversicherung) 

vezette be, amely egyébként egyben az Osztrák-Magyar Monarchia nyugati felének első 

társadalombiztosítási tárgykörben hozott jogszabálya is volt.84  

Az Arbeitsunfall (továbbiakban munkabaleset) egyszerre munkavédelmi (a 

munkabaleset társadalombiztosítási szerv felé történő bejelentése a munkavédelmi törvény 

 
82 WINDISCH-GRAETZ: i.m. 223. 
83Unfallversicherung, Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. 

www.sozialministerium.at/Themen/Soziales/Sozialversicherung/Unfallversicherung.html 

(2020.10.03.). 
84 Chronik, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt. 

www.auva.at/cdscontent/?contentd=10007.670956&portal=auvaportal (2020.10.03.). 

https://www.sozialministerium.at/Themen/Soziales/Sozialversicherung/Unfallversicherung.html
http://www.auva.at/cdscontent/?contentd=10007.670956&portal=auvaportal
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363. §-a alapján történik) és társadalombiztosítási fogalom, s mint ilyen ötvözi a magyar 

jogban elkülönült kategóriák ismérveit. Ha a munkahelyi baleset következtében egy 

balesetbiztosítás hatálya alá eső munkavállaló meghal, vagy több mint három napig részben 

vagy egészen munkaképtelenné válik, akkor a munkáltató köteles legkésőbb öt napon belül 

bejelenteni a baleset tényét az illetékes baleseti biztosító szervnél, amely azt továbbítja a 

Munkavédelmi Felügyelőségnek. Halálos és súlyos munkahelyi baleset esetén a munkáltató 

köteles azt közvetlenül és haladéktalanul a Munkavédelmi Felügyelőségnek jelenteni.85 

A gyakorlatban annak megítélése, hogy egy baleset ténylegesen munkabalesetnek 

tekinthető-e, a munkabaleseti biztosításért felelős szerv, az Allgemeine 

Unfallversicherungsanstalt (AUVA) feladata. Általánosságban elmondható, hogy az AUVA 

kifizetési kötelezettsége a törvényen alapuló kötelező munkahelyi baleseti biztosítás 

jellegéből adódóan a „mindent vagy semmit” elv (Alles oder Nichts-Prinzip) mentén 

alakul86, tehát kiterjed minden, a munkabaleset következtében felmerülő személyi kárra 

(Personenschäden), és a társadalombiztosítás körébe eső vagyoni következménykárokra.  

A munkabalesetként történő besorolás, s így a károsulti igények biztosító általi 

kifizetése egy háromlépcsős vizsgálathoz, az ún. Zurechnungsprüfung-hoz van kötve. Ennek 

körében az AUVA azt vizsgálja, hogy baleset történt-e, illetve, hogy ez a baleset a törvényi 

munkabalesetbiztosítás által védett életviszonyra (geschützter Lebensbereich), tehát a kereső 

foglalkozás gyakorlására vonatkozik-e. 87A bírósági gyakorlat nyomán mára viszonylag 

tisztán kirajzolódott az a határvonal, amely elválasztja egymástól a kereső foglalkozás 

gyakorlásával megfelelő összefüggésben álló tevékenységeket és állapotokat (pl. az úti 

baleset, egészségügyi ellátás igénybevételének, vagy az érdekképviseleti szervvel való 

kapcsolattartás esete, illetve a továbbképzés során bekövetkező kár), és azon tényállásokat, 

amelyek végső soron nem tartoznak majd az Unfallversicherung körébe88. A vizsgálat 

harmadik lépcsője annak megállapítása, hogy a baleseti biztosítóra (tehát magára az AUVA-

ra) hárítható-e a kár megtérítése. Ez a kérdés a korábban már ismertetett munkabaleset-

fogalom kapcsán említett okozati összefüggésen dől el. Az osztrák balesetbiztosítás 

szabályozása ugyanis igyekezett eltávolodni az ABGB szerinti kárfelelősségi konstellációtól, 

így míg a biztosítói kifizetés kapcsán is nélkülözhetetlen feltétel lesz a kauzalitás, az ABGB 

alapvető felelősségi alakzataként ismert deliktuális felelősség szerinti jogellenesség és 

felróhatóság (Rechtswidrigkeit, Verschulden) már kiesik az egyenletből és hiányuk nem 

akadályozza a biztosítotti igények elfogadhatóságát és kielégítését.89 Az ASVG 175. § (6) 

bekezdése leszögezi továbbá, hogy a jogellenes magatartás sem zárja ki a baleset 

munkabalesetként való elfogadását. Ennek értelmében, amennyiben más kritérium (pl. 

összefüggésben áll a foglalkozással) alapján megállapítható a munkabaleset fennforgása, 

úgy a szándékosan önkárosító munkavállaló is támaszthat igényt. 

Az elbírálás szempontjából tehát a legjelentősebb feltétel az okozati összefüggés. 

Ahogyan a joggyakorlat rámutatott, a munkabaleset kapcsán elvárt térbeli, időbeli és okozati 

 
85 § 363 Bundesgesetz über die Allgemeine Sozialversicherung, BGBI 189/1955.  (ASVG). 
86 BRODIL, WOLFGANG - WINDISCH-GRAETZ, MICHAELA: Sozialrecht in Grundzügen, 8. javított 

kiadás, 2017, Facultas Verlags- und Buchhandels AG, Wien, 96. 
87 BRODIL – WINDISCH-GRAETZ: i.m. 96-97. 
88 Ez nem jelenti tehát, hogy a sérült ne vehetné igénybe adott esetben a beteg- és nyugdíjbiztosító 

pénztárak juttatásait, csupán az UV teljesítési kötelezettségét zárja ki. 
89 BRODIL – WINDISCH-GRAETZ: i.m. 103. 
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összefüggés nem minden esetben konjunktív feltételek, sőt, utóbbi a másik két elem hiánya 

esetén is elegendőnek bizonyulhat, hiánya pedig akár teljesen kizárhatja biztosító teljesítési 

kötelezettségét. 90 

Az AUVA kérelemről hozott – jogorvoslati lehetőségről szóló kioktatást is tartalmazó 

– döntése ellen a biztosított károsult fellebbezéssel élhet, amelyet a tartományi törvényszék 

(Landesgericht), bécsi illetékesség esetén pedig az Arbeits- und Sozialgericht Wien bírál el. 

Szociálpolitikai érdek, hogy a károsultak gazdasági helyzete és a bírósági eljárással járó 

pénzügyi terhek ne akadályozzák a jogszabályon alapuló igények érvényesítését. Így a 

szociális igényen alapuló olyan bírósági eljárások, amelyekben társadalombiztosítási szerv 

(tehát pl. az AUVA) félként szerepel, az Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz (ASGG) 93. § 

alapján az eljárás költségeit a TB szerv viseli, míg a károsult ezen felül felmerült további 

költségei bizonyos részének megtérítését ugyanazon törvény 77.§ alapján szintén a TB 

szervtől kérelmezheti. 

3. 3. A munkáltató privilegizált helyzete és annak következményei, valamint 

mentesülésének terjedelme (Dienstgeberhaftungsprivileg) 

Tehát az ABGB általános kártérítési szabályát a társadalombiztosítási törvény 333.§-a 

felülírja, s így kizárja annak érvényesülését a munkabaleset, vagy foglalkozási 

megbetegedés kapcsán felmerülő nem dologi károk tekintetében. Az ABGB 333.§-a szerint 

a munkáltató, a biztosított munkavállaló – őt munkabaleset vagy foglalkozási megbetegedés 

következtében érő és testi épségét érintő sérülés nyomán felmerülő – kárainak megtérítésére 

csak abban az esetben kötelezett, ha a munkabalesetet (illetve a foglalkozási megbetegedést) 

szándékosan idézte elő.91E rendelkezés értelmében a jogalkotó – a munkáltatóval szemben 

– kizár minden ABGB szerint támasztható kárigényt, ami a testi épség megsértésével 

kapcsolatban felmerülhet, függetlenül attól, hogy a munkáltatói felelősség felróhatóságon 

alapulna, vagy attól független (Gefährdungshaftung) volna. Érdemesnek tartom már itt 

megjegyezni, hogy a társadalombiztosító szerv által teljesített kifizetések nagyjából 

párhuzamban állnak az ABGB alapján a testi épség megsértése kapcsán felmerülő 

különböző kárigényekkel. Ez a megállapítás azért fontos, mert ezen összefüggés mentén 

beszélhetünk majd az eltérő társadalombiztosítási szervek által a munkáltató irányában 

megjelenő regressz-igényekről.  

A szemléltetés kedvéért említve, az ABGB 1325. §-a rendelkezik például a testi épség 

megsértése által megalapozott legáltalánosabb követelésekről. A károsult követelheti a 

károkozótól a gyógykezelésének költségeinek, elmaradt hasznának megtérítését, valamint 

egy egyösszegű és az eset körülményei alapján megállapított „fájdalompénz” 

(Schmerzengeld) megfizetését.92 Többek között ezek helyébe lépnek majd a munkabalesetet 

 
90 DUSAK, INGRID: Zur Wechselbeziehung von Schutzbereich und wesentlicher Bedingung in der 

Unfallversicherung, Zeitschrift für Arbeits—und Sozialrecht (ZAS), Wien, 1990. 54. 
91 Abs 1. § 333 ASVG, Der Dienstgeber ist dem Versicherten zum Ersatz des Schadens, der diesem 

durch eine Verletzung am Körper infolge eines Arbeitsunfalles oder durch eine Berufskrankheit 

entstanden ist, nur verpflichtet, wenn er den Arbeitsunfall (die Berufskrankheit) vorsätzlich 

verursacht hat. 
92 § 1325 ABGB, Wer jemanden an seinem Körper verletzet, bestreitet die Heilungskosten des 

Verletzten; ersetzet ihm den entgangenen, oder wenn der Beschädigte zum Erwerb unfähig wird, auch 

den künftig entgehenden Verdienst und bezahlt ihm auf Verlangen überdieß ein den erhobenen 

Umständen angemessenes Schmerzengeld. 
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követően a társadalombiztosító szervek juttatásai, így, mint dologi juttatás maga a tényleges 

gyógykezelés váltja ki az ABGB szerinti gyógykezelési költségek megtérítésére vonatkozó 

igényt, míg az elmaradt haszon követelése helyébe a különböző járadékigények lépnek.  

A munkáltató felelősségének ilyen széleskörű kizárása mellett természetesen 

elkerülhetetlen, hogy olyan esetek is előforduljanak, ahol a különböző társadalombiztosítási 

juttatások nem fedezik teljes mértékben a ténylegesen felmerülő károk egészét. Tipikusan 

ez volt a helyzet a „fájdalompénz” kapcsán, hiszen az ASVG rendelkezésénél fogva a 

munkáltató ebbéli felelőssége fogalmilag kizárt volt, ugyanakkor egészen 1990-ig nem volt 

azzal párhuzamba állítható társadalombiztosítási szolgáltatás. Ezt, a munkavállalót sokszor 

hátrányosan érintő szabályozási helyzetet volt hivatott valamelyest orvosolni az 

Integritätsabgeltung jogintézményének bevezetése, amely egy, a munkabaleset esetére szóló 

– egyébként szigorú feltételekhez kötött93 – társadalombiztosító szerv általi egyösszegű 

kifizetés.94 

A munkáltató mentesül továbbá a munkabaleset következtében meghalt munkavállaló 

halálával összefüggő különböző, vagyoni jellegű következménykárok, receptdíjak, a 

gyógykezeléssel kapcsolatos utazási költségek, és a hozzátartozók utazási költségének 

megtérítése alól is.95 

3. 4. A munkáltató felelősség alóli mentességének korlátai 

A fentiek alapján látható, hogy az osztrák jogban a munkáltató felelőssége a 

munkaviszonnyal összefüggésben felmerülő károk nagy része kapcsán csak igen szűk 

körben érvényesíthető. Ennek következtében a munkáltatói kárfelelősség vizsgálata során a 

mentesülést érdemes főszabályként kezelni és külön szólni azon esetkörökről, amelyekben 

a munkáltató kártérítési kötelezettsége a kompenzációs modell ellenére mégis fennáll.  

3. 4. 1. A munkáltató szándékosságának esete 

Az ASVG korábban már idézett 333. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján nem mentesül a 

felelősség alól az a munkáltató, aki a munkabalesetet szándékosan idézte elő. Szándékosan 

idézi elő a káreseményt a jogirodalom szerint, aki a jogellenességről tud és a káros 

következményt előre látja, és annak bekövetkezését kívánja, vagy abba belenyugszik96. Az 

eshetőleges szándék súlyos gondatlanságtól való elhatárolása e körben nagyon fontos, hiszen 

amennyiben nem állapítható meg a szándékosság, úgy mentesül a munkáltató a 

munkavállalóval szembeni felelősség alól. 

A súlyos gondatlanság és szándékosság közötti különbséget az ABGB 1294.§-ában 

említett „rosszindulatú szándék” (böse Absicht) határolja el egymástól. Szándékosság a 

gyakorlatban igen ritkán fordul elő, még akkor is, ha gyakran hivatkoznak rá.  A bírói 

gyakorlat szerint a szándékosság megállapításához alapvetően az sem elég, ha a munkáltató 

 
93Megállapításának feltételei, hogy a munkabaleset, vagy foglalkozási megbetegedés a munkavédelmi 

szabályok munkáltató általi súlyosan gondatlan figyelmen kívül hagyása miatt következzen be, 

továbbá, hogy ennek eredményeképp a munkavállaló testi vagy szellemi integritása jelentős mértékbű 

és tartós sérülést szenvedjen. 
94 BRODIL – WINDISCH-GRAETZ: i.m. 116. 
95 ANDRAS, JULIA: Das Dienstgeberhaftungsprivileg und seine Bedeutung in der Praxis, Juristische 

Ausbildung und Praxisvorbereitung (JAP) 2017/2018 [3], 159. 
96 GLAWISCHNIG, MARLIES – ATRIA, ROBERT – TARMANN-PRENTNER, SIEGLINDE – KOUKOL, PILAR – 

KEGELREITER, GÜNTER: Handbuch Arbeitsunfall, 2. kiadás, 2020, Linde Verlag, Wien, 52-53. 
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szándékosan szegi meg a munkavédelmi előírásokat, mindaddig, amíg e szándék a kár 

tényleges bekövetkezésére nem terjed ki. 

Súlyos gondatlanságot állapított meg a bíróság például, amikor egy munkáltató egy 

termelőeszközt még azt követően sem biztosított ki megfelelően, hogy az ezzel járó 

veszélyekre az üzemvezetők figyelmeztették és biztosítási intézkedéseket is javasoltak.97 

Szintén hasonló megállapításra jutott a bíróság egy olyan munkáltató kapcsán, aki egy 

munkabalesetet követően sem változtatott az azt okozó gép munkavédelmi szempontból 

jogsértő sértő állapotán,98 valamint egy olyan esetben is, ahol a munkáltató a telephelyén 

egyre gyakoribbá váló munkabalesetek ellenére két éven keresztül elmulasztotta a 

munkavédelmi intézkedések alkalmazását. 99 

3. 4. 2. Munkabaleset kötelező felelősségbiztosítással érintett gépjármű által 

A munkáltató kárfelelőssége nincsen kizárva arra az esetre, amikor a munkavállaló a 

munkáltató által rendelkezésére bocsátott gépjárművel szenved balesetet, melynek 

következtében kára keletkezik.100 Ebben az esetben azonban a kötelező gépjármű-

felelősségbiztosítás terhére finanszírozandó károk megtérítésére nem a munkáltató 

felelősségbiztosítója köteles.101 Amennyiben az ASVG felelősséget kizáró szabálya nem 

alkalmazható, a biztosító által fizetendő kártérítés összege – a szándékosság esetkörét kivéve 

– a magyar jogban ismert veszélyes üzemi felelősséghez közelítő objektív alapú 

„Gefährdungshaftung”, illetve az általános, felróhatóságon alapuló felelősség alapján kerül 

megállapításra.  

A munkáltató – mint üzemben tartó – felelősségének megállapításához szükséges, 

hogy a baleset a jármű üzemeltetése („beim Betrieb”) során történjen, ami szűkebb 

kategóriát jelent, mint a használat („Verwendung”).  Az üzemeltetés EKHG értelmében 

szűken értelmezendő, így az a motor – mint erőforrás – beindításának időpontjához van 

kötve.102 

Ez sok esetben ahhoz a helyzethez vezet, hogy a felelősségbiztosító, mivel a 

gépjárműfelelősségbiztosításról szóló törvény alapján kifejezetten a használatból eredő 

károkért köteles helytállni103, olyan esetekben is kötelezetté válhat, melyekben egyébként a 

munkáltató felelőssége nem lenne megállapítható.104 

Az objektív felelősség alól mentesül a munkáltató abban az esetben, ha a károsult 

munkavállaló a jármű üzemeltetésében részt vett105. Ezt a szabályt a gyakorlat akként 

értelmezi, hogy a járművet vezető személy kívül esik a védelmi körön, így a munkáltató 

felelőssége a veszélyes üzem működésével szokásosan összefüggő veszély ellenére sem lesz 

megállapítható. Más a helyzet az előbbi csoportba nem sorolható rendkívüli üzemi 

veszéllyel, amely akkor forog fenn, ha a kár a jármű állapothibájából, vagy valamely 

 
97 8 ObA 26/03m. 
98 OLG Wien 12.2.1999, 8 Ra 319/98. 
99 8 ObA 90/13p. 
100 Abs 3.§ 333 ASVG. 
101 GLAWISCHNIG – ATRIA – TARMANN-PRENTNER – KOUKOL – KEGELREITER, i.m. 71. 
102 § 1 EKHG. 
103 § 2 Abs 1 Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz (KHVG). 
104 GLAWISCHNIG – ATRIA – TARMANN-PRENTNER – KOUKOL – KEGELREITER, i m. 72. 
105 § 3 Z 3 EKHG. 
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alkatrészének meghibásodásából ered. 106 A munkáltató a károsult közrehatására hivatkozva 

csökkentheti az általa teljesítendő kártérítés összegét.107 

3. 4. 3. A munkáltató kártérítési felelőssége dologkárokért  

Ahogyan az már említésre került, a „Dienstgeberhaftungsprivileg” szintén nem terjed ki a 

munkavállaló dolgaiban bekövetkezett károkra, így a munkáltató kártérítési kötelezettsége e 

károkért az ABGB szabályai szerint állapítható meg. E körben kiemelt szerepet kap az 

eredetileg csupán a jogügyleti tevékenységekre vonatkozó „Risikohaftung”, amely alapján a 

megbízó felróhatóságtól függetlenül köteles megtéríteni a megbízottnak azon költségeit, 

ráfordításait és kárát, melyek a megbízott érdekében való eljárás során és azzal 

összefüggésben merültek fel.108 A joggyakorlat ezt a felelősségi alakzatot a munkaviszonyra 

nézve analóg módon használja,109 így a munkavállaló követelheti azon kárainak 

megtérítését, amelyek olyan dolgában keletkeznek, melyet a munkaviszonyból eredő 

kötelezettségeinek teljesítésére használ fel. 110A szabályozás oka az, hogy főszabály szerint 

a munkáltató köteles a munkavégzéshez szükséges feltételek és eszközök biztosítására, s 

ezért a saját dolgát munkáltatói érdek szolgálatába állító munkavállalót a munkáltató javára 

ne érhesse hátrány. Ami a munkáltató egyéni használati tárgyait (ruha, szemüveg, stb.) illeti, 

az osztrák jogirodalom szerint alapvetően nem esnének az iménti védelmi körbe, 

mindazonáltal a munkavégzéssel járó szokásos veszély alapján nem kizárt a megtérítésük 

iránti igény sikeres érvényesítése.111 

A munkáltató felelősség alóli mentesülése, valamint az igény megítélhetősége azon a 

kérdésen dől el, hogy az adott dolog a munkavállalói tevékenység által a mindennapi életben 

szokásosnál objektíve nagyobb kockázatnak van-e kitéve és a kár ezen üzemi kockázat 

megvalósulása következtében áll-e be.112 

3. 4. 4. A munkáltató felelőssége a munkaviszonnyal összefüggésben felmerülő egyéb 

károkért 

Amennyiben a kár a munkaviszonnyal összefügg és nem munkabaleset, vagy foglalkozási 

megbetegedés kapcsán merül fel, úgy annak megtérítésére a munkáltató az ABGB szerinti 

felróhatósági alapon lesz kötelezhető. Nem érvényesül tehát ezen esetekben sem az ASVG 

szerinti mentesülési szabály. 

3. 5. A társadalombiztosító szervek regressz-igénye 

Látható tehát, hogy a munkáltató a személyi károkért legtöbb esetben közvetlenül a károsult 

felé csak szándékosság esetén, és ekkor is csak a társadalombiztosítási juttatások által annak 

nem fedezett részéért felel. Ez alapján elmondható, hogy az osztrák munkajogban a 

 
106 § 9 Abs 1 EKHG. 
107 § 7 EKHG. 
108 § 1014 ABGB. 
109 WINDISH-GRAETZ: i.m. 222-223. 
110 4 Ob 35/82. 
111 RUBIN, Daniel in KLETEČKA – SCHAUER, ABGB-ON, rdb.at Manz Verlag, Wien, § 1014 46-47. 

pont. 
112 OGH 8 Ob A 81/03z, lsd. továbbá HUTTER/MAZAL (szerk.) Fachlexikon Arbeitsrecht, 1. kiadás, 

Linde Verlag, Wien, 2012. „Risikohaftung”. 



32 

 

társadalombiztosítási jog szerepe – a teljes ellátás elvének köszönhetően – károsulti oldalon 

felértékelődik az általános kártérítési joggal szemben. 

Ezt ellensúlyozva azonban a társadalombiztosító szervek (beleértve tehát 

Unfallversicherung, Krankenversicherung, Pensionsversicherung) regressz-igénye 

szélesebb körben érvényesül és a gyakorlatban is jóval könnyebben érvényesíthető lesz, 

mivel már a munkáltató súlyos gondatlanságának (grobe Fahrlässigkeit) esetére is 

kiterjed113, amely így a munkáltató munkavédelmi felelősségét is felveti, hiszen a 

gondatlanság megállapítása munkabalesetek kapcsán általában a munkavédelem terén dől 

el. A munkáltató ilyen esetekben a társadalombiztosítási szerv felé az általa nyújtott 

juttatások mértékéig felel és a károsulti közrehatás mentén érvelve sem csökkentheti a 

kártérítés alapját, mivel azt az ASVG 334.§ (3) bekezdése kizárja. Mindez azt a célt szolgálja, 

hogy a munkáltató – a felelősségét érintő kedvezmények ellenére is – tartsa magát az 

általános munkabaleseti prevenciót szolgáló gondossági mércéhez.114 

A károsulti igények átszállása (Legalzession) az ún. „Kongruenzprinzip” vezérelve 

alapján megy végbe115, amit az ASVG 332.§ (1) szabályoz akként, hogy „a 

társadalombiztosítóra, az általa nyújtott szolgáltatások mértékéig minden olyan igény 

átszáll, amely a károsult oldalán a biztosítási esemény következtében felmerül.”116 Ez a 

különböző igények célhoz kötöttsége alapján történik, tehát a károsult minden olyan polgári 

jogi igénye átszáll, amely azonos célt szolgál az adott társadalombiztosítási juttatással. 

(Például az ABGB 1325. § alapján „Heilungskosten” címén követelhető igény megegyezik 

az ASVG szerinti „Krankenbehandlung” által felmerülő költségekkel. Hasonló a helyzet a 

szintén ASVG szerinti rokkantsági járadék (Versehrtenrente) és az ABGB iménti szakasza 

szerinti elmaradt jövedelemmel („Verdienstentgang”). 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

A magyar jogrendszer a munkaviszonnyal összefüggésben felmerülő károk kapcsán 

alapvetően a magánjogi jelleggel szervezett „kártérítési modellt” követi. Ez a rendszer a 

teljes kártérítés elvén nyugszik, amely értelemszerűen az igényérvényesítés bírói útját 

helyezi előtérbe a károsult munkavállalók számára, míg a munkáltató felelősségét objektív 

alapon állapítja meg. A kártérítési modellekben, széles körben érvényesül a munkáltató 

 
113 BRODIL – WINDISCH-GRAETZ: i.m. 121. 
114 BRODIL – WINDISCH-GRAETZ: i.m. 121. 
115 OGH 2 Ob 64/88, valamint Susanne AUER-MAYER, § 332 ASVG: Keine differenzierte 

Kongruenzprüfung bezüglich des Anspruchs auf Ersatz des Verdienstentgangs?, Das Recht der 

Arbeit, 4/2016, 269-273.  
116 § 3 Abs 1 ASVG, Können Personen, denen nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

Leistungen zustehen oder für die als Angehörige gemäß § 123 Leistungen zu gewähren sind, den 

Ersatz des Schadens, der ihnen durch den Versicherungsfall erwachsen ist, auf Grund anderer 

gesetzlicher Vorschriften beanspruchen, geht der Anspruch auf den Versicherungsträger insoweit 

über, als dieser Leistungen zu erbringen hat. Der Anspruch umfaßt auch die Aufwendungen des 

Landesgesundheitsfonds, die nach § 148 Z 2 von der Krankenanstalt in Rechnung gestellt werden. 

Der Versicherungsträger hat dem Landesgesundheitsfonds jenen Teil der Regreßeinnahmen, der nicht 

durch Mittel der Sozialversicherung gemäß § 447f Abs. 1 gedeckt ist, abzüglich eines anteilsmäßigen 

Verwaltungskostenersatzes für die Geltendmachung, zu überweisen. Ansprüche auf Schmerzengeld 

gehen auf den Versicherungsträger nicht über. 
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felelőssége, így kiterjed tulajdonképpen minden vagyoni kárra és nem vagyoni sérelemre, 

amely a munkaviszonnyal összefüggésben és azzal okozati kapcsolatban merül fel. Felöleli 

a munkaviszony körében és azon kívül elmaradt jövedelmet, a dologi károkat, beleértve a 

javítás költségét, a hozzátartozók kárát és egyéb indokolt költségeket, valamint sérelemdíj 

követelését is lehetővé teszi.  

Az objektív felelősségi alakzat nincs tekintettel a munkáltató felróhatóságára és a 

felelősség alóli mentesülését csak szűk körben – szigorú, konjunktív feltételek fennállása 

esetén – teszi lehetővé. Ismeri továbbá kármegosztás intézményét, amely lehetőséget ad a 

munkáltató által viselendő kártérítés mértékének mérséklésére, így a munkáltató javára 

értékelhető a munkavállaló vétkes közrehatása, a kárenyhítési kötelezettségének 

megszegése, az előreláthatósági klauzula, valamint az új Mt. által visszavezetett és 

méltányossági alapon figyelembe vehető bírósági kármérséklés lehetősége. 

Az elvi síkon teljes kártérítést ígérő rendszer a gyakorlatban azonban sokszor nem 

váltja be a jogalkotó által hozzá fűzött reményeket. A bírósági eljárások elhúzódása, annak 

költségei és az ezekkel összefüggésben kialakuló perlekedéstől való félelem miatt. A modell 

mellett szól azonban a nemzetközi irodalomban117 is erényeként felhozott, a teljes kártérítés 

miatti munkáltatóra gyakorolt elrettentő hatás, amely a munkavédelmi szabályok 

hangsúlyosabb érvényesülését teszi lehetővé.  

Ausztria ellenben döntően kompenzációs modellt alkalmaz, a peres út kivételesen 

jelenik meg. Az alapvető különbség már a szabályozás közjogias jellegéből adódik. A 

jogalkotó egy részben a kötelező munkáltatói befizetések által fedezett (foglalkozási) 

balesetbiztosítási118 alapot hoz létre, amely az egyes munkáltatók felelősségéről való 

rendszerszintű elmozdulást jelent az össztársadalmi kockázatviselés felé. Itt a biztosítási 

alapot kezelni rendelt társadalombiztosítási szerv vizsgálja a kárigény megalapozottságát és 

a jogszabályi feltételek fennállása esetén helytállási kötelezettsége keletkezik a károsult 

munkavállaló felé.  

A kompenzációs rendszerekben a károk megtérülését nem a teljes kártérítés elve vezéreli, 

azonban a juttatás azonnali, többfunkciós (rehabilitatív, reintegratív és reparatív), nem 

feltételez peres eljárást és szélesebb körben érvényesül, azaz nincs tekintettel a károsulti 

közrehatásra és az önhibára. Egyértelmű hátrányai közé sorolható azonban, hogy a kártérítés 

limitált119, valamint, hogy a munkáltató a legtöbb tiszta kompenzációs modellt alkalmazó 

államban „privilegizált” helyzetbe kerül azáltal, hogy az őt terhelő kötelező befizetéssel – a 

legszélsőségesebb eseteket leszámítva –  mintegy megváltja a munkavállaló 

egészségkárosodásáért való felelősségét, ami a peres út sikerességét nagyban korlátozva 

végső soron a bírósági jogérvényesítés háttérbe szorulását jelenti. 

Az osztrák szabályozás szempontjából rendkívül fontos a kárigények tipizálása, 

hiszen alapvetően más jogi megítélés alá esnek a személyi károk, azaz az egészségkárosodás 

és az azzal összefüggésben felmerülő károk, valamint a dologi károk. Az 

egészségkárosodással összefüggő károk tekintetében a szűk értelemben vett kártérítési jog, 

s így a teljes kártérítés elve is háttérbe szorul. A munkáltató az ilyen jellegű igények 

tekintetében csak szándékossága esetén felel, melynek megállapítására az osztrák bírósági 

 
117 MICHAEL G. FAURE: Compensation for occupational diseases and the importance of prevention: A 

law and economics perspective, 2007, European Journal of Social Security, 127-168. 
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gyakorlatban alig van precedens. A dologi és egyéb károk tekintetében az általános polgári 

jog deliktuális szabályai alkalmazandók, amely figyelembe véve a kártérítési rendszerek 

szigorú mentesülési szabályait, egyértelműen a munkáltatónak kedvez, hiszen a szigorú 

mentesülési szabályok helyett általában csak felróható magatartásának hiányát kell 

bizonyítania. Fontos előrelépés volt az osztrák kompenzációs modell szempontjából, hogy a 

korábban, a munkáltató mentesülési körébe eső és így bíróság előtt nem érvényesíthető 

sérelemdíj helyett bevezetésre került egy – ugyan szigorúbb feltételekhez kötött – új 

társadalombiztosítási juttatás (Integritätsabgeltung), amely jelentős előrelépést jelent a teljes 

kártérítés elve felé.  

Megállapítható tehát, hogy az osztrák rendszer alapvetően kétarcú szabályozást 

alkalmaz. A kárigények egyik köre társadalombiztosítási alapon megállapított közjogi 

eszközökkel operáló és viszonylag gyors megtérülést biztosít. Ez a felelősségtani 

megközelítés helyett a munkáltató általános mentesülésének paradigmájából indul ki, ahol a 

munkáltató főszabály szerint mentesül a felelősség alól és általában a társadalombiztosító 

szervek is csak a munkavédelmi szabályok súlyos megszegése esetén támaszthatnak 

visszkereseti igényt. Míg a másik arc a polgári jogi szabályozáshoz kötött, a gyakorlatban a 

jelentősen nehezebben érvényesíthető igényeket öleli fel, tehát az előzőtől eltérően 

magánjogi jelleget ölt és az osztrák polgári törvénykönyv rendelkezései szerint kerül 

elbírálásra. Ezzel összefüggésben hátrányként említhető az is, hogy a kártérítés ilyen jellegű 

szabályozása represszív és megelőző hatással tulajdonképpen nem rendelkezik, így a 

prevenció megvalósítását kizárólag a munkavédelmi hatóságok és országonként eltérő 

preventív-oktatási szolgálatok feladatává teszi. 

Összegzésben elmondható, hogy mindkét rendszer rendelkezik előnyökkel és 

hátrányokkal, annak megítélése azonban, hogy melyik hatékonyabb és melyik szolgálja 

megfelelőbben az általánosan célként kitűzött – reparatív, represszív és preventív – funkciók 

triászát, egy csupán a jogi háttér vizsgálatára összpontosító és szűk terjedelmi korlátokhoz 

kötött munkában nem lehetséges. E kérdés teljes bizonyossággal való megválaszolására csak 

egy sokkal átfogóbb társadalomtudományi vizsgálat alapján kerülhet sor. 

Kutatásaim alapján kialakított véleményem szerint egy mind gazdaságilag, mind 

társadalmilag fejlett államban a kompenzációs modell mentén kialakított, de a teljes 

kártérítés elvét követő szabályozás volna ideális, amelyben egy kötelező, állami 

társadalombiztosítási alap azonnali és széles körű ellátást és vagyoni kártérítést biztosítana 

a foglalkozással összefüggésben felmerülő egészségkárosodásért és az abból eredő vagyoni 

következménykárokért, de nagyobb teret engedne a bírósági jogérvényesítésnek. A dologi 

és egyéb károk tekintetében a magyar szabályozást tartom követendő példának, hiszen a 

deliktuális felelősség akár kiszámíthatatlan bírósági döntésekhez is vezethet, ami 

elriaszthatja a károsult munkavállalót igényeinek peres úton való érvényesítésétől. 

Amennyiben elfogadjuk, hogy az egészségkárosodással kapcsolatos károk tekintetében az 

osztrák szabályozás volna követendő, úgy a munkáltató – mint a munkabaleseti biztosítás 

költségeinek egyedüli viselője – általános felelősségmentességének alapelvét csupán 

részben módosítanám. A teljes kártérítés előmozdítása érdekében a munkáltató ideális 

esetben nem csupán szándékossága, hanem súlyos gondatlansága esetén is felelne a 

munkavállaló irányába. Az osztrák gyakorlat rámutatott, hogy súlyos gondatlanság 

megállapítása általában a munkavédelmi szabályok mentén dől el és általában csak 

ténylegesen súlyos, valamint huzamosabb jellegű szabályszegések esetében kerülhet rá sor.  



35 

 

Ebben a konstrukcióban a munkavállaló kárának nagyrészét változatlanul a 

társadalombiztosító szerv térítené meg, így azonnali ellátáshoz és megfelelő anyagi 

kompenzációhoz jutna, kárainak fennmaradó részét pedig könnyebben érvényesíthetné. A 

társadalombiztosító szerv változatlanul súlyos gondatlanság esetén regresszálhatna az általa 

nyújtott juttatások erejéig. A munkáltató így az objektív felelősségi konstellációnál 

jelentősen kedvezőbb helyzetben maradna, de az általános mentesülés szűkebb körben 

érvényesülne, amely mind a prevenció, mind pedig a represszió célját megfelelőbben 

szolgálná.  
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BICZI DOROTTYA 

PÉNZRE VÁLTHATÓK-E AZ EMBERI JOGOK? A FOGVATARTOTTAK 

ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK SZABÁLYOZÁSAI ÉS AZOK VÁLTOZÁSAI 

HAZÁNKBAN 

BEVEZETÉS 

A dolgozatom témaválasztása elsősorban az emberi jogok bővebb tanulmányozása iránti 

érdeklődésemre vezethető vissza. A társadalom napjainkig rengeteg pozitív változáson ment 

keresztül, ami az ember alapvető jogait illeti, de még mindig vannak szabályozatlan vagy 

rosszul szabályozott területek.  

Elsősorban Magyarország vonatkozásában vizsgálódom, azonban Magyarország 

tagja az Egyesült Nemzetek Szövetségének (továbbiakban: ENSZ), az Európai Uniónak 

(továbbiakban: EU) és számos nemzetközi egyezmény is kötelezi, amit nem hagyhatok 

figyelmen kívül. Jelen dolgozatban az Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet III. 

Cikke által is rögzített kínzás és embertelen bánásmód tilalmával foglalkozom. Az 

Alaptörvény szerint: „Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy 

büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani.”120 Véleményem szerint elsősorban a 

fogvatartottak szempontjából vizsgálható ez az alapvető kitétel. Az elítéltek jogi helyzete, 

illetve, hogy egy bűnelkövetőt is ugyanúgy megilletik az emberi jogok, meglehetősen 

érzékeny téma az emberek számára. A téma rendkívül megosztó kérdés a társadalomban, 

hiszen az igazságérzet azt diktálja, hogy aki bűncselekményt követett el, az viselje a 

büntetést. Nem igazán foglalkoznak azzal, hogy ezt az elítéltek milyen körülmények között 

és milyen pszichikai gyötrelemben viselik. Egy demokratikus jogállam, ahol az egyik 

legfontosabb követelmény az emberi jogok tiszteletben tartása és biztosítása, nem engedheti 

meg azt, hogy egy bűnözőt másképp kezeljen. A bűnöző kifejezés használata pejoratív 

szóhasználat, továbbá utalnék arra, hogy a gondatlan bűncselekmények, például közlekedési 

balesetek elkövetőinél, ahol a bűncselekmény alapesete is gondatlan elkövetéssel valósul 

meg121, a bűnöző szót használni nem helyes. Hazánkban a „kínzás” szóval túlzás lenne élni, 

azonban az embertelen bánásmód és körülmények tagadhatatlanul jelen vannak a büntetés-

végrehajtási intézetekben. Magyarországon ezt a kérdést a Kormány a közbeszédbe emelte, 

sőt egy nemzeti konzultációt is tervezett 2020 márciusában. A kutatásom célja feltárni a 

változásokon keresztül a jelenlegi szabályozás következményeit. Megvizsgálni annak okait, 

mi vezetett odáig, hogy a megoldásnak hitt törvény nem bizonyult hatékonynak, sőt 

kifejezetten károsnak. Vajon lehet-e egy kártalanítási eljárásban megítélt összeggel 

kompenzálni a jogsérelmet? Mi lehet a megoldás a sérelmes helyzetek megszüntetésére? A 

megoldást a szabályozások változásának követésével és a jelenlegi helyzet visszásságait és 

kiváltó okait vizsgálva keresem.  

 
120 Magyarország Alaptörvénye III. Cikk (1) Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó 

bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani. Tilos az emberkereskedelem. 
121 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 235. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályainak 

megszegésével másnak vagy másoknak gondatlanságból súlyos testi sértést okoz, vétség miatt egy 

évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
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1. BÖRTÖNVISZONYOK 

A dolgozat ezen részében először a 2008-2014 közötti időszakot tekintem át, mivel az akkor 

fennálló viszonyok hoztak el egy sor változást a fogvatartási viszonyok későbbi 

szabályozásában. Ezt követően kitérek röviden a jelenlegi helyzetre és adatokra is.  

1.1. A túlzsúfoltság problémája  

Hazánkban - sajnos nem egyedülálló módon - jelentős túlzsúfoltsággal küzdenek a büntetés-

végrehajtási intézetek. A magyar büntetőjog túlzottan szabadságvesztés-centrikus. A 

bűncselekmények elkövetéséért túlnyomó részt szabadságvesztés büntetés jár a Btk.122 

szerint. Az 1. ábrán a 2008-2014 közötti időszak hazai börtöneinek telítettségi mutatói 

láthatóak.  

 

1. ábra Forrás: Számok, tények 2014; BVOP. 

Egyedül 2014-ben tapasztalható egy minimális visszaesés, de az ezt megelőző 5 év jelentős 

növekedést mutat a telítettség szempontjából. Ne feledjük, hogy már a vizsgált időszak első 

évétől a befogadóképesség fölött volt a mutató, ami folyamatosan növekedett és 2013-ban a 

143%-ot is elérte. Mivel az intézetek túlzsúfoltsággal küzdenek nem tudják megfelelően 

biztosítani az elvárt körülményeket. A fogvatartottak életkörülményeit illetően különösen 

fontos kérdések:  

a) az egy elítéltre eső minimális lakótér meghatározása;  

b) a börtöncellák figyelésének problémája, értve ezen a kémlelőnyíláson és a 

kamerával történő figyelést;  

c) a magánzárkába vagy maximális biztonságú részlegbe történő elhelyezés;  

d) valamint az elítéltek mindennapi alapvető életvitelükhöz szükséges feltételek 

biztosítása. Az alapvető életvitelhez szükséges feltételek alatt értendő az étel és 

 
122 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről. 
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annak minősége, a cella tisztasága és az, hogy egyáltalán higiénikus-e kellően – 

amennyire egy végrehajtási intézetben elvárható – az elítéltek környezete.123    

Vizsgálatom középpontjaként az elítéltre eső minimális lakótér meghatározásával 

foglalkozom. Itt szeretném megjegyezni és pontosítani, hogy büntetés-végrehajtási 

intézetben letartóztatásban lévő személyek is vannak elhelyezve, akik még nem elítéltek, 

csak terheltek. Jelen dolgozatban az ő helyzetükre is kiterjesztve értelmezem az elítéltként 

megnevezettek jogi helyzetét, hiszen őket ugyanúgy érintik a körülmények.  Mit is takar az, 

hogy túlzsúfolt egy börtön? „Ez a kijelentés évek óta szinte már közhelynek számít, azonban 

ha a szavak puszta értelmén túl megpróbálunk leereszkedni a mélyebb szakmai bugyrokba 

– utalva Dante Isteni színjátékának poklára –, akkor jól láthatjuk azokat a káros hatásokat, 

amelyeket a túltelítettség miatt a fogvatartottak és a bv. szervezet egyaránt elszenved.” 

Egyrészt a büntetés egyik célját, a reintergációt ellehetetleníti azzal, hogy a 

fogvatartottaknak olyan körülmények között kell élniük, amely nem a társadalomba való 

újra beilleszkedésüket, hanem az elszemélytelenedést hozza eredményül. Másodszor az 

előítéletes gondolkodóknak szolgáltatja ki a büntetés-végrehajtási (bv.) intézeteket, mivel 

leegyszerűsítve a bv. rendszer szakmaiatlanságának tudják be a problémát. Harmadszor 

pedig a nemzetközi elvárásoknak nem tud megfelelni az ország. Nemzetközileg ugyan nincs 

kötelező minimumkövetelmény egyezmény szinten szabályozva, azonban az általánosan 

elfogadott érték egy főre vetítve a négy négyzetméter.124 

A közgondolkodás nem tartja fontosnak a fogvatartottak helyzetét, fogvatartási 

körülményeiket, hiszen úgyis büntetésüket töltik, így szinte mindegy is, milyen 

körülmények között élnek. 

  

1.2. Jelenlegi börtönviszonyok 

Elengedhetetlennek tartom, hogy már a dolgozat elején is röviden kitérjek a jelenlegi 

börtönviszonyokra. A túlzsúfoltság égető problémája napjainkban is jelen van. A 2014-es 

adatokhoz képest azonban csökkenés figyelhető meg. A csökkenés a Kormány ideiglenes 

intézkedéseinek köszönhető, hiszen elsősorban a férőhelyek bővítését tűzte ki célul. A 

probléma és a sérelmes helyzetek viszont nem különösebben enyhülnek. Továbbra is 

rengeteg a panasz az elítéltek részéről az elhelyezési körülmények miatt. Ezt bizonyítja az 

Országgyűlés által 2020-ban elfogadott törvény is. A sérelmes helyzet olyannyira nem szűnt 

meg, hogy a tömeges kártalanítási igények az elhelyezés körülményeit illetően a Kormány 

megítélése szerint már tarthatatlanok. A Kormányt továbbá felszólította a törvény, hogy a 

100% alá csökkentse a telítettség mértékét 2020. szeptember 30-áig. 125 Ennek oka, hogy a 

2019-es adatok szerint a telítettség még mindig a befogadóképesség felett volt. A 2017-es 

évtől kezdődő változást a 2. ábra szemlélteti. 

 
123 FORGÁCS JUDIT: A fogvatartottak kártalanítása az Emberi Jogok Európai Bírósága 

joggyakorlata tükrében, in Társadalomtudomány – Hadtudományi szemle, 2018 11. évf./3. szám, 223.  
124 PALLO JÓZSEF: Egyre jobban éget a seb… A túlzsúfoltság csökkentésének lehetséges útjai, in 

Börtönügyi Szemle 2015/1. 18-19. 
125 2020. évi IV. törvény a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések 

megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről. 
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2. ábra Forrás: Börtönstatisztikai Szemle 2019/1. 

A mutatók szerint sikerült elérni változást az országban, azonban ezek a mutatók ugyanúgy 

ugrásszerűen nőni fognak, hiszen a férőhelyek száma nem végtelen. Megjegyzendő továbbá, 

hogy a kitűzött feladat a Kormány részéről nem valósult meg maradéktalanul. Kétségtelen, 

hogy a telítettségi mutatók javulnak, mint az a 2. ábráról leolvasható. A büntetés-

végrehajtási intézetek átlagos telítettségi értéke változásának hátterében leginkább a büntető 

törvénykezésből és a férőhelyek alakulásából (férőhelyek létesítése, átstrukturálása) fakadó 

okok állnak. Az elvárásoknak a magyar büntetés-végrehajtás a telítettség-kiegyenlítő 

programjával, ütemezett férőhelybővítési projektekkel kíván eleget tenni.126  

  

3. ábra Forrás: Börtönstatisztikai Szemle 2020. 

Mindemellett a fogvatartottak létszáma is csökken. Az adatok szerint csaknem 1000 fővel 

csökkent a létszám.127 A dolgozatban a jelenlegi szabályozás részletesebb megvizsgálásánál 

kitérek bővebben a férőhelyeket érintő intézkedésekre. 

A szabadságvesztés büntetés célja kettős a magyar büntetőjogban. Mind speciális, 

mind generális prevenciós célt szolgál. Az elkövetőt olyan büntetéssel kell sújtani, hogy 

egyrészt a társadalom tagjai számára elrettentésül szolgáljon, másrészt azonban az 

elkövetővel kapcsolatban is van célja a büntetésnek. A büntetés azt a célt is szolgálja, hogy 

az elítélt ne kövessen el újabb bűncselekményt és esélye legyen a büntetés letöltése után 

visszakerülni és beilleszkedni a társadalomba. Ez utóbbi cél kiemelten fontos.128 A hazai 

büntetésvégrehajtási intézetek azonban ezt a célt nehezen vagy egyáltalán nem tudják elérni. 

A reintegráció elősegítése a nem megfelelő börtönkörülmények okán jó eséllyel kudarcot 

 
126 Börtönstatisztikai Szemle 2020 4. 
127 Börtönstatisztikai Szemle 2020 6. 
128 BELOVICS ERVIN: A büntetőjogi jogkövetkezmények tana, in Belovics Ervin (szerk.): 

Büntetőjog I. - Általános rész, HVG-ORAC, Budapest, 2018, 429. 
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vall. A büntetés-végrehajtás sajnos a legtöbb esetben nem javít, hanem ront egy elítélt 

személyiségén.129  

 

Az 4. ábrával szemléltetve a fogvatartottak több mint a fele visszaesőnek minősült a 2018-

as adatok alapján.130  

 

4. ábra Forrás: Börtönstatisztikai Szemle 2019/1. 

Ez a szám az aktuális adatok szerint sem változott, és a reintegráció hiánya továbbra is 

fennáll. A 2019-es legfrissebb adatok alapján – a 5. ábrával illusztrálva - 45,00% első 

bűntényes, tehát a fogvatartottak több mint a fele most is bűnismétlő. Elmondható, hogy a 

társadalomba való visszailleszkedést és az újabb elkövetés megakadályozását nem sikerül 

napjainkban sem elérni megfelelően.  

 
129 PÁLMAI ERIKA: „Szinte semmi esély sincs, hogy valaki megjavuljon”, in HVG, 2015/4. 

lapszám, 28-29. 
130 Börtönstatisztikai Szemle 2019/1. szám 11. 
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5. ábra Forrás: Börtönstatisztikai Szemle 2020. 

Szintén aggodalomra ad okot, hogy a fegyházakban, ahol különösen jelentős lenne a 

fogvatartás körülményeinek betartása, ott a legnagyobb a túlzsúfoltság. Számadatokat 

tekintve Szeged 123%-os, Sátoraljaújhely 130%-os, Márianosztra 127%-os, Sopronkőhida 

131%-os, Vác 130%-os átlagos telítettséggel működött a 2018-as adatok szerint.131 

2. A FOGVATARTÁS KÖRÜLMÉNYEINEK SZABÁLYOZÁSA 

2.1. A kínzás és az embertelen bánásmód 

Mindenekelőtt fontos tisztázni a kínzás és az embertelen, megalázó bánásmód fogalmát és 

ezek elhatárolását. Az ENSZ egyezmény szerint a „»kínzás« kifejezés minden olyan 

cselekményt jelent, amelyet szándékosan, éles testi vagy lelki fájdalom vagy szenvedés 

kiváltása céljából alkalmaznak valakivel szemben, hogy tőle, illetőleg harmadik személytől 

értesüléseket vagy vallomást csikarjanak ki, vagy hogy olyan cselekmény miatt büntessék, 

amelyet ő, vagy harmadik személy követett el, illetőleg amelynek elkövetésével őt vagy 

harmadik személyt gyanúsítanak, hogy megfélemlítsék, vagy nyomást gyakoroljanak rá, 

illetőleg hogy harmadik személyt félemlítsenek meg, vagy hogy harmadik személyre 

gyakoroljanak nyomást, valamint bármilyen megkülönböztetési formára alapított más okból 

alkalmaznak, ha az ilyen fájdalmat vagy szenvedést közfeladatot ellátó személy vagy 

hivatalos minőségben eljáró bármely más személy vagy ilyen személy kifejezett vagy 

hallgatólagos ösztönzésére vagy ennek hozzájárulásával bárki más okozza.” Az egyezmény 

kommentárja szerint az 1. és a 16. cikket együtt kell értelmezni. Ezen együttes értelmezésből 

következik az, hogy a kínzás súlyosabb formája a kegyetlen, embertelen vagy megalázó 

bánásmódnak vagy büntetésnek.132  A hivatkozott kínzás elleni ENSZ-egyezmény alapján a 

 
131 SEPSI TIBOR: Három ábra a magyar börtönhelyzetről héjáknak és galamboknak, in Így írnánk 

mi https://igyirnankmi.atlatszo.hu/2020/02/04/harom-abra-a-magyar-bortonhelyzetrol-hejaknak-es-

galamboknak/ letöltve:2020.10.13. 
132 1988. évi 3. törvényerejű rendelet a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó 

büntetések vagy bánásmódok elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről, Első rész, 1. cikk, 1. 

https://igyirnankmi.atlatszo.hu/2020/02/04/harom-abra-a-magyar-bortonhelyzetrol-hejaknak-es-galamboknak/
https://igyirnankmi.atlatszo.hu/2020/02/04/harom-abra-a-magyar-bortonhelyzetrol-hejaknak-es-galamboknak/
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kínzás és a 16. cikkben szereplő többi fogalom közötti elhatárolás tehát egyértelmű. 

Amennyiben nem felel meg az adott cselekmény a kínzás valamennyi fogalmi elemének, 

akkor kizárólag a kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód megállapításának lehet 

helye.133 

A hazai körülmények kapcsán kínzásról ugyan nem, de embertelen, megalázó 

bánásmódról igenis beszélhetünk. 

2.2. A fogvatartottak alapjogi korlátozásai 

A büntetés egyik kiemelkedő célja a reszocializáció, vagyis, hogy megadja az esélyt a 

jövőben az elítéltnek a társadalomba visszatérésre. Ebből kifolyólag az elítélt jogainak 

korlátozása sem lehet olyan mértékű, amely nagyobb lelki és fizikai traumát okoz az 

emberben, mint amire egy szabadságvesztés büntetés hivatott. A pszichológiai okfejtésre 

valójában csak magyarázatként van szükség, ugyanis egy demokratikus jogállamban az 

alkotmány, így Magyarországon az Alaptörvény rögzíti az alapvető emberi jogokat és azt, 

hogy milyen garanciákkal és milyen mértékben lehet ezeket korlátozni. Az Alaptörvény I. 

cikk (3) bekezdése kimondja: „Az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó 

szabályokat törvény állapítja meg. Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy 

valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni 

kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával 

korlátozható.” 

„Az elítélt és az egyéb jogcímen fogvatartott az Alaptörvényben meghatározott 

alapvető jogait, valamint egyéb jogait és kötelezettségeit – a törvényben, a bíróság 

ítéletében, valamint a bíróság és az ügyészség egyéb határozatában meghatározott 

korlátozásokkal vagy tilalmakkal – a büntetés-végrehajtás rendjével összhangban 

gyakorolja, illetve teljesíti.”134 

Óriási probléma, hogy a büntetés-végrehajtási intézetekben az elítéltek valójában 

embertelen körülmények között élnek. A társadalom véleménye az elítéltekről sajnos 

előítéletes és nem átgondolt. Már sok esetben megállapítást nyert, hogy a fogvatartottak 

életkörülményei alapvető emberi jogokat sértenek. Az emberi jogok minden embert kivétel 

nélkül illetnek meg. Egy bűnelkövetőről van egy kialakult kép a társadalom részéről, egy 

erkölcsi rosszallás, ami teljesen normálisnak tekinthető. Az őket megillető jogokat azonban 

el kell különíteni teljes mértékben az erkölcsi megítéléstől.  

2.3. Nemzetközi keretek 

Az ellátási normák sarokpontja az Európai Börtönszabályok135 (továbbiakban: EBSZ) 

szempontjából is az elszállásolás. Az EBSZ rendelkezései szerint az elhelyezésre vonatkozó 

 
133 JUHÁSZ ANDREA ERIKA: A fogvatartottakkal szemben megvalósuló kínzás, valamint az 

embertelen vagy megalázó bánásmód, illetve büntetés fogalmainak elhatárolása in Acta Humana 

Emberi Jogi Közlemények, 2015/5. 8–10. 
134 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 

szabálysértési elzárás végrehajtásáról 9 § (1) (2). 
135 Az európai büntetés-végrehajtási jog szempontjából kiemelt jelentőséggel bír az Európa Tanács 

egyik fő szerve a Miniszterek Bizottsága (továbbiakban: Bizottság), amely a tanács döntéshozó 

testületének szerepét tölti be. Hatáskörébe tartozik többek között az Európai Emberi Jogi Bíróság 

ítéletei végrehajtásának ellenőrzése is. A Bizottság kötelező jogi erővel nem bíró határozatokat, illetve 
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minimum követelményeket be kell építeni a nemzeti szabályozásba és a belső jognak 

garantálnia kell a megfelelő jogvédelmi mechanizmusokat. A teljesebb képhez 

hozzátartozik, hogy sem az EBSZ, sem más nemzetközi egyezmény nem írja elő az 

elhelyezés minimális négyzetméterét, miközben utal arra, hogy a minimális értékeket a hazai 

szabályozásban rögzíteni kell. A nemzetközi normarendszerben mégis van egy általánosan 

elfogadott érték, amely először a Kínzás és Embertelen vagy Bánásmód, vagy Büntetés 

Megelőzésére Létrejött Európai Bizottság (a továbbiakban: CPT) 2. számú általános 

jelentésében136nyilvánult meg. A CPT a tagállamokban tett látogatásai alapján 

megfogalmazott észrevételeivel összhangban a 2-es számú általános jelentésében rögzíti, 

hogy egyszemélyes elhelyezés esetén hat, míg közös elhelyezés során egy főre vetítve négy 

négyzetméter az elfogadható terület. Esetjogában a zsúfoltsághoz köthető konkrét ügyekben 

az Emberi Jogok Európai Bírósága (továbbiakban: EJEB) következetesen hivatkozik erre a 

CPT- jelentésre. A rögzített minimumkövetelmények betartását az Európa Tanács elvárja a 

tagállamoktól és rájuk bízza azt, hogy a túlzsúfoltság problémája mellett ezt hogyan oldják 

meg.137 

2.4. A fogvatartottak jogi helyzetének változásai 

2.4.1. Történeti kitekintés 

Az elítéltek jogi helyzetének átfogó szabályozása hosszú évszázadokon át mellékes 

tényezőnek számított. Európai börtönpolitikáról, illetve börtönügyről a II. világháborút 

követő időszaktól kezdve beszélhetünk. „Ettől az időszaktól figyelhetők meg ugyanis 

Európában (illetőleg nemzetközi színtéren is) olyan határozott erőfeszítések, amelyek egy 

új, az alapvető emberi jogokat felölelő világrend létrehozására irányultak.”138 Döntő 

mérföldkő volt az emberi jogok fejlődésében és védelmében a Londoni Szerződés 1949-ben 

történő aláírása, és ezzel az Európa Tanács létrejötte. Az Európa Tanács tevékenységének 

egyik legfontosabb eredménye az 1950. november 4-én megkötött Emberi Jogok Európai 

Egyezménye (továbbiakban: Egyezmény)139. A nemzetközi egyezmények új generációjához 

tartozott a Polgári Jogok Nemzetközi Egységokmánya (továbbiakban: Egységokmány), 

mely a kínzás tilalma mellett foglalkozik a szabadságuktól megfosztott személyek jogaival 

is. Az Egységokmány kimondja, hogy a szabadságuktól megfosztott személyekkel 

emberségesen és az emberi személyiség veleszületett méltóságának tiszteletben tartásával 

kell bánni (10. cikk 1.), illetve olyan bánásmódot kell alkalmazni, melynek alapvető célja az 

elítéltek megjavítása és társadalmi visszailleszkedésük elősegítése (10. cikk 3.). A 

rendszerváltást követően Magyarország több globális és regionális emberi jogi nemzetközi 

egyezmény részes államává vált. Szükséges kiemelni az univerzális konvenciók közül az 

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egységokmányát, valamint a Kínzás Elleni Egyezményt. Magyarország 1990. november 6. 

 
ajánlásokat bocsát ki, közülük mindenképpen kiemelendő az Európai Börtönszabályok 

(továbbiakban: EBSZ) néven ismert ajánlás. 
136 6 CPT 2nd General Report [CPT/INF(92) 3. 1992. április 13. 
137 FORGÁCS JUDIT: i.m. 229. 
138 JUHÁSZ ZSUZSANNA: Az európai börtönügy alapelvei, in Acta Universitatis Szegediensis: 

forum: acta juridica et politica, 2014/4 1.szám., 139. 
139 Emberi Jogok Európai Egyezményének 3. cikke tartalmazza a kínzás tilalmát. 
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óta tagja az Európa Tanács nemzetközi szervezetének. Hazánk az Emberi Jogok Európai 

Egyezményét 1992. november 5-i hatállyal ratifikálta és az 1993. évi XXXI.9 törvénnyel 

hirdette ki. Továbbá az ENSZ Közgyűlése 2002 decemberében fogadta el a „Kínzás és 

embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről szóló európai 

Egyezmény” fakultatív jegyzőkönyvét. Ez a rövid áttekintés jól szemlélteti, hogy a 

nemzetközi közösség milyen módon szabályozza az elítéltek jogi helyzetét. Hazánkban az 

Alaptörvény is kimondja, hogy az állam első számú feladata az emberi jogok védelme. Az 

elítéltek jogi helyzetének a szabályozása így kiemelkedően fontos mind nemzetközi mind 

országos szinten.140 

2.4.2. A fogvatartottak életterére vonatkozó minimum követelmények 

Hazánkban a fogvatartottak életterére vonatkozó szabályozást a 6/1996. (VII. 12.) IM 

rendelet a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 

jogszabály 137. § (1) bekezdésében rögzítette: „A zárkában (lakóhelyiségben) elhelyezhető 

létszámot úgy kell meghatározni, hogy minden elítéltre legalább hat köbméter légtér, és férfi 

elítéltek esetén három négyzetméter, a fiatalkorúak, illetve a női elítéltek esetén három és fél 

négyzetméter mozgástér jusson.” Ezt a rendeletet a 12/2010. (XI. 9.) KIM rendelet a 

szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. 

(VII. 12.) IM rendelet módosításáról jogszabály 3. §  (1) bekezdése módosítja, miszerint: Az 

R. 137. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A zárkában 

(lakóhelyiségben) elhelyezhető létszámot úgy kell meghatározni, hogy minden elítéltre 

lehetőleg hat köbméter légtér, és lehetőség szerint a férfi elítéltek esetén három 

négyzetméter, a fiatalkorúak, illetve a női elítéltek esetén három és fél négyzetméter 

mozgástér jusson.” A módosítással a legalább szó helyett, a lehetőség és lehetőleg szavak 

kerültek, ezzel az élettére vonatkozó előírásban kötelezően nem volt meghatározva egy 

minimum mozgástér.   

2.4.3. Jogorvoslati lehetőségek 

A rendelet141 6-7-8-9 §-a foglalkozik a jogorvoslat lehetőségével és biztosításával. Korábban 

a fogvatartottnak csak a büntetés-végrehajtási rendszeren belül volt lehetősége első körben 

arra, hogy panasszal éljen. Lehetőség volt továbbá közvetlenül fordulni a büntetés-

végrehajtás törvényességi felügyeletét ellátó ügyészhez, a terhelt kérhette az ügyész általi 

meghallgatását. A rendelet alapján közvetlenül lehetett fordulni külön jogszabályban 

meghatározott nemzetközi szervezetekhez. A jogorvoslati lehetőség biztosítva volt, azonban 

a gyakorlatban valódi kompenzációt a fogvatartott az őt ért jogsérelmekért ritkán és csak 

hosszadalmas procedúra útján kaphatott. Azt azonban, hogy kártalanítási igénnyel lépjenek 

fel a rabok az őket ért esetleges sérelmekért a rendelet ezen formájában még nem tette 

lehetővé. Lehetőségként merült fel az átszállítás vagy esetleg egy másik cellába helyezés. A 

rendelet szövege az élettér megfelelő mértékű biztosítását, mint lehetőséget fogalmazta meg. 

A gyakorlatban ez azt jelentette, ha egy elítélt például 2 négyzetméteren töltötte élete végéig 

a büntetését, élhetett ugyan panasszal, valójában azonban a rendeletben előírtaknak 

megfelelt, ezért a keresetét a bíróság jogellenesség hiányában elutasította. További 

 
140 FORGÁCS JUDIT: i.m. 223-227. 
141 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának 

szabályairól. 
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problémát jelentett, hogy a jogorvoslati eljárások során a hazai lehetőségek túlságosan szűk 

körűek voltak, így ahhoz, hogy érdemi elbírálást kapjon az esetük, csak a nemzetközi 

szervezetekhez benyújtott kérelmek útján kaphattak esélyt. 

2.4.4. Alkotmánybírósági döntés 

A jogszabály 2014-ben az Alkotmánybíróság (AB) elé került, bírói kezdeményezésre. Az 

indítványozó kitért többek között arra is, hogy az EJEB a fogvatartás körülményeit vizsgáló 

ítéleteiben a 4 négyzetméternél kisebb mozgástér biztosítását más körülményekkel 

összefüggésben az Egyezmény 3. cikkét sértő embertelen és megalázó bánásmódként 

értékelte. Felhívta a figyelmet, hogy a magyar szabályozás nincs összhangban ezzel az 

előírással, illetve a támadott rendelet Alaptörvény-ellenes is. A vizsgálat során az AB 

megállapította, hogy az Európai Emberi Jogi Egyezményben és az Alaptörvényben is 

szabályozott embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmából levezethető követelmény, 

hogy a többszemélyes zárkában fogvatartottak részére biztosított élet-, illetve mozgástér 

minden esetben elérje azt a minimális mértéket, amely elhelyezésüket az emberi méltóságuk 

sérelme nélkül biztosítja a büntetés-végrehajtási intézetben. E követelmény feltétlen 

jellegéből következik, hogy a fogvatartottak részére biztosított mozgás-, illetve légtér 

minimális mértékét kötelező jelleggel kell a jogszabályban meghatározni. Az 

Alkotmánybíróság megállapította, hogy a támadott rendelkezés nem felel meg az 

Egyezményből és az Alaptörvényből eredő követelménynek, sérti az embertelen vagy 

megalázó bánásmód és büntetés tilalmát, mert nem feltétlenül kötelező erővel írja elő a 

zárkák minimálisan megkövetelt méretét, és így lehetővé teszi a fogvatartottak elhelyezését 

olyan zárkában is, amelyben a minimális élettér nincs biztosítva. Az AB 2014. október 27-

én hozott határozatában állapította meg a rendelet Alaptörvény-ellenességét, valamint 

nemzetközi jogba ütközését142. A joghézag elkerülése céljából 2015 március 31-ei hatállyal 

semmisítette meg a testület a jogszabályt.  

A 2015. január 1-jén hatályba lépett új Büntetés-végrehajtási Szabályzat, a 

szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás 

végrehajtásának részletes szabályairól [16/2014. (XII. 19.) IM rendelet] a 121. § (1) 

bekezdésében már úgy rendelkezik, hogy „legalább három, illetve női elítéltek és 

fiatalkorúak esetén három és fél négyzetméter mozgásteret kell biztosítani.” Itt már a 

„lehetőség” helyett a „legalább” szó került a jogszabályba, ezzel kiküszöbölve az előző 

rendelet problémás részét. Kiemelendő azonban, hogy ez a hazai szabályozás még ekkor is 

a CPT által rögzített 4 négyzetméteres minimumkövetelmény alatt volt. 

2.4.5. Az EJEB vizsgálatai 

Az AB döntéstől függetlenül az EJEB is foglalkozott a magyar börtönviszonyokkal.  

2.4.5.1. Emberi Jogok Európai Bírósága, mint nemzetközi jogvédő szervezet 

Először is fontosnak tartom tisztázni, hogy egy EJEB ítélet mennyiben kötelezi 

Magyarországot. Az EJEB-t az Emberi Jogok Európai Egyezménye hozta létre, amely 

egyezményt hazánk ratifikált és beemelte a belső jogrendszerbe is. Az egyezmény tehát a 

nemzetközi jog szabályai és az alkotmány 7. §-a – mely kötelezővé teszi a vállalt nemzetközi 

 
142 32/2014. (XI. 3.) AB határozat. 
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jogi kötelezettségek és a belső jog közötti összhang biztosítását – alapján kötelező 

Magyarországra. Az 1. cikk kimondja, hogy „a részes államok kötelesek a joghatóságuk alá 

tartozó minden személy számára biztosítani az egyezményben található emberi jogokat.” A 

másik idevágó elem a 46. cikkben található. Ez a szakasz arról rendelkezik, hogy a 

tagállamok kötelesek végrehajtani azokat a határozatokat, amelyek meghozatalában félként 

– kvázi “alperesként” – szerepeltek. A nemzetközi és benne az európai közjog fontos 

fejlődési állomása volt ez, hiszen a világon egyedülállóan hatékony védelmi mechanizmust 

hozott létre az emberi jogok védelmére. Magyarország nem döntheti el, hogy hajlandó-e 

végrehajtani a bíróság ellene hozott határozatát, ez egyszerűen kötelessége.143 

2.4.5.2. Az EJEB első döntése 

Az első eset, 2006-ban Szél László ügye volt, aki azzal fordult a nemzetközi bírósághoz, 

hogy a túlzsúfolt zárkákban történt fogvatartása során embertelen és megalázó bánásmódban 

részesült, ami sérti az Egyezmény 3. cikkét. A Szél kontra Magyarország ügyben, 2011. 

május 17-én a Bíróság zárt tanácskozást folytatott, amelynek során ugyanezen időpontban 

elfogadott ítéletet hozott. Az ítélet megállapította, hogy a kérelmező Budapesti Börtönben 

történt fogvatartásának körülményei következtében bizonyos mértékű nem vagyoni kárt 

szenvedett, ezért részére méltányossági alapon 12.000 EUR nem vagyoni kártérítést ítélt 

meg. Az ügy részletes ismertetése nélkül annyit fontos kiemelni, hogy Szél László azért vélte 

embertelen és megalázó bánásmódnak a fogvatartás körülményeit, mivel a Budapesti 

Börtönben összesen 21 hónapig tartózkodott 2,76 m2 és további 21 hónapig 3,15 m2 egy 

főre jutó alapterületű zárkában, valamint 9 hónapig egy 3.125 m2 egy főre jutó alapterületű 

zárkában, valamennyi esetben olyan WC-vel, ahol a megfelelő intimitás nem volt biztosítva. 

A Bíróság észrevételezte ezzel szemben, hogy a CPT többszemélyes zárkák esetében 4 m2 

egy főre jutó életteret tart minimálisan elfogadhatónak. A Bíróság ezért ítélte úgy, hogy a 

Budapesti Börtönben zsúfolt körülmények között történt fogvatartása nem tartotta 

tiszteletben az alapvető emberi méltóságot. Ez valószínűleg károsan hatott a kérelmező testi 

és szellemi állapotára. Így jutott a Bíróság arra a következtetésre, hogy a túlzsúfolt és nem 

higiénikus körülmények kimerítették az embertelen és megalázó bánásmód fogalmát, ami 

sérti az Egyezmény 3. cikkét.144  

2.4.5.3. További esetek és a pilot-ítélet 

Az első eset után a panaszok tömegével érkeztek a strasbourgi bírósághoz. Ennek oka, hogy 

a hazai jogorvoslat legtöbb esetben eredménytelenül zárult. Habár a hazai bíróságok 

megállapították a jogsértést és a körülményeket, döntéseik értelmében a büntetés-

végrehajtási intézetek nem tehettek a férőhely és az ennek kapcsán felmerülő élettér 

hiányáról. Ezzel kapcsolatban kompenzációt csak a nemzetközi szervezetek bevonásával 

várhattak az elítéltek, amit a Szél kontra Magyarország ügyben a felperes fogvatartott meg 

is kapott. A probléma az állam kiadásait is jelentősen növelte, hiszen az EJEB előtt mindig 

az adott állam az alperes, és ha elmarasztalják, az államnak kell fizetnie.   

 
143 KARSAI DÁNIEL: Kötelezően ajánlott? A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága 

döntéseinek kötelező ereje, in Élet és Irodalom, 2008/31. szám, https://drkarsai.hu/kotelezoen-

ajanlott/, letöltés dátuma:2020.05.18. 
144EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA, SZÉL kontra MAGYARORSZÁG ÜGY (30221/06. 

sz. kérelem). 

https://drkarsai.hu/kotelezoen-ajanlott/
https://drkarsai.hu/kotelezoen-ajanlott/
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A probléma 2015-ben csúcsosodott odáig, hogy megszületett egy pilot ítélet, a Varga 

és mások Magyarország elleni ügyében 2015. március 10-én. A Bíróság akkor alkalmaz 

ilyen ítéletet, ha úgy véli, hogy egy országban rendszerszintűen fordulnak elő hasonló 

jogsértések.  

A pilot ítélet lényege, hogy csökkentse a strasbourgi bíróság ügyterhét. Ha az EJEB 

meglátása szerint több ugyanolyan vagy hasonló tárgyú ügy kerül elé egy adott országból, 

alkalmazhat pilot-ítéletet, melyben megállapítja, hogy a probléma visszatérő és szükséges a 

változtatás az ország részéről. 2015. március 10-én azon túl, hogy a bíróság megállapította 

az Emberi Jogok Európai Egyezménye 3. és 13. cikkének sérelmét, megállapította azt is, 

hogy a magyar büntetés-végrehajtási rendszerben fennálló fogvatartási körülmények nem 

felelnek meg a CPT állásfoglalásaiban és a Bíróság esetjogában megvilágított európai 

standardoknak. Ezen körülmények áthágják az Emberi Jogok Európai Egyezményének 3. 

cikke által felállított mércét: embertelen, megalázó bánásmódot eredményeznek. A konkrét 

ügyben a panaszosok az ország különböző büntetés-végrehajtási intézményeiben (Baracska, 

Debrecen, Márianosztra, Pálhalma, Szeged) voltak fogva tartva, 8 hónaptól 4 évig terjedő 

időtartamban. Varga Lajos olyan zárkában töltötte 8 hónapig tartó szabadságvesztését, ahol 

mindössze 1,8 négyzetméter mozgástérrel rendelkezett, magánelzárása során napi 30 percet 

tölthetett a zárkáján kívül és a rossz higiéniai körülmények miatt bőrbetegségben szenvedett. 

A másik öt panaszos esetében sem állt rendelkezésre 3,3 négyzetméternél nagyobb 

mozgástér (1,5-3,3-ig terjedő mozgástérrel rendelkeztek az egyes panaszosok), a zárkák nem 

kielégítő szellőztetése egyes esetekben elviselhetetlen hőséghez vezetett, egyes szűkös 

zárkákban a vécét csak egy függöny választotta el az élettértől. A fürdési lehetőség 

korlátozott volt, és csótányok, ágyi poloskák nehezítették a bentlakók életét. A Kormány 

eljárási kifogásként arra hivatkozott, hogy a kérelmezőknek rendelkezésükre álltak volna 

olyan jogorvoslati utak, amelyeket nem vettek igénybe. A Bíróság először az egyezmény 13. 

cikkének145 sérelmével és a hatékony hazai jogorvoslatok rendelkezésre állásával 

kapcsolatos kérdést vizsgálta meg, mégpedig a két témát együtt kezelve, hiszen a Kormány 

eljárási kifogása szorosan kapcsolódott a 13. cikk alatti panasz érdeméhez. A Bíróság több 

hazai ítéletet is megvizsgált, amelyekben legtöbbször a jogellenesség hiánya miatt 

utasították vissza a kereseteket. A hazai szabályozásban ugyanis 2015. március 31-ig nem 

kógens előírás volt az élettére vonatkozó követelmény. Más ítéletek, ha meg is állapítottak 

jogsértést, nem látták igazoltnak, hogy a fogvatartottat a rendelkezésre álló hely szűkössége 

miatt kár érte, és hogy a körülmények a büntetés-végrehajtási intézetnek felróhatóak 

lennének. A büntetés-végrehajtási intézetek parancsnokaihoz vagy az illetékes ügyészhez 

intézendő panaszról a Bíróság megállapította, hogy bár formailag a megjelölt személyeknek 

lenne hatáskörük a beavatkozásra, ez mégsem tekinthető hatékony jogorvoslati útnak. A 

büntetés-végrehajtási intézetek 144%-os telítettsége mellett nagyszámú egyéni panasz 

orvoslása csak más elítélteknek okozott egyidejű sérelem mellett lenne lehetséges. A 

fentiekre tekintettel a Bíróság egyhangúlag megállapította, hogy a magyar állam megsértette 

az egyezménynek a 3. cikkel összefüggésben értelmezett 13. cikkében foglalt előírásait. A 

fogvatartás körülményeivel kapcsolatos, rendszerszintű problémákat megállapította az 

Alapvető Jogok Biztosa és az Európa Tanács Kínzást és Embertelen Bánásmódot Megelőzni 

 
145 Hatékony jogorvoslathoz való jog Bárkinek, akinek a jelen Egyezményben meghatározott jogait 

és szabadságait megsértették, joga van ahhoz, hogy a hazai hatóság előtt a jogsérelem hatékony 

orvoslását kérje az esetben is, ha e jogokat hivatalos minőségben eljáró személyek sértették meg. 
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Hivatott Bizottsága (CPT) is, jelentésükre a Bíróság tekintettel volt. Az ítélet 

meghozatalakor hozzávetőlegesen 450 kérelem volt a Bíróság előtt a magyarországi 

fogvatartási körülmények miatt. Ezek további bizonyítékként szolgáltak arra nézve, hogy 

rendszerszintű probléma áll fenn a magyar büntetés-végrehajtási rendszerben. Ezért a 

Bíróság arra kötelezte az államot pilot ítéletében, hogy az Európa Tanács Miniszteri 

Bizottságának felügyelete mellett hozza meg a szükséges általános és egyedi intézkedéseket, 

melyek felszámolják a jogsértő helyzetet, és megoldják a magyar büntetés-végrehajtási 

rendszerben fennálló strukturális problémákat.146 Felszólította továbbá a Kormányt, hogy 

alkosson – a megelőzést és a már bekövetkezett jogsértés miatti elégtételt egyaránt biztosító 

– hatékony jogorvoslati utat a hasonló panaszok hazai szinten történő orvosolhatósága 

céljából. A teljes összeg, 73.900 euró és további 6.150 euró eljárásból származó költségek, 

melyeket az államnak igazságos elégtételként kell megfizetnie. A 13. cikk megsértésével 

kapcsolatban elegendőnek tartotta a jogsértés megállapítását. A per ugyan sikeres volt, 

viszont egy égető problémát állapított meg a Bíróság, ami már tarthatatlan volt emberi jogi 

szempontból. Ez az ügy, és még ezen kívül sok másik, eljutott Strasbourgig. Megdöbbentő 

viszont, hogy milyen szenvedésnek és lelki, fizikai megpróbáltatásnak vannak kitéve a hazai 

fogvatartott emberek. Törvény szerint és jogszerűen ítélték őket szabadságvesztésre, viszont 

továbbra is hangsúlyozandó, hogy emberekről van szó és a jogaikról. Egy demokratikus 

államban az alkotmánynak, Magyarországon az Alaptörvénynek rögzítenie és biztosítania 

kell az emberi jogokat és az állam fő feladata ezek védelme. Nem engedhető meg, hogy az 

emberi jogokat az emberek tetteitől függően vegyék figyelembe, hiszen minden ember 

egyenlő. 

2.4.5.4. Az EJEB ítélet következményei 

A Bíróság a probléma felszámolására nem tűzött ki határidőt, illetve konkrét intézkedési 

tervet és megoldásokat sem fogalmazott meg. A szisztematikus problémák felszámolását 

célzó átfogó reformok alapját képező akciótervet a jogerős döntéstől számított 6 hónapon 

belül volt köteles a Kormány elkészíteni. A végrehajtás felett folyamatos felügyeletet 

biztosított az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága147. 

Az addig beérkezett kérelmek elbírálását azonban - ami közel 450 db volt - a Bíróság 

nem függesztette fel, ezzel is jelezve, hogy amíg az állam nem kezdi el kidolgozni a 

probléma megoldását, az ügyek folynak tovább. A magyar állam tehát lépéskényszerbe 

került. A szakértők 2015-ben 3 000-3 500-ra becsülték a magyar beadványok számát, az 

addigi összesített kárérték több mint 450 millió forint volt.148 

 
146 EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGAVARGA ÉS MÁSOK kontra MAGYARORSZÁG 

ÜGY (14097/12., 45135/12., 73712/12., 34001/13., 44055/13. és 64586/13. számú kérelmek). 
147 A Miniszteri Bizottság az Európa Tanács döntéshozó szerve, amely a tagállamok 

külügyminisztereiből, vagy azok Strasbourgban tartózkodó állandó diplomáciai képviselőiből áll. A 

Bizottság egyrészt kormányzati testület, ahol egyenrangú partnerek nemzeti szintű megközelítésben 

vitatják meg az európai problémákat, másrészt olyan fórum, ahol közös válaszokat fogalmaznak meg 

ezekre a kérdésekre. A Parlamenti Közgyűléssel együttműködve a Bizottság őrzi az Európa Tanács 

alapvető értékeit, valamint figyelemmel kíséri a tagállamok által vállalt kötelezettségek 

megvalósítását. 
148 Büntetés-végrehajtási Szervezet Évkönyve 2015. 6. 

Elérhető: https://bv.gov.hu/sites/default/files/vk%C3%B6nyv%202015%20v%C3%A9gleges.pdf. 
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A magyar Kormány által az Európa Tanács Miniszteri Bizottságához megküldött 

cselekvési tervek ismeretében a legfőbb kormányzati törekvés új büntetés-végrehajtási 

intézetek építése, illetve a korábban bezárt intézetek újraaktiválása volt. A cselekvési terv 

részletes ismertetése nélkül összefoglalva annyi állapítható meg, hogy a férőhelyeket 

kívánták bővíteni 2016-17-re, illetve átcsoportosítást terveztek a túlzsúfoltabb büntetés-

végrehajtási intézetekből a kevésbé zsúfoltakba. A Kormánynak 2010 óta megindult már 

egy férőhely-bővítési programja, azonban ez nem bizonyult elég hatékonynak, hiszen akkor 

a jogsértések nem lettek volna megállapíthatók ilyen mennyiségben. A Kormány cselekvési 

terve a börtönnépesség csökkentése érdekében két jogi lépésről is tájékoztatta a Miniszteri 

Bizottságot. Egyrészről a fogvatartotti létszám javulását remélte a reintegrációs őrizet 

jogintézményétől149, másrészről pedig attól az intézkedéstől, hogy a szabadságvesztés 

végrehajtásának megkezdésére a felhívást 2015. január 1. napjától a Büntetés-végrehajtás 

Országos Parancsnoksága (továbbiakban: BVOP) küldi meg az elítéltnek. Ezzel az újítással 

a szabadságvesztés-büntetést kiszabó ítéletek vonatkozásában már nem a megyei (fővárosi) 

törvényszékeken működő büntetés-végrehajtási csoportok adják ki, hanem a felhívásra 

hatáskörrel immár a BVOP rendelkezik.  Ebből kifolyólag az ítélet birtokában a BVOP 

közvetlenül kijelöli a fogvatartó intézetet, az elítélteknek nem a lakóhelyük szerinti megyei 

büntetés-végrehajtási intézetben kell jelentkezniük, hanem a legalkalmasabb intézet kerülhet 

kijelölésre.150 

Az ítéletben megállapításra került az EJEB által az Egyezmény 13. cikkének 

megsértése is, vagyis a hatékony jogorvoslat hiánya a hazai szabályozásban.  

Az egyezménysértő helyzet felszámolását célzó módosítások központi eleme a zsúfolt 

elhelyezési körülmények miatti jogsérelemmel arányban álló, hatékony kompenzációt 

biztosító hazai kártalanítási eljárás bevezetése volt. Ezt a cselekvési tervhez kiegészítve 

csatolta hazánk. Az Országgyűlés 2016. október 25-én törvényt fogadott el a büntetés-

végrehajtási intézetekben fennálló zsúfolt elhelyezési körülmények miatti kártalanításról. Az 

alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás feltételeiről a 2016. évi 

CX. törvénnyel módosított, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 

szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 10/A. §-ának 

rendelkezései szólnak. Kártalanítás jár a fogvatartás során a jogszabályban előírt élettér 

biztosításának hiánya és az ehhez esetlegesen kapcsolódó más, a kínzás, kegyetlen, 

embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmába ütköző elhelyezési körülmény által 

előidézett sérelem miatt. A kártalanítás minden egyes alapvető jogokat sértő elhelyezési 

körülmények között eltöltött nap után jár. A kártalanítás egy napra eső összege legalább 

 
149 A reintegrációs őrizetet az új Bv. kódex vezette be 2015. április 1-jével. Lényege, hogy a törvényi 

feltételeknek megfelelő fogvatartottak a szabadulásuk vagy a feltételes szabadságra bocsátás várható 

időpontja előtti legfeljebb hat hónapot az erre a célra kijelölt ingatlanban, így akár saját lakásukban 

tölthetik. A reintegrációs őrizetes egy 10 dkg-os távfelügyeleti eszközt kap a lábára, amelynek adója 

állandóan jeleket küld a legközelebbi bv. intézet központjába, mozgását folyamatosan nyomon 

követik és ellenőrzik. Az elítéltnek a reintegrációs őrizet teljes tartama alatt a bv. bíró által 

meghatározott helyen kell tartózkodnia, amelyet csak meghatározott célból és tartamban hagyhat el. 

E jogintézmény tehát az elítélt mozgási szabadságát, illetve a tartózkodási hely szabad 

megválasztásának jogát korlátozza, de tartama beleszámít a szabadságvesztésbe.  
150 JUHÁSZ ZSUZSANNA: Így enyhítené a Kormány a börtönök zsúfoltságát, in Szakma, 2016. 

március 2. https://jogaszvilag.hu/igy-enyhitene-a-kormany-a-bortonok-zsufoltsagat/, letöltve: 

2020.05.18. 

https://jogaszvilag.hu/igy-enyhitene-a-kormany-a-bortonok-zsufoltsagat/
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ezerkettőszáz forint, de legfeljebb ezerhatszáz forint. A kártalanítás iránti igény benyújtására 

az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott és védője, illetve, ha az elítélt vagy az egyéb 

jogcímen fogvatartott már szabadult, jogi képviselője is jogosult. Külön átmeneti 

rendelkezések vonatkoznak azon fogvatartottakra, akik panaszt nyújtottak be az Emberi 

Jogok Európai Bíróságához. Részükre, továbbá azok számára, akiknek az alapvető jogokat 

sértő elhelyezési körülményekből eredő sérelme a módosítás hatálybalépése előtt egy éven 

belül szűnt meg a törvény lehetővé teszi, hogy a múltban bekövetkezett sérelmeik 

orvoslására kártalanítás iránti kérelmet nyújthassanak be. Esetükben a kérelem benyújtására 

a módosítás hatálybalépésétől, vagyis 2017. január 1-jétől számított hat hónapon belül van 

lehetőség. Kártalanítási eljárás megindítására a jogalkotó egy 6 hónapos jogvesztő határidőt 

állapított meg, mely a kártalanítás alapját képező körülmények megszűnésétől számítandó, 

azzal, hogy ha az elítélt alapvető jogait sértő elhelyezési körülményekben átmenetileg, 

maximum 30 napig pozitív változás állt be (pl. biztosítva volt az elhelyezése során az előírt 

élettér), az nem jelenti az alapvető jogokat sértő körülmények megszűnését, azaz az elítélt 

kártalanítási igénye érvényesítésére nyitva álló határidő nem telik el. Az elítéltek tehát az új 

szabályozásból kifolyólag, ha alapjogi sérelem éri őket, csak akkor fordulhatnak nemzetközi 

szervezethez, ha ezt a hazai kártalanítási eljárást kihasználták.151 

Az EJEB 2016. november 23-án megállapította, hogy olyan új hazai jogorvoslatok 

bevezetése zajlik, amelyek alkalmasak lehetnek a panaszosok sérelmeinek orvoslására. Ez 

alapján most már az összes ilyen tárgyú kérelem vizsgálatát felfüggesztette. 

2016 végén még egy további módosítás is történt, amely a fogvatartottak életterére 

vonatkozóan változtatta meg a hazai szabályozást. A nemzetközileg elfogadott egy főre jutó 

minimum 4 négyzetméter előírásnak, a 24/2016. (XII. 23.) IM rendelet egyes büntetés-

végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról jogszabállyal tett eleget 

a jogalkotó. 

3. A JELENLEGI SZABÁLYOZÁS 

3.1. Ez akkor már a megoldás? 

Tegyük fel a kérdést. Az alapvető emberi jogi sérelmeket elszenvedettek ügyében sikerült-e 

megoldást találni? A büntetés eredetileg is felvázolt prevenciós céljához közelebb kerültünk-

e? A börtönviszonyok vajon javultak? Az emberi jogokat ért sérelmet vajon meg lehet 

fizetni? A kártalanítási eljárás lehetősége valóban jogorvoslatot jelent az alapvető jogokat 

ért sérelemért. Álláspontom szerint azonban a Kormány rossz oldalról közelítette meg a 

probléma megoldását. Érthető, hogy sürgető helyzetben kellett cselekednie és kidolgoznia 

egy hatékony kompenzációs lehetőséget, hogy a Strasbourgban születő marasztaló ítéletek 

ne terheljék még jobban az állam költségvetését. Ezzel a kártalanítási szabályozással 

azonban forintosítják egy-egy fogvatartott szenvedését. Új börtönök építése, illetve a 

férőhelyek bővítése ugyan megoldás lehet egy darabig, de a büntető igazságszolgáltatás 

újragondolása, megváltoztatása nem tartozott és jelenleg sem tartozik a Kormány törekvései 

közé. Ha a Btk. szankciórendszere továbbra is szabadságvesztés-centrikus marad, a 

 
151 CSERI PÉTER: Forintosítják a szenvedést – Az elítélteknek januártól nem kell Strasbourgig 

menniük a kártalanításért, in 168óra online, 2016. november 16.  

https://168ora.hu/itthon/forintositjak-a-szenvedest-az-elitelteknek-januartol-nem-kell-strasbourgig-

menniuk-a-kartalanitasert-8185, letöltve: 2020.05.17. 

https://168ora.hu/itthon/forintositjak-a-szenvedest-az-elitelteknek-januartol-nem-kell-strasbourgig-menniuk-a-kartalanitasert-8185
https://168ora.hu/itthon/forintositjak-a-szenvedest-az-elitelteknek-januartol-nem-kell-strasbourgig-menniuk-a-kartalanitasert-8185
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probléma újra és újra felszínre jön és emellett nem lehet szó nélkül elmenni. Pénzügyi 

oldaláról megvizsgálva a dolgot az államnak ez hosszú távon kedvezőtlen, ugyanis amíg a 

sérelmes helyzetek nem szűnnek meg, addig a fogvatartottak élni fognak a törvény adta 

lehetőséggel és kompenzációval. Ez pedig egyre jelentősebb kiadásokat jelent.  A törvényi 

szabályozás nem csak az én álláspontom szerint bukott meg, hanem a Kormány a 2019-20-

as évben maga is felismerte a következményeket.  

A kompenzáció ugyan megvalósul, de gyakorlatilag az emberi jogok semmibevétele 

történik. A pénz nem kárpótolhatja az ember lelki, fizikai sérelmeit. Pozitív adatként 

megemlítendő, hogy 2018-ra az átlagtelítettség mértéke 113%-ra csökkent az azt megelőző 

évi 129%-os telítettséghez képest152. A 2019-es évre vonatkozóan közzétett adatok szerint 

pedig az éves átlagtelítettség 112% volt, de ez továbbra is túltelítettséget jelent.153 A 

sérelmes körülmények azonban nem látszanak enyhülni. Ha rövid távon vizsgáljuk a törvény 

következményeit, a Kormány megspórolt jelentős kiadásokat azzal, hogy sikerült egy 

hatékony és gyors kompenzációs lehetőséget teremteni. Az eljárás bevezetése az ország 

költségvetésének is kedvezett, hiszen a hazai bíróság előtt a megítélt összegek nem olyan 

nagyságrendűek, mint az EJEB ítéleteiben. Továbbá itthon a perben felmerülő költségek sem 

az államot terhelik. Az EJEB-hez a magyarországi fogvatartási körülmények miatt 

benyújtott kérelmek száma 2016. év novemberéig meghaladta a 6.800-at. A strasbourgi 

bíróság 2015. március hó 10. napja és 2016. január hó 07. napja között – 10 hónap alatt – 11 

ügyben összesen 99 kérelmezőnek nem vagyoni kártérítés és költség címén 1.544.650 

eurót (közel 500 millió forintot) ítélt meg.154 Ezzel szemben a hazai eljárásban 2017. 

évben 650 ügyben mindösszesen kevesebb, mint 640 millió forint összegben került 

kifizetésre kártalanítás az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt. A 

fejenként átlagosan megítélt összeg láthatóan jóval alacsonyabb, mint korábban az EJEB 

által átlagosan megítéltek. Átlagban 1 millió forint alatt maradt, szemben a korábbi 5 

millióval.155 Hogy pontosan hol járnak ma a kifizetések, arra közzétett hivatalos statisztika 

nincs.156 

3.2. Mi az a „börtönbiznisz”? 

A szabályozás visszásságai akkor kezdtek kiéleződni, amikor az elítéltek és jogi képviselőik 

a hazai bírósághoz is tömegével kezdtek el fordulni. Miért is ne tették volna? Minden joguk 

megvolt hozzá a jogszabályból eredően. A túlzsúfoltság enyhült ugyan az intézkedéseknek 

köszönhetően, de korántsem szűnt meg. Az átlagos telítettség így is 100% felett van és 

továbbra is nőni fog, hiszen a szankciórendszer változatlan, így a kibővített férőhelyek is 

 
152 Börtönstatisztikai Szemle 2019/1 7. 
153 Börtönstatisztikai Szemle 2020 6. 
154 DR. WERNER ZSOLT: Jogértelmezés és gyakorlat az alapvető jogokat sértő elhelyezési 

körülmények miatti kártalanítási eljárásban. 1. https://www.mabie.hu/index.php/cikkek-

tanulmanyok/156-dr-werner-zsolt-jogertelmezes-es-gyakorlat-az-alapveto-jogokat-serto-

elhelyezesi-korulmenyek-miatti-kartalanitasi-eljarasban, letöltve: 2020.05.21. 
155 BARNA BARBARA: Kényelmetlen börtönök? - Kártérítés alapvető jogokat sértő elhelyezési 

körülmények miatt - A Szögi család ügyének margójára, in Jogi Fórum, 2019.04.10. 

https://www.jogiforum.hu/hirek/40349, letöltve: 2020.05.18. 
156 SEPSI TIBOR: Három ábra a magyar börtönhelyzetről héjáknak és galamboknak, in Így írnánk mi 

https://igyirnankmi.atlatszo.hu/2020/02/04/harom-abra-a-magyar-bortonhelyzetrol-hejaknak-es-

galamboknak/ letöltve:2020.10.20. 

https://www.mabie.hu/index.php/cikkek-tanulmanyok/156-dr-werner-zsolt-jogertelmezes-es-gyakorlat-az-alapveto-jogokat-serto-elhelyezesi-korulmenyek-miatti-kartalanitasi-eljarasban
https://www.mabie.hu/index.php/cikkek-tanulmanyok/156-dr-werner-zsolt-jogertelmezes-es-gyakorlat-az-alapveto-jogokat-serto-elhelyezesi-korulmenyek-miatti-kartalanitasi-eljarasban
https://www.mabie.hu/index.php/cikkek-tanulmanyok/156-dr-werner-zsolt-jogertelmezes-es-gyakorlat-az-alapveto-jogokat-serto-elhelyezesi-korulmenyek-miatti-kartalanitasi-eljarasban
https://www.jogiforum.hu/hirek/40349
https://igyirnankmi.atlatszo.hu/2020/02/04/harom-abra-a-magyar-bortonhelyzetrol-hejaknak-es-galamboknak/
https://igyirnankmi.atlatszo.hu/2020/02/04/harom-abra-a-magyar-bortonhelyzetrol-hejaknak-es-galamboknak/
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megtelnek. Mivel az alapprobléma nem szűnt meg a fogvatartottak a hazai jogorvoslati 

lehetőséggel éltek. Rendszerint ezek a kártalanítási eljárások sikerrel zajlottak az elítéltek 

szempontjából, azonban ez az állam kiadásait nagymértékben növelni fogja hosszútávon. 

Holott az új szabályozás célja ennek az elkerülése is lett volna. 

A túlzsúfoltság miatt csak „heringpénzként” emlegetett kártalanítás aktuálisan, 2020-

ban érte el azt a szintet, hogy a jogszabályt már nem találta az állam elfogadhatónak és a 

jogorvoslati eljárásokra visszaélésekként hivatkozott. Az elítéltek számára ugyanis a 

túlzsúfoltság okán nem tudták biztosítani a büntetés-végrehajtási intézetek a jogszabályban 

előirt életteret, így kis túlzással élve kockázat nélkül indítottak a fogvatartottak kártalanítási 

eljárást. Három évvel a kártalanítási törvény hatályba lépése után a köznyelvben – a 

kormányzati kommunikáció eredményeként – „börtönbiznisz” néven kezdett elterjedni a 

kártalanítási eljárások és az ennek kapcsán megítélt összegek ügye. Itt említeném meg, hogy 

a kártalanítási eljárás során nem kötelező a jogi képviselet, de az elítéltek nagy része jogi 

képviselővel bocsátkozik ilyen eljárásba. Érthető módon a sikeres eljárásokból az ügyvédek 

is pénzhez jutottak. A sikeres eljárásra pedig gyakorlatilag előre számítani lehetett, hiszen a 

jogsértés nem szűnt meg, így kockázat nélkül indíthattak eljárást az elítéltek. Az ügyvédek 

egy majdnem garantált sikerű eljárásban képviselték ügyfeleiket. A „börtönbiznisz” 

kifejezést azért kezdték el használni, mert amely esetben az elítélt jogi képviselettel élt, az 

ügyvédi irodáknak nyilvánvalóan megvolt a díjazásuk, amit a fogvatartott a megítélt 

összegből fizetett ki. Ebből az irodák – hangsúlyozom a teóriák szerint – egyre több hasznot 

próbáltak húzni. A kifejezés a sajtóban terjedt el, de valójában nem másról, mint egy 

alkotmányos és nemzetközi kötelezettségből fakadó feladat ellátásáról van szó, amely az 

utóbbi időben politikai felhangot kapott. Vitatni a tényeket nem lehet. Ha nem állna fent az 

alapvető emberi jogok megsértése, nem lenne miért eljárást indítani. Filozofálni lehet azon, 

hogy Magyarországon melyik ügyvédi iroda, milyen mértékű hasznot húzott ebből, de úgy 

gondolom, hogy a jogi képviselők azért küzdöttek, hogy az ügyfelük megkapja azt a 

kompenzációt, ami a törvényi szabályozásból adódóan jár neki. Még ha az összeggel nem is 

tudták enyhíteni az elítélt által átélt, a szükséges mértéknél jóval nagyobb gyötrelmet.157 A 

Kormány álláspontja szerint viszont nem kíván a továbbiakban milliókat fizetni az állam a 

fogvatartottaknak. 

Megítélésem szerint – szemben a Kormány álláspontjával – a nevezett jogorvoslati 

eljárások nem a joggal való visszaélés, hanem a joggal való élés esetei. A Kormány nem 

látta vagy nem akarta előre látni ennek a törvénynek a következményeit. Megjegyzendő, 

hogy emellett igyekezett a túltelítettséget is orvosolni, ezért feltételezhette, hogy a 

kártalanítási eljárások nem lesznek olyan tömegesek, mint a nemzetközi fórum előtti ügyek 

száma és nem is fognak olyan mértékű összegeket megítélni egy hazai eljárásban, mint 

Strasbourgban.  

4. ISMÉT ÚJ SZABÁLYOZÁS SZÜKSÉGES? 

4.1. A szabályozás visszáságainak felismerése és a jogalkotó reakciója 

 
157 DR. NEHÉZ-POSONY KATA: BÖRTÖNBIZNISZ. 

 https://nehez-posony.blog.hu/2020/02/25/bortonbiznisz, letöltve: 2020.05.18. 

https://nehez-posony.blog.hu/2020/02/25/bortonbiznisz
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A magyar Kormány 2020 február 17-én nyújtott be egy törvényjavaslatot158, amit az 

Országgyűlés elfogadott, és megszületett a 2020. évi IV. törvény A börtönzsúfoltsági 

kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan 

intézkedésekről. Ez a törvény felfüggesztette 2020. június 15-ig a már megítélt kártalantások 

kifizetését az elítélteknek, amelyet a korábbi törvény alapján ítéltek meg. Továbbá 

felszólította a Kormányt, hogy dolgozzon ki 2020. május 15-ig egy új szabályozási 

rendszert. A Kormány egy nemzeti konzultációt is tervezett 2020 tavaszára, amelyen a 

kártalanításokkal kapcsolatos visszaélésekről, a már említett „börtönbizniszről” kérték volna 

ki a lakosság véleményét. Ez azonban mivel a COVID-19 (koronavírus) világjárvány 

hazánkat is elérte, lekerült a napirendről. A járványhelyzet a mai napig fennáll. Ennek okán 

a téma, és az ebből adódó, 2020. év elején érezhető társadalmi feszültség háttérbe szorult, és 

természetesen a nemzeti konzultáció megtartására is feltehetően csak a járványhelyzet 

megszűnése után fog sor kerülni. A fogvatartottak helyzetéről, jogorvoslati lehetőségekről, 

életkörülményeiről társadalmi vitát kezdeményezni lehet ugyan, de roppant kockázatos. Ez 

kifejezetten egy olyan téma, ahol kevéssé számíthatunk a közbölcsesség elvére. Abban a 

formában pedig ahogyan a Kormány tervezte a nemzeti konzultációt az adott kérdésben, 

kifejezetten károsnak és kontraproduktívnak tartom. A kártérítési igény igenis jogos az 

elítéltek részéről, de sajnos nem ez ad választ az embertelen bánásmód problémájára. 

Ugyanígy csak részben segíthet a börtönhelyek számának növelése. Az igazán üdvözítő 

lépés egy átfogó Btk-módosítás lehetne a szankciórendszert illetően. Legalább ilyen fontos, 

hogy azon elítéltek számára, akiknél ez lehetőségként fennáll, a társadalomba való 

visszailleszkedést a mindenkori szabályozás hatékonyan segítse. Az továbbá, hogy a 

Kormány törvényben függesztette fel a jogerős eljárások során megítélt kártérítések 

kifizetését a jogkövető állampolgárok számára nem fest jó példaként az igazságszolgáltatás 

tekintetében.  A kártérítések felfüggesztése szembe megy a jogbiztonság alapelvével, hiszen 

az állam nem hajtja végre a jogerős ítéleteket.159 

4.2. A folyamatban lévő intézkedések 

A dolgozatomban bemutattam a fogvatartottak életkörülményeire vonatkozó szabályok 

változásait, amely alapján megállapítható, hogy a szabályozás meghatároz egy minimum 

értéket, viszont ez még mindig a nemzetközileg általánosan elfogadott előírás alatt van.  Az 

egyik nagy probléma volt a fogvatartottak életkörülményeit érintő szabályozás tekintetében, 

hogy megfelelő hazai jogorvoslati lehetőség nem volt biztosított a rabok számára, akik 

emberi jogsérelmet szenvedtek. A EJEB-hez fordulás ezért is vált tömegessé, hiszen a 

nemzetközi fórum adott lehetőséget az ügyeik elbírálására. Ezt kiküszöbölve a magyar állam 

egy jogorvoslati lehetőséget emelt be a jogszabályba. Ez a lehetőség mindent összevetve 

nem bizonyult hatékonynak annak kapcsán, hogy a körülmények javuljanak, csupán pénzben 

fizettek a jogsérelmekért. Ha leegyszerűsítve értékeljük a jelenlegi szabályozás 

megnyilvánulását a gyakorlatban: sérülhetnek az emberi jogok, ha megfizetjük a kárt. Ez az 

egyszerű kijelentés természetesen helytelen, de álláspontom szerint jól érzékelteti, amit a 

 
158T/9241. számú Törvényjavaslat: A börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések 

megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről. 
159 HERCZEG ZSOLT: A bíróságon megnyert pénzből automatikusan levonják a károsultaknak járó 

összeget. https://infostart.hu/belfold/2020/01/16/a-birosagon-megnyert-penzbol-automatikusan-

levonjak-a-karosultaknak-jaro-penzt letöltve:2020.10.15. 

https://infostart.hu/belfold/2020/01/16/a-birosagon-megnyert-penzbol-automatikusan-levonjak-a-karosultaknak-jaro-penzt
https://infostart.hu/belfold/2020/01/16/a-birosagon-megnyert-penzbol-automatikusan-levonjak-a-karosultaknak-jaro-penzt
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kártalanítási eljárások kapcsán helytelennek vélek. Ezt a jogorvoslati lehetőséget az állam 

azonban nem ezen következtetés mentén vélte tarthatatlannak. Saját maga „csapdájába” esett 

a Kormány azzal, hogy a körülmények nem javultak, de a jogorvoslattal, aki tehette, élt. 

Megoldásként egy jogbiztonságot sértő törvény született, amely továbbra sem szünteti meg 

a túlzsúfoltság okozta helyzetet. A törvény alapján az összeg közvetlenül az elítélthez kerül 

– ha fogva van tartva, letéti számlára –, és nem lehet sem ügyvédi letéti számlára, sem 

hozzátartozójának utalni.160 Ezt a visszaélések miatt szabályozzák így a törvény miniszteri 

indoklása szerint. Felmerül a kérdés, hogy milyen képet fest az emberek számára az, ha a 

Kormány nyíltan visszaéléssel gyanúsítja az ügyvédeket? Más ügyekben miért lehet ügyvédi 

letéti számlára utalni? Ez nyújthat egy olyan nézőpontot is a közvélemény számára, hogy az 

ügyvédeknél nincs biztonságban a pénze az elítéltnek, viszont ez alapján, hogy adjon 

bizalmat az ember az őket képviselőknek? További nehézség, hogy ha az elítélt a büntetés-

végrehajtási intézet által kezelt letéti számlára kapja a pénzt, abból aztán automatikusan 

levonják a tartásra fordított költséghez való hozzájárulás napi összegét; a végrehajtás alá 

vont követelések, a kártérítési eljárás szerint megállapított kár összegét; a gyógyszer, illetve 

az egészségügyi ellátások költségét; a szükségleti cikkek vásárlására fordított összeget; a 

kimaradás, az eltávozás, a látogató bv. intézeten kívüli fogadása, valamint a rendkívüli 

eltávozás idejére fogvatartott részére kiutalandó összeget; a többletszolgáltatások díját is és 

havonta levonják a szabadulásra félretett összeget is.161 A megítélt összeg kapcsán a 

rendelkezési jog jelentős mértékben korlátozódik. Így a kártalanítási összeg, amelyet 

kompenzációként ítélnek meg még ezt a funkcióját sem tudja betölteni, hiszen mire az elítélt 

szabadul az összeg is jelentősen lecsökken. 

Ezeket a problémákat a Kormány jelenleg törekszik kiküszöbölni. Először is a 

férőhelyek bővítése 2020-ban látványos. A Kormány sürgős cselekvésre kényszerítette 

magát az elfogadott törvényben162. 2020 szeptemberére a telítettségi mutatók a törvény 

szerint nem haladhatják meg a 100%-ot. Elkerülhetetlen volt, hogy foglalkozzanak a 

helyzettel és a tömeges jogsértő helyzetek felszámolását célozzák meg. Felmerül a kérdés, 

hogy ténylegesen jó megoldást választott-e erre a Kormány. Az év eleji tervek szerint a 

férőhelyek bővítése konténerbörtönök építésével fog megvalósulni. Több szempontból is 

problémás ez a rabok tartós elszállásolásának céljából, és nem utolsó sorban költséges is. A 

lakókonténerek börtön céljára való átalakítása a speciális elhelyezési körülmények és 

biztonsági előírások miatt drágább, mint börtönt építeni. Igaz viszont, hogy gyorsabb. Ez 

mindenképpen szükségmegoldásnak tekinthető, nem pedig véglegesnek. Ezen börtönök 

alkalmazása a fogház fokozatban vagy szabálysértési elzárásukat töltő rabok tekintetében 

lehet megoldás. A munkaerő hiánya szükségképpen felmerül az adott szituációban. Az új 

börtönökhöz új személyzet is szükséges, mivel átcsoportosítással ezt nem lehet megoldani, 

a büntetés-végrehajtást ugyanis évek óta súlyos munkaerőhiány sújtja. Ennek megoldási 

lehetőségeire és problémájára a dolgozatban nem kívánok részletesen kitérni. A kellő 

 
160 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 

szabálysértési elzárás végrehajtásáról 10/A. § (5) a). 
161 PINTÉR LUCA: Csak a szalagcímeken milliomosok a kártalanítást nyert gyilkosok 

https://index.hu/belfold/2019/08/07/bortonkorulmenyek_borton_kartalanitas_milliok/ letöltve: 

2020.10.18. 
162 2020. évi IV. törvény a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések 

megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről. 

mailto:pinterl@mail.index.hu?subject=http://index.hu/belfold/2019/08/07/bortonkorulmenyek_borton_kartalanitas_milliok/&cc=cikkszerzonek@mail.index.hu
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légtér biztosítását, a hőszigetelést a feltételezések szerint nem lehet az előírásoknak 

megfelelően megoldani, és nem vezetnek el a végleges megoldáshoz, vagyis a 

túlzsúfoltság tartós csökkentéséhez.163A büntetés-végrehajtás által a nyáron közzétettek 

szerint Állampusztán, Pálhalmán, Sopronkőhidán és Szegeden 110, Tökölön 220, 

Baracskán, Veszprémben 330, Kiskunhalason, Tiszalökön 440, Miskolcon 550 fő 

fogvatartott befogadására alkalmasak azok az új intézeti épületszárnyak, melyeket 2020. 

július 13-án a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben adott át Varga Judit 

igazságügyi miniszter. Az elkészült beruházások a büntetés-végrehajtási intézetek 

telítettségét – várhatóan 2020 szeptemberében – 100% alá csökkentik. A fogvatartottak 

elhelyezésére szolgáló alapterület összesen 25.950 m²-rel bővült. A beépített 

acélszerkezetet tömege 510 tonna, a kialakított gipszkarton falak területe 18 ezer m².164 Az 

új körletek mindegyike rendelkezik fürdő-, foglalkoztató- és egészségügyi helyiségekkel, 

személyzeti irodákkal. Az év eleji feltételezéseket a Büntetés-végrehajtás Országos 

Parancsnoksága cáfolta, mivel hangsúlyozta, hogy az Európai Unió által támasztott 

szabványoknak és előírásoknak is megfelelnek az átadott börtönök, és a súlyos 

munkaerőhiány sem valós.165 Hivatalos közzétett pontos adatok nincsenek a jelenlegi 

zsúfoltsági állapotról, amire utalnék, és a tényleges viszonyok, mivel még csak a 

közelmúltban történt az új intézetek átadása, nincsenek tisztázva hitelesen. 

Megemlíteném, hogy a Kormány, jelen dolgozat írásakor, egy benyújtott 

törvényjavaslattal166 igyekszik rendezni a kártalanítási eljárás szabályait. A javaslat szerint 

a törvényben167 - egyebek mellett – egy önálló fejezetet szentelne a jogalkotó a 

kártalanítási eljárás jogintézményének, valamint a Bv.tv. Az alapvető jogokat sértő 

elhelyezési körülmények miatti panaszt alcímű 144/B §-át hatályon kívül helyezné. Az 

indokolás szerint „Bevezetését az a törekvés indokolta, hogy olyan mechanizmust is meg 

kívánt teremteni a jogalkotó, amely preventív jogorvoslatot is jelent a kompenzáció 

nyújtására alkalmas vagyoni kártalanítás mellett, vagyis a bv. intézetnek olyan 

kötelezettséget is kellett előírni, amely alapján biztosítania kell, hogy a sérelmes elhelyezési 

körülményt a bv. szervezeten belül meg tudja szüntetni. Mindezen okokból magát az 

intézményt a törvényjavaslat nem tartja meg, ugyanakkor az intézményt életre hívó 

követelmények, melyek azt hivatottak biztosítani, hogy a bv. intézet az elhelyezési 

körülményekkel kapcsolatos sérelmeket mihamarabb orvosolja, intézkedési kötelezettség 

formájában fennmaradnak”.168 A teljesség igénye nélkül, néhány főbb pontot kiragadva a 

javaslatból úgy gondolom, hogy az állam célja a sérelmes helyzetek mielőbbi 

megszüntetése, és a kártalanítási eljárás pontosabb törvénybe foglalása. Szükséges 

azonban, hogy kötelezettségének ne csak adminisztratív úton tegyenek eleget a probléma 

 
163A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG: Mi a gond a konténerbörtönökkel? 
164Büntetés-végrehajtás/Bv. Intézetek: Tíz büntetés-végrehajtási intézetben 2750 új férőhely - 

megszűnik a börtönök túltelítettsége, https://bv.gov.hu/hu/intezetek/bvszervezet/hirek/3825. 
165Büntetés-végrehajtás/Sajtószoba/Közlemények: A BvOP cáfolja a Magyar Helsinki Bizottság 

állításait, https://bv.gov.hu/hu/sajtokozlemenyek/3835. 
166 T/13954 számú törvényjavat A börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő 

visszaélések megszüntetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról. 
167 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 

szabálysértési elzárás végrehajtásáról (Bv.tv.). 
168 T/13954 számú törvényjavat A börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő 

visszaélések megszüntetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról. 
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megoldása kapcsán, hanem a gyakorlatban az átadott intézetek valóban alkalmasak 

legyenek a férőhelyek számának növelésére, és a körülmények megfelelőek legyenek. A 

kártalanítási összegből levont költségek problémájával – mint arra már utaltam – is 

foglalkozik az említett törvényjavaslat. A javaslat szerint „A Bv. tv. 134. §-a a következő 

(4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki: „(4a) Az alapvető jogokat sértő elhelyezési 

körülmények miatti kártalanítás keretében kifizetett összegből nem vonható le a) az elítélt 

tartására fordított költséghez történő hozzájárulás, b) a szabadulás idejére tartalékolandó 

összeg, c) az elítélt által e törvény alapján megtérítendő költség és az általa igénybe vett 

jogszabályban meghatározott többletszolgáltatások díjai és költségei, és d) az elítélt 

egészségügyi ellátása körében felmerülő költség vagy díj. (4b) Az alapvető jogokat sértő 

elhelyezési körülmények miatti kártalanítás keretében kifizetett összeg a Vht. 73/A. §-ára 

tekintettel végrehajtás alá vonható, ideértve a 144. § alapján megállapított kártérítési 

kötelezettséget is.” „A kártalanítás címén kapott összeg felhasználásának korlátozásával 

biztosítható az, hogy ha az elítéltnek nincsen semmilyen tartozása, akkor a kártalanításként 

kapott összeg rendelkezésére álljon a szabadulásakor, így hozzájárulva ahhoz, hogy 

törvénytisztelő életet élhessen és vissza tudjon illeszkedni a társadalomba.” Így tehát a 

kompenzáció eléri célját, de továbbra is csak szabaduláskor.  

4.3. Megoldási javaslatok  

Elsősorban, amire feltétlenül szükség lenne a zsúfoltság tartós megszüntetésének érdekében, 

az egy átgondolt Büntető Törvénykönyv módosítás azon bűncselekmények esetében, ahol a 

jogalkotó szabadságvesztés büntetéssel szankcionál. Nyilvánvalóan nem az összes 

bűncselekményre értendő egy alternatív büntetés kiszabása, hiszen a súlyos bűntetteknél erre 

nincs lehetőség és szükséges, hogy aki valójában veszélyes a társadalomra őt 

szabadságvesztésre ítéljék. A bíróságnak azonban kevés cselekmény esetén van lehetősége 

más büntetéssel súlytani, hiszen a törvény legtöbb esetben szabadságvesztést követel meg 

és az időtartam meghatározásánál is a középmértékből kell kiindulni. Példaként 

megemlíteném, hogy véleményem szerint a kábítószeres bűncselekmények tekintetében 

nagyon szigorúan szankcionál a törvény, adott esetben olyan büntetési tétellel, mint egy 

emberölést.169 A visszatartó erő szükséges hiszen a cselekmények súlya jelentős, de tegyük 

fel a kérdést: nem lenne-e hatásosabb egy erre kialakított intézménybe utalás és gyógyítás?  

Természetesen alternatív büntetésként, amikor az igazságszolgáltatás az elkövetővel 

szemben úgy ítéli meg, ez is elegendő. Az alternatív büntetések körét folytatva egy 

megszervezett közérdekű munka is megfelelő büntetés lehet helyenként a szabadságvesztés 

helyett. Lényegesnek tartom, hogy ezen büntetések elérjék valóban a céljukat, és így nem 

kell adott esetben szükségtelenül börtönre ítélni az elkövetőket. Az elzárás jogintézményét 

a büntetőjogban célszerű lenne újra átgondolni és megvizsgálni, valóban szükséges-e ez a 

szankció a Btk-ban. 

A közelmúltban történt Btk. módosítás, amit az Országgyűlés elfogadott, a feltételes 

szabadságra bocsátás kizárását szélesebb körben teszi lehetővé, amely véleményem szerint 

szükségtelen volt, és a fogvatartottak elhelyezését illetően is nehézségeket okozhat.  

A törvénymódosítással párhuzamosan, ha nem is véglegesen oldja meg a problémát, 

de mindenképpen szükség lenne arra, hogy a férőhelybővítések ténylegesen 

megvalósuljanak. A bővítések jelenleg zajlanak, ami pozitív, azonban a választott megoldás 

 
169 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről. 
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álláspontom szerint nem a legmegfelelőbb. A börtönök építése nem mondható népszerű 

lépésnek egy államban, azonban a feladatokhoz hozzá tartozik. Sürgősségi megoldást 

találtak, de új börtönök építése jelen esetben konténerbörtönök építését jelenti. Az ezzel 

kapcsolatos vélemények megoszlanak és mivel sok tapasztalat még nincs így a jövő fogja 

eldönteni, hogy ezen börtönök elérik-e céljukat. Végleges megoldásnak saját véleményem 

szerint nem mondható, egyrészt mivel ezek is betelnek egyszer, másrészt pedig a 

konténerbörtönökkel kapcsolatos eddigi tapasztalatok alapján, hiszen azok eredetileg 

ideiglenes elszállásolásra lettek kitalálva. Megoldásként inkább a börtönöket korszerűsíteni 

kellene, illetve rendes épületekként megépíteni ezeket az intézeteket. Tartósabbak és 

olcsóbbak is, hiszen a konténerbörtönöket a szigorú biztonsági előírások miatt drágább is 

megépíteni.170  

Mindent összevetve kijelenthető, hogy a témában nem született megnyugtató 

megoldás, illetve a kifizetések felfüggesztését 2020. december 31-ig a Kormány 

meghosszabbította, ezzel egészen az év végéig fenntartva a bizonytalan jogi helyzetet.171 A 

túlzsúfoltság problémáját és az abból adódó jogsérelmeket kiemelten kell kezelni. Az 

igazságérzet mellett itt mutatkozik meg igazán az alapvető emberi jogok kiemelt fontossága, 

amelyek kivétel nélkül megilletnek mindenkit. Fontosnak tartom, hogy egy jogállamban ne 

kezeljék az emberi jogokat másként egy bűncselekményt elkövető személy esetében. Ha 

sérti az állam egy ember alapvető jogát, azért vállalnia kell a felelősséget, hiszen az 

Alaptörvény, az egész jogrendszer alapja írja elő ennek tilalmát. A felelősségvállalás pedig 

a sérelmes helyzet megszüntetésével és nem annak pénzben való megváltásával kezdődik. 

A férőhelyek bővülnek de nagy kérdés, hogy ez mennyire végleges megoldás a jövőt 

illetően. A dolgozatom címében feltett kérdésre reflektálva, a következtetéseket levonva: az 

emberi jogokat pénzben megváltani nem lehetséges, és nem is lehet cél, de egy 

kompenzációra szükség van, amit a kártalanítási összegek útján lehet leghatékonyabban 

elérni. Mindezek mellett a túlzsúfoltság problémáját tartósan kell megszüntetni, hogy ezt a 

kérdést a jövőben ne lehessen feltenni a fogvatartottak életkörülményeit illetően.  
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FRANK MÁTÉ 

A SZEMÉLYISÉGVÉDELEM KIHÍVÁSAI AZ EGÉSZSÉGÜGY TERÜLETÉN - 

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÉLET, TESTI ÉPSÉG, EGÉSZSÉG 

VÉDELMÉRE 

 

BEVEZETŐ GONDOLATOK172 

A polgári jog személyi és vagyoni viszonyok sokaságából áll. Polgári Törvénykönyvünk 

(2013. évi V. tv., továbbiakban: Ptk.) e viszonyokat a mellérendeltség és egyenjogúság elve 

szerint szabályozza (Ptk. 1:1. §). A személyiségvédelemnek kardinális szerepe van a 

személyi viszonyok szabályozása körében, hiszen a modern társadalmak jogrendszereinek 

egytől-egyig fontos célkitűzése az emberi személyiség kiteljesedésének a biztosítása, azaz 

az ember és más jogalanyok személyiségének, valamint az azt alkotó egyes személyiségi 

jogoknak a védelme.173 A Ptk. a személyiségi jogok általános védelmével operál, így a 

törvény a személyhez fűződő jogok mindennemű megsértését tilalmazza (Ptk. 2:42. §). E 

jogok abszolút szerkezetére tekintettel mindenki köteles a tiszteletben tartásukra és a 

megsértésüktől való tartózkodásra. Az élet, testi épség, egészséghez fűződő nevesített 

személyiségi jog vonatkozásában, ugyanakkor említhetünk olyan szituációkat, amikor 

megsérül e személyes jog, de valamely jogellenességet kizáró körülmény fennállása folytán 

e jogsértésekért nem állapítható meg a polgári jogi felelősség. 

A személyiségi jogok részleteiben történő vizsgálata kiemelkedően fontos 

napjainkban, hiszen e jogokat maga a törvény nem definiálja, tartalommal való kitöltésüket 

a bírósági jogalkalmazásra bízza a jogalkotó. A technika fejlődése a személyiségi jogok 

korlátozásának, megsértésének újabbnál-újabb módszereit teszi lehetővé, ezért a bírói 

gyakorlatban e területen kifejezetten fontos a tisztánlátás és a következetesség. Napjaink 

modern technológiai vívmányai nagy mértékben hozzájárulhatnak életünk 

megkönnyítéséhez, precízebb megszervezéséhez a hatékonyság és a precizitás magasabb 

fokra emelésével. Mindezzel párhuzamosan, e technikai fejlődés a személyiségi jogok 

korlátozásának, megsértésének egyre újabb módszereit teheti lehetővé. Ez a tendencia 

előirányozza a személyiség további szeleteinek védelmét, például az információs jogok 

elismerése kapcsán vagy elegendő csupán a mesterséges intelligencia vezérelt autonóm 

technológiák és a jogi felelősség kérdéskörére, problematikájára gondolni, amely 

 

172 Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-19-2-I-SZE-8 kódszámú Új 

Nemzeti Kiválóság Programjának szakmai támogatásával készült. 

Dolgozatomban felhasználtam a Széchenyi István Egyetem kezelésében lévő GINOP-2.3.4.-15-2016- 

00003 azonosító számú projekt keretében végzett kutatási eredményeimet is. 
173 HAVASI PÉTER: A személyek polgári jogi védelmére vonatkozó szabályozás kritikai elemzése, 

javaslat az új szabályozásra, in Polgári Jogi Kodifikáció, IV. évfolyam, 1. szám, 10-18., 10. 
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valamennyi jogterület vonatkozásában a megoldás kidolgozásának az igényével jelentkezik 

a jogalkotó irányába. 

Dolgozatomban vázlatosan áttekintem a személyiségvédelem magyar magánjogbeli 

kialakulását, az 1928. évi magánjogi törvényjavaslattól kezdődően, a korábbi Ptk. (1959. évi 

IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről, továbbiakban: régi Ptk.) személyiségvédelmi szabályai 

és nem vagyoni kártérítésén át egészen napjaink szabályaiig. Vizsgálat alá veszem a Ptk. 

által bevezetett személyiségvédelmi generálklauzula hazai bírósági joggyakorlatbeli 

értelmezését, valamint annak érvényesülését. E vizsgálatot a Ptk. által espressis verbis 

megjelölt személyiségi jogok közül az élet, testi épség, egészséghez fűződő nevesített 

személyiségi jogra koncentrálom. Célom, az élet, testi épség, egészséghez fűződő 

személyiségi jog tekintetében az e jog immanens lényegét tartalommal kitöltő bírósági 

„esetjog” feltérképezése, komplex kiértékelése annak érdekében, hogy ezzel a megjelölt 

személyiségi jog, - terjedelmi korlátokon belüli -, de lehető legteljesebb jelentését adhassam 

meg. Ezt a folyamatot a Ptk. 2:43. § a) pontjában megnevezett jog megsértésének egy 

speciális esetkörén, az orvosi mulasztások és az eredményük következtében felmerülő 

polgári jogi igények kérdéskörén keresztül végzem el. Az egészségügyi szolgáltatások során 

bekövetkező károkozások leggyakrabban előforduló eredőtényezőjével, az orvosi 

műhibával, diagnosztikai tévedéssel és e cselekmények során felmerülő kártételek, polgári 

jogi felelősségi szempontból történő értékelhetőségének kérdéskörével foglalkozom.  

Mind ennek keretében górcső alá veszem általánosságban az orvos kártérítési 

felelősségét, valamint az orvosi mulasztások következtében keletkező felelősségi igényeket, 

az ezek orvoslásának hazai „esetjogban” kialakult gyakorlatát, továbbá a felelősségi 

kérdések körében kitérek, - a XXI. század technikai vívmányainak eredményeképpen 

létrejövő lehetséges jogsértések új válfajára -, a mesterséges intelligencia által vezérelt 

orvosi diagnosztikai eszközök keretében. 

1. A SZEMÉLYISÉGVÉDELEM MÚLTJA ÉS JELENE 

1.1. A személyiségvédelem csomópontjai a magyar magánjogban 

A személyiségi jogok kategóriája fiatal területként jelentkezik a magánjog terrénumában, 

hiszen e jogfilózófiai kategóriáról csupán két évszázada beszélhetünk és a magánjogban 

megjelenő, ez irányú konkrét szabályok léte még ennél is későbbi időpontra datálható.174 A 

személyiségvédelem hazai kialakulása szempontjából mindenképpen ki kell emelni az 1928. 

évi magánjogi törvényjavaslatot. A törvényjavaslat saját korát megelőzve rendelkezett a 

személyiségvédelem általános szabályáról,175 mely generálklauzulát a Ptk. lényegi 

változtatások nélkül, tulajdonképpen napjainkban is alkalmazza.  

A magyar magánjogban a személyiségi jogok fejlődési folyamata lényegesen 

bátortalanabbul ment végbe, mint más európai államok esetében.176 Ennek eredője 

lényegében abban fogható meg, hogy a magyar jogtudományban sokáig vitatott volt, hogy a 

személyiségi jogok védelme egyáltalán a polgári jogra tartozik-e, a magánjognak kell-e 

 
174 SZÉKELY LÁSZLÓ: A személyiségi jogok hazai elmélete, Elte Eötvös Kiadó, 2011, Budapest, 19. 
175 Mtj. 107. § Mindenkinek joga van arra, hogy a törvények és mások jogainak a korlátai között 

személyiségét szabadon érvényesíthesse és hogy ebben őt senki se háborítsa. 
176 BÍRÓ György (szerk.): Általános tanok és személyek joga, Novoni Alapítvány a Magánjog 

Fejlesztéséért, 2014, Miskolc, 235.  
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ellátnia, s betölteni e funkciót. Továbbá nem vehető figyelmen kívül az a tény sem, hogy az 

1950-es években a személyiségi jogok kérdésköre alapjaiban háttérbe szorult, a kor politikai 

és világnézeti felfogásának köszönhetően.177 A személyiségi jogok jogi szabályozása és 

védelemben részesítése az 1970-es évekre azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott és 

világszerte egyre jelentősebbé vált, így Magyarországon is hangsúlyossá vált jogpolitikai 

szempontból.178 Az 1977. évi IV. törvény (a Magyar Népköztársaság Polgári 

Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről, 

továbbiakban: I. Ptk. Novella)179 a régi Ptk.-ba foglalt normák nagymértékű és látványos 

újraszabályozását eredményezte, ugyanis a személyiségi jogokra vonatkozó fejezet 

valamennyi szakaszát módosította és e tekinteben újdonságokat is hozott.  

Az I. Ptk. Novella a nem vagyoni kártérítés jogintézményének a bevezetésével 

megteremtette a személyiségvédelem hazai kezdeti vonalait, amelyből kiindulva dolgozta ki 

a bírói gyakorlat és a kommentárirodalom a tulajdonképpeni „élő személyiségi jogot”.180 A 

régi Ptk. IV. címe rendelkezett a személyek polgári jogi védelméről. A védelemi szabályozás 

keretében a törvény kimondta, hogy a személyhez fűződő jogokat mindenki köteles 

tiszeteletben tartani és a személyiségi jogok törvényi védelem alatt állásáról rendelkezett 

(régi Ptk. 75. § (1) bekezdés). A nevesített szabály a személyiségi jogokat átfogó és általános 

jelleggel helyezte törvényi védelem alá, továbbá a 76. § vonatkozásában ezt az általános 

védelmet külön kiemelte az Alkotmányban is rögzített, néhány különösen fontos 

személyiségi jog szempontjából.181  

Az idézett törvényhely értelmében a személyiségi jogok sérelmét jelentette különösen 

az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, a lelkiismereti szabadság sérelme, a 

személyes szabadság jogellenes korlátozása, a testi épség, az egészség, valamint a becsület 

és az emberi méltóság megsértése, mely jogok sérelme esetén a jogaiban megsértett fél a 

törvény adta, - speciális, adott helyzetekhez igazodó igényeken túl (régi Ptk. 84. § (1) 

bekezdés a)-d) pont)-, kártérítést is követelhetett a polgári jogi felelősség szabályai szerint 

(régi Ptk. 84. § (1) bekezdés d) pont). 

A nem vagyoni kártérítés tekintetében fontos tényező volt, hogy az nem keletkezetett 

új polgári jogi felelősségi tényállást, hanem a személyhez fűződő jogok megsértésért viselt 

felelősség alakzataként funkcionált, amely körében a jogellenesség alapját valamely 

személyhez fűződő jog megsértésének ténye adta.182 Az Alkotmánybíróság értelmezésében 

a nem vagyoni kártérítés esetében a polgári jogi védelem tárgyát képező kártérítés a 

tényleges sérelemhez képest inadekvát, hiszen a nem vagyoni károknak pénzbeli 

egyenértéke aligha említhető. Mindezért céljában és funkciójában a nem vagyoni kártérítés 

 
177 WELMANN GYÖRGY (szerk.): A Ptk. magyarázata I/IV., Bevezető és záró rendelkezések, az ember 

mint jogalany, öröklési jog, HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., 2018, Budapest, 173. 
178 KECSKÉS LÁSZLÓ: Polgári jog, A személyek joga, Dialóg Campus Kiadó, 2007, Budapest-Pécs, 

415. 
179 FAZEKAS JUDIT: Történeti áttekintés a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. és 2013. évi 

V. törvények kodifikációjáról, in Tanulmányok a 65 éves Lenkovics Barnabás tiszteletére, Eötvös 

József Könyv-és Lapkiadó Bt. – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar, 

2015, Budapest-Győr, 126. 
180 BÍRÓ (szerk.) i.m. 235. 
181 GÁRDOS PÉTER: A Polgári Törvénykönyv, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 

2013, Budapest, 67. 
182 34/1992. (VI. 1.) AB határozat. 
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tulajdonképpen arra irányult, hogy az elszenvedett sérelem hozzávetőleges 

kiegyensúlyozásáról vagyoni szolgáltatás nyújtásával gondoskodjon, azaz az elszenvedett 

sérelemért körülbelül egyenértékű, eltérő nemű előnyt nyújtson.183 A személyiségvédelem 

általános eszközeként a nem vagyoni kártérítés voltaképpen a személyiség polgári jogi 

védelmének növekvő elismerését alapozta meg a régi Ptk. tekintetében és orientálta a bírói 

gyakorlatot a személyiségvédelem kereteinek tartalommal való feltöltésének, kitöltésének 

irányába. 

A fentiekben vázolt fejlődéstörténeti fordulópontokon keresztül jutott el a polgári jogi 

kodifikáció a személyiségi jogok terén a Ptk. által meghatározott, körvonalazott jelenleg 

hatályos személyiségvédelmi szabályanyagig. A Ptk. szóhasználatában is változást hozott a 

korábbi szabályokhoz képet, hiszen a korábbi személyhez fűződő jogok helyett, immáron a 

személyiségi jogok kifejezést használja, és kifejezésre juttatja mindezzel e jogok eredőjét is, 

azaz az emberi egyéniség szabad kifejezésének lehetőségét és az emberi méltóságot.184 A 

személyiség definícióját Petrik a test és a szellem elválaszthatatlan egységeként adta meg, 

amely nem más tulajdonképpen mint az egyén viselkedésének és gondolkodásának a 

kifejezésre juttatása.185 Maga a személyiségi jog az általánosan jellemző életminőséget 

részesíti védelemben, amely voltaképpen két területre osztható. Egyrészt az ember szabadon 

dönthet magatartás, gondolatai és cselekedetei tekintetében, azaz szabadon rendelkezhet 

önmaga felől, másrészt pedig az embert megilletik az emberhez méltó életfeltételek, amely 

hiányában emberi személyiségről lényegében beszélni sem lehetne.186 A személyiségi jogok 

köre tehát összetett és egyúttal számbavehetetlen, ugyanis azok az ember szellemi értékei, 

szubjektuma (becsület, méltóság) mellett, védik az ember anyagi világban megjelenő testi 

lényegét is, például a testi épség, egészség vagy képmáshoz, hangfelvételhez való jog 

biztosításával.187  

1.2. Az élet, testi épség, egészséghez fűződő személyiségi jog forrása 

A személyiségi jogok forrását vizsgálva megállapítható, hogy azok a legszorosabb 

kapcsolatban az emberi jogokkal állnak. Az emberi jogok köre tulajdonképpen nem más 

mint az egész emberiség által elfogadott, nemzetközi szerződések által rögzített 

személyiségi jogok csoportja. E tekintetben a magánjogi személyiségi jogvédelem, 

lényegében az emberi jogok polgári jogi vetületének feleltethető meg.188 Mindebből 

következően a Ptk.-ban megjelenő személyiségvédelem jogszabályi gyökerei három 

csoportba sorolhatók. Első szintként jelentkezik e tekintetben a nemzetközi 

egyezményekben meghatározott jogok köre, mely kategória sokkal szélesebb skálát ölel fel, 

mint az egyes államok személyiségvédelmi szabályozása, hiszen az emberi jogi 

 
183 U.o. 
184 BODROGI BEA-KÁRPÁTI JÓZSEF (szerk.): Személyiségi jogok és a sajtószabadság, Bodrogi Bea és 

Kárpáti József (elektronikus kiadás), 2014, 25., elérhető: http://civilhirugynokseg.hu/wp-

content/uploads/2015/07/Személyiségi-jogok-és-sajtószabadság_Szerk_-

Bodrogi_Kárpáti_CC40.pdf, 2019. 10. 12. 
185 PETRIK Ferenc: A személyiség jogi védelme, A sajtó-helyreigazítás, HVG-ORAC Lap-és 

Könyvkiadó Kft., 2001, Budapest, 40-41. 
186 BÍRÓ (szerk.) i.m. 236. 
187 VÉKÁS LAJOS (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, Complex 

Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008, Budapest, 159. 
188 JOBBÁGYI GÁBOR: Személyi és családi jog, Szent István Társulat, 2006, Budapest, 62. 

http://civilhirugynokseg.hu/wp-content/uploads/2015/07/Személyiségi-jogok-és-sajtószabadság_Szerk_-Bodrogi_Kárpáti_CC40.pdf
http://civilhirugynokseg.hu/wp-content/uploads/2015/07/Személyiségi-jogok-és-sajtószabadság_Szerk_-Bodrogi_Kárpáti_CC40.pdf
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egyezmények tartalmaznak a személyiségvédelem és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

személyiségi jogokon kívül egyéb, politikai és szociális jogokat is.189 Az emberi jogok 

összességét kategorikusan átfogó legfontosabb egyezmény az 1948-ban elfogadott Emberi 

Jogok Egyetemes Nyilatkozata (továbbiakban: EJENY),190 valamint ezen alapul az alapvető 

emberi jogok felsorolását tartalmazó Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmánya, melyet belső jogunkban az 1976. évi 8. tvr.191 hirdetett ki. Európai 

viszonylatban még az Emberi Jogok Európai Egyezményét192 indokolt megemlíteni e téren, 

amely voltaképpen az EJENY-ben foglalt egyes jogok kollektív kikényszeríthetősége felé 

tette meg az első lépést közösségi szinten. Lenkovics nézete szerint a nemzetközi 

dokumentumokban megjelenő jogok fokozatosan az állami alkotmányok immanens részeivé 

váltak, innentől kezdve pedig már nem emberi jogként, hanem alkotmányos alapjogként 

funkcionáltak.193 Ez a tendencia vezet el bennünket a személyiségvédelem 

forrásainak/gyökereinek második szintjére, az alkotmányos, alaptörvényi szabályozottság 

szintjére. Második szinten Alaptörvényünk „Szabadság és felelősség” részében megjelenő, 

alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó rendelkezései említhetők. A személyiségi 

jogok forrásának harmadik szintjét pedig maga a Ptk. adja. Egyrészt alapelvi szinten 

igyekszik e jogok védelmét és érvényesülését biztosítani, másrészt kifejezett 

rendelkezéseivel óvja az egyes nevesített személyiségi jogok létét, valamint szankcionálja 

megsértésüket az e körben igénybe vehető igényérvényesítési lehetőségek eszköztárával.  

Ez a személyiségi jogok viszonyrendszerében jelentkező összetettség kiváltképpen 

megfigyelhető az Alaptörvény és a Ptk. tekintetében, ugyanis a Ptk. az általános 

személyiségi jogot az emberi méltósággal kapcsolja össze.194 Az Alaptrövény II. cikke 

alapján az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethet és az emberi 

méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. Az 

Alkotmánybíróság felfogásában az emberi méltósághoz való jog azt fejezi ki, hogy „az 

egyén autonómiájánk, önrendelkezésének van egy olyan mindenki más alól kivont magja, 

amelynél fogva az ember alany marad és nem válik eszközzé vagy tárggyá”. A méltósághoz 

való jog ezen felfogása által lehet megkülönböztetni az embert a jogi személyektől.195 

Gyakorlatában az Alkotmánybíróság az emberi méltósághoz való jogot az általános 

személyiségi jog megnyilvánulásának tekinti. Az általános személyiségi jog tartalmát annak 

különböző aspektusainak megadásával, megnevezésével kaphatjuk meg, így e jogon belül 

említhető többek között: a személyiség szabad kibontakoztatásának, az általános cselekvési 

szabadságnak a joga, valamint a magánszférához való jog. E tekintetben az általános 

személyiségi jog anyajogként funkcionál, azaz olyan szubszidiárius jellegű alapjogot képez, 

amelynek rendelkezései, - akár az Alkotmánybíróság, akár a bíróságok által -, minden olyan 

 
189 SMUK PÉTER (szerk.): Alkotmányjog III., Alapjogok, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., 

2015, Győr, 30. 
190 HARRIS, David (edt.): International Human Rights Law, Oxford University Press, 2018, Oxford, 
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191 1976. évi 8. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. 

december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről. 
192 Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről, Róma, 1950. november 4. 
193 LENKOVICS BARNABÁS: Ember és jog, Válogatott gondolatok, Dialóg Campus Kiadó, 2018, 

Budapest, 454. 
194 WELMANN (szerk.) i.m. 181. 
195 64/1991. (XII. 17.) AB határozat. 
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esetben felhívhatók az egyén autonómiájának védelme érdekében, amikor az adott tényállás 

esetében a konkrét, nevesített alapjogok egyike sem lenne alkalmazható.196 

1.2.1. Az élethez fűződő személyiségi jog polgári jogbeli tartalma 

Az élet jogának tartalmi meghatarozásával többször foglalkozott az Alkotmánybíróság és 

annak kereteit lényegében az egyes határozatok indokolásai, az azokhoz fűzött párhuzamos 

és kölönvélemények töltötték ki tartalommal. Alaptörvényünk már idézett II. cikke 

rendelkezik minden ember vonatkozásában a élethez és az emberi méltósághoz való jogról. 

E két jog kapcsolatát és annak pontos leírását Sólyom László adta meg a halálbüntetés 

eltörléséről szóló alkotmánybírósági határozathoz197 fűzött párhuzamos indokolásában. 

Sólyom véleménye alapján az élethez való jog egyfajta ős/alapjog, amelyre minden egyéb 

jog visszavezethető kell, hogy legyen. Ehhez hasonló funkciót tölt be napjaink 

alkotmányaiban és nemzetközi egyezményeiben az emberi méltóság, amely szintén az 

alapjogok katalógusának az élén helyezkedik az élethez való jog mellett. Sólyom 

felfogásában e két jog egysége adhatja csupán meg azt a funkciót, hogy e két jog státuszát 

tekintve az alapjogok fundamentumaként szolgálhasson.198 Lábady és Tersztyánszky szintén 

e határozathoz fűzött párhuzamos véleményükben az emberi méltóságot a személy 

integritásaként értelmezték, amely az élethez való joggal együtt teremti meg az ember 

lényegét, emberi lényegünk rangját. Az alkotmánybírósági gyakorlat tehát, az emberi 

méltóságot és az emberi életet egységben szemléli, mely szemlélet értelmében e jogok 

egymástól nem választhatók el, nem oszthatók meg és az emberi léttel eleve együtt járó 

minőségű jogként, korlátozhatatlannak tekintendők.199 

A régi Ptk. személyiségvédelmi szabályai nem tartalmazták kifejezetten az élet mint 

személyiségi jog védelmét, valamint annak megsérétése esetén az alkalmazandó 

jogkövetkezményeket (régi Ptk. 76. §), ugyanakkor a testi épség és egészséghez fűződő jog 

védelme kiterjesztő értelmezéssel az élet védelmére is kiterjedt.200  Az idézett törvényhely 

az élethez való jogot nem ismerte el külön nevesített személyiségi jogként, mert az élet 

megszűnésével a személyiségi jog is megszűnik, így az ebből eredő igényét az e jogában 

megsértett személy már nem érvényesíthette személyesen. Jóllehet a testi épség, egészség 

védelme szoros összefüggésben van az élet védelmével és e szoros kapcsolat miatt sem 

húzhatunk merev korlátokat közöttük, ugyanis a testi épség, egészség veszélyeztetése 

gyakran az élet veszélyeztetését is magába foglalja.201 Az élet kioltása esetén a személyes 

igényérvényesítés lehetősége is megszűnik, ugyanakkor helyébe a jogutódokat megillető 

kártérítés lép. Az élethez való jog polgári jogi védelmére legfőképpen az élet 

veszélyeztetésének szempontjából van szükség, amely egy rendkívül gyakran előforduló 

védelmi igényként jelentkezhet, ezért kiemelten fontos, hogy az élet veszélyeztetése esetén 

is igénybe lehessen venni a személyiségvédelem eszközeit. 

1.2.2. A testi épség, egészség mint a polgári jogi jogvédelem tárgya 

 
196 8/1990. (IV. 23.) AB határozat. 
197 23/1990 (X. 31.) AB határozat. 
198 U.o. 
199 64/1991. (XII. 17.) és 23/1990 (X. 31.) AB határozatok. 
200 PETRIK: i.m. 104. 
201 JOBBÁGYI (2006): i.m. 72. 
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Az élethez való jog mellett az egészséghez és a testi épséghez való jog az ember 

legalapvetőbb joga. E jogok szoros összefüggésben vannak egymással, hiszen bármelyikük 

sérelme rendkívül könnyen eredményezheti valamennyi sérelmét vagy veszélyeztetését. Az 

emberi test épsége lényegében az életminőséget alapjaiban határozza meg, ezért kiemelten 

fontos az épségének védelme, ebből kifolyólag pedig a nevesített személyiségi jogok 

körében való megjelölése. Az emberi test akkor ép, ha szervei sértetlenek, megfelelően 

működnek, valamint a szervek kielégítően látják el feladataikat.202 Egészségről pedig akkor 

beszélhetünk, ha a szervezet helyes működése biztosított. Alapvetően differenciálhatunk a 

testi épséget és az egészséget sértő magatartások között. Előbbi kategóriájába az emberi 

testen külső behatás által eredményezett behatások köre értendő, míg utóbbi esetébe azok a 

magatartások sorolandók, amelyek a szervezet bármely részének, működését, vagy a szervek 

összességének együttműködését, funkcionális működését hátrányosan befolyásolják. A testi 

épség, egészség sérelmének mértéke nincsen gyógytartamokhoz kötve, - az a büntetőjog 

sajátja -, a polgári jogban e személyiségi jog megsértésének a jogsértés megállapítása 

szempontjából nincs jelentősége annak, hogy könnyű vagy éppen súlyos testi sértés 

történt.203 A bírói gyakorlat azonban kiterjesztően értelmezi a testi épség, egészség 

megsértésének esetköreit, így e körbe tartoznak például azok a cselekmények is, amelyek 

lelki eredetű betegségeket, traumát okoznak.204  

Alaptörvényünk XX. cikk (1) bekezdésében deklarálja a testi épséghez egészséghez 

fűződő jogot, mely alaptörvényi meghatározottság, a polgári jog szempontjából 

tulajdonképpen összekapcsolja a testi épség, egészség védelmének kérdéskörét az orvosi 

tevékenységgel. Az orvosi tevékenység, kifejezetten az invazív beavatkozások205 terén a 

testi épség sérelmével járhat. A testi épség, egészséghez fűződő jog esetén különösen fontos 

szerepbe kerülnek az egyes jogellenességet kizáró okok (Ptk. 2:42. § (3) bekezdés). Mivel 

minden műtéti beavatkozás komoly kockázatokat hordozhat magában, ezért fontos 

garanciális szabályoknak kell érvényesülnie e téren. Ennek érdekében hatályos 

Egészségügyi Törvényünk (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, továbbiakban: 

Eü.tv.) az invazív beavatkozásokat a beteg hozzájárulásához köti, amit azonban a beteg 

részletes felvilágosítása kell, hogy megelőzzön (Eü.tv. 13.-19. §).  A testi épség, egészséghez 

fűződő személyiségi jog esetében, az e jogokat „fizikailag” megsértő orvosi beavatkozás 

jogellenességet kizáró körülményként értékelendő abban az esetben, ha a foglalkoztatási 

szabályoknak a betartásával, a beteg megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezésével végzi 

e tevékenységét az orvos. Ebből a szempontból különösen fontos szerepe van a beteg 

önrendelkezési jogának, hiszen az voltaképpen a saját teste és sorsa feletti rendelkezés 

lehetőségét is magába foglalja.206 Az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján, az emberi 

méltóság részjogosítványaként funkcionáló önrendelkezési jog biztosítja a szabad, 

tájékozott és felelősségteljes ember számára, a saját teste és sorsa feletti rendelkezési jogot. 

 
202 FÉZER TAMÁS (szerk.): A kártérítési jog magyarázata, CompLex Kiadó Jogi és 

Társadalomszolgáltató Kft., 2010, Budapest, 350. 
203 FÉZER (szerk.) i. m. 350. 
204 például: Kaposvári Városi Bíróság 3.P.20.895/1995., BH2001. 14. 
205 A beteg testébe bőrön, nyálkahártyán vagy testnyíláson keresztül történő behatolás, in SÁRINÉ 

SIMKÓ ÁGNES: Betegjogok az egészségügyi törvény és a polgári törvénykönyv összefüggései alapján, 

Gazdaság és Jog, 2019. évi 6. szám, 7-13., 11. 
206 43/2005. (XI. 14.) AB határozat. 
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Fontos azonban hangsúlyozni, hogy csak a megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezés 

alapján, a hivatásbeli szabályok szerint végzett műtét értékelhető jogellenességet kizáró 

körülményként, hiszen a beteg részéről adott tájékozott beleegyezés csak ezt fogja át. A 

felvilágosításon alapuló hozzájárulás hiánya vagy az orvosi hivatás szabályainak megsértése 

orvosi mulasztást, műhibát eredményezhet, mely megalapozhatja a beavatkozást végző 

orvos vagy egészségügyi intézmény polgári jogi felelősségét.207 

A következőkben az élet, testi épség, egészséghez fűződő jogot megsértő orvosi 

mulasztásokat, valamint ezek, polgári jogi felelősségi rendszerünkben való elhelyezkedését 

veszem vizsgálat alá. Elemzem az ilyen jellegű jogsértések nyomán kialakult bírósági 

gyakorlatot, amely lényegében a vizsgálat tárgyává tett személyiségi jog tartalommal való 

kitöltését adja meg nagy vonalakban. Álláspontom szerint a téma maradéktalan kifejtése 

azonban indokolja egy megfelelő fogalmi alapvetés létét, ezért röviden kitérek a orvos-beteg 

jogviszony jellegzetességeire, valamint az orvos kártérítési felelősségének alapmotívumaira. 

2. AZ ORVOS POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉGE 

Az orvos jogi felelősségének kialakulása jelenleg is folyamatban van, formálódik. E részben 

kialakulatlan és vitatott jogterület azonban igen fontos szerepet tölt be a polgári jogi 

felelősségtan, a kártérítési jog és a személyiségvédelem szempontjából. Általánosságban 

elmondható, hogy ez a „felelősségfajta” gyakran előfordul a mindennapi életben. A 

keretében létrejövő káresemények igen súlyosak is lehetnek, azonban az ilyen tárgyú 

perekben gyakran bizonyítási nehézségek merülnek fel, melyek az eljárások elhúzódásához 

vezetnek. E jelenség oka tulajdonképpen az, hogy létében egy fiatal kérdéskörről beszélünk, 

melynek keretében javarészt csak a XX. század második felétől kezdődően kezdett 

formálódni a bírói gyakorlat és dolgozta ki elméleti és gyakorlati problémáit e téren.208 A 

jogalkotó tulajdonképpen napjainkig sem illesztette be az orvos polgári jogi felelősségét a 

Ptk.-ba, az Eü.tv. vonatkozásában pedig egészen 2009-ig várni kellett erre a pillanatra. 

Mindezek alapján a magyar jogban a judikatúra néhol következetlen és egymással 

ellentmondásos ítéleteivel egy rendkívül sokszínű esetjogot formált ki. Témánknál maradva, 

e sokszínű gyakorlatból csupán az orvos beteg között fennálló jogviszony létét, valamint 

annak tartalmát, - amely voltaképpen meghatározta/meghatározza a felek között a 

felelősségviselés szabályait -, veszem behatóbb vizsgálat alá. 

2.1. A felek közötti jogviszony és annak minősítése 

Az orvos és a beteg közötti jogviszony minősítése a legtöbb jogrendszerben nehézségeket 

okoz, a tekintetben azonban egyetértés mutatkozik e témával foglalkozók körében, hogy 

szerződéses viszony keletkezik a szolgáltatás nyújtója és az abban részesülő fél között.209  

Jobbágyi felfogásában az Eü.tv.-ben meghatározott egészségügyi szolgáltató és 

egészségügyi szolgáltatás fogalmai során (Eü.tv. 3. § e), f) pontok), továbbá az orvos beteg 

 
207 PETRIK FERENC: Kártérítési jog, Az élet, testi épség, egészség megsértésével szerződésen kívül 

okozott károk megtérítése, HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., 2002, Budapest, 36. 
208 JOBBÁGYI GÁBOR: Orvosi Jog, Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2007, 

Budapest, 69. 
209 DÓSA ÁGNES: Az orvos kártérítési felelőssége, HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., 2004, 

Budapest, 64. 
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közötti kapcsolatot rendező jogok és kötelezettségek (Eü.tv. 6-27. §)  tekintetében használt 

polgári jogi terminológia, a felek egyenjogúságáról és mellérendeltségéről árulkodik, ami a 

felek között fennálló polgári jogi jogviszony létét sugallja. E jellegadó ismérvékből 

következtethetünk tehát a felek között fennálló szerződéses jogviszonyra.210 Nem közömbös 

azonban, hogy e jogviszonynak a minősítése miként történik, azaz a szerződés kötelezettje 

a gondos feladatellátásra vagy valamilyen eredmény megvalósítására vállal kötelezettséget. 

Kérdéses, hogy gondossági vagy eredménykötelemnek minősül-e az egészségügyi 

szolgáltatás vagy jellegzetességeinél fogva egyik szerződéstípusba sem sorolható, így az 

atipikus szerződések körében tárgyalandó.  

Az Eü.tv. egészségügyi szolgáltatásról rendelkezik, amelyet, ha megbízásként 

minősítünk akkor e szabályok alapján a megbízottat személyes eljárási kötelezettség terheli 

a megbízót, pedig utasításadási jog illeti meg, továbbá a megbízást felmondási jogával élve 

mindkét fél viszonylag könnyen felmondhatná. Az orvos-beteg jogviszony 

jellegzetességeiből adódóan, azonban számos olyan tulajdonsággal is bír, melyek a 

megbízási szerződés vonatkozásában életidegenek. A beteg utasításadási joga erősen 

korlátozott, hiszen hozzáértése hiányában e joga lényegében csak az ellátás visszautasítására 

korlátozódik, továbbá a kezelőorvos mellett egyéb személyek is részt vesznek a „szerződés” 

teljesítésében.211 Jobbágyi felfogásában az orvos-beteg szerződések, speciális 

jellegzetességeiknél fogva napjainkra szétfeszítették a megbízási szerződés kereteit. Ebből 

kifolyólag, véleménye szerint e kérdéskör maradéktalan tisztázása érdekében a jogalkotó 

előtt két út állhat: megalkot egy speciális megbízási szerződési formát vagy külön szerződési 

típusként szabályozza az orvosi szerződést.212 

Az orvostudomány fejlődésével adódhatnak olyan esetek, amelyekben az orvos 

tevékenysége kifejezetten valamilyen eredmény létrehozására irányul. A vállalkozási 

szerződés értelmében a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény megvalósítására, a 

megrendelő pedig, annak átvételére és vállalkozói díj fizetésére köteles. Ha a vállalkozási 

szerződés alapján minősítenénk be az orvos-beteg kontraktuális viszonyát, akkor az 

eredménykötelem jellegéből adódóan, ha az orvos az általa vállalt eredményt nem hozza 

létre, akkor szavatossági felelősséggel tartozik a kötelem nem szerződésszerű teljesítése 

miatt.213 Tipikusan ilyen, eredmény létrehozására irányuló esetkörnek minősülnek például: 

a hazai esetjogban a fogpótlás214 mint szűk körben ismeretes kivétel, vagy külföldi gyakorlat 

alapján a plasztikai, szépészeti műtéti beavatkozások köre. A német jogirodlamban ismert 

olyan felfogás, amely a műtéti beavatkozások esetén a vállalkozás (Werkvertrag)215 

szabályait rendeli alkalmazni. Ez az álláspont a vállalkozást abban az értelemben fogja fel, 

hogy a szolgáltatandó mű az lényegében nem a beteg gyógyulása, hanem magának az 

operációnak az elvégzése.216 E kisebbségi felfogás mellett azonban a többségi álláspont a 

 
210 JOBBÁGYI GÁBOR: Az orvos beteg jogviszony az új Ptk-ban, in Polgári Jogi Kodifikáció, 2005 évi 

1. szám, 15-20., 15. 
211 LOMNICI ZOLTÁN: Az orvoslás joga, Lélekben Otthon, 2009, Budapest, 41-46. 
212 JOBBÁGYI (2007): i.m. 41. 
213 LOMNICI ZOLTÁN: Az orvosi jog és az orvosi jogviszony alapvonalai, PhD értekezés, Budapest, 

2013, Pécsi Tudományegyetem ÁJK, 109. 
214 Fővárosi Bíróság 41. Pf. 21.853/1997. 
215 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 630. §. 
216 SCHUBERT, WERNER (edt.): Akademie für Deursches Recht, Lüderitz Bauer GmbH, 1993, 

Berlin, 334. 
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más részére teljesítendő szolgálati szerződésként (Dienstvertrag)217  minősíti az orvos-beteg 

jogviszonyát.218  

A magyar bírói gyakorlat olyannyira a jogviszony megbízás jellegű motívumaiból 

indul ki, hogy még a plasztikai, esztétikai műtétek esetében sem alkalmazza döntően a 

vállalkozás szabályait. Az orvos-beteg jogviszony megítélésének kérdéses voltát igazolja a 

Pesti Központi Kerületi Bíróság 31. P.88.775/1993 számú eseti döntése, valamint azt 

követően a fellebbviteli fórumok eltérő döntései nyomán kicsúcsosodó 

véleménykülönbözőség. Az alapul szolgáló ügyben felperes körömágy plasztikai műtét 

elvégzésére szerződött, amely azonban nem vezetett eredményre. Az elsőfokú bíróság a 

felek közötti jogviszony külön értékelése nélkül bírálta el az ügyet, míg a másodfokú bíróság 

a felek közötti szerződést vállalkozási típusú szerződésnek minősítette.219 Ezzel ellentétben 

a felülvizsgálatot végző Kúria (akkori nevén: Legfelsőbb Bíróság) megváltoztatta a 

másodfok ítéletét és az indokolás módosításával a felek közötti jogviszonyt megbízásként 

értékelte.220 A másodfokú bíróság arra alapozta indokolását, hogy az alperes részleges 

körömágy-kiírtásos plasztikai műtét elvégzését vállalta, a felperes pedig az ezért való díj 

megfizetését vállalta. A bíróság álláspontja alapján a műtét nem vezetett eredményre, ezáltal 

alperes nem teljesítette a szerződésben vállaltakat, így szerződésszegést követett el. A 

Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálatának eredményeképpen ettől eltérő álláspontra 

helyezkedett és a megbízás szabályai alapján értékelte a felek között létrejött szerződéses 

jogviszonyt. Eszmefuttatását a legfőbb bírói fórum voltaképpen arra alapozta, hogy 

vállalkozási szerződés esetén szükséges egy jövőben létrejövő eredmény előállítása, aminek 

a létrehozására a vállalkozó köteles. A műtéti beavatkozás keretében egy orvos ilyenre nem 

vállalkozhat, csupán a megbízási szerződés alapján gyógyít, az elvárható gondosság 

kötelezettsége mellett végzi el az adott műtéti beavatkozást. Hasonló képpen megbízási 

szerződésként értékelte a Legfelsőbb Bíróság a felek között létrehozott jogviszonyt, egy 

másik szintén plasztikai jellegű műtét esetében.221 A szóban forgó ügyben lelógó kötényhas 

miatt végeztek el műtéti beavatkozást. A műtét elvégzését ugyanakkor nem csak esztétikai 

okok indokolták, mivel a kötényszerűen lelógó hasfal a beteget mozgásában, életmódjában 

korlátozta, pszichésen negatívan befolyásolta, ebből következően a bíróság a beavatkozást 

helyreállító plasztikai műtétként értékelte. Az idézett ügy kapcsán értékelte azt is a bíróság, 

hogy a helyreállítás az egészséges állapottól eltérő helyzet megszüntetését eredményezi, 

tehát a plasztikai jellegű beavatkozás járhat bizonyos tekintetben eredménnyel. A döntés 

alapján a jogviszony megítélésekor azonban az annak során végzett, meghatározott, sajátos 

természetű tevékenység kifejtése bírt döntő jelenséggel, így az összes bizonyíték 

mérlegelése alapján arra az álláspontra helyezkedett a Legfelsőbb Bíróság, hogy a felek 

között nem vállalkozási, hanem megbízási szerződés jött létre.  

Amint az látható az orvos-beteg között létrejövő szerződéses viszony önmagában való 

értékelése sem egyszerű. A felelősségtelepítés kérdéskörének vizsgálata során az 

alapjogviszony vizsgálatát követően sem válik egyszerűbbé a helyzet. Leszögezhető, hogy 

 
217 BGB 611. §. 
218 RATZEL, RUDOLF – LUXENBURGER, Bernd: Handbuch Medizinrecht, Deutscher Anwaltverlag, 

2008, Bonn, 599-560. 
219 Fővárosi Bíróság 41. Pf. 22.723/1994. 
220 Legfelsőbb Bíróság Pfv. I. 20.943/1995. 
221 Legfelsőbb Bíróság Pfv. III. 22. 627/1999. 
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minden egyes hivatalos orvos és beteg találkozás szerződéses kereteken alapul, mely kvázi 

négy szereplős jogviszony az orvos-egészségügyi intézmény-beteg-társadalombiztosító 

viszonyrendszerében ragadható meg.222  Egyrészt szerződés jön létre az orvos-egészségügyi 

intézmény és a beteg között, valamint ezt megelőzően is szerződéses kapcsolatban állhatnak 

a felek a társadalombiztosítással. A polgári jogi felelősségtelepítés szempontjából legelőször 

is tisztázandó, hogy e komplex viszonyrendszer tekintetében, kik képezik adott esetben a 

konkrét egészségügyi szolgáltatás vonatkozásában a szerződéses jogviszony alanyait. 

Mindennek vizsgálata érdekében a továbbiakban az orvos kártérítési felelősségének 

alapjaira, kereteire térek ki a felelősségalapító normák szempontjából és elemzem az 

egészségügyi károkozások perspektívájából a Ptk. felelősségi szabályrendszerének rövid 

történeti áttekintésen keresztüli alakulását, valamint annak jelenlegi alkalmazhatóságát.   

2.2. Kontraktuális vagy deliktuális felelősség 

Az Eü.tv. hatálybalépésekor úgy rendelkezett, hogy az egészségügyi szolgáltatások, hatósági 

intézkedések során felmerülő kártérítési igények (az akkor hatályos, most régi) Ptk. 

felelősségi szabályai szerint bírálandók el. Mindez azért bírt különös jelentőséggel, mert a 

magyar magánjogban a Pt. 2013-as elfogadásáig a kontraktuális és deliktuális felelősség 

tekintetében egységes kárfelelősségi rendszer érvényesült.223 A régi Ptk. 318. §-ával 

megteremtett áthidaló klauzulával összekötötte a két felelősségi alakzatot és a 

szerződésszegésért való felelősségre, valamint a kártérítés mértékére a szerződésen kívüli 

károkozás szabályait rendelte alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a kártérítés mérséklésére 

jogszabályi kivétel hiányában nem volt lehetőség.224  

Az előzőekben taglaltak alapján megállapítható, hogy az orvos-beteg jogviszonyában 

az esetek legnagyobb részében mindig említhető egy szerződés, amely a felek egymással 

szemben fennálló jogait és kötelezettségeit rendezi. Az Eü.tv. hatálybalépéskori állapota 

szerint irányadó rendelkezése, a Ptk. egységes felelősségi rendszerének alkalmazását hívta 

fel az egészségügyi szolgáltatások körében jelentkező károk orvoslására. A régi Ptk. 

felelősségi rendszere a szerződésen kívüli felelősség kérdéskörét szabályozta részletesen és 

csupán utalt ennek alkalmazására a szerződésszegésért való felelősség körében, így az 

egészségüggyel kapcsolatos kártérítési eljárásokban nem jelentkezett a két felelősségi 

kategória szétválasztásának problémája.225 A jogviszonyt megalapozó szerződéses viszony 

megteremtette annak lehetőségét a haza bírói gyakorlat előtt, hogy ezeket az eseteket a 

szerződéses viszonyok alapján bírálja el, de erre csak elvétve hozhatók példák226, ugyanis a 

hazai judikatúra a régi Ptk. szerinti deliktuális főszabály irányába mozdult el.227 Mindezt két 

 
222 LOMNICI (2013): i.m. 110. 
223 FAZEKAS JUDIT – MENYHÁRT ÁDÁM – KŐHIDI ÁKOS: Kötelmi Jog, Gondolat Kiadó, 2017, 

Budapest, 159. 
224 EÖRSI GYULA: Kötelmi Jog Általános rész, 1998, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 176. 
225 DÓSA: i.m. 64. 
226 E körben említhető a már tárgyalt fogpótlás, fogászati beavatkozás esetköre. például: Esztergomi 

Városi Bíróság 2/A P. 20.915/1997. Az idézett ügyben a bíróság szerződésszegésként, hibás 

teljesítésnek minősítette a sem esztétikailag, sem funkcionálisan nem megfelelő fogpótlást. „Az alsó 

foghíd elkészítése során alperes hibásan teljesített, így a felperes vele szemben megnyilvánuló 

bizalomvesztésére tekintettel, alperes a már elkészített foghíd kijavítására, új foghíd készítésére a 

hibás teljesítéssel kapcsolatos szavatosság körében nem volt kötelezhető.” 
227 Szegedi Ítélőtábla Pf. III. 20.459/2008/11., BDT 2009.1945. 
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gyakorlati megfontolás alapozta meg. Egyrészt a szerződésszegés eseteinek alkalmazása, - 

az idézett esetkörtől eltekintve -, általánosságban véve kevésbé vezethetett eredményre a 

károsult szempontjából, valamint abszurd helyzeteket produkálhatott. Másrészt a károsult 

szempontjából előnyösebb volt a bizonyítás szempontjából a deliktuális felelősség 

szabályainak alkalmazása. A szóban forgó ügyek érdemének vonatkozásában viszont nem 

volt releváns a kontraktuális és deliktuális felelősségi rend közötti lényegi különbségtétel, 

mert az orvost terhelő elvárható gondosság követelménye mindkét felelősségi rendszer 

tekintetében azonos volt.228  

A kialakult gyakorlathoz képest azonban jelentős változást hozott az Eü.tv. 2010. 

január 1-től hatályos módosítása229, amelynek nyomán a törvény már kifejezetten akként 

rendelkezett, hogy az egészségügyi szolgáltatásokkal összefüggésben keletkezett 

kárigények tekintetében a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség polgári jogi 

szabályait kell megfelelően alkalmazni (Eü.tv. 244. §). E szabályok nyomán a szerződéses 

viszonyban szereplő fél nem járhatott el szerződésszerűen, abban az esetben sem, ha ugyan 

az egészségügyi ágazati szabályok kívánalmainak, követelményeinek megfelelően járt el, de 

a Ptk. szerződésekre vonatkozó kötelezettségeit megszegte.230 A jogalkotó ez irányú 

módosítása arra engedett következtetni, hogy a jogalkotó osztotta az orvos-beteg jogviszony 

kontraktuális jellegét. 

Az Eü.tv. idézett módosítása mellett a polgári jogi felelősségi rendszer is átható 

módosításon esett át. A Ptk. szétválasztotta a kontraktuális és deliktuális felelősséget és ezzel 

duális felelősségi rendszert hozott. létre.231 A reform következtében a törvény a kontraktuális 

felelősséget objektív felelősségi alapra helyezte, míg a következménykárok és az elmaradt 

haszon tekintetében a kártérítés szempontjából bevezette az előreláthatósági korlátot (Ptk. 

6:142-143. §). A régi Ptk-hoz képest lényegi, - és témánk szempontjából releváns -, változás, 

hogy a törvény a 6:145. §-ában kizárja a párhuzamos kártérítési igény érvényesítésének a 

lehetőségét. Ellentétben a régi Ptk. keretében alkalmazottakkal,232 amennyiben a károkozás 

mindkét felelősségi forma alkalmazhatóságát megalapozza, akkor már nem lehet az 

igényérvényesítés párhuzamos eszközével élni. A non-cumul, vagy kumulálási tilalom 

értelmében ezentúl, ha a felek között szerződés van, akkor kártérítési igények 

érvényesítésére a felek között csak kontratuális alapon van lehetőség, abban az esetben is, 

ha a károkozás illeszkedik valamelyik deliktuális felelősségi tényállásba.233 E felelősségi 

reform illeszkedett az Eü.tv. 2010-es módosításához, amely szintén (az akkor ugyan még 

régi Ptk. vonatkozásában), de a kontraktuális felelősségi szabályok alkalmazását rendelte el. 

Ezt a kérdéskört azonban az Eü.tv. 2013-as módosítása234 zárta rövidre, ugyanis záró 

rendelkezései között akként rendelkezett, hogy az egészségügyi szolgáltatásokkal 

 
228 JOBBÁGYI (2007): i.m. 41. 
229 2009. évi CLIV. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról.  
230 CSITEI BÉLA: A polgári jogi kártérítési felelősség speciális szabályai az egészségügyben, in 

FAZEKAS Judit–KŐHIDI Ákos–CSITEI Béla (szerk.): Állandóság és változás, Tanulmányok a 

magánjogi felelősség jogköréből, Gondolat Kiadó, 2017, Budapest, 301. 
231 FAZEKAS – MENYHÁRT – KŐHIDI: i.m. 159. 
232 FUGLINSZKY ÁDÁM: Kártérítési jog, HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., 2015, Budapest, 64. 
233 FUGLINSZKY ÁDÁM IN: WELMANN GYÖRGY (szerk.): A Ptk. magyarázata V/VI., Kötelmi jog első 

és második rész, HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., 2018, Budapest, 366. 
234 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével 

összefüggő módosításáról. 
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összefüggésben keletkezett kárigényekre, illetve a személyiségi jogsértések esetén 

követelhető igényekre a Ptk.-nak a szerződésen kívül okozott kárért való felelősségre, 

valamint a személyiségi jogok megsértésének szankcióira vonatkozó szabályait kell 

megfelelően alkalmazni (Eü.tv. 244. § (2) bekezdés). 

Az Eü.tv. idézett módosítása a kialakult hazai joggyakorlat szempontjából azonban 

több kérdést felvet. Az orvos-beteg között létrejövő szerződéses viszony létét az Eü.tv. sem 

vitatja, így kérdéses e körben a deliktuális szabályok alkalmazásának kikötése. A Ptk. 

felelősségi rendszerének módosításával a jogalkotó lényegében különbséget kívánt tenni az 

abszolút és relatív szerkezetű jogviszonyokból származó kötelezettségek megsértésének 

normaanyaga között, melynek keretében jelentősen szigorította a kontraktuális felelősség 

szabályait. E szigorítás tulajdonképpen azt hivatott szimbolizálni, hogy egy szerződéses 

viszonyban önként és tudatosan vállalt kötelezettségek halmazáról beszélünk, amelyek 

megszegésének, nem teljesítésének szigorúbb következményeket kell maga után vonnia. Az 

Eü.tv. fentiekben idézett módosítása ezt, a kontraktuális felelősség terén jelentkező 

jogalkotói szigort próbálta az egészségügyi jogviszonyok körében valamelyest enyhíteni.235 

A felróhatóságtól független kontraktuális felelősségi rendszer jelentős mértékben 

szigorította volna  az egészségügyi szolgáltatók felelősségét, azonban a felek közötti 

jogviszony jellegzetességeiből adódóan, - gondolva itt azokra az esetekre, amikor ez 

egészségügyi szolgáltató nem szabadon dönt a jogviszony létesítésének kérdéskörében -, 

mindez túlzott követelményeket támasztott volna az egészségügyi szolgáltatók felé.  

A felelősségi paradigmaváltással a jogalkotó lényegében azt célozta, hogy a szerződő 

fél saját akaratelhatározásán alapuló kötelezettségvállalásait szabályozza objektív alapon, 

ezen a körön azonban az egészségügyi jogviszonyok jelentős hányada kívül esik. Az Eü.tv. 

jelenleg hatályos utaló szabálya vonatkozásában fontos ismérv, hogy az nem a Ptk. beli 

általános deliktuális generálklauzulára utal, hanem teljes egészében hívja fel a szerződésen 

kívül okozott károkért való felelősség szabályait.236 Az Eü.tv. úgynevezett „fordított non-

cumul”237 szabálya kontraktuális viszonyok jelentős részét veszi ki a Ptk. kontraktuális 

felelősségi szabályai alól, azzal, hogy azok mégsem tekintendők szerződéses viszonynak, 

vagy ha akként is minősülnének, akkor is a deliktuális felelősség szabályait kell rájuk 

alkalmazni.  

Álláspontom szerint e tekintetben fajsúlyos változás nem várható a hazai ítélkezési 

gyakorlatban, ugyanis az eddigiekben is, - jóllehet konkrét utaló törvényi norma hiányában 

ugyan de -, deliktuális alapon ítélte meg a bíróság az egészségügyi károkozások döntő 

többségét. A most már kifejezetten törvényileg megjelenő utaló szabály vonatkozásában, 

viszont a bíróságokra vár, hogy kialakítsák ez irányú gyakorlatukat a tekintetben, hogy az 

alapul szolgáló jogviszonyt miként minősítik, minősítik-e egyáltalán vagy azt teljes 

mértékben figyelmen kívül hagyva, csupán a kárfelelősség deliktuális alapú kérdésköréről 

döntenek, rendelkeznek érdemben. 

2.3. Az orvos kártérítési felelősségének keretei 

 
235 FUGLINSZKY ÁDÁM in WELMANN GYÖRGY (szerk.) i.m. 308. 
236 KEMENES ISTVÁN: A kontraktuális kártérítés egyes kérdései, Magyar Jog 2017. évi 1. szám, 1-10., 

8. 
237 FUGLINSZKY i.m. 68. 
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Az orvosi jogviszony alanyainak kapcsolatrendszere alapjaiban attól függ, hogy ki és milyen 

szolgáltatást vesz igénybe. A szolgáltatás szempontjából fontos, hogy egészségügyi 

szolgáltató az Eü.tv. alapján egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi 

személyiség nélküli szervezet lehet, amennyiben egészségügyi szolgáltatás nyújtására az 

egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedéllyel rendelkezik (Eü.tv. 

3. § f) pont). Az egészségügyi szolgáltatás igénybevevője személye vonatkozásában pedig 

aképpen differenciálhatunk, hogy magán beteg vagy társadalombiztosítási jogviszony 

alapján jogosult beteg veszi-e igénybe a szolgáltatást.238 E viszonyrendszer vonatkozásában 

az orvost számos jogi és etikai norma köti és orientálja a szerződésszerű teljesítés érdekében, 

mely szabályok az orvos/egészségügyi intézmények vonatkozásában határozzák meg a 

polgári jogi felelősség keretrendszerét. 

2.3.1. Az orvost kötő jogi és etikai normák 

Alaptörvényünk már idézett XX. cikk (1) bekezdése mindenki számára biztosítja a testi és 

lelki egészséghez való jogot. Az állam az egészségügyi ellátás megszervezésével biztosítja, 

törekszik biztosítani e jogot. Az Eü.tv. 77. §-ában juttatja kifejezésre a testi lelki egészséghez 

való jog alkotmányos parancsának követelményét, melynek értelmében a sürgős szükség 

gyanújával ellátásra jelentkező beteget az igénybevétel alapjául szolgáló jogviszonytól 

függetlenül meg kell vizsgálni, és sürgős szükség fennállása esetén az egészségügyi állapota 

által indokolt ellátásban kell részesíteni. A 77. § (3) bekezdése adja meg ezen ellátás 

minőségét, milyenségét, ugyanis a törvényi hely megköveteli az ellátásban résztvevőktől, 

hogy elvárható gondossággal, valamint a szakmai és etikai szabályok, illetve irányelvek 

betartásával kell ezt az ellátást elvégezni. A jogalkotó az egészségügyi tevékenység 

megfelelőségének zsinórmércéjét az azt végző személyek, adott feltételek és körülmények 

között általában elvárható mértékében állapította meg.239  Szintén ezt az általában elvárható 

gondosságot követeli meg az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 

2003. évi LXXXIV. törvény (továbbiakban: Ettv.). Az Ettv. megköveteli az egészségügyi 

dolgozóktól, hogy az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, a szakmai 

követelményeket megtartva, az etikai szabályokat betartva, a legjobb tudásuk és 

lelkiismeretük szerint, a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételeknek megfelelő 

szinten, szakmai kompetenciájuknak megfelelően végezzék az egészségügyi tevékenység 

nyújtását (Ettv. 5. § (1) bekezdés). Nem hagyható figyelmen kívül az a körülmény, hogy a 

szakmai szabályokat általánosságban betartó orvosi tevékenység, nem feltétlenül egyezik az 

elvárható magatartás tanúsításával, amely minden esetben csak az adott konkrét eset 

valamennyi körülményének fényében állapítható meg. 

Az orvosi felelősség viszonyrendszerében a felelősségtelepítés szempontjából fontos 

elhatárolási pont, hogy az orvost foglalkoztató egészségügyi intézmény, intézményi 

felelősségéről, vagy a konkrét orvos egyéni felelősségéről beszélünk. Az egészségügyi 

jogviszony alanyai között az esetek többségében egy jogi személy egészségügyi intézményt 

szerepel, amellyel kerül kapcsolatba a beteg.240 Jóllehet napjainkban már jelentősen 

emelkedik az orvosi magánpraxis keretében végzett egészségügyi tevékenységek köre, 

 
238 JOBBÁGYI (2007) i.m. 43. 
239 KOVÁCS GÁBOR: Egészségügyi és szociális jog, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., 2017, 

Győr, 193. 
240 JOBBÁGYI (2007) i.m. 72. 
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száma is. A fentiek alapján kell tehát differenciálnunk, hogy az egészségügyi tevékenység 

mely formájáról van szó, hiszen mindez egyáltalán nem közömbös a polgári jogi kártérítési 

felelősség telepítésének szempontjából. Az egészségügyi szolgáltatás keretében végzett 

ellátás során okozott kárért és személyiségi jogsértésért, az egészségügyi szolgáltató (Eü.tv. 

3. § g) pont) mint jogi személy tartozik felelősséggel és helytállással. Abban az esetben, 

viszont, ha e tevékenységet az egészségügyi dolgozó törvény alapján és a saját felelősségére 

végzi (magánpraxis) (Eü.tv. 3. § f) pont), akkor az e körben okozott károkért és személyiségi 

jogsértésekért ő felel, illetve tartozik helytálással (Eü. tv. 244. § (1) bekezdés).  

Az Eü.tv. a fordított non-cumul szabályával az egészségügyi szolgáltatások körében 

keletkező kárigényekre és személyiségi jogsértésekre a Ptk. deliktuális kártérítési szabályait 

és a személyiségi jogok megsértésének szankcióira vonatkozó szabályok alkalmazását írta 

elő. A deliktuális felelősség alól a károkozó akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy magatartása 

nem volt felróható. A Ptk. e tekintetben az elvárható magatartás követelményéből indul ki 

(Ptk. 1:4. § (1) bekezdés), ami a tipikus élethelyzetben tanúsított tipikus magatartásból indul 

és azt teszi meg általánosan elvárható magatartási mértéknek.241 Az egészségügyi 

jogviszonyban a Ptk. megjelölt elvárhatósági szabálya szerint tanúsított tipikus magatartás 

azonban nem vezethet feltétlenül mentesülésre, ugyanis az Eü.tv. rendelkezései ezt az 

általában elvárható magatartást egyéb hivatásbeli kötelezettségekkel egészítik ki, magasabb 

szintre emelve ezzel az elvárhatósági mércét. A jogi és etikai normákban megjelenő 

többletkötelezettségek töltik kit tartalommal az orvos elvárható gondosságát és adják meg 

mindezzel az egészségügyi szolgáltatásokkal okozott jogsértések polgári jogi 

keretrendszerét. 

2.3.3. Az orvosi „műhiba perek” hazai gyakorlata 

A műhiba per mint megjelölés szempontjából elsősorban tisztázni kell azt, hogy a hazai 

közéletben elterjedt kifejezés voltaképpen az egészségügyi károkozással kapcsolatos 

kártérítési pereket, eljárásokat jelöli. A kifejezést a német jogban használatos 

„Kunstfehler/Behandlungsfehler”242, azaz műhiba, orvosi tévedés/műhiba szavakból vettük 

át243, ugyanakkor hazai jogunkban ilyen speciális, külön eljárástípus nem létezik, a Pp.244 

különleges perekre vonatkozó fejezetei245 nem szabályozzák azt. Az egészségügyi 

szolgáltató szakmai szabálysértése esetén a felelősségre vonás két leggyakoribb eljárási 

formája a büntető és polgári eljárás, amelyek közül az utóbbinak a célja, hogy megállapítsa 

az egészségügyi szolgáltató kártérítési felelősségét. Ahhoz, hogy a polgári eljárásban a 

bíróság jogerős ítéletében megállapíthassa az egészségügyi szolgáltató kárfelelősségét, 

tisztában kell lenni azon esetkörökkel és kötelezettséget előíró normákkal, amelyek felróható 

megszegése megalapozhatja a polgári jogi felelősséget. Mind ebből kifolyólag célszerű 

kitérni, az egészségügyi szolgáltató felelősségét legtöbb esetben megalapozó tényre, az 

orvosi műhibára, valamint annak összetett fogalmára. 

 
241 BÍRÓ (szerk.) i.m. 81. 
242 lásd: DEUTSCH, E.: Medizinrecht, Springer-Verlag, 1999, Berlin, Heidelberg, 172.  és HEYERS, J.: 

Einführung in das Arzthaftungsrecht, Bonner Rechtjournal, 02/2012, 135-148., 136. 
243 DECASTELLO, A.: Mediáció az egészségügyben, HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., 2010, 

Budapest, 83. 
244 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról. 
245 Pp. XXXI-XLI. fejezet. 
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 Az orvosi műhiba fogalmi meghatározása nem egyszerű feladat, hiszen ahogyan 

maga az egészségügyi szolgáltatás is egy komplex, kockázatokkal terhes tevékenység, úgy 

az orvosi műhiba is számtalan módon bekövetkezhet e sokrétű tevékenység, valamely 

mozzanata során felmerülő malfunkció eredményeképpen. Nem közömbös, hogy a 

rendellenesség mikor, az egészségügyi tevékenység melyik intervallumában lép fel: az orvos 

részéről történő gyógymódválasztás során, a diagnosztikai eljárás folyamán, közvetlenül a 

műtéti beavatkozás során vagy a beavatkozást követő rehabilitáció és gyógyulás alatt. 

Kulcsponti kérdés, továbbá, hogy kinek a cselekvősége vagy mulasztása vezet 

végeredményben a konkrét rendellenességhez, műhibához. Orvosi mulasztásra, hibára vagy 

a beteg magatartása miatt bekövetkező (például: orvosi utasítások kifejezett megszegése a 

műtétet követő „gyógyulási idő” alatt) és arra visszavezethető rendellenességről beszélünk. 

Jelen alfejezetben az előbbi, azaz az orvos érdekkörében felmerülő mulasztások, tévedések 

kérdéskörével foglalkozom és ez irányból közelítem, adom meg az orvosi műhibák 

definíciós ismérveit. A meghatározás szempontjából megjegyzendő az a tény is, hogy a 

fogalom adott társadalmon belüli jelentéstartamának alakulásához un. jogon túli ismérvek is 

hozzájárulhatnak. Kiemelt szerepe lehet például a közvéleménynek az orvosi műhiba 

fogalmának kialakulásában. Abban az esetben, ahol az élet és egészség forog kockán ott egy 

esetleges tévedés vagy az ellátás/beavatkozás során tanúsított hanyagság sokkal jobban 

felrázza a közvéleményt, mint más hivatásbeli tévedések esetében.246 Mind ennek 

következtében kialakulhat egy olyan társadalmi elvárás, hogy az egészségügyi 

szolgáltatóknak sokkal magasabbra kell állítaniuk a „gondossági mércét” és ebből kifolyólag 

precízebben kell végezniük a munkájukat. 

A szakirodalom által kimunkált műhibafogalom lényegét tulajdonképpen három 

„hibafajta” szempontjából adhatjuk meg, így beszélhetünk: 

1) olyan beavatkozásról, amely nem felel meg a hivatásrend szabályainak, 

továbbá nem éri el az szakértelem és a tanúsítandó gondosság azon szintjét, 

ami elvárható lenne egy orvostól247, 

2) szóba jöhet olyan helytelen és károsodást eredményező ellátás, ami az orvos 

gondatlanságának, mulasztásának következménye, de megfelelő szakértelme 

mellett elkerülhető lett volna248,  

3) és felmerülhet olyan téves diagnózis felállítása, vagy a kezelés módjának oly 

helytelen és téves megválasztása, amelynek eredményeképpen a beteg 

állapota súlyosbodik vagy végzetessé válik.249 

Az orvosi műhibák fennállásának vagy éppen fenn nem állásának megállapítása 

hosszadalmas bizonyítási eljárás végeredményeként dönthető el, ugyanakkor vannak olyan 

esetek, amikor a tények/dolgok „önmagukért beszélnek”. Az amerikai bírói gyakorlat 

 
246 BLASSZAUER BÉLA: Orvosi etika, Medicina Könyvkiadó Rt., 1995, Budapest, 112. 
247 VLADAREANU, S. – PITURU, S.: Malpractice and professional liability of medical personnel, 

FARMACIA, 2015, Vol. 63, 2, 318-322., 321. 
248 BAL, S.: An Introduction to Medical Malpractice in the United States, U.S. Medical Malpractice, 

Vol. 467, N. 2, 2009, 339-347., 340. 
249 JOSEPH, K. – RACHEl, R.: Medical Malpractice Reform–Historical Approaches, Alternative 

Models, and Communication and Resolution Programs, American Medical Association Journal of 

Ethics, Vol. 18, N. 3, 2016, 299-310., 299. 
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következetesen alkalmazza a „res ipsa loquitur” szabályt250, melynek értelmében a sérülés, 

a kár már önmagában elegendő bizonyítékként szolgál a beavatkozást végző orvos felróható 

magatartására. Ilyen tipikus esetnek tekinthető az, amikor idegen testet hagynak műtét után 

a betegben, mely nyilvánvalóan tanúsítja az orvosi mulasztás tényét, de szakértő 

alkalmazásának természetesen ezekben az esetekben is helye kell, hogy legyen például a 

károkozás mértékének, az mulasztás eredményeként bekövetkező egészségromlás 

mértékének, súlyosságának, maradandó voltának megállapítása szempontjából. 

Általánosságban megállapítható, hogy az orvosi működés valamennyi szabálya jogi 

szempontból számbavehetetlen. E körben említhető az összes egészségügyi tárgyú 

jogszabály, az etikai, erkölcsi normák sokasága, valamint a különböző szakmai irányelvek, 

melyek az orvos szakmai felelősségének megállapítását teszik lehetővé. Mindez a jogi 

felelősség nézőpontjából elméleti jelentőségű, hiszen az orvost megilleti a 

gyógymódválasztás szabadsága,251 amelynek alapján a felelősség szempontjából 

tulajdonképpen eldönthetetlen, hogy milyen működési szabályt kellene alkalmaznia.252 

Krízis helyzetben, amikor az orvosnak azonnal döntenie kell nincs lehetőség a működési 

szabályok beható tanulmányozására. Ha esetleg évekkel később, de megállapítást nyer, hogy 

az orvos rosszul döntött az adott pillanatban, akkor ez a megállapítás nem lehet a polgári 

jogi felelősségtelepítés kizárólagos alapja, ugyanis az orvosi műhiba léte, megállapítottsága 

esetén is szükséges, hogy fennálljanak a felelősség általános feltételei. Ezek alapján, amikor 

az orvos polgári jogi felelősségének megállapítása történik, akkor a műhiba helyett, - ami az 

orvos polgári jogi felelősségével kapcsolatban csak megszorításokkal használható253 -, 

valójában a polgári jogi felelősség általános szabályai szerint, a tájékoztatási kötelezettség 

megszegése vagy elmulasztása miatt, ritkább esetben pedig a veszélyes üzemi felelősség 

szabályai alapján kerül megállapításra a felelősség.254 

Az orvosi beavatkozások valamennyi formája sérti a beteg személyiségi jogát, ha 

ahhoz a beteg előzetesen nem járult hozzá, nem egyezett bele vagy az orvos nem tett eleget 

a szolgáltatásra vonatkozó teljeskörű tájékoztatási kötelezettségének.255 Fő szabály szerint 

orvosi beavatkozás csak a beteg beleegyezésével végezhető. Említhetők azonban olyan 

esetek is, amikor az orvosi beavatkozás a beteg beleegyezése nélkül is elvégezhető. 

Amennyiben a beteg mások egészségét, életét veszélyezteti azzal, hogy nem veszi igénybe 

a kezelést (például fertőző beteg vagy pszichiátriai betegségéből kifolyólag veszélyeztető 
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gyakorlat?, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debreceni Egyetem OEC Általános 

Orvostudományi Kar, 2013, Debrecen, 43-64., 43. és RIXER, A.: Health Law and Health 
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magatartást tanúsít) akkor akár akarata ellenérre is kezelhető.256 További kivételt képeznek 

ezen eset alól azok a szituációk, amikor a törvény nem köti előzetes beleegyezéshez a 

beavatkozás elvégzését (például: sürgős szükség, a beavatkozás elmaradása a beteg számára 

aránytalanul súlyos terhet jelentene, Eü.tv. 17-18. §). A beteg előzetes beleegyezése nélkül 

végzett művi terhességmegszakítás e körben értékelendő. A Fővárosi Bíróság a 41. Pf. 26 

6888/1995. számú döntésében a beleegyezés nélkül végzett terhességmegszakítás káros 

következményeit értékelte. Az idézett ügyben a terhességmegszakítás a magzat 

elvesztéséhez vezetett, továbbá a beavatkozást a felperes testi épségének a 

veszélyeztetésével végezték el, mely körülményeket a bíróság a személyiségi jogok 

jogellenes megsértéseként értékelt.   

Megosztotta a bírói gyakorlatot a tájékoztatáshoz való jog és annak elmaradása 

azokban az esetekben amikor ennek eredményeképpen a fogyatékossággal született gyermek 

saját jogán érvényesített kártérítési igényt.257 A szóban forgó ügyben a korház 

alkalmazottainak hibás tájékoztatás miatt a szülő nem élhetett a terhességmegszakítás 

jogszabály adta lehetőségével, így ennek következtében sérült a gyermek élethez, testi 

épséghez, egészséghez fűződő, valamint emberi méltósághoz való joga.  Felperes Down-

szindrómával született, amely azonban a magzati korban felismerhető lett volna, ha az 

alperesi kórházban a szakmai szabályoknak megfelelően, az elvárható gondosság 

követelménye szerint járnak el. A Down-kór magzati korban történő felismerése esetén a 

szülőt tájékoztatni kellett volna e körülményről, aki ebben az esetben, a magzati károsodásra 

tekintettel terhességmegszakítással élt volna. A Legfelsőbb Bíróság elvi határozatként 

közzétett ítéletében arra az álláspontra helyezkedett, hogy az alperesi mulasztás 

következményeként a törvény adta lehetőséggel való élés lehetősége szülői részről elmaradt, 

ezért a magzat születésétől kezdődően nem élhetett teljes életet. A döntés alapján a 

fogyatékossággal született gyermek azon az alapon érvényesíthetett kárigényt, hogy 

személyiségi jogának sérelme folytán, egészségkárosodott, hátrányos helyzetű életre 

kényszerült. Az idézett eszmefuttatás azonban jelentős mértékben megosztotta a gyakorlatot, 

mely kérdéskör tisztázására, már a Kúria jogegységesítő tevékenysége során került sor. 

A bírói gyakorlatban felmerült esetekben, amikor a magzat a genetikai, teratológiai 

ártalom következtében fogyatékosan jön világra, a kártérítési igény azon alapul, hogy a 

szülők nem kaptak tájékoztatást arról, hogy nagy valószínűséggel fogyatékos gyermekük 

fog születni, így elestek a terhességmegszakítás törvény adta258 lehetőségétől.259 Ennek 

következtében sérült a szülők családtervezéshez fűződő joga, így mind nekik, mind pedig 

gyermeküknek vagyoni és nem vagyoni kára származott. A bírói gyakorlat egységessé vált 

abban az értelemben, hogy az ilyen esetekben a szülők a polgári jogi felelősség szabályai 

szerint kártérítéssel élhetnek a tájékoztatási kötelezettséget elmulasztó egészségügyi 

intézménnyel szemben. A tekintetben viszont, hogy a gyermek is élhet e saját jogán 

kártérítési igénnyel eltérő álláspontok alakultak ki, és ezt a kérdéskört az 1/2008-as polgári 

jogegységi határozatban zárta rövidre a Kúria.  

 
256 DÓSA ÁGNES: Összehasonlító egészségügyi jog, Orvosetikai kérdések jogi szemmel, CompLex 

Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2012, Budapest, 121. 
257 EBH2005/1/ 1206. 
258 1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről. 
259 JOBBÁGYI GÁBOR: Az élet joga, Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2004, 

Budapest, 248. 
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A nemzetközi szakirodalom a nem kívánt gyermek születésével kapcsolatos 

kártérítési igényeket három esetkörre bontja szét: 

1) egészséges, de nem kívánt gyermek születése esetén az ezzel kapcsolatos 

orvosi tévedésre, mulasztásra alapított kártérítési igény (wrongful 

conception)260 

2) szülők által fogyatékos gyermek születése esetén előterjesztett kártérítési 

igény (wrongful birth)261 

3) valamint a fogyatékos gyermek saját jogán előterjesztett kártérítési igény, 

amit azért kíván érvényesíteni, mert az elmulasztott tájékoztatás 

következtében elmaradt terhességmegszakítás hiányában világra jött, és 

fogyatékosan kénytelen élni (wrongful life)262 

A jogegységi kezdeményezés alapját a harmadik esetkör képezte, mely vonatkozásában a 

külföldi gyakorlat a gyermek saját jogán érvényesítendő kártérítési igénye ellen foglalt 

állást.263 Az érvelés lényege abban fogható meg, hogy az emberi élet nem tekinthető kárnak, 

így a fogyatékos élet sem. A fogyatékos életet az egészséges élettel nem lehet összemérni, 

mivel a természeténél fogva fogyatékosan született személynek eleve nem volt esélye az 

egészséges életre, ezért esetében nem állapítható meg kompenzálható hátrány. A magzatnak 

eleve nem lehet igénye arra, hogy elpusztítsák, ezáltal vele szemben nem követhet el 

jogsértést orvos. Az orvosi hiba nem állhat oksági viszonyban a fogyatékosságban 

megnyilvánuló kárral.  

A Kúria indokai között a magzat jogképességéből indult ki. A Ptk. alapján minden 

ember jogképes, a jogképesség az élve születéssel, fogamzásának időpontjától kezdődően 

illeti meg (Ptk. 2:1, 2:2. §). A magzatot születése előtt is megillethetik bizonyos jogok, abban 

a kérdésben viszont, hogy megszülessen-e vagy művi beavatkozással elvegyék az életét 

nincsen döntési lehetősége. Továbbá kardinális szempont, hogy a gyermeknek fejlődési 

rendellenessége következtében esélye sem volt az egészséges életre, így kompenzálható 

hátrány hiányában, nem léphet fel kártérítési igénnyel az egészségügyi szolgáltatóval 

szemben.264   

A fentiekből kitűnik, hogy a tájékoztatási kötelezettség egészségügyi szolgáltató 

részéről történő megfelelő teljesítésének vagy elmulasztásának döntő szerepe lehet a polgári 

jogi felelősség megállapítás terén. A tájékoztatás mellett másik jelentős kérdéskör az orvos 

szabad gyógymódválasztási jogosultságának perspektívájából, az a tény, hogy az orvos 

miként él e jogával. Milyen kezelést, gyógymódot választ és ezzel mennyiben járul hozzá a 

beteg gyógyulásához. E tekintetben számos modern technikai vívmány segíti az orvos 

munkáját, hogy a lehető legpontosabb diagnózis megállapításával, a leginkább célravezető 
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Vol. 27, No. 3., 2005, 525-542., 537. 
263 HIRSCH, DAVID: Rights and Responsibilities in Wrongful Birth/ Wrongful Life Cases, University 

of New South Wales Law Journal, Vol. 29., No. 2., 233-238., 235. 
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kezelés alkalmazását válassza. A gyógymódválasztás szabadságát és a tájékoztatási jogot az 

orvosi diagnosztikai eszközök köre fogja össze. Ezeknek az eszközöknek a hibás működése 

rendkívül könnyen eredményezheti akár a gyógymódválasztás, akár a tájékoztatás 

vonatkozásában felmerülő, orvosi mulasztások széles körét. 

3. A DIAGNOSZTIKAI JELLEGŰ MŰHIBÁK JELENE ÉS JÖVŐJE 

3.1. A technológia fejlődés orvosi tevékenységre gyakorolt hatásai 

Az egészségügyben alkalmazott orvostechnikai eszközök, gépek köre egyre szélesedik, 

orvosi felhasználásuk száma szignifikánsan növekszik és alkalmazhatóságuk újabbnál-újabb 

gyógyászati területekre terjed ki.265 Az orvostudomány és az egészségügyi szolgáltatás az 

orvosi technológia fejlődése lévén folyamatos változásban van. E fejlődés eredményeképpen 

egyre pontosabb diagnosztikus lehetőségek, hatásosabb kezelések válnak elérhetővé. Az új 

diagnosztikai eljárások, terápiás lehetőségek, mikrosebészet, implantáció-sebészet, 

géntechnológia, génsebészet stb.266 egyre nagyobb költségnyomással nehezednek az 

egészségügyre, továbbá az egészségügy szolgáltatás irányába támasztott társadalmi 

elvárások szintjét is megemelik. 

A mesterséges intelligencia orvosi kipróbálását, alkalmazását számos indok 

motiválja. Egyrészt e körben említhető a nemzetközi szinten is általános érvényű 

orvoshiány, másrészt az orvosi tévedések elkerülésének és a pontosabb diagnózisok 

felállításának a reménye.267 A robotika, a mesterséges intelligencia, a gépipar számítógépek 

által vezérelt gépei a műszaki tudományok olyan találmányai, amelyekre a 

társadalomtudományoknak így a jogtudománynak is lépnie kell. Az említett vívmányok 

alapfunkciójaként többek között a precizitás, pontosság, gyorsaság, valamint a biztonság 

magasabb szintre emelése jelölhető meg. E jellemzők tökéletesre fejlesztése mellett 

elképzelhető, hogy csökken a különböző balesetek száma, de elég csupán egyetlen precedens 

értékű eset, amely megválaszolatlan kérdések tömkelegét vetheti fel. Egy olyan baleset 

esetén is, amit következésképpen például egy automatizált, mesterséges intelligencia által 

vezérelt gép okoz, tisztázni kell a felelősségi viszonyokat. Nehézséges lehet annak 

meghatározása, hogy egy ilyen balesetben kit vonhatunk felelősségre: magának a terméknek 

a gyártóját, esetleg a szoftvergyártót, a termék/eszköz üzembentartóját vagy éppen annak 

adott esetben használóját? Ezekre az scenariok-ra fel kell készülnie a jogalkotóknak minden 

jogterület tekintetében legyen az akár közjogi akár magánjogi. Példaként említve reagálnia 

kell ezekre az esetekre a munkajognak a munkahelyi balesetek vonatkozásában, a polgári 

jognak a vagyoni, nem vagyoni károk és a polgári jogi felelősségtelepítés tekintetében, és 

természetesen a jogrendszer szankciós zárköveként mint ultima ratio megjelenő 
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büntetőjognak is a büntetőjogi felelősségre vonás tárgykörében. A technikai fejlődés 

eredményeként létrejövő orvostechnikai eszközök, diagnosztikai eszközök nagy mértékben 

hozzájárulhatnak a betegek gyógyulásához, a különböző sebészeti beavatkozások 

sikeresebbé tételéhez, az orvosi kutatások differens területeihez268, ugyanakkor számos 

veszélyt is rejthetnek magukban.269  

3.2. A diagnosztikai műhibák differencia specifikumai 

Az orvos polgári jogi felelősségének tárgyalása körében kiemelt figyelmet élvez a 

diagnosztikai jellegű műhibák kérdésköre. Statisztikai számadatok alapján az egészségügyi 

szolgáltatások során keletkező, megelőzhető károkozások, egészségügyi károk döntő 

többségét a diagnosztikai tévedések alkotják, legyen szó akár hazai270, akár külföldi271 

gyakorlatról.   

Az orvosi műhibák gyakran abból az okból erednek, hogy az orvos, egyészségügyi 

szolgáltató a kezelést igénylő betegséget nem, nem időben ismerik fel, vagy felismerik 

ugyan a kezelendő betegséget, de félre diagnosztizálják az adott betegséget és nem a 

megfelelő, leghatékonyabb gyógymódot alkalmazzák.272 Abban az esetben, ha a betegség 

felismerése kellő időben azért nem történt meg, mert valamilyen vizsgálatot elmulaszt az 

egészségügyi szolgáltató, tehát szakmai szabályt szeg, akkor kártérítési felelőssége 

megállapítható az okozott kárért. Abban az esetben viszont, ha minden szükséges vizsgálat 

elvégzése mellett kerül megállapításra a téves diagnózis, akkor az nem eredményezi 

feltétlenül az egészségügyi szolgáltató felelősségét.273 A hazai bírói gyakorlat alapján274, 

diagnosztikai tévedések esetében a bíróságoknak elsősorban a diagnózis felállításához 

vezető folyamatot kell vizsgálniuk, tehát a tévedés megtörténte önmagában nem teszi 

felróhatóvá az orvos eljárását. 

Egészen a Legfelsőbb Bíróságig jutó ügy275 alapját az képezte, hogy II. rendű felperes 

elesett görkorcsolyázás közben és jobb tenyerét elvágta egy törött sörösüveg darab. Alperest 

 
268 ALAN, TIMOTHY C.: Regulating Artificial Intelligence for a Successful Pathology Future, Archives 

of Pathology  Laboratory Medicine, Vol. 143, 2019, 1175-1179. 
269 JACOBSON, PETER D.: Medical Liability and the Culture of Technology, The Project on Medical 

Liability in Pennsylvania, 2004, Pennsylvania, 14-16. 
270 lásd például: DOROS Szabina: A diagnosztikai perek megítélése a polgári perekben, elérhető: 

https://www.jogiforum.hu/publikaciok/821, 2019. 10. 10. és CSABAI Virgínia: A kimentési okok 

vékony határmezsgyéje: a diagnosztikai tévedés, elérhető: https://www.jogiforum.hu/hirek/25240, 

2019. 10. 10. 
271 Az Egyesült Államokban a megelőzhető egészségügyi kár egyik fő oka a diagnosztikai tévedés. 

Az USA-ban évente 40000-80000 ember hal meg és 80000-160000 ember szenved súlyos 

egészségkárosodást diagnosztikai tévedés miatt. elérhető: 

http://medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/diagnosztikai_tevedesek, 2019. 12. 18. 
272 MICHON, K.: Medical Malpractice: Misdiagnosis and Delayed Diagnosis, elérhető: 

https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/medical-malpractice-misdiagnosis-delayed-diagnosis-

32288.html, 2019. 10. 08. 
273 BOESCHEN, C.: Medical Malpractice Basics, elérhető: https://www.nolo.com/legal-

encyclopedia/medical-malpractice-basics-29855.html és ROSEN  OHR, P.A.: Is a wrong diagnosis 

considered medical malpractice in Florida?, elérhető: https://www.rosenohrlaw.com/blog/wrong-

diagnosis-considered-medical-malpractice/, 2019. 10. 08. 
274 például: BH 1999.363., 1415/2006. számú polgári elvi határozat. 
275 1415/2006. számú polgári elvi határozat. 
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korházba szállították, majd megállapították, hogy többszörös ínsérülést szenvedett és 

azonnal megoperálták. A műtét során a sérült eret lekötötték, összevarrták az inakat, a fő 

érzőideg sérülését azonban nem észlelték a beavatkozást végző orvosok. II. rendű felperes a 

műtétet követő gyógytorna után sem tudta megfelelően mozgatni ujjait. A panaszai alapján 

elrendelt ismételt vizsgálatot követően kiderült, hogy fő érző- és mozgató idege területén 

vezetési zavar észlelhető, ezért újból megoperálták. II. rendű alperes kezének állapota 

folyamatosan javult az ismételt beavatkozást követően, azonban kezének szorító ereje 

továbbra is gyenge maradt. Felperesek keresetükben vagyoni és nem vagyoni kártérítés 

megfizetésére kérték az alperes kötelezését a bíróságtól arra való hivatkozással, hogy az 

alperes orvosai nem tettek eleget az Eü.tv. 77. § (3) bekezdésében megjelölt sürgős szükség 

esetén tanúsítandó ellátás során az elvárható gondosság követelményének. Alperes orvosai 

a szakmai és etikai szabályik, valamint irányelvek megsértésével jártak el, ezért nem 

ismerték fel a fő érzőideg sérülését és ezért nem végeztek erre irányuló vizsgálatot sem. A 

felperesi álláspont alapján az orvosok gondosságának hiánya okozta a diagnosztikus 

tévedést. A szakszerűtlen eljárásuk befolyásolta a gyermekük gyógyulását, ugyanis, ha első 

alkalommal felismerték volna az idegsérülést, akkor a második műtétre sem került volna sor 

és a sérülés egészségkárosodás nélkül gyógyulhatott volna. Az elsőfokú bíróság a keresetet 

ítéletében elutasított. A másodfokú bíróság megváltoztatta az elsőfok ítéletét és 

megállapított alperes felelősségét az első kézműtét vonatkozásában, azzal a kitétellel, hogy 

a kézmozgás korlátozottságában megjelenő egészségkárosodás a baleset és a sérülés 

jellegéből következik, ezért az alperes nem felel.  

A Legfelsőbb Bíróságnak a felülvizsgálati kérelem nyomán lefolytatott eljárásban 

kifejtett indoka mentén tudjuk elhelyezni a diagnosztikai jellegű műhibákat a polgári jogi 

felelősségi rendszerben. A perben nem volt vitás, hogy alperes orvosai a hüvelykujj-hajlító 

ín, valamint az idegágak sérülését nem ismerték fel az első beavatkozás során és ezért nem 

történt meg e sérülések ellátása. A Legfőbb Bírói fórum kifejtette, hogy ez a fajta 

diagnosztikai tévedés azonban csak akkor alapozza meg az alperes kártérítési felelősségét a 

maradandó egészségkárosodásért, ha az ellátás azért maradt el, mert az alperes orvosai 

elmulasztották a tőlük elvárható gondosságot. A műtét során alperes orvosai a műtéti 

leírásban rögzítették, hogy idegsérülés nem észlelhető, ez a tény azonban nem jelenti 

önmagában az elvárható gondosság tanúsítását, ha saját magatartásuk következtében 

kerültek abba a helyzetbe, hogy az idegsérülés felismerése nem történhetett meg. E kérdés 

vizsgálata nem történt meg az elsőfokú eljárásban, ezért a Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú 

bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és új eljárásra, valamint új határozat hozatalára 

kötelezte az elsőfokot.276 A kialakult bírói gyakorlat értelmében a diagnózis felállítása során 

elkövetett hiba vagy tévedés csak abban az esetben alapozza meg a kártérítési felelősséget, 

ha a diagnózis felállítása során az orvos nem úgy járt el, ahogy az a bíróság által alkalmazott 

gondossági mérce alapján elvárható lett volna. Felel tehát az orvos a diagnosztikai 

tévedéséért, ha bizonyítást nyer, hogy eljárása nem felelt meg az általában elvárhatóság, - 

egészségügyi viszonyokban magasabb szintre emelt -, mércéjének. 

Különösen hangsúlyos a diagnosztikai jellegű műhibák esetében az orvosok, 

egészségügyi szolgáltatók eljárását alapjaiban meghatározó „fokozott” gondossági 

követelmény és e felelősségtelepítő mérték alkalmazhatóságát befolyásoló társadalmi, 

politikai, gazdasági tényezők. Az orvostudomány nem egzakt tudomány. A szakmai 

 
276 1415/2006. számú polgári elvi határozat. 
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szabályok maradéktalan betartása mellett is előfordulhat, hogy téves diagnózis felállítására 

kerül sor. Teljes mértékben sikeres kezelést szavatolni valósággal lehetetlen volna, ugyanis 

az adott kezelés kimenetele és eredményessége nagy mértékben függ a beteg, a betegség 

körülményeitől, valamint az orvos személyes kvalitásaitól. Az orvosi technológia 

fejlődésének köszönhetően az egészségügyi szolgáltatások színvonala és eredményessége 

látványosan növekszik.277  

Az egészségügyi szolgáltatásokban megjelenő forradalmi változásokat a társadalom 

kezdetben általában szkeptikusan és kétkedéssel fogadja, majd a forradalmi vívmányok 

egyre elfogadottabbá válnak, sőt teljesítőképességükkel kapcsolatban alaptalan és túlzott 

társadalmi elvárás is kialakulhat.278 Ilyen téves és túlzott társadalmi elvárás alakult ki például 

a terhesség alatti ultrahangvizsgálat, a 3-4 dimenziós ultrahangvizsgálat esetében, hogy azok 

során a magzat minden „részlete” vizsgálható, így bármilyen elváltozás felismerhető vagy, 

hogy császármetszés elvégzése esetén csak is egészséges újszülött jöhet világra.279  

Számos esetben a beteg is közrejátszhat egy-egy téves diagnózis felállításában például 

szeméremből vagy egyéb okból nem számol be a valós helyzetről és inkább azt mondja az 

orvosnak, hogy már jól érzi magát.280 Mindezzel elnehezül és sok esetben ellehetetlenül a 

helyes diagnózis felállítása, ugyanakkor előfordulhat, hogy a későbbiekben felróják az adott 

esetben semmilyen mulasztást el nem követő orvosnak a helytelen analízist. Megemlítendő 

továbbá az a körülmény, hogy az orvosoknak milyen időbeli és személyi leterheltség mellett 

kell a pontos diagnózist felállítaniuk, amelynek aztán a helyességét, szakami, etikai 

szabályoknak való megfelelését, akár hónapokon vagy éveken keresztül vizsgálhatják a 

szakértők egy-egy peres eljárás során. Vajon valós elváráson alapul-e az a követelmény, 

hogy például ügyeleti időben, amikor egy orvosra több tucat beteg is jut, rövid időn belül, 

súlyos körülmények tekintetében mindig hibátlan döntés szülessen? Reális követelménynek 

tekinthető-e valamennyi, - az orvos által ugyan ismert -, foglalkozási és szakmai szabály 

maradéktalan betartása egy olyan szituációban, amelyben mindez az objektív körülmények 

hatására tulajdonképpen lehetetlen. 

3.3. A veszélyes üzemi felelősség alkalmazhatóságának kérdésköre 

A lézeres sebészeti eszköz, különböző elektromos berendezések alkalmazása során gyakorta 

említhetők olyan rendellenességek (például: képalkotó diagnosztikai gépek hibás működése, 

lélegeztetőgép leállása), amelyek következtében kis hiba is súlyos károkat tud okozni, mert 

az emberi erőt valamilyen gépi folyamat a sokszorosára képes emeli. Önmagában az orvosi 

tevékenység, valamint az annak során alkalmazott gépi műtéti eszköz nem minősül fokozott 

veszéllyel járó tevékenységnek, ugyanakkor ezek együttes használata megalapozhatja a 

veszélyes üzemi felelősség létét.281 A konkrét ügyet illetően az orvos nem távolította el az 

alkoholos fertőtlenítőt a beteg mellkasáról és elektromos műtőkéssel próbálta felnyitni a 

 
277 Például a szülés körüli anyai halálozás az 1960-as évektől 100000 szülésre számítva, 80-ról 10-

15-re csökkent napjainkra, in TÓTH i.m. 75. 
278 JACOBSON i.m. 25. 
279 TÓTH i.m. 75. 
280 SZABÓ KRISZTIÁN: Orvos a vádlottak padján – diagnosztikus tévedés, in ELEK Balázs – PRIBULA 

László – SZABÓ Krisztián (szerk.): A jogalkalmazás vitatott területei – az egészségügyi szolgáltatók 

polgári jogi felelőssége – szigorú bírói gyakorlat?, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 

Debreceni Egyetem OEC Általános Orvostudományi Kar, 2013, Debrecen, 65-73., 68. 
281 BH 2005.251. 
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beteg mellkasát, ami ennek eredményként lángra kapott, súlyos sérüléseket okozva 

mindezzel a betegnek. Ebben a tekintetben a megjelölt eszközök együttes használata 

megalapozhatta a veszélyes üzemi felelősséget (Ptk. 6:535. §).  

A Ptk. 6:535. § (1) bekezdése alapján: „Aki fokozott veszéllyel járó tevékenységet 

folytat, köteles az ebből eredő kárt megtéríteni.” A deliktuális felelősség egyes esetei között 

szabályozott fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség esetében is, - ugyanúgy, 

mint a felelősségi generálklauzulánál -, fogalmi kritérium a jogellenesség, a kár ténye, 

valamint a károkozó magatartás és a kár közötti okozati összefüggés megléte.282 A fokozott 

veszéllyel járó tevékenységgel okozott károkért a veszélyes üzem üzembentartója felel. A 

Ptk. meghatározza az üzembentartó fogalmát is, melynek értelmében az minősül a fokozott 

veszéllyel járó tevékenység folytatójának, akinek az érdekében a veszélyes üzem működik 

(Ptk. 6:536. § (1) bekezdés). Az üzembentartó csak abban az esetben mentesülhet a fokozott 

veszéllyel járó tevékenységével okozott kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha 

bizonyítja, hogy a kárt tevékenységi körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő. Mindkét 

feltétel együttes bizonyítására van szükség a károkozói oldalon ahhoz, hogy mentesülni 

lehessen a felelősség alól.283  

Az orvos-beteg jogviszonyban a jogszabályi előírások az orvostól az általában 

elvárható gondosság követelményét követelik meg. A szakmai, hivatásbeli irányelvek, 

szabályok, valamint az etikai kódex rendelkezéseinél fogva, ez az általában elvárhatóság, az 

orvos-beteg jogviszonyban egy fokozott felelősséget követel meg az orvostól. Ez a 

felelősségi többlet a Ptk-ban megjelenő adott helyzetben általában elvárhatósághoz képest, 

magasabbra helyezi az orvos tekintetében a gondossági mércét. Egészségügyi 

jogviszonyokban a veszélyes üzemi felelősség megállapítása viszonylag ritkán fordul elő, 

az mindig az eset valamennyi körülményének értékelésétől és a bíróság ez irányú 

mérlegélésének eredményétől függ. Ha megállapítható és elhatárolható, hogy az adott 

beavatkozás során, mely károk keletkeztek az orvos tevékenységéből kifolyólag és melyek 

az egészségügyi beavatkozáshoz használt gép működtetésének eredményeként, akkor a 

pusztán gépi működésből származó károkra célszerű lehet a veszélyes üzem szabályait 

alkalmazni.284   

E körben annak tisztázása szükséges, hogy az orvosi tevékenységet folytató személy 

egyben a gép üzembentartójának is minősül-e. Mindezek alapján, a felelősségtelepítést 

illetően, - az Eü.tv. rendelkezéseire figyelemmel -, két opció mutatkozik. Amennyiben 

egészségügyi szolgáltatóról van szó, akkor az egészségügyi intézmény minősül 

üzembentartónak. Ezzel ellentétben, ha egyéni egészségügyi vállalkozó saját nevében és 

felelősségére végzi e tevékenységet, akkor ő minősül az egészségügyi beavatkozáshoz 

használt gép üzembentartójának.  

Az egészségügyi szolgáltató által alkalmazott orvosi műszerek kapcsán kialakult bírói 

gyakorlat tükrében, az egészségügyi szolgáltató tulajdonképpen az általa okozott kárért, -

amennyiben az ellenőrzési körén belül esik -, akkor is felel, ha azt nem háríthatta volna el. 

 
282 KŐHIDI ÁKOS: A deliktuális felelősség fogalomrendszerének gyakorlati oldala in FAZEKAS Judit–

KŐHIDI Ákos–CSITEI Béla (szerk.): Állandóság és változás, Tanulmányok a magánjogi felelősség 

jogköréből, Gondolat Kiadó, 2017, Budapest, 301. 
283 FUGLINSZKY i.m. 371. 
284 JULESZ MÁTÉ: Orvosi jog működés közben, A hálapénztől a kártérítésig, Medicina Könyvkiadó 

Zrt., 2018, Budapest, 204. 
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Mindez voltaképpen azt eredményezi, hogy az egészségügyi szolgáltató felelőssége tisztán 

objektív alapra helyeződik, mindösszesen az üzemkörön belüliség tényéből kifolyólag. Az 

Eü.tv. 2013-as módosításával azonban pontosan az volt a jogalkotó szándéka, hogy az 

egészségügyi szolgáltató beteggel szembeni felelősségét vétkességen alapuló, szubjektív 

alapra helyezze. Álláspontom szerint helytelen, főként az Eü.tv. 3. § f) pontja alapján végzett 

egészségügyi tevékenység vonatkozásában az orvos felelősségét túlobjektivizálni azzal, 

hogy a „tőle” elvárható gondosság tanúsítása mellett is felelőssé válhat, az orvosi eszköz el 

nem hárítható meghibásodása esetén. A bírói gyakorlat hivatott eldönteni, hogy mely 

tevékenységeket értékel veszélyes üzemnek és alkalmazza ezen apropóból a veszélyes üzemi 

szabályokat. Az szoftver vezérelt orvosi eszközök jellegzetességeiknél és a bennük rejlő 

veszélyeknél fogva egyértelműen e felelősségi kategóriába „kívánkoznak”, ezért 

véleményem szerint, nem elegendő, hogy csupán a judikatúra alakítsa, - a kártérítési 

perekben a károsult fél által felhozott bizonyítékok alapján, szabad mérlegelése szerint -, az 

ez irányú gyakorlatot, hanem elengedhetetlen lenne, hogy maga a jogalkotó rendezze 

kielégítően e kérdéskört. 

3.4. Termékfelelősségi aspektus 

Az orvosi diagnosztikai eszközök meghibásodásából eredően keletkezett károkozások 

megítélésére a veszélyes üzemi felelősség mellett, a termékfelelősség szabályai is 

kompatibilis alternatívaként mutatkoznak.285 A Ptk. termékfelelősségi szabályainak (Ptk. 

6:550.-559. §) alkalmazásával a hibás egészségügyi termékkel a betegnek okozott károkért 

(halál, testi sérülés, egészségkárosodás) a gyártó, importáló, ha személyük nem állapítható 

meg, akkor pedig a forgalmazó tartozna felelősséggel. A hibás termékekért okozott károk 

esetében alkalmazandó termékfelelősség, a gyártó fokozott, az általánosnál jóval szigorúbb 

objektív felelőssége.286 Mind a veszélyes üzemi és mind a termékfelelősség objektív 

felelősségnek minősül, így az alól a felelős nehezen mentheti ki magát.287 Ez a kimentési 

nehézség azonban nem jelent abszolút, a kimentést egyáltalán nem engedő felelősséget. A 

két felelősségi forma közötti különbség a bizonyítási szabályokban ragadható meg a 

leglátványosabban. Amíg a veszélyes üzemi felelősség esetében a károkozónak kell 

bizonyítani az elháríthatatlan külső okot és a tevékenységi körön kívüliség tényét, addig a 

termékfelelősség során a felelősségalapítás szempontjából fontos tényező, hogy a termék 

hibáját a károsult betegnek kell bizonyítania (Ptk. 6:554. § (3) bekezdés).  

A Ptk. vonatkozó rendelkezése értelmében a termék hibájáról akkor beszélhetünk, ha 

az nem nyújtja az általában elvárható biztonságot, figyelemmel különösen a rendeltetésére, 

ésszerűen várható használatára, a vele kapcsolatos tájékoztatásra, a forgalomba hozatalának 

időpontjára és a tudomány, technika jelenlegi állására (Ptk. 6:554. § (1) bekezdés). A téren, 

hogy mik alapozhatják meg e hibát a Ptk. lényegretörő tömörséggel voltaképpen minden 

ingó dolgot, - abban az esetben is, ha azok utóbb más dolog alkotórészévé válnak -, a termék 

fogalmi kategóriájába sorol (Ptk. 6:551. §). A termékfogalom kiterjesztően értelmezhető 

 
285 WARE, ANNA – CASTLE, GRANT: Product Liability for Medical Devices, The Regulatory Affairs 

Journal – Devices, 2005, Jul/Aug, 217-224., 217. 
286 FAZEKAS – MENYHÁRT – KŐHIDI: i.m. 277. 
287 HAVASI PÉTER: A felelősség egyes esetei, in WELMANN György (szerk.): A Ptk. magyarázata 

VI/VI., Kötelmi jog harmadik, negyedik, ötödik és hatodik rész, HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., 

2018, Budapest, 618. és 654. 
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voltából következően számos ingó dolog e körbe sorolandó. Így többek között az emberi 

szervezetben elhelyezett orvostechnikai eszközök, átültetett, beültetetett szervek, szövetek, 

valamint az emberi szervezetbe kerülő egyéb diagnosztikumok is termékként 

értékelendők.288  

E rendkívül kiterjesztő értelmezés ellenére is említhetők olyan dolgok, amelyeknek a 

termék fogalom alá illesztése problematikus lehet. E téren említhető a mesterséges 

intelligencia vezérelt orvosi diagnosztikai eszközök „motorja”, az azokat irányító szoftver. 

Kérdéses, hogy magára a szoftverre szolgáltatásként vagy termékként tekintünk és mely 

kategóriába soroljuk be. Véleményem szerint amennyiben termékként definiáljuk, úgy 

maradéktalanul alkalmazhatók a termékfelelősségi szabályok a szoftver vezérelt 

diagnosztikai eszközök tekintetében is. Az Eü.tv. rendelkezései is ebbe az irányba hajlanak, 

ugyanis a törvény 3. § h) pontja értelmében: orvostecnikai eszköznek minősül minden, akár 

önállóan, akár más termékkel együtt használt készülék, berendezés, anyag, szoftver vagy 

más termék, - beleértve a megfelelő működéshez szükséges szoftvereket is -, amely a gyártó 

szándéka szerint kifejezetten diagnosztikai, terápiás célt szolgál, ide értve a klinikai 

vizsgálatra szánt, rendelésre készült eszközöket is. 

Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009-es egészségügyi miniszteri rendelet289 

(továbbiakban: EüM rendelet) rendelkezik az orvostechnikai eszközök működése közben 

felmerülő hibás működésről, váratlan balesetről. A rendelet 4. § (1) bekezdés 24. pontja 

alapján váratlan eseménynek, balesetnek minősül az eszközzel összefüggésben 

bekövetkezett esemény, amely során az eszköz bármely hibás működése, a jellemzőiben, 

teljesítőképességében bekövetkező működési hiba, romlás, továbbá az eszköz címkéjének, 

használati útmutatójának a hiányossága, elégtelensége folytán a beteg, az eszköz kezelője 

vagy más személy halálához, egészségügyi állapotának súlyos romlásához vezet vagy 

vezethet. E tekintetben az egészségügyi állapot súlyos romlásának tekintendő:  

1) az életet veszélyeztető megbetegedés 

2) az éllettani funkció vagy egészség tartós károsodása 

3) olyan állapot szükségessé válása, amely orvosi beavatkozást tesz indokolttá, 

az előző két pontban megjelöltek megelőzésére (EüM rendelet 27. pont). 

Szinén e pont alapján az egészségügyi állapot súlyos romlásának körében értékelendő a 

használati útmutatónak megfelelően használt diagnosztikai vagy in vitro diagnosztikai 

eszközzel290 végzett vizsgálat hibás eredményeként bekövetkező ártalom, azaz a magzati 

károsodás, halál, veleszületett vagy a szüléssel összefüggésbe hozható rendellenesség. Az 

EüM rendelet az orvosi diagnosztikai eszközök működése közben felmerülő baleset, 

váratlan esemény vonatkozásában az egészségügyi szolgáltató bejelentési kötelezettségét 

írja elő, a gyártó, forgalmazó útján az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezési-egészségügyi 

Intézet felé (EüM rendelet 21. § (1) bekezdés). A vizsgált szabályozásból az a következtetés 

vonható le, hogy a jogalkotó az egészségügyi állapot súlyos romlásának lehetőségét 

magában foglaló helyzetekben, már nem elégszik meg a polgári jogi kártérítéssel biztosított 

reparációs eszközzel, hanem a bejelentési kötelezettség, valamint az ilyen eszközök 

 
288 FUGLINSZKY: i.m. 612. 
289 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről. 
290 Minden olyan orvostechnikai eszköz, amely önmagában vagy más eszközzel alkalmazva, a gyártó 

meghatározása szerint emberi szervezetből származó minták vizsgálatára szolgál. 8/2003. (III. 13.) 

ESzCsM rendelet az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről (2. § (1) bekezdés a) pont). 
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időszakos felülvizsgálatának a követelményével (EüM rendelet 27, §) jelentősen megemeli 

a prevenciós szintet. A jogalkotó a közigazgatási szerv irányába történő jelentési 

kötelezettséggel elejét kívánja venni annak, hogy az adott orvostechnikai eszköz másoknak 

is kárt okozzon.291 

A mesterséges intelligencia felhasználása az orvosi diagnosztikai eszközök 

tekintetében nagy mértékben hozzájárulhat, - a humán tényező okán bekövetkezhető hibák 

kizárásával, minimálisra csökkentésével -, a pontosabb diagnózisok felállításához, 

ugyanakkor a gépi vezérlésű orvosi eszközök jellegzetességeiknél fogva, a csekély 

rendellenesség folytán is, komoly és súlyos károkat képesek előidézni. Véleményem szerint 

e tendencia előirányozza a betegek fokozott jogvédelmét, ugyanakkor mindez nem teszi 

párhuzamosan az egészségügyi tevékenységet egy az egyben veszélyes üzemmé. Az 

egészségügyi szolgáltató felelősségének ilyen mérvű szigorítása ellentétes lenne a jogalkotó, 

egészségügyi viszonyok tekintetében „kinyilatkoztatott” felelősségi mércéjével. A gépi 

vezérlésű orvosi eszközök, diagnosztikai eszközök viszonyában a felelősség 

túlobjektivizálása helyett, alkalmasabbnak mutatkozik, az ezen eszközök során keletkezett 

kártérítési igények rendezésére, a termékfelelősség szabályainak alkalmazása. 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

A személyiségvédelem viszonylag fiatal területét képezi a polgári jognak. E terület 

napjainkban is formálódik és jelenleg is alakul tekintetében a bírói gyakorlat. A XXI. század 

technikai vívmányai nagy mértékben segíthetik életünket, ugyanakkor e technikai fejlődés 

legálabb ennyi veszélyt is rejthet magában. Az információs társadalom az egyes 

személyiségi jogok megsértésének újabb és újabb fordulatait hordozza magában, ezért is 

kiemelten fontos a polgári jogi személyiségvédelem beható elemzése és a 

személyiségvédelmi normaanyag koherensen tartása, annak a XXI. század kihívásaihoz 

igazítása. 

 Dolgozatomban vizsgálat alá vettem a személyiségvédelem történetének vázlatos 

áttekintésén keresztül az élet, testi épség, egészséghez fűződő személyiségi jogok kapcsán 

kialakult polgári jogi jogvédelem gyakorlatát. Az Mtj.-ben kimunkált személyiségvédelmi 

generálklauzula gyakorlatilag végigvonult a korábbi Ptk. szabályozási metódusán és a 

jelenleg hatályos Ptk. is visszanyúl e szabályokhoz, konkrétan azokat hívja éltre. A Ptk. 

kodifikációja során a jogalkotó azt a szabályozási módszert választotta, hogy az általános 

személyiségvédelem tárgyává tett, személyiségi jogokat nem töltötte ki tartalommal, ennek 

feladatát a judikatúrára bízta. Az élet, testi épség, egészséghez fűződő jog kiemelt 

jelentőséggel bír a személyiségi jogok viszonyrendszerében, így az e jogot tartalommal 

kitöltő bírói gyakorlat vizsgálata és ismerete különös fontosságot élvez. A dolgozat tárgyává 

tett személyiségi jog elemzését, annak megsértésének speciális esetkörén, az orvosi 

mulasztások tekintetében végeztem el. Ehelyütt hangsúlyozandó, hogy a dolgozatnak nem 

volt célja, hogy az egészségügyi szolgáltatók felelősségéről átfogó képet adjon, csupán a 

mulasztással okozott személyiségi jogsérelmek vonatkozásában kialakult felemás bírói 

gyakorlat fontosabb dogmatikai alapkérdéseire kívánt rámutatni. 

 
291 JULESZ: i.m. 208. 
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 Az élet, testi épség, egészséghez fűződő személyiségi jogában megsértett beteg 

szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy milyen alapon érvényesíti kártérítési igényét 

az egészségügyi szolgáltatókkal szemben.  Az Eü.tv. Ptk. hatálybalépését követő módosítása 

nem hozott létre különálló felelősségi rendszert az egészségügyi jogviszonyok tekintetében. 

Jóllehet az orvos-beteg, beteg-egészségügyi szolgáltató viszonyrendszerében a legtöbb 

esetben említhető valamilyen, az ellátás alapjául szolgáló szerződés. E kontraktuális viszony 

megítélése a bírói gyakorlatban nem kellően tisztázott és következetes, ezért célszerű lenne 

azt normatív módon is, szerződésként meghatározni, annak speciális jellegére tekintettel. Az 

orvos-beteg jogviszony szerződésként történő tipizálása, egyrészt pontot tenne az ilyen 

jellegű jogviszonyok megítélése során fennálló bizonytalanságok és kérdések sokaságára, 

másrészt viszont magában hordozná azt a veszélyt, hogy a kontraktuális felelősség objektív 

mércéjével, aránytalanul elnehezítené az egészségügyi szolgáltató kimentési lehetőségeit.  

Az orvosi felelősség szempontjából a technika fejlődése is kiemelt jelentőséggel bír, 

hiszen az orvost segítő diagnosztikai eszközök, számítógép vezérelt berendezések az élet, 

testi épség, egészséghez fűződő jog megsértésének, veszélyeztetésének eddig ismeretlen 

szituációit idézhetik elő. Ebben a tekintetben az egészségügyi felelősség polgári jogi vetülete 

és annak fejlődési iránya lényegében két felelősségi formula alkalmazhatósága felé mutat, 

amelyek közül álláspontom szerint a termékfelelősségi aspektus mutatkozik egyelőre 

praktikusabbnak.  

Az orvosi diagnosztikai eszközök termékfelelősségbe történő kifejezett 

beillesztésének tárgyköre, azonban még korántsem tisztázott, így e kérdéskör a közeljövőben 

komplex kutatás tárgyát képezheti. Az általam választott, véleményem szerint kardinális és 

egyben problematikus tárgykörön keresztül kívántam rávilágítani a jogtudomány és a 

mesterséges intelligencia viszonyára, valamint a személyiségvédelem XXI. századi 

kihívásaira, mintegy ablakot nyitva ezzel a jövőre.  

 

FORRÁSJEGYZÉK 

Felhasznált irodalom 
[1.] ALAN, TIMOTHY C.: Regulating Artificial Intelligence for a Successful Pathology Future, Archives of 

Pathology  Laboratory Medicine, Vol. 143, 2019. 

[2.] BAL, S.: An Introduction to Medical Malpractice in the United States, U.S. Medical Malpractice, Vol. 

467, N. 2, 2009. 

[3.] BÍRÓ GYÖRGY (szerk.): Általános tanok és személyek joga, Novoni Alapítvány a Magánjog 

Fejlesztéséért, 2014, Miskolc. 

[4.] BLASSZAUER BÉLA: Orvosi etika, Medicina Könyvkiadó Rt., 1995, Budapest. 

[5.] BODROGI BEA-KÁRPÁTI JÓZSEF (szerk.): Személyiségi jogok és a sajtószabadság, Bodrogi Bea és 

Kárpáti József (elektronikus kiadás), 2014, 25., elérhető: http://civilhirugynokseg.hu/wp-

content/uploads/2015/07/Személyiségi-jogok-és-sajtószabadság_Szerk_-

Bodrogi_Kárpáti_CC40.pdf, 2019. 10. 12. 

[6.] BRODER, A. J.: Res Ipsa Loquitur in Medical Malpractice Cases, DePaul Law Review, Vol. 2, 1969. 

[7.] CARVER, TRACY–COCKBURN, TINA–MADDEN, BILL: Wrongful Birth Children and Assessing 

Damages for Costs of Care: Australian and British Jurisprudence Compared, Monash University 

Law Review, Vol. 44, No. 1. 

[8.] DECASTELLO, A.: Mediáció az egészségügyben, HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., 2010, 

Budapest. 

http://civilhirugynokseg.hu/wp-content/uploads/2015/07/Személyiségi-jogok-és-sajtószabadság_Szerk_-Bodrogi_Kárpáti_CC40.pdf
http://civilhirugynokseg.hu/wp-content/uploads/2015/07/Személyiségi-jogok-és-sajtószabadság_Szerk_-Bodrogi_Kárpáti_CC40.pdf
http://civilhirugynokseg.hu/wp-content/uploads/2015/07/Személyiségi-jogok-és-sajtószabadság_Szerk_-Bodrogi_Kárpáti_CC40.pdf


94 

 

[9.]  DEUTSCH, E.: Medizinrecht, Springer-Verlag, 1999, Berlin, Heidelberg. 

[10.] DÓSA ÁGNES: Az orvos kártérítési felelőssége, HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., 2004,  

Budapest. 

[11.] DÓSA ÁGNES: Összehasonlító egészségügyi jog, Orvosetikai kérdések jogi szemmel, CompLex Kiadó 

Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2012, Budapest. 

[12.] ELEK BALÁZS – PRIBULA LÁSZLÓ – SZABÓ KRISZTIÁN (szerk.): A jogalkalmazás vitatott területei – az 

egészségügyi szolgáltatók polgári jogi felelőssége – szigorú bírói gyakorlat?, Debreceni Egyetem 

Állam- és Jogtudományi Kar, Debreceni Egyetem OEC Általános Orvostudományi Kar, 2013, 

Debrecen. 

[13.] EÖRSI GYULA: Kötelmi Jog Általános rész, 1998, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

[14.] FAZEKAS JUDIT – MENYHÁRT ÁDÁM – KŐHIDI ÁKOS: Kötelmi Jog, Gondolat Kiadó, 2017, Budapest. 

[15.] FAZEKAS JUDIT–KŐHIDI ÁKOS–CSITEI BÉLA (szerk.): Állandóság és változás, Tanulmányok a 

magánjogi felelősség jogköréből, Gondolat Kiadó, 2017, Budapest. 

[16.] FAZEKAS JUDIT: Történeti áttekintés a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. és 2013. évi V. 

törvények kodifikációjáról, in Tanulmányok a 65 éves Lenkovics Barnabás tiszteletére, Eötvös József 

Könyv-és Lapkiadó Bt. – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar, 2015, 

Budapest-Győr. 

[17.] FÉZER TAMÁS (szerk.): A kártérítési jog magyarázata, CompLex Kiadó Jogi és 

Társadalomszolgáltató Kft., 2010, Budapest. 

[18.] FUGLINSZKY ÁDÁM: Kártérítési jog, HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., 2015, Budapest. 

[19.] GÁRDOS PÉTER: A Polgári Törvénykönyv, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 

2013, Budapest. 

[20.] HARRIS, DAVID (edt.): International Human Rights Law, Oxford University Press, 2018, Oxford. 

[21.] HIRSCH, DAVID: Rights and Responsibilities in Wrongful Birth/ Wrongful Life Cases, University of 

New South Wales Law Journal, Vol. 29., No. 2. 

[22.] HAVASI PÉTER: A személyek polgári jogi védelmére vonatkozó szabályozás kritikai elemzése, 

javaslat az új szabályozásra, in Polgári Jogi Kodifikáció, IV. évfolyam, 1. szám. 

[23.] HEYERS, J.: Einführung in das Arzthaftungsrecht, Bonner Rechtjournal, 02/2012. 

[24.] JOBBÁGYI GÁBOR: Az élet joga, Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2004, 

Budapest. 

[25.] JACOBSON, PETER D.: Medical Liability and the Culture of Technology, The Project on Medical 

Liability in Pennsylvania, 2004, Pennsylvania. 

[26.] JOBBÁGYI GÁBOR: Az orvos beteg jogviszony az új Ptk-ban, in: Polgári Jogi Kodifikáció, 2005 évi 1. 

szám. 

[27.] JOBBÁGYI GÁBOR: Orvosi Jog, Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2007, 

Budapest. 

[28.] JOBBÁGYI GÁBOR: Személyi és családi jog, Szent István Társulat, 2006, Budapest. 

[29.] JOSEPH, K. – RACHEL, R.: Medical Malpractice Reform–Historical Approaches, Alternative Models, 

and Communication and Resolution Programs, American Medical Association Journal of Ethics, Vol. 

18, N. 3, 2016. 

[30.] JULESZ MÁTÉ: Orvosi jog működés közben, A hálapénztől a kártérítésig, Medicina Könyvkiadó Zrt., 

2018, Budapest. 

[31.] KECSKÉS LÁSZLÓ: Polgári jog, A személyek joga, Dialóg Campus Kiadó, 2007, Budapest-Pécs. 

[32.] KEMENES ISTVÁN: A kontraktuális kártérítés egyes kérdései, Magyar Jog 2017. évi 1. szám. 

[33.] KOVÁCS GÁBOR: Egészségügyi és szociális jog, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., 2017, Győr. 

[34.] KOVÁCSY ZSOMBOR (szerk.): Az egészségügyi jog nagy kézikönyve, Complex Kiadó Jogi és 

Tartalomszolgáltató Kft., 2009, Budapest. 

[35.] LENKOVICS BARNABÁS: Ember és jog, Válogatott gondolatok, Dialóg Campus Kiadó, 2018, 

Budapest. 

[36.] LOMNICI ZOLTÁN: Az orvoslás joga, Lélekben Otthon, 2009, Budapest. 



95 

 

[37.] LOMNICI ZOLTÁN: Az orvosi jog és az orvosi jogviszony alapvonalai, PhD értekezés, Budapest, 2013, 

Pécsi Tudományegyetem ÁJK. 

[38.] MEE, JENNIFER: WRONGFUL CONCEPTION: The Emergence of a Full Recovery Rule, Washington 

University Law Review, Vol. 70, No. 3, 1992. 

[39.] PETHŐ ANDRÁS: Az egészségügyi szolgáltató kárfelelősségi kimentésének nehézségei, Állam- és 

Jogtudomány, LX. évfolyam, 2019, 2. szám. 

[40.] PETRIK FERENC: A személyiség jogi védelme, A sajtó-helyreigazítás, HVG-ORAC Lap-és 

Könyvkiadó Kft., 2001, Budapest. 

[41.] PETRIK FERENC: Kártérítési jog, Az élet, testi épség, egészség megsértésével szerződésen kívül okozott 

károk megtérítése, HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., 2002, Budapest. 

[42.] RATZEL, RUDOLF – LUXENBURGER, BERND: Handbuch Medizinrecht, Deutscher Anwaltverlag, 2008, 

Bonn. 

[43.] RIXER, A.: Health Law and Health Administration in Hungary, Patrocinium Kiadó, 2014, Budapest. 

[44.] SÁNDOR ISTVÁN (szerk.): Polgári Jog I., Patrocinium, 2016, Budapest. 

[45.] SÁRINÉ SIMKÓ ÁGNES: Betegjogok az egészségügyi törvény és a polgári törvénykönyv összefüggései 

alapján, Gazdaság és Jog, 2019. évi 6. szám. 

[46.] SCHUBERT, WERNER (edt.): Akademie für Deursches Recht, Lüderitz Bauer GmbH, 1993, Berlin. 

[47.] SMUK PÉTER (szerk.): Alkotmányjog III., Alapjogok, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., 2015, 

Győr. 

[48.] SZÉKELY LÁSZLÓ: A személyiségi jogok hazai elmélete, Elte Eötvös Kiadó, 2011, Budapest. 

[49.] TODD, STEPHEN: Wrongful Conception, wrongful birth and wrongful life, Sydney Law Review, Vol. 

27, No. 3., 2005. 

[50.] VÉKÁS LAJOS (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, Complex Kiadó 

Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2008, Budapest. 

[51.] VLADAREANU, S. – PITURU, S.: Malpractice and professional liability of medical personnel, 

FARMACIA, 2015, Vol. 63, 2. 

[52.] WARE, ANNA – CASTLE, GRANT: Product Liability for Medical Devices, The Regulatory Affairs 

Journal – Devices, 2005, Jul/Aug, 

[53.] WELMANN GYÖRGY (szerk.): A Ptk. magyarázata I.,V.,VI., HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., 

2018, Budapest. 

 

Jogforrások 
[1.] Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, 1948. december 10. 

[2.] Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről, Róma, 1950. november 4. 

[3.]     Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, 1966. december 16. 

[4.] Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.). 

[5.] Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). 

[6.] 1928. évi magánjogi törvényjavaslat. 

[7.] 1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről. 

[8.] 1976. évi 8. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966.  

december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 

kihirdetéséről. 

[9.] 1977. évi IV. törvény a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. 

törvény módosításáról és egységes szövegéről. 

[10.] 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről. 

[11.] 1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről. 

[12.] 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről. 

[13.] 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról. 

[14.] 2009. évi CLIV. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról. 



96 

 

[15.] 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről. 

[16.] 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével 

összefüggő módosításáról. 

[17.] 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról. 

[18.] 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről. 

[19.] 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről. 

 

Eseti döntések 
[1.] 8/1990. (IV. 23.) AB határozat. 

[2.] 23/1990 (X. 31.) AB határozat. 

[3.] 64/1991. (XII. 17.) AB határozat. 

[4.] 34/1992. (VI. 1.) AB határozat. 

[5.] 43/2005. (XI. 14.) AB határozat. 

[6.] 1/2008 Polgári Jogegységi határozat. 

[7.] 1415/2006. számú polgári elvi határozat. 

[8.] BH 1999.363. 

[9.] BH 2001.14. 

[10.] BH 2005.251. 

[11.] BDT 2009.1945. 

[12.] EBH2005/1/ 1206. 

[13.] Pesti Központi Kerületi Bíróság 31. P.88.775/1993. 

[14.] Fővárosi Bíróság 41. Pf. 22.723/1994. 

[15.] Fővárosi Bíróság a 41. Pf. 26 6888/1995. 

[16.] Fővárosi Bíróság 41. Pf. 21.853/1997. 

[17.] Legfelsőbb Bíróság Pfv. I. 20.943/1995. 

[18.] Legfelsőbb Bíróság Pfv. III. 22. 627/1999. 

[19.] Kaposvári Városi Bíróság 3.P.20.895/1995. 

[20.] Esztergomi Városi Bíróság 2/A P. 20.915/1997. 

[21.] Szegedi Ítélőtábla Pf. III. 20.459/2008/11. 

 

Internetes források 
[1.] Boeschen, C.: Medical Malpractice Basics, elérhető: https://www.nolo.com/legal-

encyclopedia/medical-malpractice-basics-29855.html, 2019. 10. 08. 

[2.] Csabai Virgínia: A kimentési okok vékony határmezsgyéje: a diagnosztikai tévedés, elérhető: 

https://www.jogiforum.hu/hirek/25240, 2019. 10. 10. 

[3.] Doros Szabina: A diagnosztikai perek megítélése a polgári perekben, elérhető: 

https://www.jogiforum.hu/publikaciok/821, 2019. 10. 10.  

[4.] Michon, K.: Medical Malpractice: Misdiagnosis and Delayed Diagnosis, elérhető: 

https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/medical-malpractice-misdiagnosis-delayed-diagnosis-

32288.html, 2019. 10. 08. 

[5.] Rosen  Ohr, P.A.: Is a wrong diagnosis considered medical malpractice in Florida?, elérhető: 

https://www.rosenohrlaw.com/blog/wrong-diagnosis-considered-medical-malpractice/, 2019. 10. 08. 

[6.] https://semmelweiskft.hu/hirek/mesterseges-intelligencia-segit-az-alzheimer-korai-felismereseben, 

2019. 10. 18. 

[7.] http://medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/orvosok_nelkuli_vilag_helyett_szuperhuman_orvosok, 2019. 

10. 18. 

[8.] http://medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/diagnosztikai_tevedesek, 2019. 10. 18. 

  

https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/medical-malpractice-basics-29855.html
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/medical-malpractice-basics-29855.html
https://www.jogiforum.hu/hirek/25240
https://www.jogiforum.hu/publikaciok/821
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/medical-malpractice-misdiagnosis-delayed-diagnosis-32288.html
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/medical-malpractice-misdiagnosis-delayed-diagnosis-32288.html
https://www.rosenohrlaw.com/blog/wrong-diagnosis-considered-medical-malpractice/
https://semmelweiskft.hu/hirek/mesterseges-intelligencia-segit-az-alzheimer-korai-felismereseben
http://medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/orvosok_nelkuli_vilag_helyett_szuperhuman_orvosok
http://medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/diagnosztikai_tevedesek


97 

 

 

 

  



98 

 

HOSSZÚ-BOZZAY ENIKŐ 

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE RENDELKEZÉSEITŐL VALÓ ELTÉRÉS 

LEHETŐSÉGE A VESZÉLYHELYZET ALATT 

BEVEZETÉS 

2019 decemberében érkeztek az első hírek Vuhanból, ahol azonosításra került egy új 

koronavírus törzs, a SARS–CoV–2 (Severe Acute Respiratory Syndrome – súlyos heveny 

légúti tünetegyüttes vírusa), amely a Covid–19 (coronavirus disease) koronavírus okozta 

megbetegedést okozza. Kezdetekben csak Kínában okozott járványt a betegség, majd alig 

néhány hónapon belül 2020. március 4-én Magyarországon is azonosították az első 

koronavírus–fertőzötteket. 

Egy héttel később, 2020. március 11-én a WHO pandémiává nyilvánította a járványt. 

Magyarország Kormánya ugyanezen a napon a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 

(III. 11.) Kormányrendelettel az ország egész területére kihirdette a veszélyhelyzetet, 

hatályba lépett a különleges jogrend292. Az ezt követő időszakban a Kormány számos 

intézkedést vezetett be a koronavírus–fertőzés elterjedésének megakadályozása, a járvány 

elleni küzdelem támogatása, illetve az emberi egészség megóvása céljából. Ezek az 

intézkedések − például a karanténkötelezettség, a nevelési oktatási intézmények bezárása −, 

jelentős hatással voltak a gazdaságra, beleértve a munkaerőpiacot is. 

A kialakult helyzetre reagálva a Kormány 2020. március 18-án kiadta a koronavírus 

világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali 

intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Kormányrendeletet (a továbbiakban: 47/2020. 

Korm. rendelet), amely az első olyan kormányrendelet, amely munkajogi relevanciával bíró 

rendelkezéseket tartalmazott, majd ezt követően több munkajogi tárgykörű kormányrendelet 

is kiadásra került. 

A veszélyhelyzet alatt kiadott kormányrendeletek közül a 47/2020. Korm. rendelet, 

illetve annak kiegészítése, a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának 

enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. 

rendelet munkajogi szabályainak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő 

kiegészítéséről szóló 104/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 104/2020. 

Korm. rendelet) rendelkezései a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Mt.) egyes szabályait módosították, illetve megváltoztatták az Mt., a kollektív 

szerződés, valamint a munkáltató és a munkavállaló megállapodása közötti hierarchiát. 

Kutatásom célja annak vizsgálata, hogy a 47/2020. Korm. rendelet, illetve a 104/2020. 

Korm. rendelet rendelkezései milyen hatással voltak a munkajogi jogforrási hierarchiára, 

illetve az Mt. szabályaira. Arra kérdésre keresem a választ, hogy a változások – ha 

 
292 A különleges jogrend alkotmányos lex specialis, nem egy alkotmányosság határain kívül álló 

helyzet, amelynek szabályait Magyarország Alaptörvénye az államszervezeti rendelkezések között, 

önálló fejezetben rögzíti. Lásd: JAKAB ANDRÁS – TILL SZABOLCS: A különleges jogrend, in 

TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ, SCHANDA BALÁZS, CSINK LÓRÁNT (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba: az 

Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei, 2014, HVG–ORAC, Budapest, 471–472; 

Alaptörvény 48–54. cikk. 
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átmenetileg is – milyen irányba mozdították el a munkáltató és a munkavállaló között – a 

munkajog sajátosságából eredő – eleve fennálló egyensúlytalanságot. A veszélyhelyzet alatt 

kiadott, egyéb munkajogi vonatkozású kormányrendeletek nem képezik a vizsgálat tárgyát. 

Dolgozatomat a rendeletek munkajogi jogforrási hierarchiára gyakorolt hatásának 

vizsgálatával kezdem, amely során annak megértése érdekében, hogy mi változott a 

rendeletek hatására, először bemutatom az Mt., a kollektív megállapodások, valamint a 

munkáltató és a munkavállaló megállapodása közötti kapcsolat Mt. általi szabályozását. A 

dolgozat második részében a rendeletek által módosított szabályokat hasonlítom össze az 

Mt. normál jogrendi rendelkezéseivel. 

1. A VESZÉLYHELYZET ALATT KIADOTT KORMÁNYRENDELETEK HATÁSA A 

MUNKAJOGI JOGFORRÁSI HIERARCHIÁRA 

A vizsgálatom tárgyaként választott 47/2020. Korm. rendelet és a 104/2020. Korm. rendelet 

több munkajogi relevanciával bíró rendelkezése megváltoztatta munkajogi jogforrási 

hierarchiát. Annak megértése érdekében, hogy mi változott a rendeletek hatására, először 

ismertetem az Mt., a kollektív megállapodások, valamint a munkáltató és a munkavállaló 

megállapodása közötti kapcsolat Mt. általi szabályozását. 

1. 1. A kontraktuális munkajogi jogforrások 

A munkaviszonyra vonatkozó szabályok fogalma határozza meg a munkajog elsődleges, 

belső jogforrásait, amelyek az Mt. 13. § alapján a jogszabály, a kollektív szerződés és az 

üzemi megállapodás, valamint az egyeztető bizottságnak a 293. §-ban foglaltak szerint 

kötelező határozata. Ez a rendelkezés azt tükrözi, hogy a munkajognak a legiszlatórius 

forrásai mellett vannak megállapodáson nyugvó, kontraktuális forrásai is.293 Közös bennük, 

hogy megfelelnek a jogforrás kritériumainak, azaz „mindenkire nézve kötelező, absztrakt − 

általános magatartásszabályt tartalmaznak.”294 

A munkajog kontraktuális jogforrásai a kollektív megállapodások − a kollektív 

szerződés és az üzemi megállapodás −, amelyeket a kollektív munkajogi szereplők: a 

munkáltató(k), munkáltatói érdekképviselet(ek), valamint a szakszervezet(ek) vagy az 

üzemi tanács kötnek egymással.295 A kollektív szerződés „olyan megállapodás, amely a 

kollektív szerződést kötő felek kapcsolatrendszerét, a munkaviszonyból származó vagy az 

ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket határozza meg.”296 

A fogalomból kitűnik a kollektív szerződés kettős szerkezete, természete. Egyik része 

a kötelmi rész, amely a szerződést kötő felek közötti kapcsolatrendszert szabályozza, másik 

része a normatív rész, amely a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket 

szabályozza,297 amelynek hatálya szakszervezeti tagságtól függetlenül kiterjed a munkáltató 

 
293 T/4786. számú törvényjavaslat a Munka Törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt. indokolása) 13.§. 
294 PETRÉTEI JÓZSEF: Magyar alkotmányjog I, 2002, Dialóg Campus, Pécs, 120. 
295 GYULAVÁRI TAMÁS (Szerk.): Munkajog, 2015, Eötvös, Budapest, 49–50; Mt. indokolása 13. §. 
296 CSÉFFÁN JÓZSEF: A Munka Törvénykönyve és magyarázata, 2012, Szegedi Rendezvényszervező 

Kft, Szeged, 653. 
297 SZABÓ IMRE SZILÁRD: A kollektív szerződések szerepe a megújult munkajogi szabályozásban, in 

Magyar munkajog E-folyóirat, 2015/1. szám, 14-16 (elérhető: http://hllj.hu/letolt/2015_1/02.pdf, 

letöltve: 2020. szeptember 15.). 

http://hllj.hu/letolt/2015_1/02.pdf
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által foglalkoztatott valamennyi munkavállalóra.298  A kollektív szerződés a normatív része 

által válik munkajogi jogforrássá.299 

Az üzemi megállapodás a kollektív szerződéssel ellentétben, elsősorban az üzemi 

tanács jogait és a munkáltatóval való kapcsolatát rendezi. Kizárólag abban az esetben 

tartalmazhat munkaviszonyra vonatkozó szabályt, ha a munkáltató nem áll kollektív 

szerződés hatálya alatt, vagy nincs kollektív szerződésre jogosult szakszervezet. Ezáltal 

válhat az üzemi megállapodás munkaviszonyra vonatkozó szabállyá, munkajogi 

jogforrássá.300  

Az Mt. néhány kivételtől eltekintve a kollektív szerződésre vonatkozó szabályokat 

rendeli alkalmazni e megállapodásokra is301, ezért a továbbiakban a kollektív szerződés 

szabályait értem a kollektív szerződést helyettesítő üzemi megállapodásra is. A kizárólag 

üzemi megállapodásra vonatkozó szabályokat az Mt.-től való eltérési lehetőségeknél külön 

kiemelem. 

1. 2. A munkajogi jogforrási hierarchia 

Más jogágakhoz hasonlóan a munkajog különböző szintű jogforrásainak egymáshoz való 

viszonyát is a jogforrási hierarchia határozza meg. A munkajogi jogforrási hierarchia 

sajátossága, hogy a munkavállalóra kedvezőbb szabály elve áttöri a magasabb rangú 

jogforrás elsőbbségének elvét, azaz nem érvényesül a lex superior derogat legi inferiori302 

jogforrási hierarchiát rendező alapelv. A munkajogi jogforrási hierarchiát rendező kollíziós 

szabály megengedi az alacsonyabb szintű jogforrás magasabb szintűtől való eltérését, de 

csak abban az esetben, ha a szabályozás a munkavállaló számára előnyös. A munkajogi 

irodalom ezt a szabályt a relatív diszpozitivitás303 szabályának nevezi, amely a munka 

törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (korábbi Mt.) egyik meghatározó alapelve 

volt, és amelyet a hatályos Mt. is részlegesen fenntartott, azonban főszabályként csak a 

munkaszerződés viszonylatában érvényesül.304 

A törvény az Mt., a kollektív megállapodások és az individuális megállapodások 

viszonyát részben az egyes fejezetek végén található „Eltérő megállapodás” cím alatt, 

valamint a munkaszerződés és a kollektív szerződés szabályozásánál rendezi.305 

1. 2. 1. A kollektív megállapodások eltérési lehetősége az Mt. szabályaitól 

 
298 BREZNAY TIBOR: A munkajog nagy kézikönyve, 2008, Complex, Budapest, 1409. 
299 KISS GYÖRGY: Munkajog, 2005, Osiris, Budapest, 376. 
300 GYULAVÁRI: i.m. (2015) 50. 
301 PETROVICS ZOLTÁN (Szerk.): A munka törvénykönyvének magyarázata, 2020, HVG–ORAC, 

Budapest, 771. 
302 A magasabb szintű jogszabály lerontja az alacsonyabb szintű jogszabályt, azaz az alacsonyabb 

szintű jogszabály nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal. Lásd: SZIGETI PÉTER: 

Jogtani és államtani alapvonalak, 2011, Rejtjel, Budapest, 112. 
303 A relatív diszpozitív szabályra a polgári jog terminusa a klaudikálóan kógens szabály, amely 

norma esetében az eltérés csak egyirányban megengedett, az egyik fél érdekében. Lásd: BÍRÓ 

GYÖRGY: Általános tanok és személyek joga, 2014, Novotni, Miskolc, 98; GYULAVÁRI: i.m. (2015) 

52. 
304 BERKE GYULA – KISS GYÖRGY: Kommentár a munka törvénykönyvéhez, 2014, Wolters Kluwer, 

Budapest, 69. 
305 KISS GYÖRGY (Szerk.): Munkajog, 2020, Dialóg Campus, Budapest, 63. 
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A kollektív szerződés az Mt. individuális és kollektív munkajogi szabályaitól főszabály 

szerint a kétoldalú abszolút diszpozitivitás elve alapján a munkavállaló javára és hátrányára 

is eltérhet.306 Ennek a jogalkotói megoldásnak a hátterében az a jogpolitikai célkitűzés áll, 

hogy a jogalkotó bővíteni kívánta a kontraktuális alapú szabályozás szerepét, a kollektív 

autonómia lehetőségeit, a kollektív munkajogi jogalanyok megállapodásainak szabályozó 

szerepét.307 Például a felek kollektív szerződésben a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás 

tartamát az Mt.-ben meghatározott negyvennégy beosztás szerinti munkanapnál hosszabb 

időtartamban is meghatározhatják.308 

A főszabály alóli első kivétel a kógencia. Ezek a szabályok korlátozzák a felek 

szerződési szabadságát azáltal, hogy nem engednek eltérést az Mt. rendelkezéseitől. A 

kollektív szerződésben nem lehet eltérni az Mt. általános és záró rendelkezéseitől, a 

munkaügyi vita szabályaitól, a munkaügyi kapcsolatok általános szabályaitól, az üzemi 

tanácsra vonatkozó rendelkezésektől, valamint a szakszervezetekről szóló alapvető 

rendelkezésektől.309 Ezenkívül az Mt. tiltja az eltérést a Második rész garanciális 

szabályaitól, így például az Mt. által meghatározott munkaviszony megszűnési és 

megszüntetési eseteken kívül más jogcím nem lehet a munkaviszony megszűnés vagy 

megszüntetés alapja.310 Továbbá az Mt. munka díjazásával kapcsolatos szabályai ius 

cogensek az üzemi megállapodás tekintetében.311 

A második kivétel a relatív diszpozitivitás. A kollektív szerződésben kizárólag a 

munkavállaló javára lehet eltérni az Mt. rendelkezéseitől, például a beosztás szerinti napi és 

heti munkaidőre, a napi és heti pihenőidőre, illetve heti pihenőnapra vonatkozó szabályok 

esetén.312 A munkavállaló számára kedvezőbb eltérés meghatározásánál azonban figyelembe 

kell venni az Mt. 277. § (5) bekezdését, amely tiltja a „cherry picking”-et, azaz az egyes 

rendelkezések összeválogatását.313 Az Mt. hivatkozott szakasza és bekezdése ugyanis 

kimondja, hogy a munkavállaló javára történő eltérést az egymással összefüggő 

rendelkezések összehasonlításával kell elbírálni. 

Harmadik kivételként a korlátozott kétoldalú abszolút diszpozitív szabály érvényesül, 

amikor a kollektív szerződésben az Mt. rendelkezésétől a munkavállaló hátrányára csak 

meghatározott mértékig lehet eltérni314, például naptári évenként legfeljebb kétszázötven óra 

rendkívüli munkaidő rendelhető el, amelytől a kollektív szerződés úgy térhet el, hogy a 

naptári évenkénti rendkívüli munkaidő legfeljebb háromszáz óra lehet.315 

Az Mt. 277. § (4) bekezdése az általános hatályú, tehát az ágazati vagy több 

munkáltató által kötött kollektív szerződések és a szűkebb hatályú kollektív szerződések 

 
306 Mt. 277. § (2) bekezdés. 
307 Mt. indokolása 10. pont; PUSKÁS ÁGNES: A kollektív szerződés jogi természetéről, in Pro Futuro, 

2019/2. szám, 68 (elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/profuturo/article/view/3783/6917, letöltve: 

2020. szeptember 30.). 
308 TÁLNÉ MOLNÁR ERIKA: A magyar munkajog. Kommentár a gyakorlat számára, 2016, HVG–

ORAC, Budapest, 130/21. 
309 GYULAVÁRI: i.m. (2015) 52. 
310 Mt. 85. § (1) bekezdés a)–b) pontok. 
311 Mt. 268. §. 
312 Mt. 135. § (2) bekezdés f)–g) pontok. 
313 GYULAVÁRI: i.m. (2015) 54. 
314 GYULAVÁRI: i.m. (2015) 53. 
315 Mt. 109. § (2) bekezdés; Mt. 135. § (3) bekezdés. 

https://ojs.lib.unideb.hu/profuturo/article/view/3783/6917
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közötti kapcsolatot is szabályozza, amelyek között főszabályként a relatív diszpozitivitás 

szabálya érvényesül. Azonban a törvény itt is megengedi, hogy az általános hatályú kollektív 

szerződés kizárja vagy korlátlanul megengedje az eltérést, illetve kifejezetten meghatározza 

az eltérés lehetőségeit.316 

1. 2. 2. A munkáltató és a munkavállaló megállapodásának eltérési lehetősége az Mt. 

szabályaitól és a kollektív szerződéstől 

A munkaszerződés nem tekinthető jogforrásnak, mert hatálya csak a munkaviszonyban álló 

felekre terjed ki, azonban a munkaviszonyra vonatkozó szabályok mellett munkaviszonnyal 

kapcsolatos lényeges jogokat és kötelezettségeket határoz meg, ezért fontos meghatározni 

az Mt.-vel és a kollektív szerződéssel való viszonyát.317 

Főszabály szerint a munkaszerződés az Mt. individuális munkajogi rendelkezéseitől, 

valamint a kollektív szerződéstől a relatív diszpozitivitás szabálya szerint térhet el.318 A 

munkavállaló számára kedvezőbb eltérés elbírálásánál a kollektív szerződésnél leírtakhoz 

hasonlóan szintén tilos az egyes rendelkezések összeválogatása, az eltérést az egymással 

összefüggő rendelkezések összehasonlításával kell elbírálni.319 

A főszabály alóli első kivétel a kógencia. Az Mt. második részén kívüli részeitől, 

valamint a második rész kógens szabályaitól tilos az eltérés.320 A munkaszerződés például 

nem térhet el az Mt.-ben meghatározott kötelező tartalmi elemektől, így kötelező 

megállapodni a munkavállaló alapbérében és munkakörében.321 

Második kivétel az abszolút diszpozitivitás szabálya, amely alapján a munkaszerződés 

kizárólag az Mt. Második részének diszpozitív szabályaitól, ahol a törvény kifejezetten 

megengedi, eltérhet a munkavállaló hátrányára is. Például, ha a munkavállaló a munkaidő–

beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan elrendelt rendkívüli munkaidőben végez 

munkát, a rendes munkaidőre járó munkabérén felül ötven százalék bérpótlék illeti meg, de 

ettől eltérően a felek megállapodhatnak a bérpótlék helyett szabadidőben.322 

Harmadik kivételként az Mt. rendelkezéseitől a felek megállapodásában a 

munkavállaló hátrányára csak korlátozott mértékben lehet eltérni a korlátozott abszolút 

diszpozitivitás szabálya alapján. Például, ha a munkavállaló készenléti jellegű munkakört lát 

el, a teljes napi munkaidő a felek megállapodása alapján felemelhető napi nyolc óráról 

legfeljebb tizenkét órára.323 

A kollektív szerződés és a munkaszerződés viszonylatában a főszabály alól nincs 

kivétel. A kollektív szerződéstől kizárólag a munkavállaló javára lehet eltérni azzal a 

feltétellel, hogy a kollektív szerződés nem tartalmazhat kógens rendelkezést.324  

 
316 KISS: i.m. (2020) 64. 
317 GYULAVÁRI: i.m. (2015) 50–51, 55. 
318 Mt. 43. § (1) bekezdés. 
319 Mt. 43. § (2) bekezdés. 
320 PETROVICS: i.m. 156. 
321 Mt. 50. § (1) bekezdés c) pont. 
322 Mt. 143. § (2) bekezdés. 
323 Mt. 92. § (2) bekezdés. 
324 GYULAVÁRI: i.m. (2015) 55–56. 
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Végül megemlíteném, hogy a munkaszerződés Mt.-től és kollektív szerződéstől való 

eltérés szabályai szintén irányadók a munkaviszony alanyai közötti nevesített és egyéb 

megállapodásokra is.325 

1. 3. A kollektív szerződés rendelkezéseinek kizárása a veszélyhelyzet alatt 

A 47/2020. Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése, valamint a 104/2020. Korm. rendelet 1. § 

(1)–(2) bekezdései az Mt. egyes − a közölt munkaidő–beosztásra, az otthoni és a 

távmunkavégzésre, a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzésére, valamint a 

munkaidőkeretre vonatkozó − rendelkezéseit módosította, amely szabályoktól eltérő 

kollektív szerződéses rendelkezéseket a rendeletek hatályának tartama alatt nem lehetett 

alkalmazni.326 

A kormányrendeletek több rendelkezése is a munkaidő szabályozást érinti. Mind a 

közölt munkaidő–beosztás módosítására, mind a hosszabb munkaidőkeret elrendelésére a 

munkáltató egyoldalúan jogosult. Ezzel szemben veszélyhelyzeten kívül ezektől az Mt. 

rendelkezésektől a munkavállaló javára és hátrányára is kizárólag kollektív szerződésben 

lehet eltérni.327 

Veszélyhelyzeten kívül a közölt munkaidő–beosztás módosítására vonatkozó, 

legalább kilencvenhat órás közlési határidőtől328 mind az in melius, mind az in peius 

irányban történő eltéréshez szükséges a kollektív szerződésben való megállapodás. A 

kormányrendeletek hatályának idején a munkáltató a szakszervezetek beleegyezése nélkül, 

egyoldalúan is módosíthatott a közölt munkaidőbeosztáson, akár pár órával a munkakezdés 

előtt is. 

A munkaidőkeret elrendelésére vonatkozó kormányrendeleti rendelkezés alapján a 

munkáltató jogosulttá vált legfeljebb huszonnégyhavi munkaidőkeret elrendelésére, illetve 

a rendelet hatályba lépését megelőzően elrendelt munkaidőkeret huszonnégy hónap 

időtartamra történő meghosszabbítására. Normál jogrend idején a négy vagy hat hónapnál 

hosszabb, de legfeljebb harminchathavi munkaidőkeretben történő megállapodásra 

kizárólag kollektív szerződésben volt lehetőség329, tehát ez esetben is szükség volt a 

szakszervezet hozzájárulására. 

A két munkaidő–szabályozásra vonatkozó példa alapján megállapítható, hogy a 

kormányrendeletek szélesítették az egyoldalú munkáltatói intézkedések körét, és egyben 

szűkítették a kollektív szerződés általi normaalkotás lehetőségét.330 A szakszervezetek 

kikerültek az alkupozícióikból.331 

A kollektív alku mozgásterét szűkítette a 104/2020. Korm. rendelet az Mt. beosztás 

szerinti napi és heti munkaidőre, a napi és heti pihenőidőre, illetve heti pihenőnapra 

 
325 PETROVICS: i.m. 157. 
326 47/2020. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés; 104/2020. Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés. 
327 Mt. 135. §. 
328 Mt. 97. § (5) bekezdés. 
329 Mt. 94. § (3) bekezdés. 
330 BERKE GYULA: Munkajog veszélyhelyzetben, in PÁL LAJOS – PETROVICS ZOLTÁN (szerk.): 

Visegrád 17.0 A XVII. Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett előadásai, 2020, Wolters 

Kluwer, Budapest, 33 (2020a). 
331 SZABÓ IMRE SZILÁRD: Munkajogi elvi kérdések: A szociális párbeszéd és a kollektív szerződések 

mozgásteréről, in Vírus és Jog. Glossa Iuridica, 7. évfolyam Különszám, 162 (elérhető:  

https://ajk.kre.hu/images/doc6/PR/Glossa_Iuridica_Kulonszam.pdf, letöltve: 2020. október 19.). 

https://ajk.kre.hu/images/doc6/PR/Glossa_Iuridica_Kulonszam.pdf
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vonatkozó332 rendelkezése is, amely a rendelet hatályba lépése előtt kötött, az említett Mt. 

szabályokat érintő, a munkavállaló javára szóló, tehát relatív diszpozitív kollektív 

szerződéses rendelkezéseket hatályon kívül helyezte.333 A kormányrendelet az Mt. említett 

szabályait kógenssé változtatta a kollektív szerződés tekintetében, amely szabály alól 

kivételt az Mt. által meghatározott egyes közlekedési ágazatok jelentettek, itt továbbra is 

lehetőség volt az Mt. rendelkezéseitől kollektív szerződésben eltérni. 

A vizsgált kormányrendeletek kizárólag a rendeletek által módosított Mt. 

rendelkezések esetén változtatták meg az Mt. és a kollektív szerződés egymáshoz való 

viszonyát. Sem az Mt. 277. §-ában, sem az Mt. egyes fejezeteinek végén található „Eltérő 

megállapodásokban” foglalt szabályok nem módosultak a veszélyhelyzet alatt.334 A 

módosítások azonban csak határozott ideig, kifejezetten a veszélyhelyzet időtartamára, 

illetve a 2020. évi LVIII. törvényben335 meghatározott határidőig, 2020. július 1-ig voltak 

hatályban, amely alól kivétel a módosított munkaidőkeret tartamára vonatkozó rendelkezés, 

amely a veszélyhelyzet után is hatályban maradt.336 

Véleményem szerint a két kormányrendelet rendelkezései által a munkáltatók hatalmi 

pozíciója erősödött. A kormányrendeletek a munkáltatónak egyoldalú jogosultságot adtak 

az Mt. egyes rendelkezéseitől való eltérésre, ezzel szemben a rendeletek által érintett Mt. 

szabályok esetén a kollektív szerződésben való megállapodás lehetőségét kizárták. A 

szakszervezetek alkuhoz való joga korlátozottá vált, amely által a szakszervezetek nem 

tudják betölteni teljesmértékben az érdekvédelmi szerepüket, amelynek következtében a 

munkavállalói érdekek sérülhetnek. Azonban itt megemlítendő, hogy a veszélyhelyzet nem 

függeszti fel a meglévő kollektív szerződéseket, egyeztetési mechanizmusokat, sőt 

felértékelheti a munkavállalói érdekképviseletek bevonására építő kollektív rendezés 

igényét.337 

A közölt munkaidő–beosztás módosítására vonatkozó kormányrendeleti 

rendelkezéssel kapcsolatban úgy gondolom, hogy célszerű lett volna egy minimális korlát 

előírása a gyengébb fél védelme érdekében, ellensúlyozva a kollektív megállapodások 

kizárását. Továbbá nem tartom indokoltnak a munkáltató által egyoldalúan elrendelhető 

munkaidőkeret tartamának huszonnégy hónapra történt felemelését. A veszélyhelyzet 

okozta problémák átmeneti kezelésére megoldást jelenthetett volna egy rövidebb, hat- vagy 

tizenkéthavi munkaidőkeret egyoldalú elrendelését biztosító rendelkezés is, amely által 

kevésbé sérült volna a szakszervezetek alkuhoz való joga. 

1. 4. Diszpozitív munkajog a veszélyhelyzet alatt 

 
332 Mt. 99. §, 104–106. §. 
333 SZABÓ: i.m. (2020) 163. 
334 BERKE: i.m. (2020a) 33. 
335 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a 

járványügyi készültségről (a továbbiakban: 2020. évi LVIII. törvény), 56. §. 
336 47/2020. Korm. rendelet 6. §; 104/2020. Korm. rendelet 4.§; 2020. évi LVIII. törvény 56. §. 
337 MAGYAR MUNKAJOGI TÁRSASÁG ELNÖKSÉGE – MUNKAJOG FOLYÓIRAT SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA: 

Összefoglaló egyes munkajogi szabályok alkalmazásáról a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt, 6. pont (elérhető: 

https://munkajogilap.hu/osszefoglalo-egyes-munkajogi-szabalyok-alkalmazasarol-a-

veszelyhelyzet-kihirdeteserol-szolo-40-2020-iii-11-korm-rendelet-altal-elrendelt-veszelyhelyzet-

idotartama-alatt/, letöltve: 2020. szeptember 5., a továbbiakban: Összefoglaló.). 

https://munkajogilap.hu/osszefoglalo-egyes-munkajogi-szabalyok-alkalmazasarol-a-veszelyhelyzet-kihirdeteserol-szolo-40-2020-iii-11-korm-rendelet-altal-elrendelt-veszelyhelyzet-idotartama-alatt/
https://munkajogilap.hu/osszefoglalo-egyes-munkajogi-szabalyok-alkalmazasarol-a-veszelyhelyzet-kihirdeteserol-szolo-40-2020-iii-11-korm-rendelet-altal-elrendelt-veszelyhelyzet-idotartama-alatt/
https://munkajogilap.hu/osszefoglalo-egyes-munkajogi-szabalyok-alkalmazasarol-a-veszelyhelyzet-kihirdeteserol-szolo-40-2020-iii-11-korm-rendelet-altal-elrendelt-veszelyhelyzet-idotartama-alatt/
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A 47/2020. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése, amely kimondja, hogy a munkavállaló és a 

munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek, a munkajoggal 

foglalkozó szakemberek által a legvitatottabbnak tartott, munkajogi relevanciával bíró 

kormányrendeleti rendelkezés, amellyel a Kormány a kialakult helyzetre reagált. Ezzel a 

szabállyal a Kormány gyakorlatilag a teljes munkajogot abszolút diszpozitívvá tette, ezáltal 

a felek a megállapodásukban bármely szabálytól, bármilyen irányban eltérhettek. BERKE 

Gyula megfogalmazásában, ennek „a szabálynak a lényege akként foglalható össze, hogy 

»polgári jogiasította« a munkajogot.”338 FODOR T. Gábor véleménye szerint ez a rendelkezés 

„a munkajogot mint jogágat zárójelbe teszi”, ugyanis „egyetlen szabálynak sincs valósan 

kötelező hatálya.”339 

Normál jogrend idején a munkáltató és a munkavállaló megállapodása kizárólag az 

Mt. második részétől térhet el a munkavállaló javára, az Mt. többi részétől pedig nem 

megengedett az eltérés.340 A kormányrendelet rendelkezése alól azonban az eredetileg 

kógens munkajogi szabályok sem képeztek kivételt, amelyek eredeti célja a munkavállalók 

védelme volt. Ezáltal felborult a munkajog céljai341 közötti egyensúly a munkáltató 

gazdasági céljainak javára. Az eleve erőfölényben lévő munkáltatók gazdasági érdekeinek 

védelme került előtérbe. Ezzel az intézkedéssel a Kormány annulálta a munkajog másik 

célját, a gyengébb fél védelmét, amellyel „az egész munkajogi szabályozás alapkövét”342 

mozdította el. 

A munkajoggal foglalkozó szakemberek általában egyetértenek abban, hogy egyes 

munkajogi szabályok diszpozitívvá tétele szükséges volt a veszélyhelyzet alatt, de 

szelektíven kellett volna megtenni és nem az egész jogszabályra vonatkozóan.343 Az Mt. 

jelentős része épp a munkavállalók érdekeinek védelme miatt kógens vagy relatív 

diszpozitív vagy meghatározott tartalommal engedi az eltérést.344 Ennek indoka, hogy a 

 
338 BERKE: i.m. (2020a) 32. 
339 KUN ATTILA: Munkajogi elvi kérdések: A felek (munkáltató és munkavállaló) egyéni 

megállapodásainak mozgásteréről, in Vírus és Jog. Glossa Iuridica, 7. évfolyam Különszám, 145–

146 (elérhető: 

https://ajk.kre.hu/images/doc6/PR/Glossa_Iuridica_Kulonszam.pdf, letöltve: 2020. október 19.); 

FAZEKAS LÁZÁR BENJÁMIN: A kormány gyakorlatilag megszüntette a munkajogot (elérhető: 

https://merce.hu/2020/03/19/a-kormany-gyakorlatilag-megszuntette-a-munkajogot/, letöltve: 

2020. október 19.). 
340 Mt. 43. § (1) bekezdés. 
341 Mt. 1. § E törvény a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait állapítja meg a vállalkozás és 

a munkavállalás szabadságának elve szerint, tekintettel a munkáltató és a munkavállaló gazdasági, 

valamint szociális érdekeire. 
342 KÁRTYÁS GÁBOR: Veszélyhelyzetre veszélyes munkajogi szabályok, (elérhető: 

http://www.klaw.hu/2020/03/19/kartyas-gabor-munkajog, letöltve: 2020. október 5.) (2020a). 
343 KÁRTYÁS GÁBOR: A munkaidő szabályok veszélyhelyzet idején. Megvéd vagy gúzsba köt?, in 

Magyar munkajog E–folyóirat, 2020/1. szám, 61. (elérhető: 

http://hllj.hu/letolt/2020_1/04_KartyasG_M_hllj_2020_1.pdf, letöltve: 2020. szeptember 15.) 

(2020b). 

BERKE GYULA: A veszélyhelyzet és a munkajogi eszköztár (A koronavírus járvány tanulságai), 

(elérhető: 

https://ugyfelszolgalat.wolterskluwer.hu/letoltes/Vesz%C3%A9lyhelyzet%20%C3%A9s%20a%

20munkajogi%20eszk%C3%B6zt%C3%A1r.pdf, letöltve: 2020. október 21.) (2020b). 
344 BERKE: i.m. (2020a) 32. 

https://ajk.kre.hu/images/doc6/PR/Glossa_Iuridica_Kulonszam.pdf
https://merce.hu/2020/03/19/a-kormany-gyakorlatilag-megszuntette-a-munkajogot/
http://www.klaw.hu/2020/03/19/kartyas-gabor-munkajog
http://hllj.hu/letolt/2020_1/04_KartyasG_M_hllj_2020_1.pdf,l
https://ugyfelszolgalat.wolterskluwer.hu/letoltes/Vesz%C3%A9lyhelyzet%20%C3%A9s%20a%20munkajogi%20eszk%C3%B6zt%C3%A1r.pdf
https://ugyfelszolgalat.wolterskluwer.hu/letoltes/Vesz%C3%A9lyhelyzet%20%C3%A9s%20a%20munkajogi%20eszk%C3%B6zt%C3%A1r.pdf
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munka világában „az individuális megállapodások szintjén nem érvényesül a felek 

egyensúlyi pozíciója”345, ugyanis a munkaviszony sajátossága, hogy a szerződéses alapozású 

magánjogi jogviszony ellenére a felek kapcsolata nem mellérendelt, hanem a munkáltató 

fölérendelt helyzete a jellemző.346 A munkavállalók gyengébb alkupozíciója nem jelent 

akadályt a munkavállalóra hátrányos munkafeltételekben való megállapodásban, ezért „a 

diszpozitivitás »szabadjára engedése« a rugalmasság új és extrém lehetőségeit biztosítja a 

munkáltató számára.”347 

A kormányrendelet rendelkezése alapján az Mt. olyan szabályai váltak abszolút 

diszpozitív természetűvé, amelyek a munkáltató hatalmát akár korlátlanná is tehették volna, 

hiszen nem maradt az Mt.-ben egy olyan rendelkezés sem, amely a munkavállalókat 

megvédje.348 Ezáltal például a munkáltató az Mt.-ben meg nem határozott okokra hivatkozva 

vagy indokolás nélkül is felmondhatott, vagy a munkáltató és a munkavállaló a kötelező 

legkisebb munkabérnél alacsonyabb alapbérben is megállapodhatott. 

Először a kormányrendelet, egyben az Mt. rendelkezéseitől való eltérés egyetlen 

korlátját a rendeletben meghatározott célhoz kötöttség jelentette, amely szerint kizárólag a 

veszélyhelyzet időtartama alatt, az előírt tilalmak és korlátozások betartása érdekében 

kerülhetett sor az Mt. módosított szabályainak alkalmazására.349 Majd a 104/2020. Korm. 

rendelet az Mt. beosztás szerinti napi és heti munkaidőre, a napi és heti pihenőidőre, illetve 

heti pihenőnapra vonatkozó szabályait eltérést nem engedő normákká változtatta a felek 

megállapodásának viszonylatában is, ezáltal az ezekben a kérdésekben történő megállapodás 

esetén korlátozta a felek szerződési szabadságát. Végül a 47/2020. Korm. rendelet 6. § (4) 

bekezdés alapján létrejött megállapodások időbeli korlátját a 2020. évi LVIII. törvényben 

meghatározott határidő jelentette, vagyis jogalap hiányában ezek a megállapodások 

hatályukat vesztették 2020. július 1. napjával.350 

Véleményem szerint bizonyos rendelkezéseket teljesen indokolatlan volt 

diszpozitívvá tenni, például az Mt. Általános rendelkezések, Záró rendelkezések vagy 

Munkaügyi vita részei alatt szabályozott rendelkezéseket. Egy későbbi kormányrendeletben 

ezeket a szabályokat is ismételten kógenssé lehetett volna tenni, megszüntetve ezáltal a 

munkajog veszélyhelyzet alatti teljes diszpozitivitását. 

A Magyar Munkajogi Társaság Elnöksége, a Munkajog folyóirat 

Szerkesztőbizottsága351, valamint HORVÁTH István és PETROVICS Zoltán352 is azzal a 

 
345 Mt. indokolása 12. pont; KUN: i.m. 148. 
346 KÁRTYÁS GÁBOR: XXI. század és munkajog: megőrizni vagy megreformálni?, in PÁL LAJOS – 

PETROVICS ZOLTÁN (szerk.): Visegrád 17.0 A XVII. Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett 

előadásai, 2020, Wolters Kluwer, Budapest, 43 (2020c). 
347 KUN: i.m. 148. 
348 GYULAVÁRI TAMÁS: Covid–19 and Hungarian Labour Law: the ’State of Danger’, in Hungarian 

Labour Law E–Journal, 2020/1. szám, 115 (elérhető: 

http://www.hllj.hu/letolt/2020_1_a/06_TGyulavari_ENG_hllj_2020_1.pdf, letöltve: 2020. 

szeptember 15.). 
349 47/2020. Korm. rendelet 6. §. 
350 BERKE: i.m. (2020a) 28. 
351 Összefoglaló. 5. pont. 
352 HORVÁTH ISTVÁN – PETROVICS ZOLTÁN: COVID’19 – Hungary. Measures concerning 

employment, collective labour law and social security, 4. (elérhető: 

http://www.cielolaboral.com/wp-

http://www.hllj.hu/letolt/2020_1_a/06_TGyulavari_ENG_hllj_2020_1.pdf
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2020/04/hungria_noticias_cielo_coronavirus.pdf


107 

 

javaslattal éltek a fent ismertetett problémával kapcsolatban, hogy a jogalkotó jelölje meg 

az Mt.-nek azokat a szabályait, amelyektől el lehet térni a munkavállaló hátrányára. 

Ezt továbbgondolva javaslatom egy jogalkotói koncepció kidolgozása lenne 

különleges jogrend esetére, amelyben a munkavállaló hátrányára történő eltérést megengedő 

rendelkezések meghatározásán túl javasolnám azoknak a kógens szabályoknak a 

megjelölését is, amelyektől semmilyen körülmények között nem lehet rendeletalkotással 

eltérni, például az Mt. fentebb említett részeinek rendelkezéseitől, köztük az általános 

magatartási követelményektől vagy az Mt. második részében szabályozott egyes kógens 

rendelkezésektől, például a munkaviszony megszüntetésre, az alapbérre vagy a hátrányos 

jogkövetkezményekre vonatkozó szabálytól. Továbbá a munkavállaló hátrányára való 

eltérés esetén a gyengébb fél védelme érdekében megoldás lehet bizonyos mértékű korlát 

meghatározása is. Ezáltal a felek között a veszélyhelyzetből adódó teher jobban megoszlana. 

Például a fizetés nélküli szabadság havi időtartamának maximalizálása, vagy az állásidőre 

járó alapbér csökkentése esetén annak mértékének korlátozása. 

Végül megjegyzendő, hogy a 47/2020. Korm. rendelet nem érinti a kollektív 

szerződés és a felek megállapodása közötti viszonyt.353 Ha a munkaszerződés el is tér az Mt.-

től a munkavállaló hátrányára, a kollektív szerződéstől kizárólag a munkavállaló javára 

térhet el. Ezalól kivétel, ha a felek a megállapodásukban kifejezetten megegyeznek az Mt. 

43 § (1) bekezdéstől való eltérésről.354 

2. A MUNKAIDŐ SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ VESZÉLYHELYZETI RENDELKEZÉSEK 

A koronavírus–járvány következtében egyre több munkáltató működése vált bizonytalan 

időre nehezebbé a különböző hatósági és jogszabályi rendelkezések miatt. Az elsődleges cél 

azonban a munkavállalók megtartása volt egy rugalmasabb munkaszervezés mellett. E cél 

elérése érdekében a veszélyhelyzet alatt több munkaidő–beosztással összefüggő 

kormányrendeleti intézkedés is bevezetésre került, amelyek hatásának vizsgálatához 

fontosnak tartom először a munkaidő szabályozása jelentőségének rövid ismertetését, 

valamint azoknak a munkaidő–beosztással kapcsolatos munkajogi szabályoknak a 

bemutatását, amelyeket a kormányrendeletek érintettek. 

2. 1. A munkaidő szabályozásának jelentősége 

A munkaidő szabályozása egy nagyon érzékeny területe a munkajognak, az ezzel összefüggő 

szabályok mindkét fél érdekeit érintik.355 A munkaviszony során ugyanis mind a 

munkáltatót, mind a munkavállalót kötelezettségek terhelik. A munkáltató egyik 

főkötelezettsége a munkavállaló munkaszerződés és munkaviszonyra vonatkozó szabályok 

szerinti foglalkoztatása.356 A munkavállaló pedig köteles a munkáltató által előírt helyen és 

időben − munkavégzés céljából, munkára képes állapotban − a munkáltató rendelkezésére 

 
content/uploads/2020/04/hungria_noticias_cielo_coronavirus.pdf, letöltve: 2020. szeptember 5.) 

(2020a). 
353 GYULAVÁRI: i.m. (2020) 118. 
354 Összefoglaló, 5. pont. 
355 PETROVICS: i.m. 352. 
356 Mt. 51. §. 

http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2020/04/hungria_noticias_cielo_coronavirus.pdf
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állni, a munkáltató utasítása alapján munkát végezni.357 Annak érdekében, hogy a felek az 

Mt. által meghatározott főkötelezettségeiknek eleget tudjanak tenni, szükséges a lényeges 

munkafeltételek, köztük a munkaidő, azaz a kötelezettség teljesítése időpontjának és annak 

időtartamának meghatározása.358 

A munkaidő mellett a munkavállaló szempontjából fontos a munkaidő 

kiszámíthatósága, az előrelátható beoszthatósága is, amely lehetővé teszi számára a work–

life balance, azaz a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtését. A munkaidő–

beosztás meghatározza, hogy a munkavállaló mikor köteles a munkaszerződésből eredő 

rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségét teljesíteni.359 

A munkaidő szabályozásának kettős célja van. Egyrészt szociális kérdés, amely a 

munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét jelenti, másrészt a munkáltató 

szempontjából gazdasági kérdés, mivel a munkaidő meghatározó tényező a vállalkozás 

nyereségességének és fenntarthatóságának biztosításában.360 

Ezt a kettős célt a munkaidő–szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK 

irányelv (a továbbiakban: 2003/88/EK irányelv) preambuluma is tartalmazza. A 

munkavállalók egészségének védelme érdekében kimondja, hogy a munkavállalók 

munkahelyi biztonságának, higiénéjének és egészségének javítása olyan cél, amely nem 

rendelhető alá pusztán gazdasági megfontolásoknak. Az irányelv azonban a vállalkozás 

számára a munkaidő megszervezésével kapcsolatban bizonyos rugalmasságot biztosít 

azáltal, hogy megengedi az irányelv egyes rendelkezéseitől az eltérést, de előírja, hogy 

eltérésre csak a munkavállalók biztonságának és egészségének védelmére irányuló elvek 

betartása mellett van lehetőség.361 

A munkaidő–szabályozásával kapcsolatban több ILO362–egyezmény és ajánlás is 

született. Továbbá a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett szabadsághoz való 

jog alapjogi védelmet élvez mind az Alaptörvény, mind az Alapjogi Charta által. A 

nemzetközi és EU–jog, valamint az alkotmányos keretek veszélyhelyzet idején is 

irányadók.363 

2. 2. A munkaidő–beosztásra vonatkozó szabályok az Mt.-ben 

Az Mt. munkaidő–beosztásra vonatkozó rendelkezéseinek ismertetését megelőzően 

szükségesnek tartom néhány, a munkaidő megszervezésével kapcsolatos jogintézmény 

egymástól történő elhatárolását. 

A munkaidő–beosztástól el kell határolni a munkarend fogalmát, amely a munkaidő 

megszervezésének egyik legalapvetőbb jogintézménye. Meghatározza azokat a szabályokat, 

amelyek figyelembevételével a munkáltató a munkavállaló számára a munkaidőt beosztja. 

A két jogintézmény szoros kapcsolatban áll egymással, de nem tekinthetők azonosnak. A 

 
357 Mt. 52. §; 42. §. 
358 PETROVICS: i.m. 379. 
359 KÁRTYÁS: i.m. (2020b) 53–54. 
360 KÁRTYÁS: i.m. (2020b) 47–49. 
361 2003/88/EK irányelv Preambulum (4), (15) pontok. 
362 Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. 
363 KÁRTYÁS: i.m. (2020b) 48–49. 
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munkarend alapvetően normatív jellegű, a munkaidő–beosztás pedig egyedi munkáltatói 

intézkedés.364 

A munkaidő beosztható egyenlően és egyenlőtlenül. Az egyenlő munkaidő–beosztás 

azt jelenti, hogy a munkáltató a munkavállaló napi munkaidejét az egyes munkanapokra 

egyenlően osztja be. Az egyenlőtlen munkaidő–beosztás esetén a beosztás szerinti napi 

munkaidő eltér a napi munkaidőtől, vagy a munkáltató a heti pihenőnapot vagy a heti 

pihenőidőt nem hetente osztja be. 365 Az egyenlőtlen munkaidő–beosztás jogalapja a 

munkaidőkeret vagy elszámolási időszak alkalmazása. A munkaidőkeret a teljesítendő 

munkaidő meghatározásának a módja, az elszámolási időszak pedig a munkaidő 

teljesítésének az egyik módja, a munkaidő teljesítésére szolgáló tartam meghatározása. A 

két jogintézmény együttesen nem alkalmazható, egymást kizárják.366 

2. 2. 1. A munkaidő–beosztás szabályai 

A munkaidő–beosztás szabályainak megállapítására a munkáltató nem köteles, hanem 

jogosult, „a munkaidő megszervezése ugyanis nem önmagáért való, hanem a munkáltatói 

utasítási jog részeként, a foglalkoztatási kötelesség teljesítésének eszköze.”367 A beosztás 

során azonban figyelemmel kell lennie a munka jellegére, valamint az egészséges és 

biztonságos munkavégzés követelményére, amelynek biztosítása a munkáltató Mt. által 

előírt kötelezettsége368, valamint az Mt. munka- és pihenőidővel kapcsolatos 

rendelkezéseire. További korlátot jelentenek az általános magatartási követelmények, 

különösen a méltányos mérlegelés elve369, amely alapján a munkáltató köteles a 

munkavállaló érdekeit figyelembe venni a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása 

során. A munkáltatónak a munkaidő–beosztás során úgy kell eljárnia, hogy a joggyakorlása 

a munkavállalónak aránytalan sérelmet ne okozzon. Ezenkívül irányadó a felek 

együttműködési kötelezettsége, a jóhiszemű és tisztességes joggyakorlás és a joggal való 

visszaélés tilalma.370 

Főszabály szerint a munkáltató a munkaidő–beosztást legalább egy hétre, a beosztás 

szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább százhatvannyolc órával korábban 

írásban közli. Közlés hiányában az utolsó munkaidő–beosztás az irányadó. A munkáltató a 

közölt munkaidő–beosztást, ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható 

körülmény merül fel, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább 

kilencvenhat órával korábban vagy a munkavállaló írásbeli kérésére módosíthatja. Kizárólag 

kötetlen munkarend esetén mentesül a közlési kötelezettség alól.371  

2. 2. 2. Az egyenlőtlen munkaidő–beosztás szabályai 

 
364 PETROVICS: i.m. 402. 
365 PETROVICS: i.m. 373, 432, 436. 
366 PÁL LAJOS: Az egyenlőtlen munkaidő–beosztás és a munkabér elszámolása, in PÁL LAJOS – 

PETROVICS ZOLTÁN (szerk.): Visegrád 17.0 A XVII. Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett 

előadásai, 2020, Wolters Kluwer, Budapest, 209–210 (2020a). 
367 PÁL LAJOS: A munkarend sajátos formáiról, in: Munkajog, 2020/2. szám, 6 (2020b). 
368 Mt. 51. § (4) bekezdés. 
369 Mt. 6. § (3) bekezdés. 
370 PETROVICS: i.m. 419–420. 
371 Mt. 97. § (4)–(5) bekezdés; Mt. 96. § (3) bekezdés. 
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A munkaidőkeretben történő foglalkoztatás előnye, hogy a munkáltató nem kényszerül a 

munkavállalók munkaviszonyának megszüntetésére, ha a működésében zavar támad. A 

munkavállalók szempontjából további előny, hogy ez idő alatt a havibéres munkavállalók a 

havi alapbérükre jogosultak, az órabéres munkavállalók pedig az általános munkarendnek 

megfelelő átalányra, függetlenül a beosztás szerinti munkaidő mértékétől.372 Hátránya a 

munkavállalók szempontjából, hogy a munkaidejük egyenlőtlen beosztása aránytalan 

módon is megvalósulhat. 

A munkáltató jogosult a munkavállaló által teljesítendő munkaidőt munkaidőkeretben 

meghatározni.373 A munkaidőkeret tartama főszabály szerint legfeljebb négy hónap vagy 

tizenhat hét lehet. Az Mt. által meghatározott esetekben374 a munkáltató egyoldalúan 

elrendelhet hathavi vagy huszonhatheti munkaidőkeretet is. A törvény megengedi az ennél 

hosszabb, de legfeljebb harminchat hónap tartamú munkaidőkeretben történő 

megállapodást, amelyhez kollektív szerződés szükséges. Erre abban az esetben kerülhet sor, 

ha azt objektív vagy műszaki vagy munkaszervezéssel kapcsolatos okok indokolják. A 

törvény továbbá utal arra az esetre, ha a kollektív szerződés megszűnne vagy felmondásra 

kerülne. Ezek az esetek a már elrendelt munkaidőkeret alapján történő foglalkoztatást nem 

érintik.375  

Dolgozatomban nem vizsgáltam az egyenlőtlen munkaidő–beosztás másik jogalapját, 

az elszámolási időszakot, mert a kormányrendelet kizárólag a munkaidőkeretről 

rendelkezett. 

2. 3. A veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatása a munkaidő–beosztás szabályaira 

A 47/2020. Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja alapján a munkáltató a közölt 

munkaidő–beosztást az Mt.-ben meghatározott határidőtől eltérően is módosíthatta, ha a 

gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merült fel. Ez azt 

jelentette, hogy a munkáltató gyakorlatilag akár egyik napról a másik napra is módosíthatott 

a munkaidő–beosztáson. Ez a kormányrendeleti intézkedés − azáltal, hogy rugalmasan 

beoszthatóvá tette a munkaidőt, ezért munkaidő–beosztástól való eltérésre nem lehet 

hivatkozni − megszüntette a rendkívüli munkaidőt, amely esetén a munkavállalót a rendes 

munkaidőre járó munkabérén felül ötven százalék bérpótlék376 illetné meg. Ezenkívül a 

munkaidő–beosztás a rendelkezés következtében kiszámíthatatlanná vált, amely a 

munkavállalóktól nagyfokú rugalmasságot igényelt. Ezzel a jogalkotó a munkavállalókra 

terhelte át a munkáltatók járványhelyzetből eredő beosztási kockázatait, annak ellenére, 

hogy a kockázatok a munkáltató érdekkörében merültek fel.377  

A 104/2020. Korm. rendelet munkaidőkerettel kapcsolatban hozott rendelkezései 

alapján a munkáltató jogosulttá vált legfeljebb huszonnégyhavi munkaidőkeret 

elrendelésére, illetve lehetővé vált számára a rendelet hatályba lépését megelőzően elrendelt 

 
372 PÁL LAJOS: Az egyenlőtlen munkaidő–beosztás és a munkabér elszámolása, in Munkajog, 2020/1. 

szám, 71 (2020c). 
373 Mt. 93. § (1) bekezdés. 
374 Megszakítás nélküli, több műszakos, valamint idényjellegű tevékenység keretében, készenléti 

jellegű, továbbá a 135. § (4) bekezdésében meghatározott munkakörben foglalkoztatott 

munkavállalók esetében. 
375 Mt. 94. §. 
376 Mt. 140. § (1) bekezdés. 
377 KÁRTYÁS: i.m. (2020b) 54–55. 
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munkaidőkeret meghosszabbítása378 szintén huszonnégy hónap időtartamra.379 A 

veszélyhelyzeten kívüli időszakban a négy vagy hat hónapnál hosszabb munkaidőkeretben 

történő megállapodásra kizárólag kollektív szerződésben volt lehetőség, tehát szükség volt 

a szakszervezet beleegyezésére, amely védelmet nyújtott a munkavállalók számára. Ez a 

védelem azonban a veszélyhelyzet során megszűnt, sőt a munkavállalók kiszolgáltatott 

helyzete azontúl is fennmaradt. Ugyanis amíg a legtöbb kormányrendeleti intézkedés a 

veszélyhelyzet megszűnését követően törvényben meghatározott határidővel380 hatályát 

vesztette, addig a veszélyhelyzet során elrendelt vagy meghosszabbított munkaidőkeretek a 

veszélyhelyzet megszűnését követően is hatályban maradtak.381 Ez azt jelenti, hogy a 

munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő időszakban is jogosult a munkaidőt akár 

aránytalanul rugalmasan beosztani. 

A 47/2020. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése lehetővé tette az Mt.-től való eltérést a 

felek megállapodásával, ezáltal bármilyen irányban eltérhettek a munkaidő–beosztás 

korlátainak tekinthető, a beosztás szerinti napi és heti munkaidőre, a napi és heti pihenőidőre, 

illetve a heti pihenőnapra vonatkozó szabályoktól is. A 104/2020. Korm. rendelet ezeket a 

szabályokat a veszélyhelyzet idejére kógenssé változtatta. Ezalól kivételt jelentett az Mt. 

135. § (4) bekezdésében meghatározott eltérési lehetőség, amely az egyes közlekedési 

ágazatokban megengedte az előző mondatban felsorolt rendelkezésektől való eltérést a felek 

írásbeli megállapodásában.382 

Továbbá a 104/2020. Korm. rendelet rendelkezése értelmében nem lehetett eltérni az 

Mt. 99. § (7) bekezdéstől sem, ezért a munkáltatónak figyelembe kellett venni a 

veszélyhelyzet alatt is a munkaszervezés során, hogy egyenlőtlen munkaidő–beosztás esetén 

a heti munkaidő tartama főszabály szerint négyhavi átlagban, az Mt. által meghatározott 

esetekben383 hathavi átlagban nem haladhatja meg a negyvennyolc órát. Kollektív szerződés 

esetén, ha azt objektív vagy műszaki vagy munkaszervezéssel kapcsolatos okok indokolják, 

tizenkét hónap időtartamon belül kell a munkaidőátlagot figyelembe venni. A 

huszonnégyhavi munkaidőkeret esetében ez azt jelenteti, hogy a munkaidőátlagot továbbra 

is négy-, hat-, illetve tizenkéthavi időtartamon belül kell figyelembe venni, azonban a 

rendkívüli munkavégzés elszámolására csak a huszonnegyedik hónap elteltével kerül sor, 

mivel a munkáltatónak csak a munkaidőkeret lejárta esetén kell a munkavállaló számára a 

rendes munkaidőre járó munkabéren felüli ötven százalék bérpótlékot megfizetni.384 

 
378 Normál jogrend idején a munkáltató nem jogosult a munkaidőkeret meghosszabbítására az Mt. 

rendelkezései alapján. Lásd: PÁL LAJOS: Munkajogi elvi kérdések: A foglalkoztatási és 

rendelkezésre állási kötelesség teljesítése a veszélyhelyzet tartama alatt, in Vírus és Jog. Glossa 

Iuridica, 7. évfolyam Különszám, 180. (elérhető: 

https://ajk.kre.hu/images/doc6/PR/Glossa_Iuridica_Kulonszam.pdf, letöltve: 2020. október 19.) 

(2020d). 
379 104/2020. Korm. rendelet 1. § (1)–(2) bekezdés. 
380 2020. évi LVIII. törvény 56. §. 
381 104/2020. Korm. rendelet 1. § (1)–(2) bekezdés, 4. §. 
382 BERKE: i.m. (2020a) 27. 
383 lásd 83. lábjegyzet. 
384 Mt. 107. § b) pont; Mt. 143. § (2) bekezdés b) pont; HORVÁTH ISTVÁN – PETROVICS ZOLTÁN: 

COVID’19 – Hungary (Part 2). Measures concerning employment, collective labour law and 

social security, 2 (elérhető: http://www.cielolaboral.com/wp-

https://ajk.kre.hu/images/doc6/PR/Glossa_Iuridica_Kulonszam.pdf
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2020/04/horvath_petrovics_noticias_cielo_n4_2020.pdf
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A hosszabb munkaidőkeret alkalmazása tehát előny a munkáltató számára egyrészt a 

rugalmasabb munkaszervezés, másrészt a rendkívüli munkavégzés esetén kifizetendő 

bérpótlék szempontjából is. Ugyanakkor, ami előny a munkáltató számára, megjelenik 

hátrányként a munkavállaló oldalán. Hosszabb munkaidőkeret esetén munkáltató rendkívül 

aránytalanul is beoszthatja a munkavállaló munkaidejét, ezáltal kiszámíthatatlanná válik, 

hogy mikor és mennyi ideig kell munkát végeznie, felborul a munka- és a pihenőidő közötti 

egyensúly, illetve a rendkívüli munkavégzésért járó bérpótlék kifizetésében is később 

részesül a munkavállaló. 

A hosszabb munkaidőkeret alkalmazása alternatív megoldás lehet a munkáltatói 

felmondás helyett, amely előny a munkavállaló számára is, egyrészt nem válik 

munkanélkülivé, másrészt abban az esetben is részesül munkabérben, ha a munkáltató nem 

tud eleget tenni a foglalkoztatási kötelezettségének.385 Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy 

a munkaviszony a munkaidőkeret lejárta előtt szűnik meg, és a munkavállaló teljesített 

munkaideje nem egyezik meg a teljesítendő munkaidő tartamával. Ez esetben munkavállalói 

felmondás esetén a munkavállalónak kifizetett bér az előlegnyújtás szabályai szerint 

visszakövetelhető.386 

Véleményem szerint, bár a veszélyhelyzeti kormányrendeletek munkaidő–beosztásra 

vonatkozó rendelkezései munkahelymegtartó intézkedésnek is tekinthetők, a fent leírtak 

alapján a munkáltatók számára előnyösebbek, mint a munkavállalók számára. 

KÁRTYÁS Gábor szavaival élve: „a jogalkotó a munkaidő szabályok garanciális 

elemeit feláldozta a munkáltatóknak biztosítandó rugalmasság érdekében.”387 

3. HOME OFFICE ÉS TÁVMUNKAVÉGZÉS A VESZÉLYHELYZET ALATT 

A veszélyhelyzet kihirdetését követő időszakban hozott kormányintézkedések hatással 

voltak az individuális munkajog alanyaira. Munkavállalók kényszerültek otthonmaradásra 

külföldi útjukat követően karanténban, bölcsődék, iskolák bezárása miatt gyermekeikkel 

vagy a megfertőződéstől való félelem miatt. A munkáltatók pedig különböző intézkedések 

meghozatalára kényszerültek a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében. Mind a 

munkavállalók, mind a munkáltatók részéről egyre nagyobb igény mutatkozott az otthoni 

munkavégzés (home office) vagy távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásra a 

veszélyhelyzet alatt. 

Korábban a járvány megjelenése előtt is ismert volt az otthoni vagy távmunkavégzés. 

2020 márciusa előtt, ahogy azt a grafikon is mutatja, a foglalkoztatottak kb. 1,5–3%-a 

dolgozott távmunkában vagy home office keretében. Ez a szám azonban jelentősen 

megugrott. Márciusban már a munkavállalók 7,6%-a, áprilisban és májusban pedig kb. 17%-

a végezte a munkáját otthonról. Továbbá az is megfigyelhető a grafikonon, hogy nyár 

 
content/uploads/2020/04/horvath_petrovics_noticias_cielo_n4_2020.pdf, letöltve: 2020. 

szeptember 5.) (2020b). 
385 CSORBA ANNA: Milyen típusú munkaügyi perek várhatóak a koronavírus hatására?, in Magyar 

Munkajog E–folyóirat, 2020/1. szám, 32. (elérhető: 

http://hllj.hu/letolt/2020_1/02_CsorbaA_M_hllj_2020_1.pdf, letöltve: 2020. szeptember 15.). 
386 PÁL: i.m. (2020c) 73. 
387 KÁRTYÁS: i.m. (2020b) 57. 

http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2020/04/horvath_petrovics_noticias_cielo_n4_2020.pdf
http://hllj.hu/letolt/2020_1/02_CsorbaA_M_hllj_2020_1.pdf
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folyamán sem csökkent vissza a járvány előtti szintre a távmunkában vagy home office 

keretében foglalkoztatott munkavállalók aránya. 

 
1. ábra Távmunkában vagy home office-ban dolgozók aránya a foglalkoztatottakon belül388 

3. 1. A home office és a távmunkavégzés elhatárolása 

Lényegesnek tartom először az otthoni munkavégzés és a távmunkavégzés egymástól 

történő elhatárolását, mert a gyakorlati kivitelezés alapján úgy tűnhet, hogy a két 

munkavégzési forma ugyanaz389, gyakran mindkettőre a home office kifejezést használják. 

Ezzel kapcsolatban, MOLNÁR Bence azt a következtetést vonta le, hogy a Kormány a home 

office-t a távmunkától független fogalomként kezeli, amelynek indoka az „és” kötőszó 

használata a rendeletben. Továbbá arra is utal, hogy a jogi szabályozás hiánya ellenére 

megjelenik a home office a munkajogi jogalkotásban, amely azt mutatja, hogy a 

„jogintézmény” létezik a gyakorlatban.390 

Az elhatároláshoz a távmunkavégzés szabályait veszem alapul, amelyekkel 

összehasonlítva bemutatom a home office keretein belüli munkavégzés sajátosságait. 

A távmunkavégzés fogalmát az Mt. a következőképpen határozza meg: 

távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan 

tevékenység, amelyet számítástechnikai eszközzel végeznek és eredményét elektronikusan 

továbbítják.391 Ha meg kellene határozni a home office keretében történő munkavégzés 

definícióját, közös fogalmi elemként biztosan megjelenne home office esetében is a 

munkáltató telephelyétől elkülönült helyen történő munkavégzés, amely jellemzően a 

 
388Koronavírus nélkül is kitart a home office láz? Új számok érkeztek (elérhető: 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200915/koronavirus-nelkul-is-kitart-a-home-office-laz-uj-

szamok-erkeztek-448862, letöltve: 2020. október 15.). 
389 Az otthoni és a távmunkavégzésre vonatkozó adatokat a statisztika is együtt tartja nyilván a két 

jogintézmény közötti bizonytalan határ miatt. Lásd: FERENCZ JÁCINT: Távmunkavégzés a „home 

office” előtt, in PÁL LAJOS – PETROVICS ZOLTÁN (szerk.): Visegrád 17.0 A XVII. Magyar 

Munkajogi Konferencia szerkesztett előadásai, 2020, Wolters Kluwer, Budapest, 88–89. 
390 MOLNÁR BENCE: Gondolatok a home office-ról általában és vírus idején, in Magyar Munkajog E–

folyóirat, 2020/1. szám, 45. (elérhető: 

http://hllj.hu/letolt/2020_1/03_MolnarB_M_hllj_2020_1.pdf, letöltve: 2020. szeptember 15.). 
391 Mt. 196. § (1) bekezdés. 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200915/koronavirus-nelkul-is-kitart-a-home-office-laz-uj-szamok-erkeztek-448862
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200915/koronavirus-nelkul-is-kitart-a-home-office-laz-uj-szamok-erkeztek-448862
http://hllj.hu/letolt/2020_1/03_MolnarB_M_hllj_2020_1.pdf
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munkavállaló lakása. De amíg a telephelytől elkülönült munkahely a távmunkavégzés esetén 

a szerződéses munkahely392, addig home office esetén ez a teljesítés helye.393 Közös elemnek 

tekinthető a számítástechnikai eszközzel történő munkavégzés is. Azzal a különbséggel, 

hogy amíg a távmunkavégzés esetén ez − a definíció alapján − feltétel, addig a home office 

keretében történő foglalkoztatásra csak jellemző annak használata. 

A távmunkavégzés másik fontos fogalmi eleme a rendszeresség, amelynek 

szempontjából FORGÁCS Tamás a távmunka háromféle elméleti kategóriáját állapítja meg. 

A folyamatos távmunkavégzéshez képest, amikor a munkavállaló folyamatosan a 

telephelytől távolról látja el feladatait, meghatározza az alkalmi és a részleges távmunkát is. 

A részleges távmunka esetén a munkavállaló előre meghatározott rendszerességgel végez 

távmunkát, amely lehet akár csak heti egy–két nap is, amely mellett a további 

munkanapokon a munkáltató telephelyén történik a munkavégzés. Az alkalmi 

távmunkavégzés esetén nem beszélhetünk rendszerességről, a feladat felmerülésekor, külön 

jóváhagyással történik a munkavégzés.394 

CZIRÓK Andrea és NYERGES Éva megállapították, hogy az elméleti csoportosítás nem 

feleltethető meg teljesmértékben a távmunkavégzés jogi definíciójának. Álláspontjuk szerint 

az alkalmi távmunkavégzés, amikor a munkavállaló a munkáltató engedélye alapján 

ideiglenesen végzi távolról számítástechnikai eszközzel a munkáját, nem sorolható a 

távmunkavégzés jogi fogalma alá.395 PÁL Lajos az említett alkalmi távmunkavégzést, a home 

office-t a teljesítési hely meghatározásával kapcsolatos munkáltatói jog ideiglenes 

átengedésének tekinti, amely alapulhat egyoldalú munkáltatói intézkedésen vagy a felek 

megállapodásán, azonban nem eredményezheti a felek között távmunkára vonatkozó 

szerződés létrejöttét.396 

A távmunkavégzés és a home office közötti legfontosabb különbség tehát, hogy a 

távmunkavégzés egy az Mt. által nevesített atipikus munkaviszony397, sui generis 

 
392 A teljesítési hely nem egyezik meg a szerződéses hellyel. A szerződéses hely az a munkavégzési 

hely, amelyet a felek a munkaszerződésben meghatároznak, ahol a munkavállalónak a 

rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségét teljesíteni kell. A teljesítési hely ezzel 

szemben az a konkrét hely, ahol a munkavállalónak ténylegesen teljesíteni kell. Lásd: PÁL LAJOS: 

A szerződéses munkahely meghatározása – a „home office” és a távmunka, in Munkajog, 2018/2. 

szám, 58. 
393 BANKÓ ZOLTÁN: A távmunka és az úgynevezett „home office” munkavégzés szabályozásának 

helyzete Magyarországon, in PÁL LAJOS – PETROVICS ZOLTÁN (szerk.): Visegrád 17.0 A XVII. 

Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett előadásai, 2020, Wolters Kluwer, Budapest, 75. 
394 FORGÁCS TAMÁS: A távmunka elmélete és gyakorlati alkalmazásának lehetőségei, Doktori 

értekezés, 2009, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Politika és 

Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs, 29. (elérhető: 

https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/14812/forgacs-tamas-phd-

2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y, letöltve: 2020. október 18.). 
395 CZIRÓK ANDREA – NYERGES ÉVA: Digitalizáció a munkajogban II, in Munkajog, 2018/4. szám, 

43. 
396 PÁL: i.m. (2018) 58. 
397 „Az atipikus munkajogviszonyok a jogalkotó által tipikusként szabályozott önállótlan 

foglalkoztatási formától, a »tipikus munkajogviszonytól« egy vagy több elemében eltérő tartalmú 

jogviszonyok összessége.” Lásd: BANKÓ ZOLTÁN: Az atipikus munkajogviszonyok. 

Amunkajogviszony általánostól eltérő formái az Európai Unióban és Magyarországon, Doktori 

értekezés, 2008, Pécsi Tudományegyetem Állam– és Jogtudományi Kar, Doktori Iskola, Pécs, 75. 

https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/14812/forgacs-tamas-phd-2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/14812/forgacs-tamas-phd-2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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jogintézmény.398 Kötelező a munkaszerződésben való megállapodás, amelynek 

szükségszerű eleme a rendszeres munkavégzés helyének meghatározása. Ezzel szemben a 

home office keretében történő foglalkoztatás a munkajog által nem szabályozott 

munkavégzési forma, amely a tipikus munkaviszony keretében valósul meg. Létrejöhet a 

felek megállapodásával, továbbá az otthoni munkavégzést elrendelheti a munkáltató 

egyoldalúan vagy a munkavállaló is kezdeményezheti, amelyet a munkáltató azonban nem 

köteles elfogadni. Kizárólag a munkavégzés helyét jogosult a munkavállaló ideiglenesen 

meghatározni, amely nem válhat a munkaszerződés részévé.399 

Home office esetén − eltérő megállapodás hiányában − a munkáltatónál irányadó 

munkarend, a munkavállaló munkaidő–beosztása érvényes, ezzel szemben távmunkavégzés 

esetén a munkavállaló munkaideje főszabály szerint kötetlen,400 a munkáltató utasítási joga 

kizárólag a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki.401  

Távmunkavégzés esetén a munkáltató számára az Mt. az általánoshoz képest 

szélesebb körű tájékoztatási kötelezettséget ír elő.402 Ezenkívül biztosítania kell a 

munkavállaló részére a munkáltató területére való belépés jogát és más munkavállalókkal 

való kapcsolattartás lehetőségét. Ez utóbbi a home office esetében nem értelmezhető, mivel 

a munkavállaló főszabály szerint a munkáltató telephelyén végzi a munkáját, és csak 

alkalomszerűen, ideiglenesen kerül sor a telephelytől eltérő helyen történő 

munkavégzésre.403 

Végül a munkáltató munkavédelemi kötelezettségével kapcsolatban merül fel a 

kérdés, hogy a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 

távmunkavégzés esetére irányadó szabályai érvényesek-e home office esetében is. Ezzel 

kapcsolatban két egymástól eltérő nézet alakult ki. Az egyik nézet szerint a munkáltató 

munkavédelmi kötelezettsége home office esetében csak abban az esetben áll fenn, ha a 

munkáltató biztosítja a munkavégzéshez szükséges eszközöket. Egyebekben pedig csak 

tájékoztatási kötelezettség terheli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzéssel kapcsolatban. A másik nézet ezzel szemben az, hogy home office esetében 

is alkalmazandóak a távmunkavégzésre irányadó munkavédelmi szabályok, azzal az 

indokkal, hogy a két munkavégzési forma tartalmát tekintve ugyanaz.404 

3. 2. A távmunkavégzés és a home office keretében történő foglalkoztatás 

veszélyhelyzeti szabályozása 

 
(elérhető: https://ajk.pte.hu/sites/ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/banko-zoltan/banko-zoltan-

vedes-ertekezes.pdf, letöltve: 2020. október 24.). 
398 MOLNÁR: i.m. 42. 
399 Összefoglaló,1.1. pont; MOLNÁR: i.m. 42–43. 
400 MOLNÁR: i.m. 43. 
401 Mt. 197. § (1) bekezdés; BANKÓ ZOLTÁN: Az atipikus munkaviszonyok, 2010, Dialóg Campus, 

Budapest–Pécs, 174. 
402 Mt. 196. § (3)–(4) bekezdés. 
403 Mt. 196. § (5) bekezdés, MARENCSÁK ZSOLT: Home office versus távmunka, különös tekintettel a 

munkaidő–szervezés egyes kérdéseire, in PÁL LAJOS – PETROVICS ZOLTÁN (szerk.): Visegrád 17.0 

A XVII. Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett előadásai, 2020, Wolters Kluwer, Budapest, 

112–113. 
404 Összefoglaló, 1.2. pont. 

https://ajk.pte.hu/sites/ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/banko-zoltan/banko-zoltan-vedes-ertekezes.pdf
https://ajk.pte.hu/sites/ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/banko-zoltan/banko-zoltan-vedes-ertekezes.pdf
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A 47/2020. Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontja alapján a munkáltató a munkavállaló 

számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelhette. ZIMMER 

Mátyás szerint az otthoni munkavégzés fogalmának normaszövegben való megjelenése egy 

rendhagyó dogmatikai helyzetet eredményezett. Ez a rendelkezés ugyanis eltérést engedett 

egy, az Mt.-ben nem létező szabálytól.405 

A kormányrendeletnek e rendelkezése a munkavégzés helyét érinti, amely a 

munkaszerződés tartalmát képezi, de annak nem kötelező eleme. Ez azt jelenti, hogy a 

munkaszerződést nem teszi érvénytelenné, ha a felek nem határozzák meg a munkavégzés 

helyét. Megállapodás hiánya esetén ugyanis az Mt. 45. § (3) bekezdés alapján a 

munkavállaló munkahelyének az a hely tekinthető, ahol a munkavállaló a munkáját szokás 

szerint végzi. Ez a hely jellemzően a munkáltató székhelye vagy telephelye. A munkavégzési 

hely megváltoztatásához a felek megegyezése, azaz szerződésmódosítás szükséges.406 

A kormányrendelet rendelkezésének két fordulata van. Az első fordulat az otthoni 

munkavégzés munkáltató általi egyoldalú elrendelése a munkavállaló számára. A 

kormányrendelet hatályba lépése előtt alkalmazott home office jogalapjával kapcsolatban két 

nézet alakult ki, arra az esetre nézve, ha a felek között nem jött létre megállapodás az otthoni 

munkavégzéssel kapcsolatban. 

Az első nézet szerint az Mt. 53. § alapján a munkáltató a veszélyhelyzet kihirdetését 

megelőzően is jogosult volt a munkavállalót átmenetileg a munkavégzés helyétől eltérő 

munkahelyen foglalkoztatni, amelyhez nem volt szükség a munkavállaló hozzájárulására.407 

Az Mt. azonban időben korlátozza a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás tartamát, 

amely naptári évenként nem haladhatja meg a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot 

vagy a háromszázötvenkét órát.408 Ezért az említett kormányrendelet rendelkezése szerinti 

munkáltatói egyoldalú otthoni munkavégzés elrendelése csak az évi negyvennégy beosztás 

szerinti munkanapot meghaladóan szükséges. 

A másik nézet szerint, a home office jogalapja az Mt. 16. § (1) bekezdése szerinti 

munkáltatói egyoldalú kötelezettségvállalás. PÁL Lajos álláspontja szerint, „a munkáltató 

jogosult a munkaszerződésben meghatározott keretek között a munkavállaló számára a 

konkrét teljesítési helyet kijelölni. Ebből eredően a munkáltató jogosult arra is, hogy az erre 

vonatkozó jogosultságát részben vagy egészben a munkavállaló számára átadja. […] A 

munkáltató jognyilatkozata a munkavállalót arra jogosítja, hogy meghatározhassa, 

munkavégzési kötelességét a szerződéses vagy az általa megválasztott munkahelyen 

teljesíti-e.”409 Véleményem szerint az említett kormányrendelet rendelkezése, amely szerint 

a munkáltató egyoldalúan elrendelheti az otthoni munkavégzést, abban az esetben releváns, 

ha a munkáltató jognyilatkozata korlátozást tartalmazott helyre vagy időre vonatkozóan. 

A felek azonban meg is állapodhatnak a home office keretében történő 

foglalkoztatásban veszélyhelyzeten kívüli időszakban is. Ebben az esetben szükséges a felek 

között fennálló munkaszerződés írásbeli módosítása. A felek között alaki kötöttség 

 
405 ZIMMER MÁTYÁS: Az üzemi munkaidő–szervezés gyakorlati kérdései, in PÁL LAJOS – PETROVICS 

ZOLTÁN (szerk.): Visegrád 17.0 A XVII. Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett előadásai, 

2020, Wolters Kluwer, Budapest, 240. 
406 CSÉFFÁN JÓZSEF: i.m. 152–153. 
407 BERKE: i.m. (2020a) 34; MOLNÁR: i.m. 40. 
408 Mt. 53. § (2) bekezdés. 
409 PÁL: i.m. (2018) 58. 
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megsértésével − szóbeli megállapodással vagy ráutaló magatartással kialakult gyakorlat 

alapján − is létrejöhet szerződésmódosítás az otthoni munkavégzésről történt megállapodás 

következtében.410 Az Mt. 22. § (4) bekezdés alapján, az alaki kötöttség megsértésével tett 

jognyilatkozat esetén az érvénytelenség jogkövetkezménye nem alkalmazható, ha a 

jognyilatkozat a felek egyező akaratából teljesedésbe ment. Így a szóbeli megállapodás 

érvényes szerződésmódosításnak minősülhet, ha mindkét fél annak feltételei szerint jár el. 

Veszélyhelyzet idején a kormányrendelet rendelkezése értelmében a jogalkotó eltekint a 

felek közötti megállapodástól, és lehetővé teszi a munkáltató számára az otthoni 

munkavégzés egyoldalú elrendelését. 

A kormányrendelet rendelkezésének másik fordulata a távmunkavégzés munkáltató 

általi egyoldalú elrendelése a munkavállaló számára. Veszélyhelyzeten kívül, ha a felek a 

köztük fennálló munkaszerződést távmunkavégzésre irányuló szerződéssé kívánják 

megváltoztatni, kötelező a szerződésmódosítás, amelyben a feleknek kötelező kijelölni a 

munkavégzés helyét. Az említett kormányrendelet rendelkezése ettől a követelménytől 

enged eltérést azáltal, hogy lehetővé teszi a munkáltató számára a távmunkavégzés 

egyoldalú elrendelését. 

3. 3. Az otthoni munkavégzéssel és a távmunkavégzéssel összefüggésben hozott, 

veszélyhelyzeti jogalkotás hatásai a jövőre nézve 

A home office veszélyhelyzet idején történt alkalmazását a munkaviszony próbaidőjéhez 

tudnám leginkább hasonlítani. A koronavírus–járványhelyzet rákényszerítette azokat a 

munkáltatókat és munkavállalókat, akik eddig idegenkedtek a home office gondolatától, arra, 

hogy kipróbálják az otthoni munkavégzés előnyeit, hátrányait. Az 1. ábrán bemutatott 

grafikon alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy a „próbaidő” jól telt, hiszen a home 

office keretében foglalkoztatott dolgozók aránya nem csökkent vissza a veszélyhelyzet előtti 

szintre. Úgy vélem, hogy a jövőben az otthoni munkavégzés mind a munkáltató, mind a 

munkavállaló szempontjából bizonyos élethelyzetek megoldására − a fizetés nélküli 

szabadság vagy a munkavállalói felmondás helyett − alternatív megoldásként szolgálhat, 

amely mindkét fél számára win–win helyzetet eredményezhet. Véleményem szerint az 

otthoni munkavégzés esetén a legnagyobb probléma annak szabályozatlansága. 

Úgy gondolom, hogy törvényi szabályozás keretében elsődlegesen meg kellene 

határozni a home office törvényi fogalmát a távmunkavégzéstől történő elhatárolás 

megkönnyítése érdekében. Ezenkívül rendezni kellene számos kérdést a home office 

keretében történő foglalkoztatással kapcsolatban. Meg kellene vizsgálni, hogy a 

távmunkavégzésre vonatkozó szabályok, illetve az Mt. egyes rendelkezései alkalmazhatóak-

e, vagy bizonyos kérdések sajátos szabályozást igényelnek.  

Meg kellene határozni az otthoni munkavégzés létrejöttéhez szükséges jognyilatkozat 

típusát (megállapodás, munkáltatói egyoldalú jognyilatkozat), a naptári évenkénti 

időtartamot, a munkafeltételeket, ideértve a munkavégzés helyével, a munkaidővel és a 

munkaidő–beosztással kapcsolatos egyes kérdéseket, például az otthoni munkavégzés 

esetében a munkavállaló foglalkoztatható-e kötetlen munkarendben, vagy a kötetlen 

munkarend és a munkáltatónál irányadó munkarend kombinációjaként kellene meghatározni 

a munkaidő–beosztást, kötelező rendelkezésre állási időkeretet előírva. A munkavállaló 

kizárólag otthonában végezhet-e munkát, vagy attól eltérő helyen is, de a munkáltató 

 
410 MOLNÁR: i.m. 40–41. 
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engedélyéhez kötve. Továbbá vizsgálandó a munkáltató ellenőrzési, utasítási joga, a 

tájékoztatási kötelezettsége, illetve a kártérítési felelőssége. 

Az otthoni munkavégzéssel összefüggő költségek viselésével kapcsolatban, FERENCZ 

Jácint doktori értekezésében tett megállapítására hivatkozva megjegyezném, hogy a 

távmunkavégzés esetében jelenleg sem szabályozott a költségviselésre vonatkozó 

kötelezettség annak ellenére, hogy a Távmunka Keretmegállapodás, amelyet az Mt. 196–

197. §-hoz fűzött indokolás is meghivatkozott, tartalmazza, hogy a munkavállaló költségeit 

fedezni kell.411 Ezzel kapcsolatban meg kellene határozni egy minimumot távmunkavégzés 

esetén is, amelytől a felek megállapodással kizárólag a munkavállaló javára térhetnének el. 

Az Mt. módosítása mellett szükséges a home office munkavédelmi szabályainak 

kialakítása is, továbbá célszerű lenne az Mvt. távmunkavégzéssel kapcsolatos szabályainak 

felülvizsgálata is. Egyetértek CZIRÓK Andrea és NYERGES Éva álláspontjával, amely szerint 

a jelenlegi munkavédelmi törvény gyakorlatban nehezen alkalmazható követelményeket 

támaszt a távmunkahely kialakításával kapcsolatban.412 Távmunkavégzés ugyanis kizárólag 

a munkáltató által előzetesen munkavédelmi szempontból megfelelőnek minősített 

munkahelyen folytatható, ahol a munkavállaló a lényeges munkakörülményeket kizárólag a 

munkáltató hozzájárulásával változtathatja meg.413 A munkáltató köteles rendszeresen 

meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek. A 

munkáltató, illetve a munkavédelmi képviselő a kockázatértékelés elvégzése, a 

balesetvizsgálat lefolytatása és a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és 

tartózkodhat a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén, továbbá a munkavédelmi 

hatóság is jogosult ellenőrzést folytatni a munkavégzés helyén, amelyekhez a munkavállaló 

beleegyezése szükséges.414 E munkavédelmi szabályok teljesítése mind a munkáltató, mind 

a munkavédelmi hatóság oldalán többletteherként jelenik meg, mivel a home office és a 

távmunkavégzés terjedésével egyre több helyen kell ellenőrzést folytatni, amelyhez szükség 

lehet az ellenőrzést végző személyek létszámának növelésére, ezáltal az ellenőrzések 

magasabb költségekkel járnak. Ezért javasolt alternatív ellenőrzési módszerek kidolgozása, 

munkavédelmi hatóság általi legalizálása. 

2020. szeptember elején, a járvány második hullámának kezdetén a Kormány 

bejelentette az Mt. változtatását, amellyel szabályozásra került volna a home office 

intézménye, azonban a törvénymódosítás lekerült a napirendről, így jelenleg is a felek 

megállapodására van bízva az egyes kérdésekben történő megállapodás. A fent leírtak 

alapján azonban javaslom mind az Mt., mind az Mvt. módosítását. 

4. A MUNKAVÁLLALÓ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK ELLENŐRZÉSE 

 
411FERENCZ JÁCINT: Az atipikus munkaviszonyok komplex megközelítése, Doktori értekezés, 2014, 

Széchenyi István Egyetem Állam– és Jogtudományi Doktori Iskola, Győr, 98. (elérhető: 

https://doktiskjog.sze.hu/images/doktori.hura/Ferencz%20J%C3%A1cint/%C3%A9rt_Ferencz_v

%C3%A9d%C3%A9sre.pdf, letöltve: 2020. október 24.). 
412 CZIRÓK – NYERGES: i.m. 45. 
413 Mvt. 86/A. §. (3) bekezdés; FERENCZ JÁCINT: Atipikus foglalkoztatási formák: az atipikus 

munkaviszonyok elmélete és magyarországi gyakorlata, 2015, Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 

85. 
414 Mvt. 54. § (7) bekezdés b) pont; Mvt. 86/A §. (5)–(7) bekezdés. 

https://doktiskjog.sze.hu/images/doktori.hura/Ferencz%20J%C3%A1cint/%C3%A9rt_Ferencz_v%C3%A9d%C3%A9sre.pdf
https://doktiskjog.sze.hu/images/doktori.hura/Ferencz%20J%C3%A1cint/%C3%A9rt_Ferencz_v%C3%A9d%C3%A9sre.pdf
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A Kormány a koronavírus–járvány terjedésének megakadályozása, a munkavállalók és 

általuk közvetve Magyarország állampolgárai egészségének védelme érdekében a 

munkavállalók egészségi állapotának ellenőrzésével kapcsolatban is vezetett be intézkedést. 

A 47/2020. Korm. rendelet rendelkezése értelmében a munkáltató jogosult a munkavállaló 

egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket 

megtenni.415 

4. 1. A munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése általában 

A munkavállaló köteles a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban 

megjelenni, munkaideje alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni. A 

munkára képes állapot azt jelenti, hogy a munkavállaló rendelkezik a munkavégzéshez 

szükséges élettani adottságokkal, valamint megfelelő egészségi, fizikai, szellemi állapotban 

van.416 Az Mvt. 60. § (1) bekezdése is előírja, hogy a munkavállaló csak a biztonságos 

munkavégzésre alkalmas állapotban végezhet munkát úgy, hogy ez saját vagy más 

egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. 

A munkavállaló munkavégzésre alkalmas és képes állapotát, beleértve az egészségi 

állapotát is, a munkáltató nemcsak jogosult, de köteles is − a munkavállalók biztonságos 

környezethez való jogából417 fakadóan − ellenőrizni. Ez a kötelezettség mind az Mt.418, mind 

az Mvt.419 alapján fennáll, mindkettő a munkáltató felelősségi körébe utalja az állam által 

meghatározott egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

követelményeinek megvalósítását, biztosítását. Az ellenőrzés során a munkavállaló köteles 

elősegíteni a munkáltatónak a biztonságos munkavégzésre irányuló intézkedését, amely 

kötelezettség a munkavállalót terhelő együttműködési kötelezettségből következik.420 Az 

ellenőrzés módját − jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában − a munkáltató jogosult 

meghatározni, azonban a munkaképes állapot ellenőrzését biztosító vizsgálat nem sértheti a 

munkavállaló személyiségi jogait, és nem szolgálhat indokolatlan zaklatás alapjául.421 

4. 2. A munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzéséhez kapcsolódó adatkezelési 

szabályok 

A munkavállaló egészségügyi adatai személyes adatnak422, azon belül is különleges 

adatnak423 minősülnek. A magánszemélyek személyes adatainak védelme érdekében 

 
415 47/2020. Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés c) pont. 
416 CSÉFFÁN: i.m. 173. 
417 Mvt. 61. §. 
418 Mt. 51. § (4) bekezdés. 
419 Mvt. 2. § (1)−(2) bekezdés. 
420 MK 122. állásfoglalás. 
421 MIHOLICS TIVADAR: A munkavállaló és a munkáltató kötelezettségei a munkajogban. − I. rész: 

Személyes munkavégzés, in Munkaügyi Szemle, 2004/3. szám, 48. 
422 személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 

különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 

természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. (GDPR 4. cikk 1. pont). 
423 különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy 

etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy 
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2018. május 25-e óta az EU–tagállamaiban, így Magyarországon is kötelező alkalmazni az 

általános adatvédelmi rendeletet (a továbbiakban: GDPR424). Továbbá Magyarországon 

adatkezeléssel kapcsolatos szabályokat állapít meg az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is, 

amelyet a GDPR-ral összhangban kell alkalmazni a törvényben meghatározott esetekben. 

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált 

vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a 

gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 

betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 

megsemmisítés.425 

Az adatkezelőnek a személyes adatok kezelése során számos GDPR által 

meghatározott alapelvet kell betartania. Így adatkezelésre kizárólag egyértelmű és jogszerű 

célból kerülhet sor. A személyes adatok kezelését az érintett számára átlátható módon kell 

végezni, biztosítva a személyes adatok megfelelő biztonságát. A személyes adatoknak az 

adatkezelés szempontjából pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. A 

személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását 

csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Az 

adatkezelő felelős az alapelveknek való megfelelésért, akinek képesnek kell lennie e 

megfelelés igazolására az elszámoltathatóság elve alapján426, továbbá a személyes adatok 

megszerzésének időpontjában az érintett személyt tájékoztatnia kell többek között az 

adatkezelés jogalapjáról, céljáról, illetve az adatkezelő kilétéről és elérhetőségéről.427 

A különleges adatok, így az egészségügyi adatok kezelése főszabály szerint nem 

megengedett, amely alól kivételt jelent, ha az érintett kifejezett hozzájárulását adta az 

említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, vagy az 

adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a 

határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem.428 

4. 3. A munkavállaló egészségi állapota ellenőrzésének veszélyhelyzet alatti 

szabályozásának jelentősége 

HORVÁTH István és PETROVICS Zoltán az Mt. 51. § (4) bekezdésére hivatkozva 

megkérdőjelezték a munkavállalók egészségi állapotának vizsgálatára vonatkozó ideiglenes 

szabály bevezetésének szükségességét.429 Továbbá BERKE Gyula véleménye szerint sem 

volt indokolt és szükségszerű a bevezetett intézkedés. Álláspontja szerint „ez a munkáltatói 

jog a veszélyhelyzettől függetlenül a munkaviszony tartalmát alkotja.”430 

 
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes 

személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes 

személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok (Infotv. 3. 

§ 3. pont). 
424 General Data Protection Regulation (GDPR). 
425 GDPR 4. cikk 2. pont. 
426 GDPR 5. cikk. 
427 GDPR 13. cikk. 
428 GDPR 9. cikk, (1) bekezdés, (2) bekezdés a), i) pont. 
429 HORVÁTH − PETROVICS: i.m. (2020a) 3. 
430 BERKE: i.m. (2020a) 25. 
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Véleményem szerint a fent ismertetett normál jogrendi Mt. és Mvt. rendelkezések 

veszélyhelyzeten kívül is biztosítják a munkáltatónak azt a jogát, hogy a munkavállaló 

munkára képes állapotát, beleértve az egészségi állapotát ellenőrizze. Kérdéses lehet 

azonban az egészségi állapottal összefüggő adatkezelés jogszerűsége, mivel az különleges 

adatnak minősül. Ezzel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság (a továbbiakban: NAIH) kiadott egy tájékoztatót a koronavírus–járvány elején, de 

még a veszélyhelyzet kihirdetését megelőzően.431 A NAIH a kérdőíves, illetve a 

mérőeszközös adatgyűjtés jogszerűségét vizsgálta, amelyet a munkáltatók készültek 

alkalmazni, hogy azáltal kiszűrjék a munkavállalók egészségét veszélyeztető, esetleges 

fertőzés általi érintett személyeket. 

A NAIH a kérdőíves adatgyűjtést elfogadhatónak tartotta abban az esetben, ha a 

munkavállaló az esetleges kitettsége vonatkozásában bejelentést tett a munkáltató felé, vagy 

a munkáltató a kitettség gyanúját a munkavállaló által megadott adatokból 

megállapíthatónak vélte. Ebben az esetben a munkáltató általi adatrögzítés feltétele, hogy a 

kérdőíves módszer alkalmazása a szükségességi–arányossági mértéken túl nem 

korlátozhatja a munkavállalók magánszférájához fűződő jogát, továbbá nem rögzíthető a 

munkavállaló egészségügyi kórtörténetére vonatkozó adat, valamint nem csatolható 

egészségügyi dokumentáció.432 

Ezzel ellentétben a NAIH nem tartotta arányosnak a munkáltatói intézkedéssel 

elrendelt, minden munkavállalóra általánosan kiterjedő, bármilyen diagnosztikai eszközt 

alkalmazó szűrővizsgálatok, ideértve a testhőmérsékletre kiterjedő vizsgálat, előírását. A 

NAIH az állásfoglalását azzal indokolta, hogy a koronavírus tüneteivel kapcsolatos 

információk gyűjtése, értékelése, valamint azokból a következmények levonása az 

egészségügyi szakemberek, illetve hatóságok feladata. Kivételesen indokolt esetben 

lehetővé teszi a munkáltatók számára az olyan vizsgálatok elrendelését, amelyre kizárólag 

egészségügyi szakember által vagy annak szakmai felelőssége mellett kerülhet sor. 433 

HORVÁTH István és PETROVICS Zoltán álláspontja szerint, a mérőeszköz használata 

megfelel a GDPR követelményének, ha például a testhőmérséklet mérést kivétel nélkül 

minden munkavállaló esetében alkalmazzák, megfelelő elkülönítés mellett, a munkahelyre 

érkezést megelőzően. Ez az eljárás a GDPR rendelkezései alapján abban az esetben jogszerű, 

ha − többek között − az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez vagy az érintett, illetve egy másik természetes személy létfontosságú 

érdekeinek védelme miatt szükséges.434 

A feltételek közül elegendő az egyik teljesülése, azonban a mérőeszközös vizsgálat 

alkalmazása esetén mindkét követelménynek való megfelelés alátámasztható. Az első 

feltétel esetében a jogi kötelezettség, amelyet a munkáltatónak teljesíteni kell, az egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek biztosítása, amelyet 

mind az Mt., mind az Mvt. kötelezettségként támaszt a munkáltatóval szemben.435 A másik 

 
431 NAIH/2020/2586. számú tájékoztató a koronavírus járvánnyal kapcsolatos adatkezelésekről 

(elérhető: https://naih.hu/files/NAIH_2020_2586.pdf, letöltve: 2020. október 10.). 
432 NAIH/2020/2586. számú tájékoztató, 3. 
433 NAIH/2020/2586. számú tájékoztató, 3–4. 
434 HORVÁTH − PETROVICS: i.m. (2020b) 3; GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)–d) pont. 
435 Mt. 51. § (4); Mvt. 2. § (1)−(2) bekezdés. 

https://naih.hu/files/NAIH_2020_2586.pdf
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feltétel alapja pedig a munkavállalók, Mvt. által biztosított joga a biztonságos 

környezethez.436 

Véleményem szerint a testhőmérséklet mérés mint alkalmazandó szűrővizsgálat 

megfelel a GDPR rendelkezéseinek, és mint preventív intézkedés elvégezhető nem 

egészségügyi szakember, így akár a munkáltató által is, azzal a feltétellel, hogy a mért 

adatokat nem rögzítik azok szenzitív jellege miatt. Véleményem alátámasztásául az 

alkoholszondás ellenőrzéssel kapcsolatos analógiát hoznám fel példaként, hivatkozva a 

Legfelsőbb Bíróság MK 122. számú állásfoglalására, amely egyrészt kimondja, hogy a 

munkáltató köteles ellenőrizni a munkavállaló munkára képes állapotát, másrészt 

tartalmazza, hogy az orvosi véralkohol–vizsgálatnak, abban az esetben van helye, ha 

munkavállaló vitatja a munkáltató által elvégzett vizsgálat eredményét. Ezzel párhuzamot 

vonva, véleményem szerint az egészségügyi szakember általi vizsgálatnak abban az esetben 

van helye, ha a munkavállaló vitatja a munkáltató általi testhőmérséklet mérés eredményét. 

2020. október 14-én a NAIH újabb tájékoztatót437 adott ki az egészségügyi 

válsághelyzet idején438 alkalmazott diagnosztikai eszközökhöz kapcsolódó 

adatkezelésekről. A NAIH a digitális és analóg lázmérőkkel végzett testhőmérséklet 

ellenőrzést, továbbá a hőkamerák, illetve hőkapuk alkalmazását is a GDPR 4. cikk 2. pontja 

szerint adatkezelésnek minősítette. A NAIH a GDPR alapelveivel összhangban a 

testhőmérséklet–méréssel összefüggő diagnosztikai szűrőeszközök alkalmazásával 

kapcsolatban három feltétel együttes teljesülését írta elő. A testhőmérséklet–mérésnek 

valamennyi, az adatkezelő területére belépni szándékozó személyre egységesen ki kell 

terjednie, a mérés alanyának kifejezetten ezen adatkezelési cél érdekében történő 

azonosításához nem köthető és semmilyen módon nem jár adatrögzítésével, tárolásával, 

továbbításával. Az adatkezelő kizárólag a belépés engedélyezésére vagy megtagadására 

jogosult. Az érintett feladata a helyzet további kezelése, így az orvoshoz fordulás is.439 

ÖSSZEGZÉS 

Kutatásom során a veszélyhelyzet fennállása alatt kiadott, munkajogi tárgykörű 

kormányrendeletek közül két kormányrendeletre helyeztem a hangsúlyt. A 47/2020. (III. 

18.) Kormányrendelet, valamint a 104/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet munkajogi 

relevanciával bíró rendelkezéseit vizsgáltam. Választásom azért ezekre a 

kormányrendeletekre esett, mert ezek voltak a legnagyobb hatással a munkajogi jogforrási 

hierarchiára, illetve az Mt. szabályaira. 

A rendeletek munkajogi jogforrási hierarchiára gyakorolt hatásának vizsgálatát két 

relációban végeztem. Vizsgáltam egyrészt a kollektív szerződés, másrészt a munkáltató és a 

munkavállaló megállapodásának eltérési lehetőségét az Mt. szabályaitól. Arra a kérdésre 

 
436 Mvt. 61. §. 
437 NAIH/2020/7465. számú tájékoztató az új típusú koronavírus járványra (Covid–19) tekintettel az 

egészségügyi válsághelyzet elrendelésével bevezetett járványügyi készültség időtartama alatt a 

testhőmérséklet mérésével összefüggő egyes adatkezelések kapcsán (elérhető: 

https://naih.hu/files/NAIH-2020-7465.pdf, letöltve: 2020. október 22.). 
438 2020. június 18. napjától került bevezetésre a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 

283/2020. (VI.17.) Korm. rendelettel. 
439 NAIH/2020/7465. számú tájékoztató, 1–2. 

https://naih.hu/files/NAIH-2020-7465.pdf
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kerestem a választ, hogy a veszélyhelyzeti kormányrendeleti intézkedések milyen hatással 

voltak a munkajogi jogforrási hierarchiára. A kérdés megválaszolásához először a normál 

jogrendi eltérési lehetőségeket tanulmányoztam. 

Az Mt. és a kollektív szerződés viszonylatában megállapítottam, hogy a vizsgált 

kormányrendeletek kizárólag a rendeletek által módosított Mt. rendelkezések − a munkaidő–

beosztással kapcsolatos szabályok, a home office és a távmunkavégzés egyoldalú 

elrendelése, a munkavállalók egészségi állapotának munkáltató általi ellenőrzése − esetén 

változtatták meg az Mt. és a kollektív szerződés egymáshoz való viszonyát. 

Véleményem szerint azonban a két kormányrendelet rendelkezései által munkáltatók 

hatalmi pozíciója erősödött. A rendeletek a munkáltatónak egyoldalú jogosultságot adtak az 

Mt. egyes rendelkezéseitől való eltérésre, ezzel szemben a rendeletek által érintett Mt. 

szabályok esetén a kollektív szerződésben való megállapodás lehetőségét kizárták. A 

szakszervezetek alkuhoz való joga korlátozottá vált, ezáltal a szakszervezetek nem tudják 

betölteni teljesmértékben az érdekvédelmi szerepüket, amelynek következtében a 

munkavállalói érdekek sérülhetnek. 

A közölt munkaidő–beosztás módosítására vonatkozó rendelkezéssel kapcsolatban 

úgy gondolom, hogy célszerű lett volna egy minimális korlát előírása a gyengébb fél 

védelme érdekében. Továbbá a veszélyhelyzet okozta problémák átmeneti kezelésére 

megoldást jelenthetett volna egy rövidebb munkaidőkeret elrendelését biztosító rendelkezés 

is, amely által kevésbé sérültek volna a szakszervezetek jogai. 

Az Mt., valamint a munkáltató és a munkavállaló megállapodása közötti 

viszonylatban alkotott kormányrendeleti rendelkezés nem véletlenül lett a munkajoggal 

foglalkozó szakemberek által a legvitatottabbnak tartott, munkajogi relevanciával bíró 

kormányintézkedés. Ezzel kapcsolatban arra a következtetésre jutottam, hogy a Kormány 

gyakorlatilag a teljes munkajogot diszpozitívvá tette, ezáltal a felek a megállapodásukban 

bármely szabálytól, bármilyen irányban eltérhettek. A kormányrendelet rendelkezése alól az 

eredetileg kógens munkajogi szabályok sem képeztek kivételt, amelyek eredeti célja a 

munkavállalók védelme volt. Ezáltal felborult a munkajog céljai közötti egyensúly a 

munkáltató gazdasági céljainak javára, ez a rendelkezés annulálta a munkajog másik célját, 

a gyengébb fél védelmét. 

Véleményem szerint bizonyos rendelkezéseket teljesen indokolatlan volt 

diszpozitívvá tenni, például az Mt. Általános rendelkezések, Záró rendelkezések vagy 

Munkaügyi vita részei alatt szabályozott rendelkezéseket. Egy későbbi kormányrendeletben 

ezeket a szabályokat is ismételten kógens jellegűvé lehetett volna tenni, megszüntetve ezáltal 

a munkajog veszélyhelyzet alatti teljes diszpozitivitását. 

Dolgozatomban javaslatot tettem egy jogalkotói koncepció kidolgozására különleges 

jogrend esetére, amelyben a munkavállaló hátrányára történő eltérést megengedő 

rendelkezések meghatározásán túl javasolnám azoknak a kógens szabályoknak a 

megjelölését is, amelyektől semmilyen körülmények között nem lehet rendeletalkotással 

eltérni. Továbbá a munkavállaló hátrányára való eltérés esetén a gyengébb fél védelme 

érdekében megoldás lehet bizonyos mértékű korlát meghatározása is.  

A kormányrendeletek Mt. szabályaira gyakorolt hatásának vizsgálata során a 

kormányrendeleti szabályokat három csoportra osztottam, a munkaidő szabályozására, az 

otthoni munkavégzésre és távmunkavégzésre, valamint a munkavállaló egészségi 

állapotának ellenőrzésére vonatkozó rendeletekre. Mindegyik esetben először az Mt. 

releváns rendelkezéseit ismertettem. 
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A munkaidő szabályozását érintő rendelkezésekkel kapcsolatban megállapítottam, 

hogy bár a veszélyhelyzeti kormányrendeletek munkaidő–beosztásra vonatkozó 

rendelkezései munkahelymegtartó intézkedésnek is tekinthetők, a munkáltatók számára 

lényegesen előnyösebbek, mint a munkavállalók számára. Egyrészt azáltal, hogy a rendelet 

a munkaidő–beosztás közlése határidejének módosítását a munkáltató egyoldalú 

jogosultságaként határozta meg, másrészt a munkaidőkeret időtartamát meghosszabbította, 

amelyet a munkáltató egyoldalúan jogosult elrendelni. Ezzel szemben a veszélyhelyzeten 

kívüli időszakban a négy vagy hat hónapnál hosszabb munkaidőkeretben történő 

megállapodásra kizárólag kollektív szerződésben volt lehetőség, tehát szükség volt a 

szakszervezet beleegyezésére, amely védelmet nyújtott a munkavállalók számára. Ez a 

védelem azonban a veszélyhelyzet során megszűnt, sőt a munkavállalók kiszolgáltatott 

helyzete azontúl is fennmaradt, mivel a munkaidőkeretre vonatkozó rendelkezés a 

veszélyhelyzet megszűnését követően is hatályban maradt. 

Az otthoni munkavégzés és a távmunkavégzés vizsgálatát a két munkavégzési forma 

elhatárolásával kezdtem. Majd a szabályozás vizsgálatakor a home office esetében 

analógiákat kerestem a veszélyhelyzeten kívüli otthoni munkavégzés jogalapjához. Úgy 

vélem, hogy a jövőben az otthoni munkavégzés mind a munkáltató, mind a munkavállaló 

szempontjából bizonyos élethelyzetek megoldására alternatív megoldásként szolgálhat. 

Véleményem szerint az otthoni munkavégzés esetén a legnagyobb probléma annak 

szabályozatlansága. Dolgozatomban ezért javasoltam mind az Mt., mind az Mvt. 

módosítását. Meg kellene vizsgálni, hogy a távmunkavégzésre vonatkozó szabályok, illetve 

az Mt. egyes rendelkezései alkalmazhatóak-e, vagy bizonyos kérdések sajátos szabályozást 

igényelnek. 

Úgy gondolom, hogy törvényi szabályozás keretében elsődlegesen meg kellene 

határozni a home office törvényi fogalmát a távmunkavégzéstől történő elhatárolás 

megkönnyítése érdekében. Ezenkívül rendezni kellene számos kérdést a home office 

keretében történő foglalkoztatással kapcsolatban, mint például a létrehozó jognyilatkozat 

típusát, a munkafeltételeket (ideértve a munkavégzés helyével, a munkaidővel, munkaidő–

beosztással kapcsolatos egyes kérdéseket), a munkáltató ellenőrzési, utasítási jogát, a 

tájékoztatási kötelezettségét, illetve a kártérítési felelősségét. Az otthoni és 

távmunkavégzéssel összefüggő költségek viselésével kapcsolatban meg kellene határozni 

egy minimumot, amelytől a felek megállapodással kizárólag a munkavállaló javára 

térhetnének el. Ez jelenleg távmunkavégzés esetén sem szabályozott. 

A home office munkavédelmi szabályainak kialakítása során célszerű lenne az Mvt. 

távmunkavégzéssel kapcsolatos szabályainak felülvizsgálata is. A munkavédelmi előírások 

betartásával kapcsolatban alternatív ellenőrzési módszerek kidolgozása, azok 

munkavédelmi hatóság általi legalizálása. 

A munkavállalók egészségi állapotának munkáltató általi ellenőrzésével kapcsolatban 

vizsgáltam annak Mt. és Mvt. általi szabályozását, valamint az adatkezelési szabályokat. 

Arra az álláspontra jutottam, hogy ezek veszélyhelyzeten kívül is biztosítják a 

munkáltatónak azt a jogát, hogy a munkavállaló munkára képes állapotát, beleértve az 

egészségi állapotát ellenőrizze, ezért ez a rendelkezés indokolatlan volt. 

Tanulmányoztam a NAIH által a kérdőíves, illetve a mérőeszközös adatgyűjtés 

jogszerűségével összefüggésben kiadott tájékoztatókat. Véleményem szerint a 

testhőmérséklet mérés, mint alkalmazandó szűrővizsgálat megfelel a GDPR 

rendelkezéseinek, és mint preventív intézkedés elvégezhető nem egészségügyi szakember 
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által is, így akár a munkáltató által, azzal a feltétellel, hogy a mért adatokat nem rögzítik, 

azok szenzitív jellege miatt. Véleményem alátámasztásául az alkoholszondás ellenőrzéssel 

kapcsolatos analógiát hoztam fel példának, amellyel párhuzamot vonva, arra következtetésre 

jutottam, hogy az egészségügyi szakember általi vizsgálatnak abban az esetben van helye, 

ha a munkavállaló vitatja a testhőmérséklet mérés eredményét. 

Összegezve a fentieket, kutatásom során arra a következtetésre jutottam, hogy a 

munkajogi jogforrási hierarchiára, illetve a munkaidőre vonatkozó szabályokra ható 

kormányrendeleti rendelkezések a munkáltató hatalmi pozícióját erősítették. A 

veszélyhelyzet óta az otthoni és távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásra mind a 

munkáltatók, mind a munkavállalók részéről a korábbinál is nagyobb igény mutatkozik, 

ezért indokolt a home office távmunkavégzéstől törvényben történő elhatárolása, valamint 

szabályozása. A kormányrendeletek tartalmaztak indokolatlan rendelkezéseket is, például a 

munkavállaló egészségének ellenőrzésével kapcsolatban. 

Végül felmerül a kérdés, hogy a járvány okozta problémákra valóban csak az eleve 

erőfölényben levő munkáltatók javát szolgáló rendeletek jelentették az egyetlen megoldást? 

Indokolható-e az eleve gyengébb, kiszolgáltatottabb munkavállalók munkajogi védelmének 

„zárójelbe tétele”? Álláspontom szerint nem, a járvány okozta tanulságokat nemcsak az 

egészségügyben, gazdaságban, oktatásban, de a munkajogi szabályozást illetően is le kell 

vonnunk. 
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https://naih.hu/files/NAIH_2020_2586.pdf
https://naih.hu/files/NAIH-2020-7465.pdf
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200915/koronavirus-nelkul-is-kitart-a-home-office-laz-uj-szamok-erkeztek-448862
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200915/koronavirus-nelkul-is-kitart-a-home-office-laz-uj-szamok-erkeztek-448862
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ŐSZE ÁRON  

A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK FELETT GYAKOROLHATÓ 

ALKOTMÁNYOSSÁGI KONTROLL LEHETSÉGES ESZKÖZEI 

BEVEZETÉS 

A nemzetbiztonsági szolgálatok működésének szükségessége a társadalom biztonságos 

létezésének érdekében nélkülözhetetlen. Az államgépezet rendszerén belül e szervek 

strukturális és funkcionális meghatározása normatív szinten megtörténik, ennek ellenére 

mégis egyértelműen konstatálható, hogy a titokzatosság mereven átszövi a nemzetbiztonsági 

szolgálatok működését. Tény, hogy a nyilvánosság kizárásának követelménye 

nélkülözhetetlen eleme az egyes titkosszolgálati szervek hatékony működésének, viszont az 

is egyértelmű, hogy nem jogon, illetve jogrendszeren kívüli entitásokról beszélünk.  

A nyilvánosság több dimenzióban ragadható meg: egyrészről beszélhetünk az 

állampolgárok, a lakosság nemzetbiztonsági szolgálatokról való bármiféle ismeretről. Ez 

azért érdekes, mert a nemzetbiztonsági szolgálatoknak joga és kötelezettsége titkos 

információgyűjtés lefolytatása törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén, 

törvényben meghatározott eszközökkel és módon. A nyilvánosság egy másik dimenziója a 

titkosszolgálatok ellenőrzésére kifejezetten létrehozott szervek működése. Ez abból a 

szempontból érdekes, hogy vajon a nemzetbiztonsági szolgálatok feletti felügyeletre 

hatáskörrel rendelkező szervek milyen információk birtokában tudják végezni e 

tevékenységüket. Egyáltalán rendelkeznek-e olyan jogosítványokkal, melyek képessé teszik 

őket az ellenőrzéshez szükséges információk megszerzésére? Végezetül a harmadik 

dimenzió a nem kifejezetten a titkosszolgálatok feletti ellenőrzésre létrehozott fórumok előtt 

nyitva álló lehetőségek a kontrollt illetően.    

 A fentiek alapján vizsgálom a nemzetbiztonsági szolgálatokkal kapcsolatos 

kérdéseket alkotmányjogi megközelítésben. Kutatásom során kitérek a nemzetbiztonsági 

szervekkel párhuzamba vonható alapjogi kérdésekre, ugyanis a titkosszolgálatoknak 

hatékony eszközei vannak a magánszférába való szinte korlátlan beavatkozásra a 

nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva. Itt kitérek az esetleges alapjogi jogsérelem esetén 

igénybe vehető jogorvoslati eszközökre.   

 Külön fejezetet kap a dolgozatban a titkos információgyűjtés intézménye, mint a 

nemzetbiztonsági szolgálatok alapjogokat leginkább érintő tevékenysége. Ezen belül is az 

engedélyhez kötött titkos információgyűjtésre kell nagy hangsúlyt helyezni, ahol az 

engedélyezéssel kapcsolatos eljárás részletes elemzésére kerül sor.  

 Majd részletesen megvizsgálom a nemzetbiztonsági szolgálatok feletti parlamenti 

ellenőrzés intézményeit. Ennek kapcsán elemzést igényel a politikai és jogi fogalmának 

elhatárolására, hiszen a parlament a politikai érdekek által leginkább befolyásolt fórum. Így 

megpróbálok választ adni arra, hogy az titkosszolgálatok feletti ellenőrzés esetleges politikai 

meghatározottsága mennyiben befolyásolja a hatékony kontroll érvényesülését.   

 Végezetül egy külön fejezetben összegzem a kutatás tárgyával kapcsolatos 

megállapításaimat és igyekszem a jövőre nézve javaslatokat megfogalmazni, melyek a 
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nemzetbiztonsági szolgálatok felett gyakorolható alkotmányossági kontroll hatékonyságát 

növelik.  

1. A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK ALKOTMÁNYOSSÁGI RELEVANCIÁJA 

1. 1. Feladat-meghatározás és szervezet  

Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban: Alaptörvény) is röviden tesz említést a 

nemzetbiztonsági szolgálatokról, és alapvető feladatukként határozza meg Magyarország 

függetlenségének és törvényes rendjének védelmét, hazánk nemzetbiztonsági érdekeinek 

érvényesítését.440 Alkotmányunk azt is egyértelműen meghatározza, hogy a 

nemzetbiztonsági szolgálatok működését a Kormány irányítja.441 

Magyarország nemzetbiztonsági szolgálatainak tételes felsorolása a 

nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben (továbbiakban Nbtv.) 

található. Ezek szerint titkosszolgálat 

a) az Információs Hivatal, 

b) az Alkotmányvédelmi Hivatal, 

c) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, 

d) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint 

e) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ.442 

1. 2. Nemzetbiztonsági érdek  

A biztonság igénye az egyik legalapvetőbb emberi szükséglet a fiziológiai szükségleteket 

követően.443 A biztonság kifejezés etimológiailag a latin sine cura szavakból származik, 

melynek magyar jelentése: veszély nélkül vagy fenyegetés nélküli. Ez tehát egy negatív 

megközelítést takar, amely a biztonságot a veszély és fenyegetés hiányával azonosítja. Más 

értelmezések a biztonság pozitív definícióját hangsúlyozzák, így olyan tényezőkre 

koncentrálnak, amelyek elősegítik a biztonság megteremtését, illetve fenntartását,444 így 

biztonság alatt egy stabil, nyugalmi állapotot, fenyegetésektől és veszélyektől mentes 

helyzetet értünk, amelyben az egyén, a társadalom, az állam fejlődése, boldogulása és 

kibontakozása biztosított.445  

 
440 Alaptörvény 46. cikk (2) bekezdés.  
441 Alaptörvény 46. cikk (3) bekezdés. 
442 Nbtv. 1. §. 
443 KRISTON-PÓCSIK JÓZSEF: A biztonság, mint alapfogalom, avagy tudjuk-e az általunk is oly 

gyakran használt szó igazi jelentését, komplexitását? in Szakmai Szemle, 2005/2. szám, 55.  
444 BALOGH ISTVÁN: Biztonságelméletek, in Nemzet és Biztonság, 2013/3-4. szám, 39.  
445 ÁRPÁD ZOLTÁN: Az Alaptörvény a biztonság szemszögéből, in Szakmai Szemle, 2012/1. szám, 81.  
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Maslow-piramis 

Ahogy látjuk, a Maslow-piramis – mely egy szükséglethierarchiát állít fel az egyén életében 

– kitűnően ábrázolja a biztonság iránti igény fontosságát. Az is tény, hogy a biztonság 

fogalma folyamatosan változik a civilizációk fejlődésének eredményeként. E változás során 

egyrészről bővül, összetettebbé válik, másrészt bővülnek a biztonság elérése érdekében 

szükséges teendők is – ezek a védelmi feladatok.446 Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy az 

egyén és a társadalom biztonság iránti igénye egy abszolút igény, mely független tértől és 

időtől. Ezzel szemben viszont a biztonságot fenyegető, veszélyeztető körülmények relatív 

módon jelennek meg mindennapjainkban, melyek folyamatosan változtak a történelem 

során, és kétséget kizáróan változni fognak a jövőben is.  

A nemzetbiztonság – a biztonság fogalmából kiindulva – egy rendkívül bizonytalan 

fogalom. Ezért szükséges létrehozni egy rendszert, mely rendszerbe belehelyezve a 

nemzetbiztonság-fogalmat könnyebb kiindulási pontot kapunk. Ez alapján több kérdéssel is 

operálhatunk:  

a) kinek a biztonságáról beszélünk,  

b) mely értékeket védünk,  

c) milyen mértékű legyen a biztonság,  

d) milyen fenyegetésekről beszélhetünk,  

e) milyen módon teremtsük meg a biztonságot,  

f) milyen ára van a biztonságnak,  

g) meddig beszélünk biztonságról?447 

A kormány meghatározásában a nemzetbiztonság „egy adott állam szuverenitásának és 

alkotmányos rendjének biztonságát jelenti. Komplex kategória, amely nemcsak a katonai, 

de a politikai, gazdasági társadalmi, emberjogi, környezeti és informatikai biztonságot is 

 
446 ÜRMÖSI KÁROLY: A biztonság, a biztonság fogalma, in Hadtudományi Szemle, 2013/4. szám, 148. 
447 BALDWIN, DAVID A.: The concept of security. 1997, Review of International Studies, British 

International Studies Association, 12-17. 
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magában foglalja, szorosan összefügg az adott állam szűkebb és tágabb környezete, valamint 

szövetségesei biztonságával.”448 Máshogy fogalmazva a biztonság mindig konkrét realitás, 

az ország szuverenitásában, a demokratikus jogállam intézményeinek és a piacgazdaság 

zavartalan működésében, az emberi jogok érvényesülésében, az élet-, a vagyon-, a jog- és 

szociális biztonságban tárgyiasul.449 

1. 3. Függetlenség és törvényes rend 

„A függetlenség Magyarország, mint területi egység és mint politikai entitás autonóm, külső 

hatalom befolyásától mentes cselekvési képességét jelenti mind hazai viszonylatban, mind 

a nemzetközi kapcsolatokban. A nemzetközi közösségi rendszerben kölcsönös előnyök 

érdekében természetesen önként átadhat bizonyos jogokat, ez azonban nem lehet olyan 

mértékű, amely kiüresítené a szuverenitás forrását, a magyar nemzet hatalomgyakorlását, 

illetve a közhatalom intézményeinek nemzet általi ellenőrizhetőségét.”450 

A törvényes rend alatt az Alaptörvényben előírt állapotot értjük. Ennek alapját az 

Alkotmányban meghatározott „alkotmányos rend” fogalmat adja, melynek értelmében 

alkotmányos rend alatt Alkotmány által előírt állapotot értjük.451 Úgy gondolom, hogy az 

alkotmányos rend és törvényes rend között pusztán formai különbözőségek vannak, hiszen 

jogforrástani szempontból mind két esetben az alkotmányban meghatározott fogalomról 

beszélünk, ami feltételezi, hogy a törvényes rend nem csak az Alaptörvényben foglalt 

rendelkezések, hanem a jogszabályok betartását és betartatását is jelenti.  

A fenti fogalmak rövid elemzésével kapcsolatosan jegyezném meg azt is, hogy a 

(nemzet)biztonság fogalmába beleilleszthető mind a függetlenség, mind a törvényes rend 

követelménye és igénye. Véleményem szerint nehéz a nemzet, illetve a nemzet tagjának 

biztonságáról beszélni, ha az állam függetlensége, illetve törvényes rendje sérül. 

2. A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK ÉS AZ ALAPJOGOK KAPCSOLATA  

2. 1. Alapjogokról általában  

Mikor a nemzetbiztonsági szervekkel foglalkozunk, alapvető dilemmával kerülünk szembe: 

a titkosszolgálatok homályba burkolózó tevékenysége vajon milyen hatással van a 

mindennapjainkra? Nem kétséges, hogy a civil szféra számár – melyet általában a 

nyilvánosság jellemez – alig megismerhető szervek az alapjogokat nagymértékben érintő 

eljárások lefolytatására jogosultak. Így röviden szót kell ejteni e kérdéskörről.    

A szubjektumot megillető legalapvetőbb jogosultságok az emberi jogok, amelyek a 

jogi dokumentumokban történő elismerésüktől és védelmüktől függetlenül léteznek. Az 

 
448 JAKAB LÁSZLÓ: Értékelő elemzés Magyarország nemzetbiztonságáról, in Repüléstudomány 

Közlemények, 2012/1. szám, 160. és http://2010-

2014.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/szabalyozasi-es-koordinacios-helyettes-

allamtitkarsag/felelossegi-teruletek (letöltve: 2019. 10. 28.). 
449 IZSA JENŐ: A titkosszolgálatok tevékenységének általános jellemzői, ellenőrzésük és irányításuk 

kérdései, in Szakmai Szemle, 2009/2. szám, 10. 
450 GÁVA KRISZTIÁN – SMUK PÉTER – TÉGLÁSI ANDRÁS: Az Alaptörvény értékei, 2017, Dialóg 

Campus Kiadó, Budapest, 12.  Lásd bővebben: 22/2016. (XII. 5). AB határozat. 
451 SZENTE ZOLTÁN – JAKAB ANDRÁS – PATYI ANDRÁS – SULYOK GÁBOR: Az Országgyűlés, in 

JAKAB ANDRÁS (szerk.): Az Alkotmány Kommentárja. I., 2009, Századvég Kiadó, Budapest, 615.  

http://2010-2014.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/szabalyozasi-es-koordinacios-helyettes-allamtitkarsag/felelossegi-teruletek
http://2010-2014.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/szabalyozasi-es-koordinacios-helyettes-allamtitkarsag/felelossegi-teruletek
http://2010-2014.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/szabalyozasi-es-koordinacios-helyettes-allamtitkarsag/felelossegi-teruletek
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egyéneket emberi minőségükből fakadóan az emberi jogok mindenképpen megilletik, 

tekintet nélkül érdemeikre és az általuk teljesítették kötelezettségekre. Az emberi jogok 

azáltal válnak alkotmányos alapjogokká, hogy az államok legfontosabb jogi 

dokumentumaikban, alkotmányaikban normatív formában is elismerik őket.452  

Az alapjogoknak többféle csoportosítása lehet. Időbeli megjelenés alapján első, 

második és harmadik generációs jogokat különböztethetünk meg. Az első generációs jogok 

a XVIII. század végén fogalmazódtak meg, mint oszthatatlan és elidegeníthetetlen jogok 

(pl.: élethez, tulajdonhoz való jog). A második generációs jogok a XX. század elején, a 

szociáldemokrácia és a szakszervezeti mozgalmak hatására alakultak ki (pl.: munkához, 

pihenéshez való jog). A világ globális kihívásainak reflexiója XX. század vége felé 

megjelenő harmadik generációs jogok (pl.: információs önrendelkezés szabadsága, békéhez 

való jog).453 De csoportosíthatjuk az alapjogokat tárgyuk szerint is, mint ember jogi státuszát 

megalapozó jogok, személyi identitást védő jogok, személyi szabadság biztosítékai, politikai 

szabadság és részvételi jogok, társadalmi pozíciót meghatározó jogok, szociális, gazdasági 

és kulturális jogok, illetve a világ globális problémáival kapcsolatos jogok.454 

2. 2. A magánszféra  

A magánszférához való jog nincs egyértelműen meghatározva az Alaptörvényben, ahogy azt 

a Magyar Köztársaság Alkotmányában (továbbiakban: Alkotmány) sem találtuk.455 Az 

Alkotmánybíróság a személyiség védelmét az emberi méltósághoz való jogból származtatja, 

s az emberi méltósághoz való jogot azonosítja az általános személyiségi joggal és egyes 

megnevezett részjogosítványaival. A magánszféra védelméhez való jog e részjogosítványok 

között szerepel.456 A személyiség azt az életminőséget feltételezi, hogy az ember szabadon 

rendelkezik önmaga felől, szabadon dönti el, hogy személyiségének melyek azok a 

 
452 SOMODY BERNADETTE: Alapjogok és az alapjogok védelme, in POZSÁR-SZENTMIKLÓSY ZOLTÁN 

– SOMODY BERNADETTE (szerk.): Alkotmányos alapok, 2015, HVG.ORAC Lap- és Könyvkiadó, 

Budapest, 165. 
453 HAJAS BARNABÁS – TAKÁCS ALBERT – TEMESI ISTVÁN: Közigazgatási Szakvizsga. Általános 

közigazgatási ismeretek, I. modul: A központi állami szervek rendszere, 2015, NKE, Budapest, 23-

24. vagy VASAK, KAREL: The interntional dimensions of human rights, 1982, Greenwood Press 

Westport Connecticut. 
454 HAJAS – TAKÁCS – TEMESI: i.m. 15-16.  
455 Dolgozatomban az Alkotmánybíróság gyakorlatát is hangsúlyozom, ami szükségesség teszi az 

Alaptörvény hatályba lépése előtt született döntések vizsgálatát. Így természetszerűleg az egyes 

határozatokban az Alkotmánybíróság az Alkotmány rendelkezéseire hivatkozik, ami viszont az 

Alaptörvény vonatkozásában is érvényes: az Alkotmánybíróság „az újabb ügyekben vizsgálandó 

alkotmányjogi kérdések kapcsán felhasználhatja a korábbi határozataiban kidolgozott érveket, 

jogelveket és alkotmányossági összefüggéseket, ha az Alaptörvény adott szakaszának az 

Alkotmánnyal fennálló tartalmi egyezése, az Alaptörvény egészét illető kontextuális egyezősége, az 

Alaptörvény értelmezési szabályainak figyelembevétele és a konkrét ügy alapján a megállapítások 

alkalmazhatóságának nincs akadálya, és szükségesnek mutatkozik azoknak a meghozandó döntése 

indokolásába történő beillesztése”. 13/2013. (VI. 17.) AB határozat. Azonban az 

Alkotmánybíróságnak figyelembe kell vennie az Alkotmány és Alaptörvény szövegében megjelenő 

esetleges változásokat is. 7/2014. (III. 7.) AB határozat. 
456 SZOBOSZLAI JUDIT: A magánélet és a személyes adatok védelme a Dávodi ítéletek apropóján, in 

Fundamentum, 2002/2. szám, 77.   
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tulajdonságai, amelyeket meg kíván, vagy meg nem kíván jeleníteni mások számára.457 A 

magánélet szabadságához való jog kétségkívül az egyén autonómiájának védelmére szolgáló olyan 

alapjog, amely az ember veleszületett méltóságából ered.458 

A magánszféra fogalmát többféleképpen értelmezhetjük. Egyik megközelítési irány 

szerint a magánszférát státusza szerint kell vizsgálni, mely szerin az lehet egy állapot, jog, 

igény vagy kontrolleszköz. Más értelmezés a magánszféra jellemzőit emeli ki, mely lehet 

információ, autonómia, személy meghatározása vagy fizikai lehetőség.459 Warren és 

Brandeis460 klasszikus meghatározása szerint a magánszféra az „egyedül hagyatáshoz való 

jog”,461 vagyis annak a lehetősége, hogy az egyén távol tartsa magától a társadalmat és az 

államot, illetve a nem kívánt behatolásokkal szemben jogorvoslattal éljen.462 

„Magánszférajogokként” definiálható a jó hírnév, a magánlakás, a magántitok, és a 

magánszféra védelmét szolgálja a személyes adatok védelméhez fűződő jog is, amikor nem 

minden esetben a hagyományosan a magánszférába sorolható (akár nyilvános), ám a 

természetes személlyel összefüggésbe hozható adatokkal kapcsolatban biztosít védelmet 

(illetőleg a magyar alkotmánybírósági gyakorlatban ezen túlmenően rendelkezési jogot) az 

érintett személynek.”463 

Szükséges tehát, hogy a magánszférát elhelyezzük az alapjogok rendszerbében, 

amihez a magánszféra funkcionális jellege ad iránymutatást. A magánszféra egyén életében 

betöltött szerepe a szabadság, az autonómia, az önmegvalósítás, az egyéni kapcsolatok 

előmozdítása, valamint a szabad társadalom megerősítése. Ez teszi lehetővé a magánszféra 

alapjogi tárgyú meghatározását, melyek a következők: 

a) szabadsághoz és biztonsághoz való jog 

b) az emberi élet és méltósághoz való jog, illetve a vonatkozó tilalmak 

c) információszabadság.464 

 
457 GÖRÖG MÁRTA: A magánélethez való jog, mint a személyiségi jog újabb, magánjogi kódexben 

nevesített vonatkozása, in BALOGH ELEMÉR (szerk.): Számadás az Alaptörvényről, 2016, Magyar 

Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar, 51. A 

magánszférával párhuzamba vonható az egyén titokszférája is. Az egyén „titokszférájának” védelme 

az általános személyiségi jog keretein belül határozható meg és ezen a körön belül nyer elismerést. 

Erről lásd: JÓRI ANDRÁS: A magánszférajogok, in JAKAB ANDRÁS (szerk.): Az Alkotmány 

kommentárja II., 2009, Századvég Kiadó, Budapest, 2169. vagy BALÁS P. ELEMÉR: „Személyiségi 

jog”, in SZLADITS KÁROLY (szerk.): Magyar magánjog, 1941, Grill Károly Könyvkiadó Vállalt, 652. 
458 56/1994. (XI. 10.) AB határozat. 
459 GAVISON, RUTH: Privacy and the Limits of Law, in The Yale Law Journa Vol. 89, No. 3 (Jan., 

1980), 424.   
460 Részletesen lásd: WARREN, SAMUEL D. – BRANDEIS, LOUIS D.: The Right to Privacy, in Harvard 

Law Review, Vol. 4, No. 5. (Dec. 15, 1890). 
461 Részletesen lásd: COOLEY, THOMAS M.: A Treatise on the Law of Trots or the Wrongs Which 

Independent of Contract, 1879, Callaghan and Company, Chicago.  
462 RAAB, CHARLES D.: A magánszféra, mint biztonsági érték, in Replika, 2017/3. szám, 82.  
463 JÓRI ANDRÁS: Az adatvédelemért és az információszabadságért felelős biztos intézményéről, in 

Fundamentum, 2010/2. szám, 20.   
464 DRINÓCZI TÍMEA – CSINK LÓRÁNT: A magánszféra, a biztonság és a nemzetbiztonság alapjogi 

szempontú megközelítése, in CSINK LÓRÁNT (szerk.): A nemzetbiztonság kihívásainak hatása a 

magánszférára, 2017, Vareg, Budapest, 27.  
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A szabadsághoz való jog cselekvési szabadságot jelent, s védelmet biztosít különféle 

jogtalan beavatkozásokkal szemben.465 A biztonsághoz való jog alapján senkit nem lehet, 

személyes szabadságától önkényesen megfosztani. A személyek biztonsága tehát fizikai 

biztonságot jelent, vagyis biztosítékot az őrizetbe vétellel vagy a letartóztatással szemben.466 
Az Alkotmánybíróság az emberi méltósághoz való jogot az ún. általános személyiségi jog egyik 

megfogalmazásának tekinti. A modern alkotmányok, illetve alkotmánybírósági gyakorlat az általános 

személyiségi jogot különféle aspektusaival nevezik meg. Ilyen általános személyiségi jogi kategória 

lehet például a személyiség szabad kibontakoztatásához való jog, az önrendelkezés szabadságához 

való jog, általános cselekvési szabadság, vagy a magánszférához való jog.467 Az információs 

önrendelkezési jog gyakorlásának feltétele és egyben legfontosabb garanciája a 

célhozkötöttség. Ennek az elvnek az érvényesülése azt jelenti, hogy személyes adatot 

feldolgozni csak pontosan meghatározott és jogszerű célra szabad. Az adatfeldolgozásnak 

minden szakaszában meg kell felelnie a bejelentett és közhitelűen rögzített célnak.468 

A magánélet469 jelentése nem abban ragadható meg, hogy mások nincsenek 

információ birtokában rólunk, sokkal inkább abban, hogy milyen mértékben vagyunk 

képesek megakadályozni a saját információink áramlását a külvilág felé.470 Más 

megfogalmazásában: a magánélet (privacy)471 problémája, hogy milyen mértékben marad 

ura az egyén a róla szóló információknak, milyen mértékig rendelkezhet velük szabadon, 

kizárhatja-e életének meghatározott részéből a külvilágot vagy köteles eltűrni a világ szemét 

és száját.472 Ferdinand Schoeman amerikai jogfilozófus szerint a magánszféra 

jogosultságként, igényként fogható fel, melynek értelmében eldönthetjük, hogy mások 

milyen ismereteket szerezhetnek meg rólunk, valamint ellenőrizhetjük az intim szféránkhoz 

való korlátozott hozzáférést.473 

Az embernek természetéből fakadóan, közösségi lényétől függetlenül vannak titkai 

és ezért magánéletétből ki akarja rekeszteni a közösséget, vagy legalább is arra törekszik. 

Ebből a szempontból az egyén létezését két részre oszthatjuk: közösségi létezésre és 

magánéletre.474 Az emberiség mindig is nagy dolgokat vitt véghez: kővel tüzet pattintott, 

 
465 TÓTH GÁBOR ATTILA: A személyi szabadsághoz való jog az Alkotmányban, in Fundamentum, 

2005/2. szám, 6. 
466 SÁRI JÁNOS: Alapjogok. Alkotmánytan II., 2000, Osiris Kiadó, Budapest, 80.  
467 8/1990. (IV. 23.) AB határozat. 
468 36/2005. (X. 5.) AB határozat. 
469 A dolgozatban a magánszféra és a magánélet kifejezéseket egymás szinonimáiként használom, a 

tanulmány szempontjából ugyanis nem indokolt a két fogalom szembeállítása egymással.   
470 FRIED, CHARLES: Privacy, in The Yale Law Journal, Vol. 77, No. 3 (Jan., 1968), 482.  
471 A magyar ’magánélet’ fogalomköre szűkebb a ’privacy’-énél, leginkább a személyes intimitások 

képzetét kelti, míg az angol ’privacy’ kiterjed a személyes magánszféra egészére, a személyes 

autonómiára, a személyiség integritására, a személyes adatok feletti önrendelkezésre is. SZÉKELY 

IVÁN – SOMODY BERNADETTE – SZABÓ MÁTÉ DÁNIEL: Biztonság és magánélet. Az alkumodell 

megkérdőjelezése és meghaladása, in Replika, 2017/3. szám, 14.   
472 SZIKLAY JÚLIA: Az információs jogok történeti gyökerei a köz- és magánszféra kategóriái alapján, 

in De iurisprudentia et iure publico, 2010/1. szám, 2. 
473 SZIKLAY JÚLIA: Az információs jogok gyökerei a köz- és magánélet dichotómiájában. (letöltve: 

2019. október 30.).  
474 CSINK LÓRÁNT – TÖRÖK RÉKA: The collision of national security purpose secret information 

gathering and the right to privacy. The present and future of Hungarian regulation, in BIEŃ-KACAŁA, 

AGNIESZKA – CSINK LÓRÁNT – MILEJ, TOMASZ – SEROWANIEC, MACIEJ (szerk.): Liberal 
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rakétákat lőtt az űrbe, folyamatosan bővítve képességeinek határait. Az emberiség jelenleg 

azon a szinten van, amikor elképzelhetetlen mennyiségű információt képes elraktározni. 

Ezek az információk azonban kiszivároghatnak, elérhetővé válhatnak, és könnyen 

megtörténhet, hogy rosszra használják fel őket.475 A technológiai fejlődésnek és az állami 

politika céljainak köszönhetően rendkívül sebezhetőek lettünk, kiszolgáltatottá válva 

nemkívánatos ellenőrzéseknek. A közszféra és magánszféra egyre nagyobb igényekkel lép 

fel a személyes információk iránt, a modern technológia pedig lehetővé teszi a különböző 

szervezeteknek, hogy rendkívül összetett módon legyen képes információkat tárolni, 

elemezni és megosztani rólunk.476 Ezzel párhuzamosan az igény is megjelenik a világtól való 

visszavonulásra, melyet az élet intenzitása, komplexitása és ezzel együtt civilizáció haladása 

tesz szükségessé.477 

2. 3. Szükségesség-arányosság: a magánszféra korlátozása és a nemzetbiztonsági 

érdek  

Az alapjogok és alkotmányos védelmet élvező szabadságok miatt a közhatalom csak 

alkotmányos felhatalmazással és alkotmányos indokkal avatkozhat be az egyén jogaiba és 

szabadságába.478 A magánéletbe való állami beavatkozással kapcsolatban az 

Alkotmánybíróság kimondta, hogy az Alkotmány védelemben részesíti az emberek 

magánszféráját, magántitkait, jó hírnevét, személyes adatait. Az Alkotmánybíróság 

gyakorlata szerint ezeknek az emberi méltósághoz való jogból fakadó jogosultságoknak a 

sérelmét jelentheti, ha az állam indok nélkül avatkozik be az emberek magánéletébe, például 

azáltal, hogy a hatóság kellő alap nélkül alkalmaz kényszert az egyénnel szemben.479 Az 

állami beavatkozás határait az Alkotmányban meghatározott formai és tartalmi 

követelmények, végső soron az Alkotmánybíróság által az Alkotmány alapján kidolgozott 

szükségességi-arányossági követelmények jelölik ki.480 Az Alaptörvény rendelkezései 

szerint törvény állapítja meg az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó 

szabályokat. Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték 

védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az 

alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.481 

Márpedig a nemzetbiztonsági szolgálatoknak lehetőségük van az egyes alapjogokat 

korlátozó eljárási cselekmények alkalmazására nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozással, 

mellyel a személyes szabadsághoz, a magánlakás, a magántitok és a levéltitok 

sérthetetlenségéhez, a személyes adatok védelméhez, a közérdekű adatok nyilvánosságához, 

 
constitutionalism - between individual and collective interests, 2017, Wydział Prawai Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 159. 
475 LAIDEY, NOORANEDA MUTALIP: Privacy vs. National Security: Where Do We Draw the Line? 

2015, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Law and 

Political Sciences Vol:9, No:6, 2235.  
476 RAAB, CHARLES – GOOLD, BENJAMIN: Protecting information privacy, 2011, Equality and Human 

Rights Commission, 5.  
477 WARREN, SAMUEL D. – BRANDEIS, LOUIS D.: A magánszférához való jog, in Információs 

Társadalom, 2005/2. szám, 9.   
478 11/1992. (III. 5.) AB határozat. 
479 46/1991. (IX. 10.) AB határozat. 
480 50/2003. (XI. 5.) AB határozat. 
481 Alaptörvény I. cikk (3) bekezdés. 
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valamint a birtokvédelemhez fűződő jogokat törvényben foglaltak szerint korlátozhatják.482 

Így egyensúlyt kell találni a nemzetbiztonsági érdek és az egyes korlátozható alapjogok 

között. A fentiekben láttuk, hogy a biztonsági iránti igény alapvető egyéni és közösségi 

igény. Érdekes az is, hogy vajon az egyén biztonsága teremti meg a közösség (nemzet) 

biztonságát, avagy a nemzet biztonságos létére vezethető vissza az egyén biztonsága. Esetleg 

a kettő szükségszerűen feltételezi egymást? Ez abból a szempontból érdekes, hogy a 

szükségesség-arányosságra tekintettel az egyén milyen mértékben hajlandó tűrni 

alapjogainak korlátozását egyrészről saját maga, a környezetében élők, illetve a közösség 

biztonságának garantálása érdekében. A szükségesség-arányosság követelménye azonban a 

nemzetbiztonsági szolgálatokat köti, akik értelemszerűen a nemzet biztonságát helyezik 

előtérbe, és mérlegelési lehetőségeik széles, ami a biztonsági kihívásokat meghatározását 

illeti. Véleményem szerint a szükségesség-arányosság követelményének szem előtt tartása a 

nemzetbiztonsági szolgálatok feladatellátásában kevésbé releváns, szemben egyéb állami 

szervekkel, melynek oka a nemzetbiztonsági szolgálatokat jellemző titokzatosság, amit a 

hatáskörükbe utalt feladatok jellege indokol.  

3. A JOGI ÉS POLITIKAI KONTROLLRÓL ÁLTALÁBAN 

A titkosszolgálatok feletti kontroll kétirányú. A kontrollnak egyrészről garantálnia kell, hogy 

a különböző nemzetbiztonsági szervek tevékenységüket az Alaptörvénybe és a 

jogszabályokba foglalt rendelkezések betartásával, lehetőségeiken történő túlterjeszkedés 

nélkül, az adott állam biztonsága érdekében végezzék. Másrészről titkosszolgálatok számára 

is biztosítja a szükséges garanciális szempontok érvényesülését arra vonatkozóan, hogy 

tevékenységüket kizárólag szakmai szempontok alapján, a különböző politikai pártok és 

egyéb nyomásgyakorló – nemzetbiztonsági szolgálatokon kívüli – szervek érdekeitől 

függetlenül végezhessék.483 Mindezekhez kapcsolódóan, a nemzetbiztonsági szolgálatok 

feletti alkotmányossági kontroll vizsgálatának immanens része a jogi484 és politikai485 

 
482 CZINE ÁGNES: A titkos információgyűjtés néhány jogértelmezési kérdése, in Fundamentum, 

2006/1. szám, 119. 
483 GULYÁS ATTILA: Politikai és jogi kontroll a nemzetbiztonsági szervek felett, in CSINK LÓRÁNT 

(szerk.): A nemzetbiztonság kihívásainak hatása a magánszférára, 2017, Vareg, Budapest, 125-126.  
484 A jogi és politikai ellenőrzést illetően érdemes felhívni a figyelmet e két fogalom 

meghatározásának nehézségeire: Immanuel Kant meghatározásában a jog „azoknak a feltételeknek 

az összessége, amelyek között az egyik ember önkénye a szabadság általános törvénye szerint 

egyeztethető össze a másik emberével.” Hans Kelsen szerint a pozitív jog nem más, mint a normákból 

álló kényszerrend. John Austin felfogásában a jog az akarattal áll összefüggésben, így a 

„tulajdonképpeni törvény” szerinte valójában általános parancs, a közvetlen és szigorú értelemben 

vett pozitív jog pedig olyan általános parancsok összessége és rendszere, amit a politikailag 

fölérendelt, más néven szuverén ír elő a neki alárendeltek számára. SZIGETI PÉTER – TAKÁCS PÉTER: 

A jogállamiság jogelmélete, 1998, Napvilág Kiadó, Budapest, 24. „A jog viselkedési szabályok és 

módok összessége, amelyeket az ellenőrző hatalom a megsértésük esetére kilátásba helyezett 

szankciók meghatározásával és kikényszerítésével tesz kötelezővé, továbbá minden egyes, ily módon 

megállapított és kikényszerített magatartási szabály.” POSPÍŠIL, LEOPOLD: A jog atribútumai, in 

VARGA CSABA (szerk.): Jog és antropológia, 2000, Osiris, Budapest, 91. 
485 Tágabb értelemben a politikát egyfajta vezetői tevékenységként határozhatjuk meg, amely az 

emberi közösségek életét rendező általános szabályok kialakításához kötődik. Így a politika 
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kontrolltípusok részletes elemzése, melynek meghatározó szerepe van az egyes ellenőrzési 

mechanizmusok hatékonyságában. 

Érdemes már az elején kiemelni, hogy az általam vizsgált jogi és politikai 

kontrollmechanizmusok nem azonosak a közigazgatás feletti politikai486 és jogalkalmazói 

kontroll eszközeivel. A közigazgatás politikai kontrollja ugyanis azokat az eljárásokat öleli 

fel, amelyek során vagy eredményeként a kormányzás szereplői (elsősorban az 

Országgyűlés, a Kormány és a helyi önkormányzatok, de részben a miniszterek és a nem 

kormányzati szervek közül például központi hivatalok vezetői is) meghozzák a közigazgatás 

működésének fő irányaival, intézményrendszerével, és módszereivel kapcsolatos 

döntéseket. A közigazgatás jogalkalmazói kontrolljának szereplői ezzel szemben nélkülözik 

a kormányzás során élvezett alapvető döntési felhatalmazást, tevékenységük a közigazgatás 

működésének szabályosságával (törvényesség, alkotmányosság, gazdaságosság, 

célszerűség, hatékonyság, biztonságosság) kapcsolatos vizsgálatokra, értékelésekre és 

döntésekre terjed ki.487 Ennek ellenére az sem kizárt, hogy bizonyos esetekben a két 

kontrolltípus valamilyen formában lefedi egymást. 

A jogi és politikai ellenőrzés közötti különbség nem csak a kontrollt gyakorló 

szervet határozza meg, hanem az ellenőrzés módját is. A politikai szervek értékválasztás 

mentén hoznak döntést, és döntésüket célszerűségi megfontolások befolyásolják, mint 

például gazdaságossági, morális, eredményességi kérdések. Ezzel szemben a jogi döntéseket 

valamilyen jogi autoritás alapozza meg, tehát a jogszabályok betartásának, betartatásának a 

kívánalma. Ez a titkos információgyűjtést illetően azt jelenti, hogy a nemzetbiztonsági 

szervek jogszerűen folytatnak-e megfigyelést. Megjegyezendő, hogy a jogi és politikai 

 
középpontjában a társadalmi viszonyok meghatározása és elrendezése áll, így szükségképpen 

kapcsolódik az egyének és csoportok között felmerülő konfliktusokhoz és e konfliktusok feloldására 

tett kísérletekhez. A politika szűkebb értelemben vett egyik meghatározása értelmében egy-egy adott 

helyhez, például a nyilvánosság teréhez vagy egyes konkrét intézményekhez kötve értelmezik, míg 

mások inkább folyamatszerűségre koncentrálnak, eszerint a politika bármely társadalmi helyzetben 

megjelenhet. NAGY ÁGOSTON: A politikai gondolkodás alapfogalmai, in PÁL GÁBOR (szerk.): 

Politológia. Betekintés a politika világába, 2018, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 34.  
486 A közigazgatás fölötti politikai kontroll elsődleges, ugyanakkor kivételes szereplője a nép. Az 

Alaptörvény B) cikkének (3) és (4) bekezdése alapján a közhatalom forrása a nép, illetve a nép 

választott képviselői útján gyakorolja hatalmát, ám azt kivételesen közvetlenül is megteheti. A 

hatalomgyakorlásnak és ennek részeként a közigazgatás politikai kontrolljának kivételes, ám a 

kivételességet biztosító feltételek megvalósulása esetén elsődleges formája a hatalom birtokosának, a 

népnek a közvetlen akaratnyilvánítása. Ennek három alapvető formáját különböztethetjük meg: 1) a 

közvetett hatalomgyakorlást általában biztosító választás, 2) konkrét kérdésekben az akaratot vagy 

legalábbis a „kívánatot” kinyilvánító népszavazás, 3) népi kezdeményezés.  

Mindhárom forma gyakorolható országos vagy helyi szinten. A nép által közvetlenül gyakorolt 

politikai kontroll közös jellemzője az absztraktság. A nép programokról, törekvésekről, ígéretekről 

(választás), egy kérdő mondatba tömörített alternatívákról (népszavazás) vagy megvitatandó 

kérdésekről (népi kezdeményezés) dönt. Ez a döntés tartalmazza egyrészt a közigazgatásról alkotott 

véleményt, másrészt a közigazgatás kívánatos szervezetére vagy működésére vonatkozó elvárást. 

VARGA ZS. ANDRÁS: A közigazgatás kontrolljának jogi eszközei. A kontrollmechanizmusok elmélete, 

2018, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 79.  
487 VARGA ZS. ANDRÁS: Közigazgatás és kontroll, 2014, NKE, (felelős kiadó: Patyi András, rektor) 
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kontroll párhuzamosan is érvényesíthető.488 Azonban a politikai ellenőrzés nem korlátozható 

kizárólag a célszerűségi szempontú vizsgálatokra, hiszen a „politikai” fogalma alatt a 

párpolitikai jellegű determináció is kétségtelenül befolyásoló tényező. Így a 

nemzetbiztonsági szolgálatok feletti ellenőrzés tulajdonképpen már 3 dimenzióban 

képzelhető el:  

1. Jogi(jogszerűségi) kontroll, mely az Alaptörvénynek és a jogszabályoknak való 

megfelelő működést vizsgálja. 

2. Politikai(célszerűségi) kontroll, ami a nemzetbiztonsági szolgálatok hatékonyságával 

kapcsolatos ellenőrzésre terjed ki.  

3. Politikai(érdekorientált) kontroll,489 amelynek alapját a hatalomért folytatott 

küzdelemben megjelenő érdekellentétek jelentik. 

A politikai kontroll kereteit az Alaptörvény rögzíti, ezek csoportosítása az alanyok vagy a 

módszerek (eszközök) alapján írhatók le. A kétféle csoportosítás nem független egymástól, 

az alkotmányosság és a jogállamiság ugyanis elkülöníti az egyes szereplők számára 

biztosított eszközöket. A politikai kontroll eszközrendszere tehát intézményhez kötött.490 

Természetesen a fent meghatározott kontrolltípusok között vannak kapcsolatok. 

Értelemszerűen a jogi kontrollnak át kell hatnia a politikai kontrolltípusokat. A 

politikai(célszerűségi) kontroll esetében a jogszerűségi feltételeket is figyelembe kell venni, 

ami igaz a politikai(érdekorientált) ellenőrzésre is. A politikai(érdekorientált) kontroll 

azonban nem feltétlenül kerül kapcsolatba a politikai(célszerűségi) ellenőrzéssel. 

A politikai(érdekorientált) kontrollal kapcsoltban érdemes megjegyezni, hogy az 

alkotmányos demokráciákban a parlament a politikai döntéshozatal szempontjából hatalmi 

centrum, a politikai küzdelem legfontosabb arénája, ahol a választás eredményeként létrejött 

többségi és kisebbségi politikai erők küzdelme zajlik: a parlamentnek meghatározó szerepe 

van a különböző politikai akaratok megjelenítésében és döntési alternatívákká formálásában, 

így döntések a többségi elv alkalmazásával születnek meg. Ennek következtében a 

mindenkori parlamenti többségnek általában sokkal nagyobb politikaalakítási lehetősége 

van, mint a kisebbségnek (ellenzéknek). Ez a megállapítás kifejezetten igaz a kétharmados 

többség esetén. Viszont ez nem azt jelenti, hogy a mindenkori többség korlátlan hatalommal 

 
488 CSINK LÓRÁNT – TÖRÖK RÉKA: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a Szabó és Vissy 

kontra Magyarország ügyben. A magánszféra védelme és a titkos információgyűjtés dilemmái, in 

Jogesetek Magyarázata, 2017/4. szám, 76.  
489 Nyilvánvalónak tűnik, hogy a titkosszolgálatok a mindenkori politika eszközei, esetenként viszont 

– a történeti és összehasonlító elemzések bizonyítékai szerint – annak alaktói. Ez a helyzet általában 

titkos, tehát láthatatlan, néha azonban nyilvános politikaformáló tevékenységben is kifejeződik. 

RÉVÉSZ BÉLA: A titkosszolgálatok titoktalanításáról. Egy politikai jelenség politológiai 

mellőzöttsége, in Politikatudományi Szemle 2007/4. szám, 130. A nemzetbiztonsági 

szervezetrendszer és az egyes tevékenységi körök kialakításánál a törvényhozás transzparens és 

ellenőrizhető titkosszolgálatokat akart látni, amelyek bár kormányzati irányítás alatt állnak, de 

függetlenek a politikától. Ez a függetlenség viszonylagos, mert mértékét az írott jog tényleges 

érvényesülése és az informális hálózatok érdekérvényesítő képessége befolyásolhatja. A kérdés 

természetéből ered, hogy a deklarált kormányzati irányítás a végrehajtás nélkülözhetetlen eszköze, 

míg az alkotmányos fékek és ellensúlyok rendszerének tiszteletben tartása a szópár „kormányzati” 

részébe kódolt színtiszta csoport- (párt) érdek érvényesülését hivatott keretek közé szorítani. DÁVID 

FERENC: Nemzetbiztonság és szervezetrendszer, in Nemzetbiztonsági Szemle, 2017/1. szám, 69.  
490 VARGA ZS. (2018): i.m. 78.  
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rendelkezik, hiszen kisebbségnek biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy eltérő véleményét 

kifejezésre juttathassa, és a parlamenti döntéshozatalban aktívan részt tudjon venni.491 

4. AZ ORSZÁGGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK SZEREPE A NEMZETBIZTONSÁGI 

SZOLGÁLATOK ELLENŐRZÉSÉBEN  

4. 1. Nemzetbiztonsági Bizottság 

A nemzetbiztonsági szolgálatok feletti politikai ellenőrzés egyik legmeghatározóbb 

fórumaként jelenik meg a Nemzetbiztonsági Bizottság (továbbiakban Bizottság). A polgári 

parlamentekben a törvényhozási munka jelentős hányada a plénumról az állandó 

bizottságokra tevődik át, a parlamenti házszabályok jelentős jogokkal ruházzák fel a 

bizottságokat. E folyamat általános indoklása szerint a feladatok átáramlásának fő előnye az, 

hogy a bizottságokban hatékonyabb munka végezhető, mint a plenáris üléseken.492 Ez 

természetesen nem csak a törvényalkotás folyamatára igaz, hanem ahogy látjuk, a különböző 

ellenőrzési feladatokra is. Az Országgyűlés a nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti 

ellenőrzését Nemzetbiztonsági Bizottsága közreműködésével látja el.493 Ennek szervezeti 

kereteként az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ogytv.) 

előírja, hogy kötelező létrehozni nemzetbiztonsággal foglalkozó állandó bizottságot.494  

A Bizottság politikai jellegének egyik meghatározó eleme a Bizottságban résztvevő 

országgyűlési képviselői – kizárólagos szavazati jogot is magában hordozó – jelenlét, 

továbbá Bizottság állandó bizottsági jellege, mely a plenáris létszámarányokhoz viszonyítva 

arányos összetételű.495  

Az állandó bizottság az Országgyűlés kezdeményező, javaslattevő, véleményező, 

törvényben és a határozati házszabályi rendelkezésekben meghatározott esetekben 

ügydöntő,496 valamint a kormányzati munka ellenőrzésében közreműködő szerve, amely az 

Alaptörvényben, törvényben, a határozati házszabályi rendelkezésekben, továbbá az 

Országgyűlés egyéb határozataiban meghatározott hatáskörét gyakorolja.497 A miniszter a 

 
491 PETRÉTEI JÓZSEF: A kétharmados parlamenti többség hatása a törvényhozásra, in Jog, Állam, 

Politika, 2011, Különszám, 7-9. 
492 KUKORELLI ISTVÁN: A parlamenti állandó bizottságok a törvényhozásban, in Jogtudományi 

Közlöny, XLII/7. szám, 363. 
493 Nbtv. 14. § (1) bekezdés.  
494 Ogytv. 16. § (2) bekezdés. 
495 Az állandó bizottság munkájában bizottsági tagként lehetőség szerint minden képviselőcsoportból 

annyi képviselő vehet részt, amennyi a képviselőcsoportok közötti létszámaránynak megfelel. Ogytv. 

17. § (1) bekezdés. Megjegyezendő, hogy Az Országgyűlés úgy is határozhat, hogy valamely állandó 

bizottságba mind a kormánypárti képviselőcsoportok, mind az ellenzéki képviselőcsoportok 

együttesen ugyanannyi képviselőt jelölhetnek (a továbbiakban: paritásos bizottság). Ogytv. 17. § (4) 

bekezdés. 
496 „Az ügydöntő jogkörök gyakorlása során a bizottságok külső – nem parlamenti jogalany – 

személyekre kötelező aktusokat nem alkotnak. Ebből a szempontból nem tűnik aggályosnak, hogy a 

bizottsági aktusokkal szembeni, jogorvoslati jellegű eljárás nem áll rendelkezésre. Azt is figyelembe 

kell azonban venni, hogy tevékenységük – különösen a vizsgálóbizottságok jelentéskészítése – 

sértheti más jogalanyok személyiségi jogait.” ERDŐS CSABA: Parlamenti autonómia. Aktustani 

elemzések az Országgyűlés jogállásáról és hatásköreiről, 2016, Gondolat Kiadó, Budapest, 36. 
497 Ogytv. 15. § (1) bekezdés.  
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Bizottságot a nemzetbiztonsági szolgálatok általános tevékenységéről rendszeresen, de 

legalább évente kétszer tájékoztatja. A Kormány a nemzetbiztonsági szolgálatokkal 

kapcsolatos határozatairól a Bizottságot a miniszter útján tájékoztatja.498 

A Bizottság munkájának „pártatlanságát” hivatott szolgálni az a szabály, miszerint 

a Bizottság elnöke csak ellenzéki képviselő lehet.499 Nem kérdéses azonban, hogy e 

szabálynak semmilyen gyakorlati következménye nincs a nemzetbiztonsági szolgálatok 

feletti ellenőrzés hatékonyságát illetően. Ugyanis az elnök hatáskörébe az „adminisztratív” 

többletfeladatokon kívül500 nem tartozik olyan jogosítvány, amely garantálná a 

titkosszolgálatok feletti ellenőrzés eredményességét.  A Bizottság elnökének egyetlen, az 

érdemi kontrollban is meghatározó jogosítványa a szavazati jog, viszont árnyalja a képet, 

hogy a Bizottság határozatait a jelen lévő bizottsági tagok több mint felének szavazatával 

hozza.501 Tekintettel a mindenkori Országgyűlés összetételére, a Nemzetbiztonsági 

Bizottságban kétséget kizáróan a megjelennek a politikai érdekellentétek.  

A fenti megállapítást igazolja az is, hogy a közelmúltban nem egyszer került sor a 

Bizottság munkájának ellehetetlenítésére, amikor a kormányoldal képviselői kivonultak az 

ülésteremből,502 vagy egyszerűen el sem mentek az ülésre,503 figyelembe véve, hogy a 

Bizottság a bizottsági tagok több mint a felének a jelenléte esetén határozatképes.504 Így 

összességében elmondhatjuk, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság hatékonysága a 

titkosszolgálatok feletti kontroll szempontjából nem feltétlenül működik hatékonyan.  

4. 2. Vizsgálóbizottság  

A Nemzetbiztonsági Bizottság mellett az Országgyűlés vizsgálóbizottságot is létrehozhat a 

nemzetbiztonsági szolgálatok feletti ellenőrzés érdekében. A parlamenti ellenőrzés 

klasszikus elmélete szerint csak közvetlenül a plénum jogosult a Kormány ellenőrzésére, 

hiszen a Kormány a parlament egészének felel. A nyilvánosságot főképpen a plénum 

garantálja, ezzel szemben a bizottsági munka fókuszában a nyilvánosság helyett a 

hatékonyság áll. A hatékony működéshez azonban egyértelműen meghatározott, széleskörű 

jogosítványok szükségesek. Az Alkotmánybíróság gyakorlatából és a rendelkezésre álló 

statisztikai adatokból azonban arra következtethetünk, hogy a vizsgálóbizottságok mind 

szabályozás, mind működési szempontból a parlamenti ellenőrzés leginkább problematikus 

 
498 Nbtv. 14. § (3) bekezdés.  
499 Nbtv. 14. § (1) bekezdés.  
500 Az adminisztratív többlet feladatokat az Ogytv., még részletesebben azonban az 10/2014. (II. 24.) 

OGY határozat az egyes házszabályi rendelkezésekről (továbbiakban HHSz.) tartalmazza.  A 

teljesség igénye nélkül, ilyen adminisztratív jogosítvány, miszerint bizottság elnöke megnyitja, 

részrehajlás nélkül vezeti, majd berekeszti az ülést; felszólalásokat engedélyezi, ügyel a házszabályi 

rendelkezések betartására, az ülés rendjére, illetve kihirdeti a szavazás eredményét. HHSz. 113. § (1) 

bekezdés. A hivatkozott rendelkezésből mindenképpen érdekes, hogy a HHSz. az elnök objektív 

ülésvezetési kötelezettségét írja elő. Véleményem szerint az ülésvezetés szempontjából kevésbé 

releváns – természetesen nem elhanyagolható – a politikai érdekek kifejezése, ellentétben az érdemi 

szavazással.  
501 Ogytv. 27/C. § (2) bekezdés.  
502 https://index.hu/belfold/2018/01/25/nemzetbiztonsag_fidesz_kivonulas/ (letöltve: 2019. 11. 04.).  
503https://mandiner.hu/cikk/20181218_mtva_ugy_nem_mentek_el_a_kormanyparti_kepviselok_a_n

emzetbiztonsagi_bizottsag_ulesere (letöltve: 2019. 11. 04.).  
504 Ogytv. 27/C. § (1) bekezdés.  

https://index.hu/belfold/2018/01/25/nemzetbiztonsag_fidesz_kivonulas/
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elemének tekinthetők. A vizsgálóbizottságok előnye azonban, hogy ez az egyetlen olyan 

eszköz, amely lehetőséget biztosít arra, hogy egy terület minden részletét nagy mennyiségű 

információ módszeres, alapos elemzésével át lehessen tekinteni.505 

Az Országgyűlés – az Alaptörvény C) cikk (1) bekezdésével összhangban506 – 

bármely, az Országgyűlés ellenőrzési feladatkörében felmerülő, közérdekű, interpellációval, 

kérdéssel (azonnali kérdéssel) nem tisztázható ügy megvizsgálására vizsgálóbizottságot 

küldhet ki.507 A titkosszolgálatok hatáskörébe tartozó feladatok közérdekű jellege aligha 

vitatható. Annak ellenére, hogy a közérdek önmagában is egy nehezen definiálható 

fogalom,508 a nemzetbiztonsági szolgálatok Alaptörvényben, a biztonságot illetően 

meghatározott társadalmi és egyéni relevanciája megalapozza a nemzetbiztonsági 

szolgálatokat érintő, a vizsgálóbizottság hatáskörébe tartozó ellenőrzés lehetőségét.  

Nem hozható létre vizsgálóbizottság egyedi jogi felelősség megállapítására.509 

Ezalatt érthetjük a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos szolgálati állományában lévő 

egyének egyedi jogi felelősségre vonásának kizárását, mely egyéb fórumok hatáskörébe 

tartozó eljárás. Továbbá nem terjedhet ki a vizsgálat olyan ügyre, amely a döntés 

előkészítésének szakaszában van.510 Ez ugyancsak egy homályos megfogalmazás, tekintettel 

a titkosszolgálatok jellegadó tulajdonságára, a működésükre történő rálátás 

korlátozottságára. Végezetül nem terjedhet ki az ellenőrzés olyan ügy megvizsgálására, 

amely folyamatban lévő büntető-, szabálysértési, polgári vagy hatósági eljárás tárgya.511 

Ezek közül a hatósági eljárást érdemes kiemelni. Az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) rendelkezései szerint hatóság az a szerv, 

szervezet vagy személy, amelyet (akit) törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati 

hatósági ügyben önkormányzati rendelet hatósági hatáskör gyakorlására jogosít fel vagy 

jogszabály hatósági hatáskör gyakorlására jelöl ki.512 Látjuk, hogy az Ákr. nem sorolja fel 

tételesen a hatóságnak minősülő szerveket, viszont a központi államigazgatási szervek 

államigazgatási hatóságoknak minősülnek,513 így a nemzetbiztonsági szolgálatok is 

hatóságként jelennek meg a közigazgatásban, viszont a vizsgálóbizottság ellenőrzése nem 

terjedhet ki olyan ügyre, mely a titkosszolgálatok eljárásnak tárgya.  

Vizsgálóbizottság létrehozását a képviselők egyötöde kezdeményezheti.514 A 

vizsgálóbizottság paritásos bizottság,515 tehát a kormányoldal és az ellenzék képviselői 

egyenlő arányban vesznek részt a vizsgálóbizottság munkájában. Az Ogytv. arról is 

rendelkezik, hogy a Kormány, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja irányítása alatt álló 

 
505 MAGYAR ZSÓKA: A parlamenti ellenőrzés eszközei az Országgyűlés gyakorlatában, in Parlamenti 

Szemle, 2018/2. szám, 141.  
506 A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik. 
507 Ogytv. 24. § (1) bekezdés.  
508 lásd: LAPSÁNSZKY ANDRÁS – SMUK PÉTER – SZIGETI PÉTER (szerk.): Köz/Érdek. Elméleti és 

szakjogi megoldások egy klasszikus problémára, 2017, Gondolat Kiadó, Budapest. 
509 Ogytv. 24. § (1) bekezdés.  
510 Ogytv. 24. § (1) bekezdés.  
511 Ogytv. 24. § (1) bekezdés.  
512 Ákr. 9. §.  
513 HULKÓ GÁBOR: A hatósági ügy fogalma és a törvény hatálya, in PATYI ANDRÁS (szerk.): A 

közigazgatási hatósági eljárásjog intézményei, 2019, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 30.  
514 Ogytv. 24. § (2) bekezdés.  
515 Ogytv. 24 § (5) bekezdés.  
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központi államigazgatási szerv tevékenységét vizsgáló vizsgálóbizottság elnöke az érintett 

Kormány ellenzékéhez tartozó képviselő lehet.516 A központi államigazgatási szervekről, 

valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 

(továbbiakban Ksztv.) egyértelműen rendelkezik arról, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok 

központi államigazgatási szervek, 517 melyeket a Kormány irányít.518 

A vizsgálóbizottság a vizsgálati tevékenységével összefüggő irattal, adattal vagy 

egyéb információval rendelkező személyt, szervet vagy szervezetet a vizsgálati 

tevékenységében való közreműködésre kötelezheti (a továbbiakban: együttműködésre 

kötelezett). Az együttműködésre kötelezettet, adatszolgáltatási, megjelenési, illetve 

nyilatkozattételi kötelezettség terheli.519 Ebben az esetben is a nemzetbiztonsági szolgálatok 

titkosságának problematikája merül fel, hiszen nemzetbiztonsági szervek alkalmazottai nem 

biztos, hogy a vizsgálat eredményes lefolytatásához szükséges információkat nyilvánosságra 

hozzák. Ráadásul az együttműködésre kötelezett személy kötelezettsége nem teljesítésének 

következménye csupán annyi, hogy a kötelezettségeinek megszegéséről az ülést vezető 

elnök – a vizsgálóbizottság elnökének tájékoztatása alapján – az Országgyűlés soron 

következő ülésén való bejelentéssel tájékoztatja a nyilvánosságot.520 

A vizsgálóbizottság ellenőrzésének eredményeiről jelentést készít,521 melynek 

elfogadásáról vagy elutasításáról az Országgyűlés határozatot hoz.522 A jelentés bíróság vagy 

más hatóság előtt nem támadhatók meg,523 így a vizsgálati tevékenység egyértelműen csak 

a politikai felelősség524 megállapítására irányulhat, a bizottság megállapításai más hatóságot 

vagy bíróságot nem kötnek.525 

Végezetül érdemes kiemelni azt is, hogy a rendszerváltás óta összesen negyvenkettő 

vizsgálóbizottságot állítottak fel, melyből hét az Alaptörvény hatályba lépése óta kezdte meg 

működését. Terjedelemi korlátok miatt nincs lehetőségem részletezni az ügyeket, melyek 

indokolttá tették a vizsgálóbizottság felállítását, annyi viszont kiemelendő, hogy nem voltak 

 
516 Ogytv. 24. § (5) bekezdés.  
517 Ksztv. 1. § (2) bekezdés d) pont és (5) bekezdés d) pont.  
518 Nbtv. 2. § (1) bekezdés.  
519 Ogytv. 25. § (1)-(2) bekezdés.  
520 Ogytv. 25. § (3) bekezdés.  
521 Ogytv. 26. § (1) bekezdés.  
522 Ogytv. 26. § (3) bekezdés.  
523 Ogytv. 26. § (4) bekezdés.  
524 A politikai felelősség önálló jelentéstartományának a kijelölésekor el kell dönteni, hogy morális 

vagy jogi kategóriáról van-e szó. Beszélhetünk a politikai felelősség jogi normájáról, ami két irányból 

közelíthető meg: 1. politikai felelősséget jogi értelemben csak az Alaptörvény alapján lehet 

megállapítani, vagyis ha az Alaptörvény kifejezetten rendelkezik a politikai felelősség szabályairól, 

pl. az alkotmányos felelősségre vonás intézménye; 2. kérdés, hogy a politikai felelősség mentesít-e 

más jellegű felelősségre vonástól. Ez lehet például büntetőjogi felelősségre vonás, amire a válasz 

nyilvánvalóan nem. Ugyanakkor nehéz meghúzni a határvonalat a politikai felelősség és esetlegesen 

fölmerülő büntetőjogi kategóriák között, nincs kizárva, hogy a politikai felelősség összekapcsolódik 

jogi következményekkel, de erre vonatkozólag szabályt, eljárást nem lehet kimondani. Mégis, ez a 

szempont ráirányítja a figyelmet arra, hogy mennyire nehéz elhatárolni a politikai felelősség fogalmát 

a jogi felelősség fogalmától. LÁNCZI ANDRÁS: Ki a felelős? A Politikai felelősség nyomában, in 

Politikatudományi Szemle, 2011/4. szám, 18.  
525 DUKÁN ILDIKÓ – VARGA AIDA (szerk.): Parlamenti Jog. Az országgyűlés működése, feladat- és 

hatáskörei, kapcsolódó intézmények, 2018, Országgyűlés Hivatala, Budapest, 145.  
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jellemzőek a nemzetbiztonsági szolgálatok feletti ellenőrzés céljából létrehozott 

bizottságok.526 Ehhez kapcsolódóan hangsúlyozandó az is, hogy már nem kötelező 

vizsgálóbizottság felállítása, amennyiben azt képviselők 1/5-e indítványozza, pusztán az 

indítványtételi jog maradt meg az országgyűlési képviselők kezében.  

5. A MINISZTER ÉS A BÍRÓ FUNKCIÓJA A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK FELETTI 

ELLENŐRZÉSBEN, TEKINTETTEL A TITKOS INFORMÁCIÓGYŰJTÉSRE 

5. 1. Engedélyhez kötött titkos információgyűjtés általános szabályai  

A nemzetbiztonsági szolgálatok funkcióinak ellátása szempontjából legmeghatározóbb 

feladata a titkos információgyűjtés lefolytatása. A fentiekben általában véve foglalkoztunk 

a titkosszolgálatok feletti alkotmányossági kontroll egyes eszközeivel, ebben a fejezetben 

azonban kifejezetten a titkos információgyűjtésre helyezem a hangsúlyt. Kevesebbről a 

többre következtetés értelmében azonban e vizsgálódások megállapításai értelemszerűen a 

nemzetbiztonsági szolgálatok egészét fogják át, specifikusan egy-egy részfeladatra 

koncentrálva.  

Az Nbtv. hosszasan és részletesen sorolja fel a nemzetbiztonsági szolgálatok 

hatáskörébe tartozó feladatokat, melyeket a törvény 4-9. §§-ban találunk meg. A titkos 

információgyűjtés elrendelésére e feladatok közül egyre vagy akár többre történő 

hivatkozással kerülhet sor.  Az engedélyezés joga megoszlik az igazságszolgáltató és 

végrehajtó hatalmi ág „képviselője” között. Az Nbtv. 5. § b), d), h)-j), valamint a 6. § d), i), 

l)-n) pontjaiban meghatározott nemzetbiztonsági feladatok ellátása során a külső 

engedélyhez kötött titkos információgyűjtést a Fővárosi Törvényszék elnöke által kijelölt 

bíró engedélyezi. Minden más esetkörben az igazságügyért felelős miniszter hatáskörbe 

tartozik az engedély megadása.527 Az engedélyezés iránti kérelmet a nemzetbiztonsági 

szolgálatok főigazgatója terjeszti elő.528 Ezzel a kapcsoltban kérdésként merül fel, hogy mi 

volt a jogalkotó szándéka az engedélyezési jogkör megosztásával? Két észrevételem van 

ezzel kapcsoltban: az első észrevételem alapján, az Nbtv.-ből egyértelműen kiderül, hogy a 

bíró hatáskörébe tartozó engedélyezési esetkörök, inkább bűnüldözési célú feladatok,529 

szemben a miniszter hatáskörébe tartozó, nemzetbiztonsági jellegű feladatokkal. Így a 

jogalkotói szándékot a nemzetbiztonsági szolgálatok feladatainak eltérő jellege 

indokolhatja. Másik megközelítésben az engedélyezés jogának szétválasztását a végrehajtó 

hatalom túlsúlyának megakadályozása motiválhatta. Véleményem szerint azonban – 

visszautalva a II. fejezetben megállapítottakra – a bíró könnyedén kizárható az engedélyezési 

eljárásból, hiszen a főigazgató az engedély iránti kérelemben olyan indokokat is megjelölhet, 

melyek bár eredetileg inkább bűnüldözési célt szolgálnak, (nemzet)biztonsági érdekekre 

hivatkozva még is a miniszterre bízza az engedély elbírálását.  

 
526 https://www.parlament.hu/web/guest/bizottsagok-elozo-ciklusbeli-adatai (letöltve: 2019. 11. 05.).  
527 Nbtv. 58. § (1)-(2) bekezdés.  
528 Nbtv. 57. § (1) bekezdés.  
529 Megjegyezendő, hogy a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban Be.)  

XXXVIII. fejezete szabályozza a büntetőeljárásban használható, bírói engedélyhez kötött leplezett 

eszközök alkalmazását. A titkos információgyűjtés és a büntetőeljárás kapcsolatáról lásd a Be. XLII. 

fejezetét.  

https://www.parlament.hu/web/guest/bizottsagok-elozo-ciklusbeli-adatai
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A bíró, illetve miniszter az előterjesztés benyújtásától számított 72 órán belül 

határozatot hoz, melyben helyt ad a kérelemnek, vagy elutasítja azt megalapozatlanságra 

hivatkozva.530 Nagyon érdekes, hogy az engedélyezők határozata ellen nincs helye 

fellebbezésnek, melyet a későbbiekben részletesen elemezni fogok. A titkosságot garantálja, 

hogy az engedélyező az eljárásáról, illetve a titkos információgyűjtés tényéről az érintettet 

nem tájékoztatja.531 

5. 2. A bírói engedélyezéssel kapcsolatos kérdések  

Már utaltam az engedélyezés jogának megoszlásánál a hatalmi ágak elválasztásának 

követelményére. Ezt pedig a bírói függetlenség garantálja. A függetlenség a bírói 

tevékenység lényegi eleme, hiszen függetlenség nélkül a bíróság nem bíróság. Szervezet és 

funkció egységéből következően mind a szervezet felépítése, mind a funkció gyakorlása 

feltételezi a függetlenség követelményeinek érvényesülését.532 A bírói függetlenséget 

kétféleképpen értelmezhetjük. Tágabb értelemben a bírósági szervezet egészének 

függetlenségét jelenti – mint a klasszikus hatalmi ágak egyikét –, szűkebb értelemben az 

ítélkező bíró függetlenségét, miszerint a bíró jogszabályoknak és saját lelkiismeretének van 

alárendelve az ügy elbírálásakor. Ezen belül különbséget tehetünk a bíró szakmai és 

személyi függetlensége között is. Az előbbi magába foglalja, hogy a bíró számára nem 

adható semmilyen utasítás az ügy elbírálása tekintetében, ügyet beleegyezése nélkül tőle 

elvonni nem lehet. Ez a fajta függetlenség elsősorban a bíró igazságszolgáltatáson belüli 

helyzetét érinti, miszerint semmiféle belső nyomásnak engedve köteles az ügyben dönteni. 

A személyi függetlenség pedig azt hivatott szolgálni, hogy a bírót ítélete miatt állásából ne 

lehessen felmenteni, eltávolítani, illetve áthelyezni.533 

A fenti megállapítások a bíróságok, illetve a bírák klasszikus feladatellátáshoz 

kapcsolódnak, melyek az egyes jogágakban felmerülő jogviták elbírálásként határozhatók 

meg. A bíró a titkos információgyűjtés lefolytatásának engedélyezésekor azonban nem 

jogvitát dönt el. Kérdésként tehetjük fel, hogy az engedélyezési eljárásban is követelmény-

e az a fajta függetlenség, mely a hagyományos értelemben objektív ítélkezés elengedhetetlen 

eleme? Már foglalkoztunk a célszerűségi és jogi ellenőrzés kapcsolatával. Jelen esetben a 

bírót – akárcsak a klasszikus ítélkezés során – jogi és szakmai követelményeknek is meg 

kell felelnie. Azonban az már kérdéses, hogy amíg egy hagyományos jogvita eldöntésében 

kifejezetten jogszabályon alapuló, szakmai követelményeknek kell megfelelni, e 

követelmény miként jelenik meg a titkos információgyűjtés lefolytatására feljogosító 

engedély megadásának tekintetében. „Még ha az ítélkezést politikai kontextusba is helyezik, 

ez a tevékenység még ítélkezés marad, és a bíró szerepe eltér a törvényhozóétól vagy 

végrehajtóétól, mert nem választhat olyan szabadon a döntési alternatívák között, mint 

ahogy a például egy parlamenti képviselő. Ennélfogva, bár a jogértelmezés során is van 

 
530 Nbtv. 58. § (3) bekezdés.  
531 Nbtv. 58. § (6) bekezdés.  
532 FÜRÉSZ KLÁRA: A Bíróság, in KUKORELLI ISTVÁN (szerk.): Alkotmánytan I., 2007, Osiris Kiadó, 

Budapest, 528. 
533 SALGÓ NÓRA: A bírói függetlenség összehasonlító megközelítésben, 2019, Comparative Law 

Working Papers –Volume 3. No. 1., 3-4.   
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mozgástér, ettől az még alapvetően jogalkalmazás, nem pedig politikaalkotás.”534 A bírót 

azonban az engedélyezési eljárásban politikai (érdekorientált) megfontolások nem 

motiválják, nem is motiválhatják. Az engedélyezésnek szigorúan csak jogszabályi és 

célszerűségi követelményeknek szabad megfelelni. 

Másik vizsgálandó terület a bíró engedélynek helyt adó vagy elutasító határozata. 

Ugyanis nem egyértelmű, hogy a bíró e határozatát milyen eljárásban fogadja el, ami további 

kérdéseket vet fel. Így a bíró határozatának jellegét kell először megvizsgálni. A teljesség 

igénye nélkül, nézzünk meg néhány bírósági hatáskörbe tartozó klasszikus eljárást. A 

büntetőeljárásban a bíróság vád alapján ítélkezik.535 A polgári perrendtartásról szóló 2016. 

évi CXXX. törvényt (továbbiakban Pp.) kell alkalmazni a bíróság eljárására, ha jogszabály 

biztosítja a bírói utat és törvény nem rendeli eltérő szabályok alkalmazását. A bíróság az e 

törvény hatálya alá tartozó jogvitát erre irányuló kérelem esetén bírálja el,536 A polgári pert 

a felperesnek keresetlevéllel kell megindítani az alperes ellen.537  

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényt (továbbiakban Kp.) kell 

alkalmazni a közigazgatási jogviták538 elbírálása iránti közigazgatási perben és az egyéb 

közigazgatási bírósági eljárásban.539 Külön közigazgatási pereket és egyéb közigazgatási 

bírósági eljárásokat pedig a Kp. ötödik része szabályozza. Nem kétséges, hogy sem a fent 

említett eljárások, sem az egyéb peres eljárások alá nem sorolható a bíró engedélyezési 

eljárása.  

Azonban létezik a nemperes eljárások jogintézménye is. A peren kívüli eljárásokat 

a magánjogi természetű ügyek intézése jellemzi leginkább, amelyek vagy nélkülözik a 

jogvitát, vagy – bár a háttérben fellelhető ellenérdekű felek vitája vagy fennálló jog 

érvényesítése – eljárásuk során nincs szükség a peres eljárás szabályainak alkalmazására. Ez 

utóbbi különbségtétel természetesen egy, a maitól e tekintetben különböző jogi 

környezetben állta meg kétséget kizáróan a helyét.540 A nemperes eljárás egymást követő 

eljárási cselekményekből tevődik össze, amelynek alanyai: a bíróság vagy a közjegyző, 

valamint azok a személyek, kik jogosultak részt venni az eljárásban érdekeik alapján. 

 
534 SZENTE ZOLTÁN: A jog és politika határán: az alkotmánybíróságok és az alkotmánybíráskodás 

jellegéről, in GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA – SZENTE ZOLTÁN (szerk.): A jog és politika határán. 

Alkotmánybíráskodás Magyarországon 2010 után, 2015, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, 

Budapest, 19. 
535 A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban Be.) 6. § (1) bekezdés.   
536 Pp. 1. § (1)-(2) bekezdés.  
537 Pp. 169. § (1) bekezdés.  
538 A közigazgatási jogvita tárgya a közigazgatási szerv közigazgatási jog által szabályozott, az azzal 

érintett jogalany jogi helyzetének megváltoztatására irányuló vagy azt eredményező cselekményének, 

vagy a cselekmény elmulasztásának (a továbbiakban együtt: közigazgatási tevékenység) 

jogszerűsége. Közigazgatási jogvita a közszolgálati és a közigazgatási szerződéses jogviszonnyal 

kapcsolatos jogvita is. Kp. 4. § (1)-(2) bekezdés.  
539 Kp. 1. § (1) bekezdés.  
540 ÉLESS TAMÁS – JUHÁSZ EDIT – JUHÁSZ IMRE – KAPA MÁTYÁS – PAPP ZSUZSANNA – SOMLAI 

ZSUZSANNA – SZÉCSÉNYI-NAGY KRISTÓF – TÍMÁR KINGA – TÓTH ÁDÁM – TÖRÖK JUDIT – VARGA 

ISTVÁN: A polgári nemperes eljárások joga, 2014, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 19.   
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Ezenfelül a nemperes eljárás tárgya polgári ügy, célja pedig az igazságszolgáltatás 

megvalósítása az erre megalkotott eljárási szabályok alapján.541  

Véleményem szerint, a bíró engedélyezési eljárása nemperes eljárásként sem 

értelmezhető. Így aggályosnak tartom az Nbtv. szűkszavúságát, miszerint a bíró 

engedélyezéssel kapcsolatos határozata ellen nincs helye fellebbezésnek. Ez jogorvoslat és 

a jogorvoslathoz való jog tekintetében vet fel kérdéseket. Az Alaptörvény rendelkezései 

szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és 

más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti,542 ami törvényi 

szinten is kifejezést nyer: a bíróság határozatai ellen – ha törvény kivételt nem tesz – 

jogorvoslatnak van helye.543 A jogorvoslathoz való jog alapjog, annak lehetősége, hogy az 

érintett az érdemi határozattal szemben más szervhez vagy ugyanazon szervezeten belül 

magasabb fórumhoz forduljon.544 Tény, hogy a jogorvoslathoz való jog nem tartozik a 

korlátozhatatlan alapjogok közé, úgy gondolom – tekintettel az objektív jogvédelem 

követelményére is – a fenti szabályozás nem felel meg a szükségesség-arányosság 

követelményének. 

5. 3. A miniszteri engedélyezéssel kapcsolatos kérdések  

Ahogy láttuk, az igazságügyi miniszter jelenik meg a végrehajtó hatalom részéről a titkos 

információgyűjtés engedélyezésére jogosultként. A miniszter, mint a végrehajtó hatalmi ág 

képviselője, egyértelműen politikai szereplőként jelenik meg az államszervezetben.545 A 

nemzetbiztonsági szolgálatok feletti kontroll szempontjából először vizsgáljuk meg a 

miniszter felelősségének kérdéseit politikai megközelítésben. „A miniszteri felelősség, mint 

speciális felelősségi alakzat elsődlegesen, mint politikai felelősség értelmezhető. E politikai 

felelősség546 a miniszternek a parlament előtti felelősségét jelenti; ebben az összefüggésben 

működésének egészéért tartozik felelősséggel. E felelősség érvényesítésének bázisa 

tulajdonképpen meghatározott politikai és eredményességi elvárásoknak való megfelelés, 

illetve magatartás tanúsítása. A miniszter parlament előtti politikai felelőssége két 

vonatkozásban is jelentkezhet: egyfelől, a miniszter egyéni felelőssége formájában, másfelől 

viszont kollektív felelősség formájában, amikoris a miniszteri felelősség a kormány 

parlament előtti felelőssége közvetítésével realizálódik.”547 A miniszterek és a kormány 

 
541 BACSÓ FERENC – BECK SALAMON – MÓRA MIHÁLY – NÉVAI LÁSZLÓ: Magyar polgári eljárásjog, 

1962, Tankönyvkiadó, Budapest, 430.   
542 Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdés.  
543 A bíróságok szervezetésről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 13. § (2) bekezdés.  
544 SÓLYOM LÁSZLÓ: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon, 2001, Osiris Kiadó, 

Budapest, 576.  
545 A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (továbbiakban Kit.) 3. § (3 bekezdés 

b) pont.  
546 A politikai felelősséget kapcsán meg lehet jegyezni a miniszter jogi felelősségét is. A jogi vagy 

politikai felelősségének a megállapítása valamely cselekedet vagy esemény vonatkozásában azt 

jelenti, hogy a kérdéses cselekedetet vagy eseményt jogosan vehetjük figyelembe az illető jogi vagy 

politikai megítélésekor, függetlenül attól, hogy a cselekedet vagy esemény pozitívan, negatívan, vagy 

éppen semlegesen esik latba a megítéléskor. MIKLÓSI ZOLTÁN: A politikai felelősség, in 

Politikatudományi Szemle, 2011/4. szám, 33.  
547 FICZERE LAJOS: A miniszteri intézmény és kapcsolatrendszere, in Jogtudományi Közlöny, 

XLII/11. szám, 594. 
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politikai felelősségének célja a kormányzati cselekvés intézményesített jogi eszközök által 

történő visszacsatolása, ami biztosítja a kormány politikai irányvonalának és a 

népképviseleti szerv szándékának összehangolását. A végrehajtó hatalom parlament előtti 

felelőssége továbbá nem pusztán a kormány megbuktatásának lehetőségét hordozza 

magában, hanem hozzákapcsolható az ellenőrzés ténylegesen gyakorolható széles 

eszközrendszere is, amelynek megfelelő alkalmazása a parlamenti munka hatékonyságának 

egyik garanciája.548 A miniszter politikai felelősségének alapját az Alaptörvény teremti meg, 

miszerint a Kormány tagja az Országgyűlésnek felelős tevékenységéért, valamint a miniszter 

a miniszterelnöknek.549 A nemzetbiztonsági szolgálatok feletti kontroll szempontjából ez 

úgy jelenhet meg, hogy a miniszteri engedélyezéssel kapcsolatos tevékenységéért politikai 

felelősségre vonható, akár egyénileg, de a kormány kollektív felelősségét – ami jellemzőbb 

– is magában hordozza, hiszen az Országgyűlés Kormánnyal szembeni bizalma a 

miniszterelnökhöz kötött. Ez az intézmény azonban önmagában sem gyakori, véleményem 

szerint a titkosszolgálatok feletti ellenőrzéssel összefüggésben nem is alkalmazható, ahogy 

eddig sem került rá sor.550   
A bíró engedélyezési eljárásban meghozott határozatához hasonlóan a miniszter 

határozata ellen sincs helye fellebbezésnek. A bíróval ellentétben a miniszter határozata 

ellen azonban a jogszabályok kifejezetten biztosítják közigazgatási per megindításának 

jogát: az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.551 Az Ákr. 

ügyfélfogalma a következő: „Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, 

akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve 

a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá 

vontak.”552 Ügy pedig „az, amelynek intézése során a hatóság döntésével az ügyfél jogát 

vagy kötelezettségét megállapítja, jogvitáját eldönti, jogsértését megállapítja, tényt, 

állapotot, adatot (a továbbiakban együtt: adat) igazol vagy nyilvántartást vezet, illetve az 

ezeket érintő döntését érvényesíti.”553 De vajon a miniszter engedélyezési eljárása 

beilleszthető-e az Ákr. szabályrendszerébe? Ebben az esetben arra kell választ találni, hogy 

a miniszter milyen eljárási szabályok alapján adja meg az engedélyt, ugyanis az Nbtv. nem 

tartalmaz erre vonatkozó rendelkezéseket. Véleményem szerint, az érintett nem minősül 

ügyfélnek, míg az engedélyezési eljárás hatósági ügynek, hiszen ezek az Ákr. szerinti 

 
548 CSERNY ÁKOS: A miniszteri felelősség, 2011, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató, 

Budapest, 166.  
549 Alaptörvény 18. cikk (4) bekezdés.  
550 Megemlíthetjük azonban azokat az eseteket, mikor országgyűlési képviselő kérdéssel fordult a 

Kormány tagjához, melyben azt szerette volna megtudni, hány titkos információgyűjtést 

engedélyezett a miniszter. https://www.parlament.hu/irom40/17220/17220-0001.pdf (letöltve: 2019. 

11. 04.). https://www.parlament.hu/irom40/17220/17220-0001.pdf (letöltve: 2019. 11. 04.) Tovább a 

hivatkozott dokumentumban azt is látjuk, hogy a miniszter 2014 és 2017 között hányszor 

engedélyezett titkos információgyűjtést: 

https://www.parlament.hu/documents/10181/1479843/Infojegyzet_2018_3_titkos_informaciogyujte

s.pdf/367c5fc7-36fa-32f9-5baf-06289973f235 (letöltve: 2019. 11. 04.).  
551 Ákr. 114. § (1) bekezdés. 
552 Ákr. 10. § (1) bekezdés.  
553 Ákr. 7. § (2) bekezdés.  

https://www.parlament.hu/irom40/17220/17220-0001.pdf
https://www.parlament.hu/irom40/17220/17220-0001.pdf
https://www.parlament.hu/documents/10181/1479843/Infojegyzet_2018_3_titkos_informaciogyujtes.pdf/367c5fc7-36fa-32f9-5baf-06289973f235
https://www.parlament.hu/documents/10181/1479843/Infojegyzet_2018_3_titkos_informaciogyujtes.pdf/367c5fc7-36fa-32f9-5baf-06289973f235
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definíciós elemek egyikébe sem illeszthetők bele. Ez alapján a miniszter határozatával 

szembeni közigazgatási per megindítására sincs lehetőség.554  

Összességében – visszautalva a bíró engedélyezési eljárásával kapcsolatos 

megállapításokra – elmondhatjuk, hogy a magánszférából levezethető egyes alapjogok 

mellett a jogorvoslathoz való jog – mint alapjog – is erős korlátozásokat szenved a 

nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységét illetően, mely az alkotmányossági kontroll 

szempontjából egy problematikus pont. Ehhez kapcsolódóan az objektív jogvédelem 

szükségességét és fontosságát is hangsúlyozni kell. A jogvédelemnek ugyanis két oldalát 

különböztethetjük meg: ez egyik az objektív jogvédelem, míg a másik a szubjektív 

jogvédelem. A szubjektív jogvédelem az igazgatottak, azaz ügyfél jogának, jogos érdekének 

védelmét jelenti, míg az objektív jogvédelem, az igazgatási szervek részéről biztosítandó 

jogérvényesítést valósítja meg. A két szint érvényesülése, az egyébként jogvédelem alapját 

képező, jogorvoslathoz való jogokban nyer kifejeződést.555 Így az objektív jogvédelem 

követelményére tekintettel, pusztán a titkos információgyűjtés jellegére hivatkozva nem 

fogadhatjuk el a szabályozással kapcsolatos hiányosságokat. Ezzel összefüggésben érdemes 

kiemelni azt is, hogy nem csak a titkos információgyűjtéssel érintett jogorvoslathoz való 

joga esik korlátozás alá, hiszen lehetséges, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok nem értenek 

egyet az engedélyező elutasító határozatával. Ilyen esetben e szerveknek is biztosítani kell a 

határozat elleni jogorvoslati eszközöket.  

6. EGYÉB LEHETSÉGES KONTROLLESZKÖZÖK 

6. 1. Alapvető jogok biztosa  

„A közigazgatási határozatok törvényességének bírói felülvizsgálatán kívül szükséges egy 

olyan intézmény, amely igazgatási aktusok törvényes volta esetén biztosítja az 

állampolgárok jogainak védelmét, akkor, amikor a hatóságok eljárása nem törvénysértő, de 

az ügyfél eljárási jogiban sérelmet szenved. Ez megtörténhet az ügyféllel szembeni 

magatartásuk miatt, vagy mérlegelési jogkörük önkényes gyakorlásával.”556 

A megfelelő alapjogvédelem biztosításához a legfontosabb jogállási-szervezeti 

kritérium egyértelműen az alapjogvédő intézmény függetlensége: az intézmény legyen 

független az általa vizsgálható, ellenőrizendő szervektől. E követelmény elsősorban a 

végrehajtó hatalomtól való függetlenséget jelenti. Emellett következik belőle az az igény is, 

hogy senkinek se legyen joga befolyást gyakorolni az alapjogvédő eljárására. A függetlenség 

 
554 De még ha elviekben lehetőség is lenne a miniszter határozata elleni közigazgatási per 

megindítására, azt a következő körülmények korlátoznák: 1) az Nbtv. alapján az engedélyezőnek 

nincs kifejezett indokolási kötelezettsége; 2) a közigazgatási pert az érintettnek keresetlevéllel kell 

megindítani. Tény, hogy a titkos információgyűjtéssel érintett személy kevés eséllyel szerez tudomást 

az őt érintő megfigyelésről, de ez nem azt jelenti, hogy a szabályozással kapcsolatban felmerülő 

problematikákra nem kellene reflektálni. A közigazgatási per alapját képező keresetlevéllel szemben 

a Kp. szigorú tartalmi követelményeket állapít meg. Tekintettel a miniszter határozatának 

titkosságára, indokolási kötelezettségének hiányára, kétségtelen, hogy a közigazgatási per 

megindításának lehetősége korlátozott, szinte lehetetlen.  
555 KAZSAMÉR KATALIN ENIKŐ: A közigazgatási jogorvoslati rendszer és a jogvédelem hatékonyságát 

elősegítő tényezők a változások mentén, in MTA Law Working Papers, 2019/1. szám, 5.  
556 FRIEDERY RÉKA: Az európai ombudsman, 2018, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 

Budapest, 14. 
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követelményével párban jár a pártatlanság kritériuma, amely alapján az adott intézménynek 

elfogulatlanul, részrehajlás nélkül kell vizsgálatot folytatnia és intézkednie.557 

Az alapvető jogok biztosának feladatát az Alaptörvény határozza meg, miszerint az 

alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, akinek eljárását bárki 

kezdeményezheti. Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására 

jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy 

egyedi intézkedéseket kezdeményez.558 Az alapvető jogok biztosa a parlamenti ellenőrzés 

elkülönült szerve, így nem hatóság, nem orvosol közvetlenül jogsértéseket, hanem 

kezdeményezi a jogsértések orvoslását,559 működésének célja az összes alapvető joggal, 

valamint az alkotmányos elvekkel és tilalmakkal kapcsolatos jogvédelem.560 Az is 

hangsúlyozandó, hogy az alapvető jogok biztosa inkább tekintendő jogi kontrolltípusnak, 

sem mint politikainak, melynek legfőbb garanciája, hogy az alapvető jogok biztosát és 

helyetteseit az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával hat 

évre választja.561 

Az alapvető jogok biztosának feladat- és hatásköreit az alapvető jogok biztosáról 

szóló 2011. évi CXI. törvény (továbbiakban: Ajbtv.) határozza meg.562 Az alapvető jogok 

biztosához bárki fordulhat, ha megítélése szerint egy közigazgatási szerv tevékenysége vagy 

mulasztása a beadványt tevő személy alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével 

jár (a továbbiakban együtt: visszásság).563 Az alapvető jogok biztosa szilárd garanciáját nyújt 

az alapjogok védelme érdekében. Már utaltunk rá, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok 

közigazgatási szervnek minősülnek, ezért e szervek is az alapvető jogok biztosa által 

lefolytatott vizsgálat alanyivá válhatnak. Itt viszont meg kell vizsgálni, hogy ki 

kezdeményezheti az eljárást. Az Ajbtv. szerint bárki az alapvető jogok biztosához fordulhat, 

de az alapvető jogok biztosa csak is a beadványt előterjesztő személy jogának sérelmével 

vagy közvetlen veszélyeztetésével kapcsolatos vizsgálatot folytathat le. A nemzetbiztonsági 

szolgálatok egyik jellemző feladata, titkos információgyűjtés lényege pedig a titkosság, így 

az érintett nem feltétlenül szerez tudomást az őt érintő megfigyelésről, ami lehetetlenné teszi 

a számára, hogy az alapvető jogok biztosához forduljon.  

 Az alapvető jogok biztosa azonban hivatalból is eljárást indíthat természetes 

személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érintő visszásság 

kivizsgálására vagy egy alapvető jog érvényesülésének átfogó vizsgálatára.564 A titkos 

információgyűjtés azonban nem feltétlenül irányul természetes személyek pontosan meg 

nem határozható, nagyobb csoportja irányába, hiszen egy személyt is meg lehet figyelni, így 

a jogvédelem korlátozott. Az alapvető jog érvényesülésének vizsgálata is lehetőséget biztosít 

az alapvető jogok biztosának vizsgálatára a nemzetbiztonsági szolgálatokkal szemben, de 

 
557 SOMODY BERNADETTE: Alapjogvédelem a bíráskodáson túl: Ombudsmanok és alapjogvédő 

hatóságok Magyarországon, in Fundamentum, 2010/2. szám, 11.  
558 Alaptörvény 30. cikk (1)-(2) bekezdés.  
559 CSINK LÓRÁNT: Alkotmányjog. Jogi szakvizsga jegyzet, 2012, Novissima Kiadó, Budapest, 252. 
560 VARGA ZS. ANDRÁS: Az Országgyűlés független szervei, in TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ – SCHANDA 

BALÁZS (szerk): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos 

intézményei, 2015, HVG-ORAC Lap- és könyvkiadó, Budapest, 305.   
561 Alaptörvény 30. cikk (3) bekezdés.  
562 Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (továbbiakban: Ajbtv.) 1.§ (1) bekezdés.  
563 Ajbtv. 18. § (1) bekezdés.  
564 Ajbtv. 18. § (4) bekezdés.  
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ebben itt is alapvető feltétel, hogy az alapvető jogok biztosának tudomására jusson a 

vizsgálandó körülmény. 

Az alapvető jogok biztosa nemzetbiztonsági szolgálatokkal szemben lefolytatott 

vizsgálatának vannak akadályai: vizsgálata során ugyanis nem tekinthet be: 

a) a nemzetbiztonsági szolgálatokkal együttműködő magánszemélyek azonosítására 

szolgáló nyilvántartásba, 

b) a nemzetbiztonsági szolgálatok által titkos információgyűjtésre használt eszközök és 

módszerek működésének és működtetésének műszaki-technikai adatait tartalmazó 

vagy az azokat alkalmazó személyek azonosítását lehetővé tevő iratba, 

c) a rejtjeltevékenységgel és kódolással kapcsolatos iratba, 

d) a nemzetbiztonsági szolgálatok objektumaival és állományával kapcsolatos 

biztonsági dokumentumokba, 

e) a biztonsági okmányvédelemmel és technológiai ellenőrzéssel kapcsolatos iratba, 

f) olyan iratba, amelynek megismerése az információforrás azonosítását lehetővé tenné, 

valamint 

g) olyan iratba, amelynek megismerése a nemzetbiztonsági szolgálatok külföldi 

partnerszolgálatok irányában vállalt kötelezettségeit sértené.565 

Úgy gondolom, hogy mind a fenti korlátok, mind a nemzetbiztonsági szolgálatok működését 

jellemző titokzatosság jelentős akadályt állít az alapvető jogok biztosának hatékony 

vizsgálata elé. Megítélésem szerint a jogszabályok nem tudják maximálisan garantálni a 

szervezetek működésének nyilvánosságát (s ez értelemszerűen nem is elvárható céljuk), 

ezért a nemzetbiztonsági szolgálatoknak széles mérlegelési lehetőségük van a vizsgálat 

során gyakorolható megismerési jogok korlátozására.  

Az alapvető jogok biztosa jelentést készít az általa lefolytatott vizsgálatról, amely 

tartalmazza a feltárt tényeket, az ezeken alapuló megállapításokat és következtetéseket,566 

azonban ha az alapvető jogok biztosának vizsgálata a titkos információgyűjtés folytatására 

feljogosított szervek tevékenységével kapcsolatos, az erről készült jelentés nem tartalmazhat 

olyan adatot, amelyből az adott ügyben folytatott titkos információgyűjtésre lehetne 

következtetni.567 Láthatjuk, hogy az Ajbtv. e rendelkezései szerint nem kizárt annak 

lehetősége, hogy az alapvető jogok biztosa titkos információgyűjtéssel összefüggésben 

folytasson le vizsgálatot.  

Összességében elmondható, hogy az alapvető jogok biztosa általánosságban 

megfelelő alapjogvédelmi fórumként jelenik meg a jogrendszerben. Azonban a 

nemzetbiztonsági szolgálatok feletti alkotmányossági kontrollt illetően ez már nem 

mondható el, ami egyaránt megjelenik az alapvető jogok biztosa vizsgálatának 

megindulásában, valamint annak eredményes lefolytatásában.  

6. 2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakba NAIH vagy 

Hatóság) autonóm államigazgatási szerv. A NAIH feladata a személyes adatok védelméhez, 

valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog 

 
565 Ajbtv. 23. § (2) bekezdés. 
566 Ajbtv. 28. § (1) bekezdés.  
567 Ajbtv. 28. § (3) bekezdés.  
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érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.568 Ebben a meghatározásban a Hatóság kvázi 

ombudsmani feladatokat lát el: az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében rögzített jogok 

érvényesülésében működik közre. Ugyanakkor az Infotv. hatósági jogköröket is rögzít: e 

minőségében az információs jogokkal összefüggő, végrehajtó hatalmi hatásköröket 

gyakorol. A NAIH jogállása tehát kettős: egyfelől kvázi ombudsmani funkciót ellátva 

közreműködik a személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok nyilvánosságához való 

jogok érvényesülése érdekében. Másrészt hatósági jogköröket gyakorol, mint végrehajtó 

hatalmi szerv. A NAIH függetlenségének garanciális szabálya, hogy csak törvénynek van 

alárendelve, feladatkörében nem utasítható, a feladatát más szervektől elkülönülten, 

befolyásolástól mentesen látja el. A Hatóság számára feladatot csak törvény állapíthat 

meg,569 bár elnökét a miniszterelnök javaslata alapján a köztársasági elnök nevezi ki,570 és 

államszervezeti szempontból sem mondhatjuk azt, hogy a végrehajtó hatalomtól független 

lenne, hiszen a NAIH, mint hatóság, maga is a végrehajtó hatalom része.571 

A Hatóság hivatalból és kérelemre is eljárhat. A Hatóságnál bejelentéssel bárki 

vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve 

a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok 

gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye 

fennáll.572 Az alapvető jogok biztosa is fordulhat bejelentéssel Hatósághoz, amennyiben 

vizsgálata során a személyes adatok védelméhez, illetve a közérdekű vagy a közérdekből 

nyilvános adatok megismeréséhez való joggal összefüggő visszásságot észlel.573 A 

kérelemre induló eljárás megindításának nem feltétele a közvetlen érintettség, így bárki 

kezdeményezheti a NAIH eljárását, ha megítélése szerint a nemzetbiztonsági szolgálatok 

tevékenysége valamilyen információ önrendelkezési jogot sért. Ebből a szempontból a 

kérelmezők köre szélesebb az alapvető jogok biztosa eljárásának kezdeményezésére 

jogosultak körénél. Viszont lényeges, hogy a NAIH csak is az Alaptörvény VI. cikk (3) 

bekezdésben foglalt alapjogok védelme érdekében léphet fel, így nem biztosítja például az 

Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdésben foglalt jogok oltalmát. Ebből a szempontból tehát a 

NAIH szűkebb alapjogvédelmi tevékenységet lát el, mint az alapvető jogok biztosa. A NAIH 

vizsgálata során 

a) a vizsgált adatkezelő kezelésében levő, a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható 

összes adatot megismerheti, arról másolatot készíthet, és az összes ilyen iratba - 

ideértve az elektronikus adathordozón tárolt iratokat is - betekinthet, illetve azokról 

másolatot kérhet, 

b) a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható adatkezelést megismerheti, az adatkezelés 

helyszínéül szolgáló helyiségbe beléphet, az adatkezelési műveletek végzéséhez 

használt eszközökhöz hozzáférhet, 

c) a vizsgált adatkezelőtől, illetve az adatkezelő bármely munkatársától írásbeli és 

szóbeli felvilágosítást kérhet, 

 
568Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Infotv.)  38. § (1)-(2) bekezdés. 
569 Infotv. 38. § (5) bekezdés.  
570 Infotv. 40. § (5) bekezdés.  
571 CSINK – TÖRÖK: i.m. 77.  
572 Infotv. 52. § (1) bekezdés.  
573 Ajbtv. 6. §.  
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d) a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható bármely szervezettől vagy személytől 

írásbeli felvilágosítást, illetve a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható adatról, iratról 

- ideértve az elektronikus adathordozón tárolt iratokat is - másolatot kérhet, és 

e) az adatkezelő hatóság felügyeleti szervének vezetőjét vizsgálat lefolytatására kérheti 

fel.574 

A NAIH vizsgálatával összefüggésben is ugyanazon megállapításokat tudom tenni, mint 

amelyeket az alapvető jogok biztosánál tettem. A hatékonyságot befolyásolja a 

nemzetbiztonsági szolgálatok eredményes működését garantáló titokzatosság, ami 

véleményem szerint a gyakorlatban felülírja a NAIH-ot megillető információ-megismerési 

jogokat a vizsgálata során.   

KÖVETKEZTETÉSEK  

Ahogy látjuk, a nemzetbiztonsági szolgálatok felett gyakorolható alkotmányossági 

kontrolleszközökkel kapcsolatban számos kérdés felmerül. A titkosszolgálati szervek 

magánszférát érintő eljárási cselekményeivel kapcsolatban elmondható, hogy rendkívül 

nehéz a megfelelő határt meghúzni a szükségesség-arányosság és az egyes korlátozható 

alapjogok között. Úgy is fogalmazhatnék, hogy bizonyos esetekben rá kell bízni a 

nemzetbiztonsági szolgálatokra e határ megtalálását, ami alkotmányossági szempontból nem 

feltétlenül jelent garanciát az alapjogok szükségtelen korlátozásával szemben. 

 A parlamenti kontrollintézmények tekintetében a Nemzetbiztonsági Bizottságot és 

a vizsgálóbizottságot elemeztem részletesen. A Nemzetbiztonsági Bizottságot illetően 

megállapítottam, hogy egyértelműen egy politikai (érdekorientált) ellenőrzési fórumról van 

szó. Ez a jelenleg hatályos szabályozás alapján aligha változik, az ellenőrzés eredménye 

mindenkor kiszolgáltatott lesz az aktuális politikai érdekeknek. Más a helyzet a 

vizsgálóbizottsággal, hiszen ahogy láttuk, annak felállítása is kérdéses. Véleményem szerint 

a vizsgálóbizottságok kötelező felállítása annak indítványozását követően eredményesebb 

alkotmányossági kontrollként funkcionálhatna, ahol a politikai érdekek kevésbé 

jelentenének akadályt a hatékony ellenőrzésben, figyelembe véve a vizsgálóbizottság 

paritásos jellegét.  

 Az engedélyhez kötött titkos információgyűjtéssel kapcsolatban szintén számos 

problematikus pontra kell rávilágítani a figyelmet, ugyanis mind a bíró, mind az igazságügyi 

miniszter engedélyezési eljárására vonatkozó szabályozás hiányos az Nbtv.-t vizsgálva. 

Egyrészről nem tudjuk, hogy az engedélyező milyen eljárási rendben ad engedélyt vagy 

utasítja el a kérelmet. Másrészről a jogorvoslathoz való jog is korlátozás alá esik, hiszen a 

jogszabályok alapján nem lehet eldönteni milyen jogorvoslati eszközöket lehet igénybe 

venni, és azt mely fórum jogosult elbírálni. Így elmondhatjuk, hogy egy sui generis eljárásról 

van szó, ami nem felel meg az alkotmányossági kritériumoknak, még abban az esetben sem, 

ha az titkos információgyűjtéssel áll összefüggésben. Erre tekintettel javaslom, hogy mind a 

bíró, mind a miniszter határozata ellen a jogalkotó emelje be a Kúriát, mint jogorvoslati 

fórumot, ezzel biztosítva a jogorvoslathoz való jog érvényesülését.  

 Végezetül az alapvető jogok biztosa és a NAIH eljárást elemeztem, mint lehetséges 

alkotmányossági kontroll mechanizmusok. E fórumok eljárásával kapcsoltban is kiemelendő 

 
574 Infotv. 54. § (1) bekezdés.  
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a vizsgálat megindításának és eredményes lefolytatásának a korlátozottsága, ami nem 

kizárólag a szabályozás hiányosságaira vezethető vissza, hanem a nemzetbiztonsági 

szolgálatok jellegére. Véleményem szerint az alapvető jogok biztosáról szóló törvényt 

érdemes lenne módosítani olyan formában, hogy az alapvető jogok biztosa ne kizárólag a 

beadványt tevővel kapcsolatos visszásságokat vizsgálhassa, hanem bármilyen személlyel 

kapcsolatban eljárhasson, akit az indítványban megjelölnek. Ezen felül a biztos hivatalból 

induló eljárása esetén is lehetővé kellene tenni az egyének alapjogaival összefüggő 

visszásságok vizsgálatát.   

 Látjuk, hogy viszonylag széles azon fórumok listája, melyek a nemzetbiztonsági 

szolgálatok feletti alkotmányossági ellenőrzés tekintetében valamilyen formában 

eljárhatnak. A titkosszolgálatok feletti kontrolltevékenység azonban korlátozott, melynek 

okait kereshetjük egyrészről a jogszabályi rendelkezések hiányosságaiban, másrészről a 

nemzetbiztonsági szolgálatok nyilvánosság számára alig megismerhető tevékenységében. 

Bízom benne, hogy tanulmányommal sikerült közelebb jutni egy optimálisabb jogszabályi 

környezet kialakításához.  
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PREISINGER NIKOLETTA 

A GYERMEK JOGAIRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY MAGYARORSZÁGI 

ÉRVÉNYESÜLÉSE: LEHETSÉGES FEJLŐDÉSI IRÁNYOK 

BEVEZETÉS 

Napjainkban a gyermekek jogainak védelme központi kérdéssé vált. A gyermeki kor különös 

védelemre ad okot, hiszen a gyermekek a társadalom legkiszolgáltatottabb tagjai, ezért is 

különösen fontos, hogy megóvjuk őket. A gyermekjog nem csupán a jogtudományt, azon 

belül a büntetőjogot, a polgári jogot, a kriminológiát, a családi jogot vagy a közigazgatási 

jogot érinti, hanem átível a nemzetközi jog és az alkotmányjog területére egyaránt. Az egyes 

kérdések továbbá nem választhatóak el más tudományok területeitől sem, ezért a 

társadalomtudományok, mint a pszichológia, a szociológia, a szociálpolitika és a 

politikatudomány is számos vizsgálati lehetőséget kínálnak. Mind a nemzetközi, mind pedig 

a hazai jogban részletes szabályozást találunk a gyermekek jogaira és védelmükre 

vonatkozóan. Tekintettel a gyermeki jogok szerteágazó jellegére, körülhatárolásának 

nehézségére, dolgozatomban a nemzetközi jogi vonatkozását vizsgáltam, a gyermek jogairól 

szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt egyezmény elemzésével. Az Egyezmény 

legnagyobb vívmánya annak felismerése, hogy a gyermekek tekintetében a különleges 

figyelem és védelem elengedhetetlen, melyek privilegizált szabályozás kialakításával 

valósíthatók meg. Az Egyezmény, valamint a megvalósulását ellenőrző Gyermekjogi 

Bizottság tevékenysége jelentősen nagy fordulatot eredményezett a gyermekek világában. A 

dolgozatomban az Egyezmény magyarországi érvényesülésének vizsgálatát tűztem ki célul, 

a Bizottság három fő általános kommentárjának, hazai érvényesülésének elemzésével. Az 

Egyezményben részes államok és Magyarország gyakorlatát hasonlítom össze, a kiválasztott 

területek elemzésével, ezáltal nyújtva teljes képet az Egyezmény gyakorlati 

megvalósulásáról hazánkban. Az európai államok gyakorlatát vizsgálva keresem a választ 

arra a kérdésre, hogy hazánkban szükség van-e a gyermekjogi biztos intézményesítésére. 

Vizsgálódás tárgyává teszem a fogyatékossággal élő gyermekek jogait, befogadásuk és 

helyzetük javítása érdekében keresek megoldási lehetőségeket. Ezen túl tanulmányozom a 

gyermeki jogok védelmét a fiatalkorúak igazságszolgáltatásában. Néhány állam tapasztalatai 

alapján javaslatot teszek a hazai szabályozás lehetséges fejlődési irányaira. 

1. AZ GYERMEKJOGI EGYEZMÉNYHEZ VEZETŐ ÚT 

1.1.Történeti áttekintés 

A gyermekek megítélése napjainkig hatalmas fejlődésen ment keresztül. A fejlődés tényét 

jól mutatja a római jog által ismert atyai hatalom, mikor a családfőt megillette a gyermek 

élete és halála feletti rendelkezés, a gyermekkitétel és a gyermekeladás joga.575 A 

 
575 FÖLDI ANDRÁS – HAMZA Gábor: A római jog története és institúciói, 2016, Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet, Budapest, 243-250. 

https://www.libri.hu/szerzok/hamza_gabor.html
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középkorban nem volt jellemző a gyermekek iránti érzékenység, a gyermekkor elkülönített 

életszakaszként csak a polgárosodás kezdetén jelent meg. A felvilágosodás korára tehető a 

gyermekkor védendő státuszának történeti megjelenése. A gyermekek jogainak védelme 

napjainkra a legtöbb nemzeti politika, az univerzális – főként az Egyesült Nemzetek 

Szervezte (továbbiakban: ENSZ) és szakosított intézményei – és a regionális szervezetek – 

Európa Tanács, Európai Unió, Afrikai Unió – napirendjén megjelenő kérdés.576  

Mik azok a gyermekjogok? Meghatározásának nehézségét az adja, hogy a gyermekjog 

meglehetősen fiatal terület, önálló jogként nem létezik.577 Nem sorolható pusztán egyik 

tudományterület vagy jogág égisze alá sem, érinti az alkotmányjog, a büntetőjog, a polgári 

jog, a családi jog, a közigazgatási jog és a nemzetközi jog területeit is, továbbá a gyermekek 

jogainak kérdése felmerül más társadalomtudományi kutatások napirendjén is. A 

szóhasználatban sincs a mai napig konszenzus. A hazai szakirodalom a gyermekjogok, vagy 

a gyermekek jogai kifejezéseket részesíti előnyben, a nemzetközi szóhasználat is változó, 

hiszen az angolszász szakirodalom a children’s rights, rights of the children, child law, a 

német a Kinderrechte, a francia droits les enfants szófordulatot használja.578  

A jogtudomány a gyermeki jogokat az emberi jogok második generációja körébe 

tartozó, szociális jogok között tartja nyilván. A második nemzedékhez tartozó alapjogok 

pozitív jogok, az állam cselekvési kötelezettségét írják elő.579 A gyermeket pozitív 

megkülönböztetésben kell részesíteni, hiszen bár megilletik őket az általános emberi jogok, 

sajátos helyzetük – testi és szellemi adottságaik – megköveteli bizonyos speciális jogok 

biztosítását, melyek csak rájuk vonatkoznak.580 

1.2.Az egyezmény létrejötte 

Ellen KAY a XX. századot a gyermekek századának nevezte, hiszen a gyermekjogok 

alakulása szempontjából kiemelkedő jelentőségű volt. A század elején jöttek létre a kor 

viszonyainak megfelelő nemzetközi megállapodások, melyek igyekeztek összefogni az 

államok tevékenységét. A II. világháború után váltak elterjedté az emberi jogok széles körét 

átfogó, univerzális, nemzetközi egyezmények, de kifejezetten a gyermekek jogaira 

vonatkozó dokumentumok még ekkor sem születtek.581  
Az emberi jogok nemzetközi szabályozásának igénye a II. világháború borzalmai 

következtében került előtérbe. Az ENSZ Közgyűlése 1948. december 10-én elfogadta az 

 
576 LUX ÁGNES: „A gyermekek jogai” in Jakab András – Fekete Balázs (szerk.): Internetes 

Jogtudományi Enciklopédia (Alkotmányjog rovat, rovatszerkesztő: Bodnár Eszter, Jakab András) 

http://ijoten.hu/szocikk/a-gyermekek-jogai (2018) [17]. 
577 LUX ÁGNES: A gyermekjogok nemzetközi keretrendszerének fejlődése 

http://www.ijsz.hu/UserFiles/dr__lux_agnes_a_gyermekjogok_nemzetkozi_keretrendszerenek_fejlo

dese.pdf (letöltve: 2020. március 29.). 
578 LUX (2018) [9]. 
579 HALMAI GÁBOR TÓTH – GÁBOR ATTILA: Emberi jogok, 2003, Osiris Kiadó, Budapest, 84-87.  
580SZEIBERT ORSOLYA: Gyermeki jogok, in Lamm Vanda (szerk.): Emberi Jogi Enciklopédia, 2018, 

HVG-ORAC, Budapest, 333. 
581 BÁNKI ERIKA: A gyermekek jogairól szóló New York-i Egyezmény rendelkezéseinek 

megvalósulása a magyar családjogban, Jogi Fórum, 2001. július 16. 

(http://www.jogiforum.hu/publikaciok (letöltve: 2020. március 25.). 

http://www.ijsz.hu/UserFiles/dr__lux_agnes_a_gyermekjogok_nemzetkozi_keretrendszerenek_fejlodese.pdf
http://www.ijsz.hu/UserFiles/dr__lux_agnes_a_gyermekjogok_nemzetkozi_keretrendszerenek_fejlodese.pdf
http://www.jogiforum.hu/publikaciok%20(letöltve:%202020
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Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát582, mely mérföldkőnek tekinthető az emberi jogok 

elismerése terén. A dokumentumban deklarált alapvető jogok a gyermekeket is megillető 

jogok, a gyermekek védelmét kifejezetten nevesítő rendelkezést azonban csak szűk szavúan 

tartalmaz. Az ENSZ Közgyűlése többéves előkészítő munkát követően 1959. november 20-

án fogadta el a Gyermekek Jogairól szóló Nyilatkozatot583, mely fontos alapelveket rögzít, 

mint a névhez, az állampolgársághoz, az ingyenes alapfokú oktatáshoz való jog, valamint a 

gyermek védelmének és segélyezésének minden körülmények közötti elsőbbsége. A Genfi 

Nyilatkozathoz képest konkrétabban és szélesebb körben ismerte el a gyermekek jogait, de 

kötelező ereje nem volt.584 Az 1966-os Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmánya585 által megfogalmazott szabadságjogok a gyermek számára is 

biztosítottak. A dokumentumban, a gyermekeket a büntetőeljárás során megillető jogok 

kaptak jelentősebb hangsúlyt, de ezen túl kifejezetten a gyermekek védelmét szolgáló 

rendelkezéseket is tartalmaz. A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmánya586 az oktatás és az egészségügy területére koncentrálva rögzít 

szabályokat, valamint védi a gyermekeket és a fiatalkorúakat a gazdasági és társadalmi 

kizsákmányolástól.587 Az említett dokumentumok mindegyike tartalmazott a gyermekekre 

vonatkozó szabályokat, de nem tükrözték kellőképp a gyermekek speciális igényeit, illetve 

a kikényszerítésükre sem volt lehetőség, ezért felmerült az igény egy átfogó, nemzetközi 

jogi értelmében mindenkire nézve kötelező érvényű nyilatkozatra.  

Az ENSZ Közgyűlése a második Genfi Nyilatkozat 20. évfordulója tiszteletére 1979-

et a Gyermekek Nemzetközi Évének jelölte ki, a tervezet kidolgozása ebben az évben 

kezdődött. Első tervezetét az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának ülésén Lengyelország 

nyújtotta be, mely főként az 1959. évi Nyilatkozatra támaszkodott. Az ENSZ Emberi Jogi 

Bizottsága felállított egy munkacsoportot az egyezmény megszövegezésére, mely a világ 

minden régiójának képviseletét megjelenítette. Majd 10 év gondos munkájának 

eredményeként, az ENSZ Közgyűlése 1989. november 20-án elfogadta a Gyermek Jogairól 

szóló Egyezményt588.589 

A Gyermekjogi Egyezményt 1989. november 20-án fogadta el az ENSZ Közgyűlése 

és 1990. szeptember 2-án lépett hatályba. A világ legtöbb állama által ratifikált nemzetközi 

 
582 Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217A, 183rd plen. mtg., 10 December 1948, 

U.N. Doc. A/RES/217A (III). 
583 Declaration of the Rights of the Child, G.A. Res. 1386 (XIV), 20 November 1959, UN. Doc. 

A/RES/14/1386. 
584 „A gyermekjogok története”. Unicef, http://www.unicef.hu/gyermekjog-nagyito.jsp. (2020. 03. 

12.). 
585 International Covenant on Civil and Political Rights [Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmánya], Hága, 1966. december 16. Magyarországon kihirdette: 1976. évi 8. törvényerejű 

rendelet. 
586 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights [Gazdasági, Szociális és 

Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya], Hága, 1966. december 16. Magyarországon 

kihirdette: 1976. évi 9. törvényerejű rendelet. 
587 SZEIBERT: i.m. 334. 
588 Convention on the Rights of the Child [Gyermek jogairól szóló egyezmény], New York, 1989. 

november 20. Magyarországon kihirdette: 1991. évi LXIV. törvény. 
589 „A gyermekjogok története”. Unicef, http://www.unicef.hu/gyermekjog-nagyito.jsp. (letöltve: 

2020. március 12.). 
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egyezmény, mely azt jelenti, hogy az Egyezmény tartalmával kapcsolatban az államok 

között gyakorlatilag konszenzus alakult ki. Az Egyezmény előkészítésében és 

megszövegezésében az Egyesült Államok jelentős részt vállalt, majd 1995-ben aláírta, ennek 

ellenére a mai napig nem ratifikálta.590 A többek által a gyermekek Magna Chartájaként 

nevezett szerződés az első olyan nemzetközi dokumentum, mely átfogó védelemben 

részesíti a gyermekek jogait.591 Célja, hogy aktív szerepvállalásra késztesse az államokat a 

gyermekek jogainak biztosítása érdekében, összefogja és harmonizálja a különböző 

nemzetközi jogi szerződésekben elszórtan fellelhető gyermekjogokat.592 

2.A GYERMEKJOGI BIZOTTSÁG 

2.1.A Bizottság működése  

Az emberi jogok nemzetközi védelme szempontjából kiemelkedően fontos szerepet látnak 

el a független szakértőkből álló, úgynevezett treaty body bizottságok (szerződéseket 

felügyelő bizottság), melyek figyelemmel kísérik a szerződésekben foglaltak tagállami 

végrehajtását. Az univerzális emberi jogi egyezmények keretében tíz bizottság működik, 

közülük az egyik a Gyermekjogi Bizottság (Committee on the Rights of the Child – CRC).593 

Az egyezmény létrehozza a Gyermekjogi Bizottságot (A továbbiakban: Bizottság) a 

következők szerint: „A részes államok által az Egyezményben vállalt kötelezettségek 

teljesítése területén elért előrehaladás vizsgálatára megalakul a Gyermek Jogainak 

Bizottsága”.594  

Feladata, az egyezményben részes államok által vállalt kötelezettségeikről ötévente 

benyújtásra kerülő országjelentések révén, a gyermekek jogainak védelme, figyelemmel 

kísérése, és amennyiben szükségesnek tartja, ajánlások megfogalmazása.595 Az adott ország 

jelentéstevői összeállítják a záró észrevételek (concluding observations) és a javaslatok 

tervezetét az ország jelentések és a civilekkel folytatott diskurzus alapulvételével. A 

tervezeteket a Bizottság tagjai konszenzussal fogadják el és szorgalmazzák azok széleskörű 

megismertetését és figyelembevételét.596  

A Bizottság tevékenységének eredményeképp mára már több száz záró észrevétel 

született, melyekre esetjogként is tekinthetünk, hiszen részletesen tartalmazzák az 

egyezményt ratifikáló országok által elért eredményeket, feltárt hiányosságokat a 

 
590 LUX ÁGNES: A gyermekjogi mozgalom fejlődése és az európai független gyermekjogi intézmények 

összehasonlító perspektívában, 2018, Doktori értekezés, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar 

Politikatudományi Doktori Iskola, Budapest, 63-64. 
591 KECSKEMÉTI EDIT: A Gyermek Jogairól szóló Egyezmény végrehajtása, in Acta Humana, Emberi 

jogi közlemények, 1992/ 9. szám 16. 
592 HERCZOG MÁRIA: A gyermekjogi egyezmény érvényesülése, in OKRI, 2012, Budapest, 129. 
593 LAMM VANDA: Néhány megjegyzés az emberi jogi tárgyú egyezmények értelmezésének sajátos 

esetéről. in Szoboszlai-Kiss Katalin – Deli Gergely (szerk.): Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály 

tiszteletére, 2013, Universitas-Győr, Győr, 300-301. 
594 Convention on the Rights of the Child [Gyermek jogairól szóló egyezmény], New York, 1989. 

november 20. Magyarországon kihirdette: 1991. évi LXIV. törvény 43. cikk 
595 Monitoring children’s rights, https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIntro.aspx 

(2020.03.20.). 
596 LUX ÁGNES: Tükör és/vagy görbe tükör? Magyarország a Gyermekjogi Bizottság előtt, in Esély, 

2015/4. szám, 6. 
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végrehajtás tekintetében.597 A Bizottság számára az ügyrendi szabályzat által lehetősége 

nyílik, kétévente általános vitanapok (general discussion day) megrendezésére, melyet egy-

egy kiválasztott, gyermekjogokat érintő aktuális témának szentel.598 A legelső általános vita 

1992-ben a gyermekek és a fegyveres konfliktusok kérdéskörét fejtette ki, majd ezt követően 

olyan fontos témákat érintettek, mint a gazdasági kizsákmányolás, az őslakos gyermekek 

jogai, a gyermekek oktatása krízishelyzetben, a nemzetközi migráció és a gyermekek 

kérdésköre, a digitális média és gyermekjogok összefüggéséről, a gyermekek és a 

környezetvédelem kérdéseiről.599  

3.ÁLTALÁNOS KOMMENTÁROK 

A szerződéseket felügyelő bizottságok az egyezményeknek egy-egy államban való 

végrehajtásán túl, ún. general recommendation-t, general comment-t, observations 

générales-t, (általános ajánlásokat, általános kommentárokat, észrevételeket, 

megjegyzéseket) is közzé tesznek.600 Az Egyezmények érdemi rendelkezéseihez fűzött 

általános kommentárok nem minősülnek a szerződések kötelező hatályú értelmezésének, 

azonban jelentős súlya van. Az általános kommentárokban megfogalmazott rendelkezések 

„az emberi jogok értelmezésének egyfajta nemzetközi standardját képzik”601.602 

A Gyermekjogi Bizottság a Gyermekjogi Egyezmény széleskörű megvalósítása 

érdekében az egyes cikkekhez általános kommentárokat készít, melyek a Bizottság 

állásfoglalását, értelmezését jelentik az egyes témakörökben. Az Egyezmény egyes 

cikkeivel összefüggésben a Bizottság olyan kérdésekben dolgozott ki általános kommentárt, 

mint az oktatás céljai, a független nemzeti emberi jogi intézmények szerepe a gyermekjogok 

előmozdításában és védelmében, a HIV/AIDS és a gyermekjogok kérdése, a 

fogyatékossággal élő gyermekek jogai, gyermekjogok a fiatalkorúak igazságszolgáltatási 

rendszerében, a gyermek meghallgatáshoz való joga, a gyermekek joga az erőszak minden 

formájával szembeni védelemre, a gyermek mindenek felett álló érdekének figyelembe 

vétele, a gyermek játékhoz és pihenéshez való joga.603  

A továbbiakban dolgozatomban a Bizottság három fő általános kommentárjának hazai 

megvalósulását vizsgálom, valamint az Egyezményben részes államok és Magyarország 

gyakorlatát hasonlítom össze. 

 

 
597 A 20. éves Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény file:///C:/Users/user/Downloads/a-20_-eves-

gyermekjogi-egyezmeny-rovid-ismertetoje%20(1).pdf (letöltve: 2020. 03. 16.). 
598 HERCZOG MÁRIA: Kézikönyv a gyermekjogi egyezmény alkalmazásához, 2009, Család, Gyermek, 

Ifjúság Egyesület, Budapest, 451. 
599 CSAPÓ ZSUZSANNA: Nemzetközi jogi védőháló a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekek 

oltalmára. PhD értekezés, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2009, 140-

141. 
600 LAMM (2013) 302.-303. 
601 LAMM Vanda: ENSZ emberi jogi szerződési bizottságok, in Lamm Vanda (szerk.): Emberi Jogi 

Enciklopédia, 2018, HVG-ORAC, Budapest, 230. 
602 Uo. 230. 
603 HERCZOG (2016) 1-2. 
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3.1.A független nemzeti emberi jogi intézmények szerepe a gyermekjogok 

előmozdításában és védelmében 

A Bizottság már egy 1996-ban közzétett ajánlásában kifejtette a gyermekvédelmi 

ombudsman létrehozására vonatkozó javaslatát, majd 2002-ben adta ki a független nemzeti 

emberi jogi intézményeknek a gyermekjogok védelmében és népszerűsítésében betöltött 

szerepéről szóló második számú általános kommentárját. Kiemeli a független nemzeti 

emberi jogi intézmények gyermekjogvédelmi feladatait az egyezmény 4. cikkéből fakadóan. 

A részes államok beszámolóit vizsgálva, a Bizottság következetesen ajánlja a független 

emberi jogi intézmények létrehozását – gyermekjogi ombudsmani hivatalét, bizottságét 

vagy biztosét.604 A korábbi javaslatához képest lazított az államok kötelezettségein, hiszen 

a kommentár többször említi a „gyermekjogi ombudsman” kifejezést, mégis hangsúlyozza, 

hogy nem a szervezet formája a meghatározó, hanem az, hogy képes legyen függetlenül és 

eredményesen vizsgálni a gyermeki jogok érvényesülését. Az általános kommentárnak célja 

volt továbbá felhívni a részes államokat, hogy a már létező intézményeiket vizsgálják felül 

az emberi jogi intézményekre vonatkozó minimum standardokat rögzítő ún. Párizsi 

Alapelveknek605 megfelelően.606 Az ENSZ 2002-ben fogadta el „A gyermekekhez igazított 

világ” (A world fit for children) címő dokumentumot, mely kimondja, hogy egy független 

ombudsmani intézmény a legalkalmasabb a gyermekjogok védelmére.607 

Európában az eltérő elnevezésű és működési modellben megvalósuló hivatalokat és 

intézményeket az European Network of Ombudsmen for Children (ENOC) azaz a 

Gyermekjogi Ombudsmanok Európai Hálózata fogja össze. A Hálózat munkájában társult 

tagként Magyarország 2012 óta az alapvető jogok biztosa révén vesz részt.608 

3.1.1.A gyermekjogi biztos intézményének alakulása hazánkban 

Hazánkban 2002 őszén a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (GYISM), illetve az 

Egészségügyi-, Szociális és Családügyi Minisztérium (ESzCsM) politikai államtitkárai egy 

esetleges ifjúsági ombudsmani hivatal felállítását fontolgatták. A GYISM az omudsmani 

hivatal létrehozását tartotta szükségesnek, indoklása szerint, független ellenőrzést biztosított 

volna a gyermekek jogainak érvényesülése érdekében. Az ESzCsM azonban inkább egy 

gyermek- és családügyi ombudsmani hivatal megvalósítását támogatta volna, hiszen úgy 

 
604 HERCZOG (2009) 45-46. 
605 Párizsban 1991-ben szervezték meg az első, kifejezetten az emberi jogok védelmére és 

elősegítésére szakosodott intézmények létrehozását célzó munkaértekezletet, mely kidolgozta az ún. 

Párizsi Alapelvek kritériumrendszerét. A Párizsi Alapelveket az ENSZ Emberi Jogok Bizottsága 

közvetítésével 1993. decemberében az ENSZ Közgyűlése is elfogadta. A Párizsi Alapelvek a Nemzeti 

Emberi Jogi Intézmények működésének elvi alapját jelentik, érdemben befolyásolva a hatáskört és 

felelősségi kört, valamint a működési struktúrát és a független és plurális működés garanciáit. 
606 GENERAL COMMENT No. 2 (2002) The role of independent national human rights institutions 

in the promotion and protection of the rights of the child 

file:///C:/Users/user/Downloads/G0245736%20(3).pdf. 
607 C. REIF , LINDA: The ombudsman, good governance and the international human rights system. 

The ombudsman for children: Human Rights Protection and Promotion, 2004, Leiden – Martinus, 

Nijhoff 298. 
608 LUX Ágnes – SZABÓ Máté – SZIKLAY Júlia: Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 

munkájának nemzetközi környezete – különös tekintettel a gyermeki jogokra (2007-2010), Külügyi 

Szemle 2010/4 97. 

file:///C:/Users/user/Downloads/G0245736%20(3).pdf
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vélte a jogrendszer meglévő formájában is képes a gyermeki jogok garantálására. 2003 

novemberében a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter gyermekjogi miniszteri megbízottat 

nevezett ki, melynek feladatkörébe tartozott a gyermekjogi miniszteri biztos intézményének 

megfelelő előkészítése.609 A miniszteri megbízott mandátuma határozott ideig, 2004. július 

1-jéig tartott, hiszen ezt követően kellett volna megkezdeni a működést, de ezt sajnos nem 

sikerült véghezvinni. 2004 elején a miniszteri biztos megkezdte az előkészítő munkát, 

melynek keretében megvizsgálta, hogy Európában milyen gyermekjogi biztosok működnek, 

milyen feladat – és hatáskörrel bírnak a gyermekjogok fejlesztése érdekében, illetve azt, 

hogy Magyarországon, hogyan épül fel a gyermekek jogainak védelmét biztosító 

intézményrendszer, ezt azonban nem követte konkrét jogszabály-tervezet elkészítése.610  

Hazánkban a gyermeki jogok védelme az alapvető jogok biztosának feladata, hiszen 

a jelenleg hatályos, egységes ombudsmani intézményt létrehozó, az alapvető jogok 

biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 1. § (2) bekezdése szerint „az alapvető jogok 

biztosa tevékenysége során – különösen hivatalból indított eljárások lefolytatásával – 

megkülönböztetett figyelmet fordít a) a gyermekek jogainak védelmére.”611 

3.1.2.A gyermekjogokat védő intézmények külföldön 

A részes államokban működő intézményeket vizsgálva megállapítható, hogy mind 

feladataikat, hatáskörüket, mind pedig létrehozásukat tekintve eltérő vonásokat mutatnak. 

Magyarországhoz hasonlóan vannak olyan államok – mint, Portugália, Grúzia, Románia – 

ahol a gyermeki jogok védelme az „általános” ombudsman feladata. Ezekben az 

országokban, gyakran arra hivatkozással ellenzik az önálló gyermekjogi biztos 

intézményének létrehozását, hogy a jogintézmény felállítása gyengítené a meglévő 

ombudsman intézményi tekintélyét. Számos példát találhatunk arra is, hogy az általános 

biztos valamely helyettese a címzettje a gyermekjogokkal kapcsolatos ügyeknek. Ezt a 

megoldást választó országokban különbség van atekintetben, hogy a helyettes ombudsmant 

az általános biztos bízza meg (pl. Dánia, Finnország, Szlovénia), vagy jogalkotói 

felhatalmazás alapján látja el a tevékenységét a gyermekjogok területén (pl. Görögország). 

Európában gyakorinak tekinthető az a megoldás, hogy a gyermekjogok védelmére független 

gyermekjogi ombudsmant hoznak létre.612 

Az intézményt a világon elsőként 1981-ben Norvégiában hozták létre. A norvég 

gyermekjogi ombudsmant a király nevezi ki, a biztos hivatalból vagy kérelemre jár el, 

független jogintézmény.613 Az ombudsman a gyermekek jogait érintő nemzeti és nemzetközi 

törvénykezés fejlesztésén munkálkodik, vizsgálatot indíthat és publikálhat a gyermekeket 

érintő témákban.614 

 
609 RÓZSÁS ESZTER: A gyermekjogok tartalma, érvényesülése és védelme. PhD értekezés Pécs, 2008. 

190. 
610 VOLLNER JUDIT: Nagyító alatt a gyermeki jogok érvényesülése - A miniszteri biztos intézménye a 

kidolgozás fázisában, Család, gyermek, ifjúság 2004/2. szám, 34. 
611 2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról 1. § (2) bekezdés. 
612 RÓZSÁS (2008) 197-198. 
613 KÖRNYEI ÁGNES: Skandinávia mint „normatív éllovas” a gyermekjogok terén. Külügyi Szemle. 

2009/4 55-56. 
614 BASSOLA Eszter: Egyes európai országok gyermekjogi ombudsmanjai, in Kovács Orsolya Ágota 

(szerk.): Gyermekjogi projekt, ÁJOB Projektfüzetek, 2009/3. szám, 42. 

http://epa.niif.hu/03400/03457/00038/pdf/EPA03457_csalad_2004_2_033-035.pdf
http://epa.niif.hu/03400/03457/
http://epa.niif.hu/html/vgi/ujepa_kardex.phtml?aktev=2004&id=03457
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Lengyelországban 2000-ben hozták létre a gyermekjogi ombudsman intézményét, 

(Commissioner for Children’s Rights), független, jogállását tekintve a parlamenthez 

kötődik, az eléjük terjesztett éves beszámolóját köteles nyilvánosságra hozni. Személyét a 

törvényhozás választja és mentelmi joga illeti meg.615 

Az Egyesült Királyságban a gyermekjogi ombudsmani szervezet (Children’s Rights 

Commissioner) 2005-ben kezdte meg működését, azonban nem rendelkezik a nemzetközi 

követelmények szerinti erős jogosítványokkal, további problémaként mutatkozik, hogy 

hivatalának függetlensége is megkérdőjelezhető. A hiányosságok kiküszöbölése érdekében, 

jelentős törekvés mutatkozik arra, hogy feladatait összehangolják az Egyezmény 

rendelkezéseivel.616 

3.1.3.Szükség van-e gyermekjogi ombudsmanra? 

Látva a magyarországi és külföldi szabályozást, felmerül a kérdés, hogy szükség van-e 

gyermekjogi ombudsmanra hazánkban? Mely számos kérdést hordoz magában: Miért csak 

a gyermekek jogait illeti meg egy szakosított ombudsman felállítása? Egy szakosított 

ombudsman lenne vagy más jogterület fokozottabb védelme érdekében további szakosított 

biztosokat intézményesítene hazánk? A hatáskörmegosztásból eredően a szakosított szerv, 

hol helyezkedne el a hierarchiai létrán?  

Annak ellenére, hogy a gyermeki jogok védelmére léteznek ugyan jogvédelmi 

eszközök hazánkban, mégis úgy gondolom éppúgy, mint számos európai országban, 

Magyarországon is szükség lenne egy független, ombudsmani intézményre. A hazai 

ombudsman rendszert a 2012-ben hatályba lépett Alaptörvény lényegesen megváltoztatta. A 

korábbi szakombudsmanok, azaz a több biztost elismerő rendszerből egy általános biztost 

intézményesítettek. Az ombudsmani intézményrendszer átalakításával nem érvényesül az 

ügyteher megosztása, minden feladat egy kézben összpontosul, melynek feloldása 

szempontjából is előnyös lenne egy gyermekjogi ombudsman létrehozása.617  

A gyermekjogok biztosítása és védelme egy olyan biztos kezében összpontosulna, aki 

kizárólagosan ezen jogterület fejlesztését látná el. Nem lenne más jogterület védelme a 

hatáskörében, így csak a gyermekek helyzetére, jogaira és esetleges válsághelyzetükre tudna 

koncentrálni. Így az általános jogvédelemmel foglalkozó biztos a gyermekjogokon kívül 

elláthatna minden olyan védelmi mechanizmust, melyet a törvényalkotó a feladat- és 

hatáskörébe utalt.618 

Ahogy már korábban is rámutattam felmerülhet a kérdés, hogy egy szakosított 

ombudsman lenne vagy további szakosított biztosokat intézményesítene hazánk? 

Természetesen nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy az ombudsmanok túlságosan 

nagy száma a jogintézmény kiüresedését eredményezheti. Ezért úgy gondolom olyan 

jogterületeket célszerű ombudsmani oltalomban részesíteni, melyek a jogaikat kevésbé 

képesek önállóan képviselni, valamilyen szempontból kiszolgáltatott emberekhez, illetve 

 
615 BASSOLA: i.m. 40-41. 
616 RÓZSÁS (2008): i.m. 203-204. 
617 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 30. cikk. 
618  SIMON MERCÉDESZ: A gyermekjogokért felelős szakosított ombudsman létjogosultsága 

Magyarország alkotmányos rendjében https://arsboni.hu/a-gyermekjogokert-felelos-szakositott-

ombudsman-letjogosultsaga-magyarorszag-alkotmanyos-rendjeben/#_ftnref1 (letöltve: 2020. 

szeptember 02.). 

https://arsboni.hu/a-gyermekjogokert-felelos-szakositott-ombudsman-letjogosultsaga-magyarorszag-alkotmanyos-rendjeben/#_ftnref1
https://arsboni.hu/a-gyermekjogokert-felelos-szakositott-ombudsman-letjogosultsaga-magyarorszag-alkotmanyos-rendjeben/#_ftnref1
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azok csoportjához tartoznak, valamint, melyekkel kapcsolatban hazánkban más államokhoz 

képest lemaradás figyelhető meg.619 Úgy gondolom, a gyermekjogok olyan jogcsoportot 

jelentenek, amelyek mindkét követelménynek teljeskörűen megfelelnek.  

Amennyiben a gyermekek számára biztosítani szeretnénk szakosított ombudsmant, 

ahhoz újabb Alaptörvény módosítás, a 30. cikk átalakítása válna szükségessé. Fel kellene 

bolygatni az állóvizet, mely azt jelentené, hogy vissza kellene térni a 2012 előtti állapothoz, 

melyben a jogalkotó elismerte a szakombudsmanok létét. Ha a módosítás megvalósulna 

újabb kérdéseket vetne fel, az új ombudsmannak a hatásköreit és feladatait a hatályos 

törvény megfelelő fejezetébe delegálnánk, vagy akár egy teljesen új rá vonatkozó törvényt 

hoznának, melynek segítségével az intézményrendszer részévé tennék őt.620 

3.2.A fogyatékossággal élő gyermekek jogai 

A Gyermekjogi Egyezmény az első olyan emberi jogi szerződés, mely külön hivatkozással 

rendelkezett a fogyatékosságról – a megkülönböztetés mentességről szóló 2. cikkében – 

valamint külön részt szentelt a fogyatékossággal élő gyermekek jogainak.621 A Bizottság 

2006-ban fogadta el „A fogyatékossággal élő gyermekek jogai” című 9. számú általános 

kommentárt.622 Célja, hogy az egyezmény valamennyi rendelkezését átfogóan, útmutatást 

nyújtson és segítse a részes államokat a fogyatékossággal élő gyermekek jogainak és 

jólétüknek előmozdításában. A Bizottság kiemeli, hogy nem a fogyatékosságuk képezi a 

legfőbb akadályt, hanem társadalmi, hozzáállásbeli és fizikai akadályok együttese, melyet a 

fogyatékossággal élő gyermekek nap mint nap átélnek.623 

Hazánkban az Országgyűlés az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának ajánlásaival 

összhangban - amelyekben a bizottság egy gyermekekre vonatkozó nemzeti cselekvési terv 

kidolgozására szólított fel - elfogadta a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiát, 

2007-2032. A stratégia legfőbb célkitűzése a gyermekeknek szóló szolgáltatások fejlesztése 

- és a fogyatékossággal élő gyermekek és családjaik helyzetének javítása. 2011. 

decemberében egy új kormányhatározat beépítette a stratégiát a 2011–2020-ra szóló 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiába. Kiemelt célja a területi hátrányok és a 

megkülönböztetés eredményes leküzdése.624 

3.2.1.A fogyatékossággal élő gyermekeket érintő sajátos kérdések 

Hazánkban a fogyatékossággal élő gyermekek védelmét több jogi aktus is garantálja. 

Magyarország hátrányos helyzetű részein élő gyermekek és családjaik számára sok esetben 

az alapvető egészségügyi és szociális szolgáltatások igénybevétele is mérhetetlenül nagy 

 
619 RÓZSÁS (2008): i.m. 14. 
620 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.). 
621 Gyermek jogairól szóló egyezmény, New York, 1989. november 20. Magyarországon kihirdette: 

1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt 

Egyezmény kihirdetéséről Hatályba lépett: 1991. november 22. 23. cikk. 
622GENERAL COMMENT No. 9 (2006) The rights of children with disabilities 

file:///C:/Users/user/Desktop/Tdk/G0740702.pdf. 
623 HERCZOG (2009): i.m. 237. 
624 47/2007. (V. 31.) OGY határozat a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007-

2032. 
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problémát jelent.625 Jogi védelmüket egyrészt az Alaptörvény626 írja elő, mely kimondja a 

fogyatékosságon alapuló megkülönböztetés tilalmát, illetve más törvények627 is garantálják 

azt. A jogi keret összhangban van a Gyermekjogi Egyezménnyel, ennek ellenére a gyakorlati 

végrehajtás esetenként nehézkes. A problémát hazánkban a fogyatékossággal élő gyermekek 

társadalom általi befogadása, valamint az általános oktatáshoz való hozzáférése jelenti.628 

A fogyatékossággal élő gyermekeknek ritkán, vagy szinte egyáltalán nincs 

lehetőségük a társadalmi részvételre, hiszen a tévhitek, a társadalmi és közösségi előítéletek 

miatt akadályokba ütköznek. Írországban, működik egy fiatalokból álló tanácsadó testület, 

melynek fogyatékos gyermekek is tagjai, ez az úgynevezett Ifjúsági Tanács, mely 

kidolgozott egy jó gyakorlatot a társadalmi részvételre vonatkozóan. Létrehoztak egy 

fórumot a fiataloknak, akik így helyi és országos témákban is megszólalhatnak. További jó 

gyakorlatként említhető a Wales-ben létrehozott Mencap Cymru elnevezésű szervezet, 

hiszen 15-25 év közötti értelmi fogyatékos fiatalok számára egy programot vezettek be, mely 

a társadalmi részvételt biztosítja számukra. Jó példája annak a lehetőségnek, hogy a 

társadalmi tudatosság formálása az értelmi fogyatékos gyermekek részéről is megvalósulhat 

helyi és országos politikai folyamatokban egyaránt, például egy petíció kidolgozása révén. 

Magyarországon bár kifejezetten gyermeknyelven készített honlap segíti őket abban, hogy 

a rossz bánásmód és visszaélés esetén az alapvető jogok biztosához fordulhassanak, a 

fogyatékossággal élő gyermekek nem tudnak egyenlő mértékben részt venni a 

társadalomban.629 

Az egészségügy az oktatáshoz hasonlóan, szintén egy olyan terület, ahol jelentősen 

nagy eltérések adódnak az egyes országok között. Amikor az egészségügy általános 

lefedettsége meglehetősen alacsony, akkor az értelmi fogyatékossággal élő gyermekek 

esetében a szülők vállalják a felmerülő költségek biztosítását az egészségügyi szolgáltatások 

igénybevételére, mely meglehetősen nagy terhet ró rájuk. Ausztria és Franciaország, a 

fogyatékossággal élő gyermekek számára magas színvonalú egészségügyi szolgáltatást 

biztosít, ellentétben Bulgáriával, ahol már az is nagy erőfeszítéseket jelent, hogy minden 

gyermek az állami egészségbiztosítási rendszerbe kerüljön. Magyarországon a magas 

színvonalú egészségügyi ellátáshoz szükséges feltételek hiányoznak, ezt különösen a 

fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok érzik. Az egészségügyi infrastruktúra 

elégtelensége és a szakemberek hiánya meglehetősen megnehezíti a fogyatékossággal élő 

gyermekek egészségügyi ellátáshoz való jogának megfelelő és tényleges megvalósulását.630 

 

 
625 BÉNDEK JULIANNA: Országjelentés Magyarországról - a "Fogyatékossággal élő gyermekekkel 

foglalkozó tagállami szakpolitikákról" szóló tanulmányhoz, 2013, Európai Unió, Brüsszel, 6. 
626 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.). 
627 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 2003. évi CXXV. 

törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, 2011. évi CXC. törvény a 

nemzeti köznevelésről 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről. 
628 BÉNDEK: i.m. 6-7. 
629 LATIMIER, CAMILLE –ŠIŠKA, JAN: Children’s rights for all! Implementation of the United Nations 

Convention on the Rights of the Child for children with intellectual disabilities, 2011, Inclusion 

Europe, Brussels, 10-31. 
630 WOODIN, SARAH: A charm módszertan kisérleti alkalmazása a monitorozások eredményei: 

Bulgária, Csehország, Magyarország és az Egyesült Királyság, 2017, 20-35. 
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3.2.2.Oktatás-nevelés 

Fontosnak tartom kiemelni a fogyatékossággal élő gyermekek lehetőségeit az oktatás 

igénybevételére, hiszen az Egyezményben részes államok által a végrehajtásról közzétett 

statisztikák közül, a legtöbb adat az oktatáshoz kapcsolódik, így e terület vizsgálata és 

megismerése segítségünkre lehet, hogy átfogóbb képet kapjunk az államok gyakorlatáról. A 

nemzeti beszámolókat vizsgálva megállapítható, hogy a jogszabályok bizonyos fokig 

rendelkeznek az inkluzív nevelésről.631 Az inkluzív nevelés gyakorlatban történő 

megvalósítása az államok többségében messze van még a kielégítő helyzettől. Az országok 

mindegyike tett már lépéseket a „mainstream”632 oktatás inkluzívvá tételében, de mégsem 

érték el azt, hogy minden gyermek számára ténylegesen elérhetővé is váljon.633  

Fontos kiemelni, hogy az adatok országonként heterogének. Néhány ország 

beszámolója alapján, mint például az Egyesült Királyság, Litvánia és Spanyolország 

szembetűnő, hogy az értelmi fogyatékossággal élő gyermekek többségét mainstream 

iskolákba integrálják, viszont a súlyos halmozott fogyatékossággal élő gyermekek továbbra 

is szegregált iskolákban tanulnak.634 Ausztriában az inkluzív nevelés-oktatási jogszabályok 

attól függően változnak, hogy melyik tartományban vagyunk, hiszen néhány közülük 

gyakorlatilag felhagyott a szegregált oktatással, más tartományok pedig csak most kezdik 

felfedezni ezt a területet.635 Hollandiában a fogyatékossággal élő gyermekek nagyobb 

hányada speciális iskolában tanul. Belgiumban a halmozott fogyatékossággal élő gyermek 

döntő többsége, nem is jár iskolába, helyette iskolába nem járó gyermekek számára 

fenntartott nappali intézményeket vesznek igénybe.636 

A „school for all” – azaz a „mindenki iskolája” – mozgalom évtizedes 

hagyományokkal bír az európai társadalmakban. Lényege és egyben végső célja a 

kirekesztettség, a negatív diszkrimináció visszaszorítása az egész társadalomban, de 

különösen az iskolákban.637 Az integráció eltérően valósul meg az egyes államokban, a 

meglehetősen változtaos jogi, szakmai, tartalmi szabályozása miatt.638 Abban viszont közös 

vonást mutatnak, hogy lehetőséget biztosítanak a fogyatékossággal élő gyermekek iskolai 

nevelésére, ám hogy ezt a többiekkel együtt vagy esetleg külön valósítják meg, szintén 

eltérés figyelhető meg.639 

 
631 Az inkluzív nevelés célja azonban a sokféleség felismerése és megóvása, a megkülönböztetés 

elleni küzdelem; olyan iskola létrehozása, amely mindenki számára elérhető. 
632 mainstream= „főáram”, többség által elfogadott irányzat. 
633 LATIMIER, CAMILLE –ŠIŠKA, JAN: (2011) 17-18. 
634 Egyenlő jogokat minden gyermeknek! A Gyermek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény végrehajtása 

az értelmi fogyatékossággal élő gyermekek érdekében Európai jelentés. 21-23. o. http://inclusion-

europe.eu/wp-content/uploads/2015/03/HU.pdf (letöltve: 2020. szeptember 10.). 
635 STADLER, ANDREAS: Die Rechte von Kindern mit Behinderung – Veränderungen durch das 

Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention, in Diskurs Kindheits- und Jugendforschung 

2017/2. szám, 194-195. 
636 LATIMIER, CAMILLE –ŠIŠKA, JAN: (2011) 17. 
637 RÉTHY ENDRÉNÉ: A speciális szükségletű gyermekek nevelése, oktatása Európábaan, in Magyar 

Pedagógia 2002/3. szám 281–300. 
638 NÉMETHNÉ TÓTH ÁGNES: Tanári Attitűdök És Inkluzív Nevelés, Magyar Pedagógia, 2009, 109. 

évf. 2 sz. 107. 
639 HALÁSZ GÁBOR: A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása: európai politikák és hazai 

kihívások, in Új Pedagógiai Szemle, 2004/2. szám, 28–37. 

http://inclusion-europe.eu/wp-content/uploads/2015/03/HU.pdf%20(letöltve:%202020
http://inclusion-europe.eu/wp-content/uploads/2015/03/HU.pdf%20(letöltve:%202020
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Romániában, a 90-es években a legtöbb sajátos nevelési igényű gyermek a többségi 

iskolákhoz hasonlóan működő, speciális iskolában tanult. Az integrált oktatás határozott 

fejlődése az ezredforduló körül indult el. A román kormány 2005-ben rendelte el, hogy 

minden megyében hozzanak létre az inkluzív nevelést segítő iskolaközpontokat, melyeknek 

feladata a többségi iskolában tanuló fogyatékossággal élő gyermekek ellátásának segítése.640 

Az integráció Bulgáriában a 90-es évek végén indult meg, majd a 2002-es közoktatási 

törvény hozott áttörést az integrált nevelés óvodai és iskolai bevezetésével. Egy évvel 

később egy kormányhatározattal elfogadták a fogyatékos gyermekek védelmének nemzeti 

stratégiáját, melynek legfőbb célja a modellváltás volt, ezen belül pedig a gyermek speciális 

elhelyezése, az oktatás minőségi javítása, valamint a családgondozás. Jelenleg Bulgáriának 

saját nemzeti programja van az inkluzív nevelés létrehozására.641  

Törökországban a 90-es évek statisztikái szerint az oktatáspolitika és a közoktatási 

gyakorlat között mennyiségi és minőségi kétségek is felmerültek.642 Törökország jelentős 

előrelépése az intézményesítés terén figyelhető meg, ugyanis kiemelkedő a bentlakásos 

gondozásban élő gyermekek számának csökkenése, viszont a török oktatáspolitika 

cselekvési programjainak alapvető, mégpedig rendszerszintű problémákat kell a jövőben 

megoldaniuk, például a tankötelezettség teljes körűvé tételét, a közoktatási intézmények 

számának növelését, eltörölni a kettős – azaz nemek közötti vagy fogyatékosság szerinti – 

oktatási rendszert.643 

Szlovákiában a gyermekeknek a szülő döntésétől függően lehetőségük van normál 

vagy speciális oktatásban részt venni. A szülők gyakran azért íratják speciális iskolába a 

gyermeküket, mert csak ott látják biztosítottnak a megfelelő oktatást a gyermek számára. 

Ugyanis a normál oktatási intézmények legnagyobb hiányossága, hogy nem biztosítanak 

személyi segítőt a fogyatékos gyermekek számára. Mindezek alapján a szülők tényleges 

választási lehetősége megkérdőjelezhető.644 

Az utóbbi években – nyugati mintára: USA, skandináv országok, Egyesült Királyság, 

Olaszország – hazánkban is érződik a törekvés, hogy megszűnjön a sérült és ép tanulók 

közötti hátrányos megkülönböztetés, az óvodákban és az iskolákban is nevelkedjenek együtt 

a gyermekek, megismerjék és tolerálják egymás másságát, megtanulják az együttélés 

szabályait.645 Az együttnevelés lehetősége mellett a hazai közoktatási szabályozás 

hangsúlyosan az 1993. évi LXXIX. törvény646 2003. évi módosítása állt ki.  

 
640 BERSZÁN LÍDIA: Jogok és esélyek. A fogyatékos gyerekek/fiatalok helyzete és lehetőségei 

Romániában – longitudinális kutatás, in Erdélyi Társadalom, 2012/2. szám, 32-33. 
641 SARAH: (2017) 19. 
642 SAKIZA, HALIS: The route to ‘inclusive counselling’: counsellors’ perceptions of disability 

inclusion in Turkey, in International Journal of Inclusive Education, 2014, 253-254. 
643 Everybody counts A situation analysis of the inclusion of children with disabilities in the Western 

Balkans and Turkey 21. 

https://www.unicef.org/eca/media/5361/file/Children%20with%20Disabilities%20in%20Western%

20Balkans%20and%20Turkey%202018.pdf (letöltve: 2020. szeptember .25.). 
644 ŠUKOLOVÁ, DENISA: Social Representations of Inclusive School from the Point of View of Slovak 

Education Actors, in New Educational Review, 2018, 248-249. 
645 BÁNFALVY CSABA: A fogyatékos emberek iskolai integrációjáról (A magyarországi integrációs 

folyamat és helyzet), in Esély, 2009/2. szám 3-4. 
646 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. 

https://www.unicef.org/eca/media/5361/file/Children%20with%20Disabilities%20in%20Western%20Balkans%20and%20Turkey%202018.pdf
https://www.unicef.org/eca/media/5361/file/Children%20with%20Disabilities%20in%20Western%20Balkans%20and%20Turkey%202018.pdf
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Hazánkban akadályokat képez a köznevelési törvény647 szabályozása, hiszen nem írja 

elő az 5 évesnél fiatalabb, fogyatékossággal élő gyermekek óvodai nevelését vagy 

gondozását. Ezáltal a gyakorlatban a csecsemők és az 5 év alatti gyermekek korai fejlesztése 

problémás. Az 5 évnél idősebb, súlyos vagy halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő 

nevelés-oktatása megvalósulhat speciális oktatási intézményekben, otthon vagy abban az 

intézményben, ahol a gyermek él, ennek következtében sok gyermek kimarad az 

intézményesített oktatásból, és otthon marad.648 

A Bizottság szorgalmazta, hogy Magyarország tegyen fokozott erőfeszítéseket a 

fogyatékossággal élő gyermekek integrált oktatási rendszerének kialakítása érdekében. 

Hazánkban pozitívumként kiemelendőnek tartom az integráció területén örvendetes civil 

társadalmi kezdeményezést, a Down Egyesület által indított „Mindenkinek becsengettek!” 

projektet. A későbbiekben határokon átnyúló együttműködési programmá alakult hazánk 

részvételével. Legfőbb célja, hogy a differenciált tanítási módszerek alkalmazásával a 

fogyatékossággal élő gyermekek számára elérhetővé tegye az oktatást. A program eddigi 

eredményei pozitív képet mutatnak, hiszen a vártnál kisebb különbségeket tapasztaltak a 

sérült és ép gyermekek között. Módszertanilag megoldható volt számukra az együttdolgozás, 

eszközrendszerük is megfelelő volt, valamint a programban részt vevő pedagógusok sérült 

gyermek iránti attitűdje is meglehetősen előremutatónak minősült.649 

Az oktatáshoz való jog biztosítása érdekében két fő elem megléte elengedhetetlen, 

mégpedig a hátrányos megkülönböztetés tilalma és az észszerű alkalmazkodás biztosítása, a 

másik pedig az inkluzív oktatás megvalósítása. Az észszerű alkalmazkodás elve alapköve az 

inkluzív oktatás megteremtésének.650 Az észszerű alkalmazkodás, a klasszikusan tilalmat 

deklaráló diszkriminációs tényállásoktól eltérően pozitív, tevőlegesen megvalósítandó 

kötelezettséget jelent, melynek értelmében a fogyatékossággal élő személyeket nem 

„betegként” kezeli a környezete, hanem másokkal azonosan. A diszkrimináció tehát abban 

az esetben valósul meg, ha az észszerű alkalmazkodás követelménye elmarad. Az ésszerű 

alkalmazkodás gyakorlati érvényesüléséhez elengedhetetlen, hogy fogalma és szankció 

rendszere törvényi szinten is szabályozva legyen hazánkban.651  Véleményem szerint 

Horvátország jó gyakorlat abban a tekintetben, hogy a horvát jogszabályok értelmében az 

inkluzív oktatás hiánya/észszerű alkalmazkodás, diszkriminációt valósít meg.652 

A hivatalos magyar álláspont szerint a fogyatékossággal élő gyermekeknek 

elsődlegesen az általános rendszerű oktatásban kellene részt venniük, ennek ellenére a 

fogyatékossággal élő tanulók többsége mégis speciális iskolában tanul. Ennek fő oka az 

 
647 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 
648 BÉNDEK: i.m. 34-35. 
649 KISARI KÁROLY: Mindenkinek Becsengettek! Down Egyesület Nyíregyháza, 2011, 19-23. 
650 MIKOLA ORSOLYA IRÉN: A fogyatékossággal élő személyek jogvédelme a fogyatékosjogi ensz-

egyezményben különös tekintettel a fogyatékosság és az észszerű alkalmazkodás fogalmára valamint 

az Amerikai Egyesült Államok, az Európa Tanács és az Európai Unió kapcsolódó esetjogára, Doktori 

értekezés, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Budapest, 

2017, 64-65. 
651 NAGY-NÁDASDI ANITA ROZÁLIA: Az észszerű alkalmazkodás elmélete és gyakorlata, MEOSZ. 

2020, 63-67. 
652 MIROŠEVIĆ, JASNA KUDEK: Inclusive education in Croatia, in Regional Preparatory Workshop on 

Inclusive Education Eastern and South Eastern Europe, in UNESCO International Bureau of 

Education, Sinaia, Romania, June 2007, 12. 
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alulfinanszírozottság, a társadalom részéről a fogyatékossággal élő személyekkel szembeni 

megértés hiánya és a tanárok nem megfelelő képzése. Véleményem szerint a hazai helyzet 

javítása érdekében szükséges lenne a tanítók és az óvónők számára megfelelő képzést 

nyújtani a fogyatékossággal élő gyermekek nevelésére. Indokoltnak tartom a speciális 

iskolák és általános iskolák összevonását egy közös rendszerbe. Amennyiben a gyermeknek 

nincs fogyatékossága, a szülő választhat, melyik iskolába szeretné beíratni őt, a 

fogyatékossággal élő gyermekek szüleinek viszont csak korlátozottan van joguk az iskola 

megválasztására. A problémák között arra is fontos felhívni a figyelmet, hogy a 

fogyatékossággal élő gyermekek számos más akadállyal is szembesülnek, például a 

hozzáférés terén, ha az iskola nem akadálymentes, azaz nincsenek rámpák és felvonók, 

akkor a mozgáskorlátozott gyermekek a gyakorlatban nem tudnak normál iskolába járni, 

tehát ezt a szempontot is érdemes lenne az iskolák kialakítása során szemügyre venni az 

egyenlő esélyek megteremtéséhez. 

3.3.Gyermeki jogok a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerében 

A Bizottság 2007-ben fogadta el a 10. számú, „A gyermekek jogai a fiatalkorúakat illető 

igazságszolgáltatásban”653 című általános kommentárt. A Gyermekjogi Egyezmény 

fiatalkorúakat védő igazságszolgáltatásról szóló rendelkezései gyermekekre vonatkoznak, 

akik az Egyezmény alkalmazásában a 18 éven aluliakat jelentik. A hátrányos 

megkülönböztetés minden formájától mentesen, tisztességes eljárást kell biztosítani a 

gyermekek számára. Nem szabad büntetni őket az olyan magatartás-problémák miatt, mint 

a csavargás, az iskolakerülés, a szökés és egyéb hasonló cselekmények, hiszen ezek sokszor 

lelki vagy szociális-gazdasági problémák következményei, ezért e magatartás-formákat 

gyermekvédelmi intézkedésekkel kell kezelni. A szabadságvesztést csak végső eszközként 

szabad alkalmazni, a lehető legrövidebb időtartammal, ugyanis negatívan hatnak a gyermek 

harmonikus fejlődésére és súlyosan hátráltatják őket a társadalomba való 

visszailleszkedésben. Az eljárás minden pontján tiszteletben kell tartani a gyermekek azon 

jogát, hogy elmondhassák a véleményüket.654 Az általános kommentár kitér arra is, hogy a 

gyermekek fogvatartásáról a felnőtt korúaktól elkülönítetten kell gondoskodni, hiszen a 

felnőtt korú elítéltekkel történő elhelyezésük veszélyeztetné a reintegrációjuk lehetőségét, 

valamint a bűnismétlésre is hatást gyakorolhat.655  

3.3.1.Mitől válik gyermekközpontúvá az igazságszolgáltatás? 

A „Gyermekközpontú igazságszolgáltatás” a gyermekek jogainak tiszteletben tartását és 

hatékony érvényesítését hivatott biztosítani. Jellemzői különösen az igazságszolgáltatáshoz 

való hozzáférés, a gyermek életkorának megfelelő, gyors és az emberi méltóságot 

tiszteletben tartó, a gyermeki jogokat elismerő rendszer. Egy gyermek az 

igazságszolgáltatásban különböző eljárási pozícióban vehet részt, mint áldozat, sértett, tanú, 

veszélyeztetett vagy családból kiemelt gyermek, vagy egy büntetendő cselekmény 

elkövetője. Polgári ügyekben leggyakrabban a családjogi viták során kerülnek kapcsolatba 

 
653 GENERAL COMMENT No. 10 (2007) Children’s rights in juvenile justice 

(elérhető: file:///C:/Users/user/Downloads/G0741351%20(1).pdf ). 
654 HERCZOG: (2009) 426-428. 
655 FAIX NIKOLETTA: A gyermeki jogok kialakulása a nemzetközi jogban és az igazságszolgáltatásra 

gyakorolt hatásuk, Eljárásjogi Szemle, 2016/4. szám 14-15. 

file:///C:/Users/user/Downloads/G0741351%20(1).pdf
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az igazságszolgáltatással, így a szülők válása és a gyermek egyik szülőnél vagy másnál való 

elhelyezése esetén is biztosítani kell a gyermek jogainak érvényesülését.656 A továbbiakban 

be szeretném mutatni Magyarország által tett főbb lépéseket a hazai igazságszolgáltatás 

gyermekközpontúvá tételének érdekében. 

Hazánkban kormányzati szinten 2012-ben kezdődtek olyan intézkedések, melyek a 

nemzetközi kötelezettségek teljesítését voltak hivatottak szolgálni. 2012 a gyermekközpontú 

igazságszolgáltatás éve volt, hiszen ekkor választotta az ombudsman projektmunkájául a 

gyermekközpontú igazságszolgáltatást, ekkortól kezdték létrehozni a gyermek meghallgató 

szobákat, valamint ekkor fogadták el a 2012. évi LXII. törvényt657, mely több törvényt 

módosított az igazságszolgáltatás gyermekközpontúvá tétele érdekében. A 2012.évi LXII 

törvénnyel módosításra került többek között – a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. 

törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény – a büntetések és 

intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi II. törvényerejű rendelet,  a büntetőeljárásról 

szóló 1998. évi XIX törvény. Az említett jogszabályok napjainkra már hatályon kívül 

helyeződtek, de az új jogszabályokba beépülve a módosítások továbbra is megjelennek.658 

A Kormány programjához kapcsolódva az Országos Bírósági Hivatal Elnöke 

létrehozta a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Munkacsoportot, melynek célja, hogy a 

gyermekek érdekei és jogai polgári és büntető ügyekben egyaránt hatékonyabban 

érvényesüljenek függetlenül attól, hogy az eljárásban milyen minőségben vesznek részt.659 

Feladatait a bírák képzési rendszerének kidolgozásában, az eljárásokban érintett kiskorúak 

részére szóló tájékoztatások kiadásában, fejlesztések ösztönzésében, így különösen a 

gyermekmeghallgató szobák és jogalkotás kezdeményezésére irányuló javaslattételben 

állapította meg.660 A Munkacsoport a kitűzött feladatokból jó néhányat sikeresen meg is 

valósított. A bírók számos képzésen és konferencián vettek részt a Magyar Igazságügyi 

Akadémián és a bíróságokon. Megrendezésre került „A gyermekközpontú 

igazságszolgáltatás büntető és polgári jogi aspektusai című konferencia”, a büntető és 

családjogi bírák számára. A Fővárosi Törvényszék területén eljáró családjogi bírák intenzív 

képzésen vettek részt 2015-ben februártól egészen decemberig havi rendszerességgel.661 A 

Munkacsoport kidolgozta a kiskorúak idézéshez használatos formanyomtatványokat és 

 
656 KERTÉSZ ANNA: Gyermekközpontú igazságszolgáltatás – itthon és Európában. 

http://www.csagyi.hu/kiadvanyok/folyoirat/item/693-gyermekkozpontu-igazsagszolgaltatas-

%E2%80%93-itthon-es-europaban (letöltve: 2020. szeptember 30.). 
657 2012. évi LXII. törvény a gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról. 
658 SEBŐK TAMÁS: A gyermekközpontú büntető igazságszolgáltatás. Valóban gyermekközpontú? 

Vagy inkább gyermekbarát? Büntetőjogi tanulmányok, 2016, 197. 
659 BENCZE-BÓZSÁR STELLA: A gyermekbarát igazságszolgáltatás gyakorlati érvényesülése. 9.  

https://docplayer.hu/68410052-Dr-bencze-bozsar-stella-a-gyermekbarat-igazsagszolgaltatas-

gyakorlati-ervenyesulese.html (letöltve: 2020. szeptember 29.). 
660 FRECH ÁGNES: Az Országos Bírósági Hivatal Gyermekbarát Igazságszolgáltatás 

Munkacsoportjának tevékenysége – kérdések és új irányok Lux Ágnes projektvezető AJBH 

Gyermekbarát Igazságszolgáltatás Az Ombudsman Szemszögéből 2013/1. szám 253-254. 
661 KOVÁCS ALEXANDRA: A gyermekbarát igazságszolgáltatás, Jogi Fórum, Nyíregyháza, 2016, 17-

18. 

http://www.csagyi.hu/kiadvanyok/folyoirat/item/693-gyermekkozpontu-igazsagszolgaltatas-%E2%80%93-itthon-es-europaban
http://www.csagyi.hu/kiadvanyok/folyoirat/item/693-gyermekkozpontu-igazsagszolgaltatas-%E2%80%93-itthon-es-europaban
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hozzájuk kapcsolódó tájékoztatást, valamint a bíróságok honlapján a „Gyermekközpontú 

Igazságszolgáltatás” almenüjét.662  

3.3.2.A gyermekbarát kihallgató szobák és a Barnahus 

A nemzetközi kötelezettségvállalások teljesítésének remek példája a magyar büntetőeljárási 

rendszerben a gyermek meghallgató szobák kialakítása. Hazánkban a gyermekbarát 

igazságszolgáltatás jegyében történt első lépés a rendőrség nyomozóhatóságainál létesítendő 

gyermek meghallgató szobák kialakításáról szóló 32/2011. (XI.18.) KIM rendelet jelenti.663 

A gyermek meghallgató szoba, a Gyermekközpontú igazságszolgáltatás részeként kialakított 

olyan helyiségek, ahol kiskorúak meghallgatása speciális, az ő igényeik szerint kialakított 

barátságos környezetben zajlik. Igénybevételükre elsősorban a büntető ügyekben kerül sor, 

ahol a kiskorút, mint áldozatot, vagy tanút hallgatják meg, de a polgári peres és családjogi 

eljárásokban is egyre nagyobb számban merül fel az igény a kiskorú meghallgatását segítő 

helyiség létrehozására.664 

A gyermek meghallgató szobák egyben játszószobaként is funkcionálnak, hiszen 

játékokat, gyermekeknek való bútorokat, valamint a meghallgatások hatékony 

lefolytatásához szükséges tárgyi feltételeket, mint például kamerákat biztosítnak. Célja, 

hogy csökkentsék az áldozatként, illetve tanúként kikérdezett gyermekeknek a bírósági 

eljárások okozta stresszt azáltal, hogy barátságos környezetet teremtenek a rideg hivatali 

helyiségek helyett. Segítik a gyermekeket abban, hogy minél kisebb lelki terhet jelentsen 

számukra az átéltek felidézése. Ezen feltételek biztosítása kiemelten fontos, ugyanis, ha egy 

gyermek oldottabb, barátságosabb környezetben, kötetlen beszélgetés formájában mesél az 

őt ért támadásról, remélhetőleg nem érinti olyan mélyen a felelevenítés, ennek köszönhetően 

jobban megnyílik, a több információ pedig az eljárás eredményességét segítheti.665 

A gyermek meghallgató szobákra vonatkozó rendelet666 értelmében a meghallgató 

szobák létrehozása csak a rendőrkapitányságok illetékességi területén kötelező, az OBH a 

Gyermekbarát Igazságszolgáltatás program keretén belül viszont célul tűzte ki, hogy minden 

hét főnél nagyobb létszámmal működő bíróságon ki kell alakítani. A meghallgató szoba 

esetében követelmény, hogy azokban kép- és hangfelvétel készítésre és rögzítésére alkalmas 

technikai eszközöket biztosítsanak. Célja, hogy a gyermek meghallgatására csak egyszer 

kerüljön sor a büntetőeljárás egésze során, a felvétel ugyanis bizonyítási eszköz, mely a 

tárgyaláson is felhasználható, így elkerülhető, hogy a gyermekkorú tanú újra egy megterhelő 

 
662 Bírák családjogi képzése: főszerepben a gyermekjogok 

https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/birak-csaladjogi-kepzese-foszerepben-gyermekjogok 

(letöltve: 2020. október 05.). 
663 GYURKÓ SZILVIA: Gyermekbarát igazságszolgáltatás, Kriminológiai Tanulmányok 49. Országos 

Kriminológiai Intézet, 2012, 114. 
664 SEBŐK (2016): i.m. 199-201. 
665 KOMP BÁLINT JÁNOS: A gyermekek védelme a büntető igazságszolgáltatásban – különös 

tekintettel a gyermekbarát igazságszolgáltatás nemzetközi és hazai eredményeire. in. Kecskés Gábor 

(szerk.): Doktori Műhelytanulmányok 2015. Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi 

Doktori Iskola Győr, 2015, 100-102. 
666 13/2018. (VI. 12.) IM rendelet a különleges bánásmódot igénylő személy részvételét igénylő 

eljárási cselekmény elvégzésére szolgáló rendőrségi helyiség kialakításáról, működtetéséről és a 

használata ellenőrzéséről. 
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eljárásnak legyen kitéve.667 A Bizottság pozitív értékelést fogalmazott meg a hazai 

gyermekbarát kihallgató szobákkal kapcsolatban. Ellenben negatívumként értékelte, azt a 

problémát, hogy a gyermekek környezete melyben élnek, sokkal szerényebb, mint egy 

gyermekbarát kihallgató szoba, ezáltal a gyermek figyelmét az ott lévő berendezés 

elvonhatja.668 Úgy gondolom ennek ellenére is mindenképpen örvendetesnek mondható a 

gyermekbarát kihallgató szobák kialakítására vonatkozó rendelkezés. Sok országban jó 

gyakorlatként értékelhető a gyermekbarát kihallgatási eszközök használata a kommunikáció 

megkönnyítése érdekében. Az észtországi rendőrkapitányságokon a gyermekbarát 

kihallgató helyiségek alapfelszereléséhez tartozó, anatómiailag pontos babákat is jó 

gyakorlatként szeretném bemutatni, melyeket a szexuális zaklatási ügyek megkönnyítése 

érdekében öltöztetni lehet. Finnországban a szociális munkások gyakran játékmacis 

kártyákkal segítik a gyermekeket az érzelemkifejezésben, melyekből nagyobb 

gyermekeknek szóló változatok is készültek.669 

Az igazságszolgáltatás gyermekközpontúvá tételének pozitív hazai előrelépéseként 

szeretném megemlíteni a 2016-ban Szombathelyen megnyílt Barnahus-házat. 

Magyarországon, valamint Kelet-Közép-Európában szintén elsőként, a világon pedig 

ötvenegyedikként tűzte ki célul a Barnahus-innováció működtetését, az anyaországban, 

vagyis Izlandon történt tapasztalatszerzés, valamint több éves alapos informálódás után 

kezdhette meg működését.670 Mi is az a Barnahus? A modell lényege abban ragadható meg, 

hogy a szexuális abúzus által már traumatizált gyermek esetében ne történjen reviktimizáció 

a többszöri meghallgatások által. Ez a módszer olyan tizennyolc éven aluliak számára lett 

létrehozva, akik valamely családtagjuk – leggyakrabban az édesapa, nevelőapa – által 

elkövetett szexuális cselekmények áldozatai.671 A szombathelyi Barnahus-ház működésének 

megkezdése óta, számos Gyermekvédelmi Konferenciát tartott, ahol a tapasztalataikról 

számolt be. A Barnahus Pilot Program keretében 56 gyermeket vizsgáltak meg 

abúzusgyanúval mindösszesen 2 év alatt.672 A kísérleti jelleggel felállított vas megyei ház 

napjainkig csupán néhány vizsgálatot folytathatott le, melyek kedvező eredményei a 

gyermekek szempontjából nézve igazolásra is kerültek, az igazságszolgáltatásban való 

 
667 HAVASINÉ KULCSÁR PETRA: A gyermekközpontú igazságszolgáltatás, Büntetőjogi tanulmányok 

XVI., 2015, 151-164. 
668 Committee on the Rights of the Child. Concluding observations on the combined third, fourth and 

fifth periodic reports of Hungary. 

file:///C:/Users/user/Desktop/Jog%C3%A1sz/%C3%89vfolyamdolgozat%201/G1418470.pdf 

(letöltve: 2020. március 12.) 13. 
669 Child-friendly justice Perspectives and experiences of professionals on children’s participation in 

civil and criminal judicial proceedings in 10 EU Member States. European Union Agency for 

Fundamental Rights Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, 27. 
670 ROSKÓ Dóra: Barnahus – a gyermekbarát igazságszolgáltatásért. https://juratus.elte.hu/barnahus-

a-gyermekbarat-igazsagszolgaltatasert/ (letöltve: 2020. október 05.). 
671 KALDAL, ANNA: Collaborating Against Child Abuse Exploring The Nordic Barnahus Model. 2017 
672 A magyar megvalósítás https://barnahus.hu/ez-a-barnahus/a-magyar-megvalositas/ (letöltve: 

2020. október 10.). 
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felhasználásukat tekintve azonban az áttörés még várat magára, ugyanis hiányzik a modellt 

támogató jogszabályi környezet.673 

3.3.3. meghallgatáshoz való jog 

A gyermek részvétele az eljárásban az egyik legfontosabb alapelve az Egyezménynek, 

melyet a 12. cikk deklarál: „az ítélőképessége birtokában lévő gyermek számára biztosítják 

azt a jogot, hogy minden őt érdeklő kérdésben szabadon kinyilváníthassa véleményét, a 

gyermek véleményét, figyelemmel korára és érettségi fokára, kellően tekintetbe kell 

venni”.674 A gyermekek véleménynyilvánításának fontosságát jelzi, hogy ennek 

megvalósulását a Bizottság általános kommentár létrehozásával ösztönzi.675 A 12. cikk nem 

egyszerűen a szabad véleménynyilvánításról szól, sokkal inkább arról, hogy ezt a véleményt 

kellően tekintetbe kell venni, tehát a gyermek kifejezi véleményét, a felnőtt, pedig 

figyelembe veszi azt. A véleménynyilvánításhoz való jog magában foglalja, a gyermek 

tájékoztatását az őt megillető jogokról, a bírósághoz fordulás, a meghallgatás lehetőségéről. 

Fontos, hogy az eljárás egészén a korából és érettségéből adódó kommunikációs nehézségek 

figyelembevételével értékeljék a véleményét. Az ítélőképesség követelménye nem korlátot 

jelent, hanem épp ellenkezőleg, egy követelményt a gyermek képességeinek minden 

lehetséges módon történő fejlesztésére.676  

A gyermek meghallgatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való jogának garantálása 

elengedhetetlen a bírósági eljárásokban való tényleges részvételhez.677 A büntető 

eljárásokban gyakrabban hallgatják meg a gyermekeket, mint a polgári eljárásokban, mely 

azzal magyarázható, hogy a büntetőügyekben nagyobb szükség van a bizonyítékra. A 

meghallgatás során különösen fontosnak tartanám, hogy a gyermekeket erre képzett 

szakemberek hallgassák meg.678  

Országonként eltérőek az álláspontok abban, hogy a gyermeket hány éves kortól 

hallgassák meg. Az egyik legszélsőségesebb nézőpontot Németország képviseli, 

amennyiben a gyermek beszélni tud meg kell hallgatni. Norvégiában is hasonlóan alacsony 

a korhatár, hiszen a gyermek 7 éves korától írja elő a meghallgatási kötelezettséget. A másik 

végletet Nagy-Britannia képviseli, ahol családjogi ügyekben tilos a gyermek személyes 

 
673 LUX ÁGNES – SEBHELYI VIKTÓRIA: A gyermekjogok helyzete Magyarországon (2014-2019) - 

Alternatív jelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének hazai végrehajtásáról, Gyermekjogi Civil 

Koalíció Budapest, 2019, 39. 
674 Gyermek jogairól szóló egyezmény, New York, 1989. november 20. Magyarországon kihirdette: 

1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt 

Egyezmény kihirdetéséről Hatályba lépett: 1991. november 22. 12. cikk. 
675 GENERAL COMMENT NO. 12 (2009) The right of the child to be heard 

file:///C:/Users/user/Desktop/Tdk/G0943699%20(1).pdf (letöltve: 2020. 09.10.). 
676 GYENGÉNÉ NAGY MÁRTA: A gyermek meghallgatása az őt érintő eljárásokban. 2018. 27-28. 

http://www.juris.u-szeged.hu/download.php?docID=82024 (letöltve: 2020. szeptember 29.). 
677 Child-friendly justice – perspectives and experiences of children and professionals Summary. 

European Union Agency for Fundamental Rights, 2017, 3-4. 
678 Child-friendly justice Perspectives and experiences of professionals on children’s participation in 

civil and criminal judicial proceedings in 10 EU Member States. European Union Agency for 

Fundamental Rights Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, 15-20. 
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meghallgatása közvetlenül, arra csak szakértő útján kerülhet sor.679 Hazánk a két szélsőséges 

modell között helyezkedik el, ugyanis a 14. életév jelent egy sajátos élethelyzetet. A Büntető 

Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény680 (továbbiakban: Btk.) a büntethetőség alsó 

korhatárát 14. életévben állapította meg, ez alól kiemelve néhány súlyosabban büntetendő 

cselekményt, amikor már a 12. életév betöltésétől büntetendő a gyermekkorú elkövető. A 

Polgári törvénykönyv681 értelmében a szülőknek nemcsak tájékoztatniuk kell kiskorú 

gyermeküket az őt érintő döntésekről, hanem azt is szükséges garantálniuk, hogy az 

ítélőképessége birtokában lévő gyermekük a döntést megelőzően, véleményt 

nyilváníthasson. A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti perekben indokolt 

esetben, vagy ha azt a gyermek maga kéri, közvetlenül vagy szakember útján meg kell 

hallgatni. Ha a gyermek a tizennegyedik életévét betöltötte, egyetértésével hozható döntés a 

szülői felügyeletére és elhelyezésére vonatkozóan, kivéve, ha ez a választás veszélyeztetné 

fejlődését.682  

A gyermek, bíróság általi meghallgatásának hazai gyakorlatára vonatkozóan az 

Alkotmánybíróságnak és Kúriának eltérő az álláspontja. Az Alkotmánybíróság egy konkrét 

ügyben hozott határozata alapján, a gyermek eljárás során történő meghallgatása nem 

minden esetben szükséges, elmaradása nem feltétlenül jelenti a gyermek védelméhez és 

gondoskodáshoz való jogának aránytalan korlátozását. Tehát ebből következik, hogy a 

gyermek meghallgatása az őt érintő eljárásokban nem abszolút gyermeki jog, csupán 

lehetőség, melyre adott esetben módot kell teremteni a gyermek számára.683 A Kúria 

megítélése szerint célszerűbb lenne, ha a megfelelő érettséggel és ítélőképességgel 

rendelkező gyermek meghallgatását gyakrabban alkalmaznák a magyar bíróságok az előttük 

folyamatban lévő ügyekben.684 

Az egyes európai államokban az úgynevezett „tandemgyámok” és „tandemmodell” 

bevezetése jó gyakorlatként értékelhető. Az Egyesült Királyságban a gyermek- és családjogi 

bíróság tanácsadó és támogató szolgálatától „tandemgyámot” rendelnek ki minden olyan 

gyermek mellé, aki polgári ügyben érintett fél, így a gyám a gyermek nevében folytatja le 

az eljárást. Feladatai közé tartozik a gyermek kívánságainak közvetítése, elmagyarázza 

számára az eljárás menetét és folyamatosan tájékoztatja az ügy előrehaladásáról, valamint 

egy ügyvédet is kinevez, hogy biztosítsa a gyermek jogi képviseletét az úgynevezett 

„tandem” képviseleti modellben. Amennyiben a gyermek mindenek felett álló érdekéről a 

gyám és a gyermek eltérő véleményen van, lehetőség van egy második ügyvéd képviseletére. 

Finnországban abban az esetben, ha a gyermek szülei összeférhetetlenség miatt gyámként 

nem vehetnek részt az eljárásban, gyámot neveznek ki számára, hogy a bíróságon képviselje 

 
679 BUCSI ÁGNES: A gyermek meghallgatása az őt érintő eljárásokban – egy alapelv érvényesülése a 

magyar joggyakorlatban II. rész, Családi Jog 2011/3. szám 18-24. 
680 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről. 
681 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről. 
682 RAINER LILLA: A gyermekközpontú igazságszolgáltatás polgári jogi aspektusai, 2017, 9-10. 

https://www.mabie.hu/attachments/article/132/RL%20gyermek%20meghallgat%C3%A1sa%20mod

.pdf (letöltve: 2020. szeptember 12.). 
683 ÁDÁMKÓ VIKTÓRIA: Az ítélőképessége birtokában levő gyermek véleményének meghallgatása – 

különös tekintettel a gyermekelhelyezésre, Családi Jog, 2015/3. szám 10. 
684RAINER: (2017) 9-10. 

https://www.mabie.hu/attachments/article/132/RL%20gyermek%20meghallgat%C3%A1sa%20mod

.pdf (letöltve: 2020. szeptember 12.). 

https://www.mabie.hu/attachments/article/132/RL%20gyermek%20meghallgat%C3%A1sa%20mod.pdf
https://www.mabie.hu/attachments/article/132/RL%20gyermek%20meghallgat%C3%A1sa%20mod.pdf
https://www.mabie.hu/attachments/article/132/RL%20gyermek%20meghallgat%C3%A1sa%20mod.pdf
https://www.mabie.hu/attachments/article/132/RL%20gyermek%20meghallgat%C3%A1sa%20mod.pdf
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a gyermeket. Finnország néhány településén kinevezhetnek ügygondnoknak egy szociális 

munkást és egy jogi képviselőt is, ez az együttműködési rendszer „tandemmodell” néven 

vált ismertté.685  

3.3.4.Fiatalkorúak bírósága 

A Bizottság hibaként értékeli hazánkban a fiatalkorúak különbíróságának hiányát, ami miatt 

a fiatalkorúak ügyeit a rendes bíróságoknak kell tárgyalni. A jogintézmény nem ismeretlen 

a magyar jogrendszerben, hiszen 1913-tól 1951-ig önállóan létezett, majd 1951-től 2011 

szeptemberéig kizárólagos illetékességű bíróságok ítélkeztek a fiatalkorúakkal kapcsolatos 

bűncselekmények esetében, melyek a bíróságok székhelyén lévő helyi bíróságok 

illetékességébe tartoztak, a Fővárosi Törvényszék területén pedig a Pesti Központi Kerületi 

Bíróság járt el. Jelenleg azonban nincs szervezetileg önálló fiatalkorúak bírósága, 

kizárólagos illetékességi szabály sem érvényesül, így a hatályos szabályozás szerint a 

fiatalkorúak ügyeiben általános illetékességű, speciális összetételű bíróságok járnak el. A 

szabályozás módosításának legfőbb indoka a speciális követelmények, melyekre 

figyelemmel a korábbi szabályozás kizárólagos illetékességet állapított meg a fiatalkorú 

terhelteket érintő eljárásokban, valamennyi helyi bíróság előtt biztosíthatóak.686 További 

érvként szólt a megszüntetés mellett az igazságszolgáltatás érintettekhez való közelebb 

vitele, költséghatékonyabbá tétele, az ügyteher egyenletesebb elosztása, és az eljárások 

gyorsítása. Az új szabályozást számos kritika érte, többek között a Gyermekközpontú 

Igazságszolgáltatás Munkacsoport is bírálta, álláspontja szerint az új illetékességi szabályok 

miatt „elveszett a gyakorlat útján megszerzett tapasztalat.”687  

Tényleges problémaként jelentkezik, hogy a fiatalkorúak ügyeiben is eljáró bírók 

számára nincs garantálva átfogó képzés, mely a nemzetközi követelményeket előtérbe 

helyezve készítené fel őket a fiatalkorúakkal való speciális kommunikációra és ellátná őket 

a gyermekek meghallgatásához elengedhetetlen speciális kompetenciákkal.688 Az új Be.689 

rendelkezése alapján a bíró munkáját a gyermekek terén sajátos tapasztalatokkal rendelkező 

szakember – többek között pedagógus, pszichológus, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi 

szolgáltatás vagy gyámügyi igazgatás keretében dolgozó vagy korábban ott dolgozott 

személy – bevonásával kívánja támogatni.690  

Az európai országok többségében működik szakosított bíróság a fiatalkorúak 

számára. Hazánkhoz hasonlóan Ausztriában sem működnek a fiatalkorúak számára 

elkülönült bíróságok, viszont a kerületi és regionális bíróságokon működnek az ügyeikre 

 
685 Child-friendly justice Perspectives and experiences of professionals on children’s participation in 

civil and criminal judicial proceedings in 10 EU Member States. European Union Agency for 

Fundamental Rights Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, 48. 
686 NAGY ALEXANDRA – NAGYNÉ GÁL MÓNIKA: A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás sajátosságai, 

Büntetőjogi Szemle, VII. Évf. 2018/1. szám 58-59. 
687 SZÁSZ GABRIELLA: Anomáliák a gyermekbarát büntetőeljárásban? Ügyészek Lapja, 2014/6. szám 

50. 
688 NAGY: (2018) 61-62. 
689 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról. 
690 VASKUTI ANDRÁS: A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának aktuális kérdései, OKRI 

Szemle, 2012/2. szám 169. 
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szakosodott bírók.691 Csehországban az általános bírósági szervezetrendszeren belül, de a 

bírósági rendszer mind a négy szintjén – kerületi bíróságok, regionális bíróságok, 

fellebbviteli bíróságok és a Legfelsőbb Bíróság – speciálisan képzett fiatalkorúak bírája 

működik.692 Franciaországban a gyermekek ügyeiben szakosodott bírák (juge des enfants) 

járnak el.693 A fiatalkorúak ügyeiben eljáró bíróság Horvátországban (Sudovi zov mladež) 

különleges, hiszen tizenöt városi és tizenöt megyei bíróságon működik, akiknek a munkáját 

professzorokból, pedagógusokból, pszichológusokból, szociális munkásokból álló 

úgynevezett ifjúsági tanácsok segítik.694 Luxemburg gyakorlatát is meg szeretném említeni, 

hiszen több szempontból is érdekes, Európában ezen államban a legmagasabb a 

büntethetőségi korhatár, mely 18 év, ennek következtében a fiatalkorúak bírósága – Tribunal 

de la Jeunesse (the Juvenile and Guardianship Court) – gyámügyi feladatokat is ellát, 

valamint a fiatalkorú elkövetőkkel szemben pedagógiai, felügyeleti és biztonsági 

intézkedéseket hozhat. A 16. életévet betöltött fiatalkorúak esetén pedig, ha kiemelkedő 

tárgyi súlyú cselekmény elkövetői a rendes bíróságok járnak el.695 Spanyolország 

szabályozása sajátos, hiszen különleges bíráskodási hatáskör nincs, témák szerint 

szakosodott rendes bíróságok működnek, így találunk a gyermekek jogaival foglalkozó 

bíróságot (Juzgados de vigilancia de menores) is.696 

Az említett államok eltérő gyakorlati megoldásaiból szembetűnő, hogy a választott 

megoldásokat illetően meglehetősen tarka képet mutatnak, mégis valamennyi államban 

működik fiatalkorúak bírósága. Az Egyesült Államoknak a fiatalkorúak külön 

bíráskodásában meghatározó szerepe van, hiszen innen indult a XIX. században.697 Mára 

már a hagyományos fiatalkorúak különbíróságain belül további speciális bíróságokat is 

létrehoztak, mint a tinédzserek bíróságát (teen-court), a fiatalkorúak kábítószeres ügyeire 

szakosodott bíróságokat (juvenile drug court) és a mentálisan sérült fiatalkorúak ügyeit 

tárgyaló bíróságokat (juvenile mental health court).698 Az Egyesült Államokban azonban a 

fiatalkorúak igazságszolgáltatása kettős arculatot mutat, hiszen egyrészt új, nevelő jellegű 

intézmények alakulnak, azonban tetten érhető a legnagyobb szigor elvének érvényesülése is. 

 
691 Study on children’s involvement in judicial proceedings Contextual overview for the criminal 

justice phase – Austria. Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2014, 2-3. 
692 Study on children’s involvement in judicial proceedings Contextual overview for the criminal 

justice phase – Czech Republic. Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2014, 6-7. 
693 Référence électronique, Hélène Chéronnet: L’avenir du juge des enfants, éduquer ou punir ? De 

Benoît Bastard et Christian Mouhanna, Sociétés et jeunesses en difficulté [En ligne], n°9 | Printemps 

2010, mis en ligne le 10 décembre 2010, consulté le 24 octobre 2020. 

http://journals.openedition.org/sejed/6723 (letöltve: 2020. október 02.). 
694 Study on children’s involvement in judicial proceedings Contextual overview for the criminal 

justice phase – Croatia. Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2014, 8-9. 
695 Study on children’s involvement in judicial proceedings Contextual overview for the criminal 

justice phase – Luxembourg, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2014, 2. 
696 Study on children’s involvement in judicial proceedings Contextual overview for the criminal 

justice phase – Spain. Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2014, 2-3. 
697 LÉVAY MIKLÓS: A gyermek érdekétől a megérdemelt büntetésig: a fiatalkorúakra vonatkozó 

büntető igazságszolgáltatás alakulása az Amerikai Egyesült Államokban, OKRI Szemle, 2009, 149-

150. 
698 C. FELD, BARRY –M. BISHOP, DONNA: The Oxford Handbook of Juvenile Crime and Juvenile 

Justice, Oxford University Press, 2013, 610. 

http://journals.openedition.org/sejed/6723
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A fiatalkorú elkövetőkkel szemben 2005-ig a halálbüntetés, 2012-ig a tényleges életfogytig 

tartó szabadságvesztés kiszabása is alkalmazható volt. Az „átutalás” (transfer hearing) 

intézménye is ismert, amikor a fiatalkorú ügyét rendes bíróság elé utalják, melyhez részben 

hasonló megoldással találkozunk több európai országban is, mint az Egyesült Királyság, 

Belgium, Hollandia, Írország vagy Luxemburg.699 Mindezek által megállapítható, hogy a 

fiatalkorúak bíráskodása egyfajta sajátos és komplex szemléletet igényel, melyhez úgy 

gondolom nem feltétlenül szükségesek különbíróságok, nem szükséges kizárólagos 

illetékességi szabály megállapítása sem, de meglátásom szerint elengedhetetlen a megfelelő 

szakértelem.  

 

4.KÖVETKEZTETÉSEK, AJÁNLÁSOK 

A dolgozatomban a Gyermekjogi Bizottság három fő általános kommentárjának gyakorlati 

megvalósulását vizsgáltam hazánkban, összevetve más államok gyakorlatával. Dolgozatom 

ezen részében össze szeretném foglalni mindhárom témakör kutatása során megállapított 

következtetéseimet és ajánlásaimat.  

Az első nagyobb terület, mellyel foglalkoztam, a gyermekek jogait védő intézmények 

vizsgálata volt, melyben arra a kérdésre kerestem a választ, hogy szükség van-e gyermekjogi 

ombudsmanra? Véleményem szerint hasonlóan más európai államokhoz, Magyarországon 

is szükség lenne egy független, minden gyermeket megillető jogosultságot oltalmazó 

ombudsmani intézményre. Válaszom indoka az, hogy a 2012-ben hatályba lépett 

Alaptörvénnyel a hazai ombudsmani rendszer lényegesen megváltozott, ennek 

következtében nem érvényesül az ügyteher megosztása, és a szakombudsmani struktúra 

átalakulásával minden egy kézben összpontosul. Úgy gondolom olyan jogterületeket 

célszerű ombudsmani védelemben részesíteni, amelyek a jogaikat és jogos érdekeiket 

képviselni kevésbé képes, valamilyen szempontból kiszolgáltatott emberekhez, illetve azok 

csoportjához tartoznak, valamint, amelyekkel kapcsolatban hazánkban – az európai uniós 

államokhoz képest – lemaradás figyelhető meg. Meglátásom szerint, a gyermekjogok olyan 

jogcsoportot jelentenek, melyek mindkét követelménynek megfelelnek. A jogvédelem nem 

egy kézben, hanem egy olyan biztos kezében összpontosulna, aki és kizárólag ezen jogterület 

fejlesztésével és védelmével foglalkozna. Amennyiben a gyermekek számára biztosítani 

szeretnénk szakosított ombudsmant, ahhoz újabb Alaptörvény módosítás, azaz a 30. cikk 

átalakítása válna szükségessé. Ha ez megvalósulna, akkor az alapvető jogok biztosára és 

helyetteseire vonatkozó törvény módosítását is szükségesnek tartanám, melynek egy-egy 

fejezetébe összefoglalható lenne az új ombudsman feladata és hatásköre. Mindenképp 

fontosnak tartanám, hogy beszámolási kötelezettséggel tartozzon, közvetlenül az 

Országgyűlésnek, hiszen így lehetne tevékenységét keretek közé szorítani. Azt a megoldást 

is elképzelhetőnek tartanám, hogy az alapvető jogok biztosa felé tartozna beszámolási 

kötelezettséggel, aki ezen beszámolót közvetett módon, akár egy külön alfejezetben juttatná 

el az Országgyűlés elé. A gyermekjogi ombudsman feladatait – más országok gyakorlatának 

vizsgálatából következően – a következőként határoznám meg: gyermekek és fiatalkorúak 

jogvédelme, gyermekekkel kapcsolatos információk gyűjtése, érdekeik érvényesítésének 

 
699 VASKUTI: (2016) 176. 
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elősegítése, a Gyermekjogi Egyezményben foglalt jogok megvalósulásának figyelemmel 

kísérése, kapcsolattartás és kommunikáció a gyermekekkel, munkájáról jelentéstételi 

kötelezettség, gyermekjogokkal kapcsolatos visszásságok esetén azok kivizsgálása, 

véleménynyilvánítás a gyermekjogi kérdésekről, javaslattétel jogszabályalkotásra, 

módosításra. 

A következő terület, melyet kutatás alá vontam, a fogyatékossággal élő gyermekek 

jogai és helyzete volt. Magyarországon a fogyatékossággal élő gyermekek védelmét több 

jogi aktus is garantálja, a törvények végrehajtását illetően viszont vannak hiányosságok. 

Dolgozatomban kiemelt jelentőséget fordítottam a fogyatékossággal élő gyermekek 

oktatásban megvalósuló jogaira. Ennek legfőbb indoka az volt, hogy az Egyezményben 

részes államok által a végrehajtásról közzétett statisztikák közül a legtöbb adat ezen a 

területen érhető el, így e témakör vizsgálata által átfogóbb képet kaptam az államok 

gyakorlatáról. Az integráció területén örvendetes az a civil társadalmi kezdeményezés, mely 

létrehozta a „Mindenkinek becsengettek!” projektet, melyet a Down Egyesület 

kezdeményezett, majd határokon átnyúló együttműködéssé alakult. A program célja, hogy a 

különböző tanítási technikák segítségével, a fogyatékossággal élő gyermekek számára is 

elérhetővé tegye az oktatást. Az oktatáshoz való jog biztosításához két alkotóelem fennállása 

szükséges, az észszerű alkalmazkodás biztosítása, valamint a szegregált oktatási rendszer 

felszámolása az inkluzív oktatás biztosítása által. Jelentős problémaként mutatkozik a 

szegregáció, melynek következtében a fogyatékossággal élő gyermekek nem tudnak 

mindenki máshoz hasonlóan részt venni az oktatásban. Meglátásom szerint az előrelépés 

érdekében elengedhetetlen, hogy minden tanító rendelkezzen a fogyatékossággal élő 

gyermekek neveléséhez szükséges képzettséggel. Indokoltnak tartom a speciális iskolák és 

általános iskolák összevonását egy közös rendszerbe, így segítve az oktatás inkluzívvá 

tételét. Az észszerű alkalmazkodás elve kifejezetten fontos és egyben az inkluzív oktatás 

megteremtésének alapja. Ennek következtében javasolnám az észszerű alkalmazkodás elvét 

alapelvi szinten rögzíteni a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról szóló törvényben, mely jelenleg nem definiálja azt. Magyarországon a 

fogyatékossággal élő gyermekek számos más akadállyal is szembesülnek, itt szeretném 

kiemelni a hozzáférhetőség területét. Fontosnak tartom a változás elérése érdekében a 

környezet akadálymentesítését, a mellékhelyiségek, játszóterek, étkező helyiségek 

hozzáférhetővé tételét. A vak és siket gyermekek számára szükséges a kommunikációt 

biztosítani, gondolok itt a jelnyelv, a Braille-írás és az egyéb őket segítő leiratok 

használatára. Az oktatók számára a gyermekek ellátásához és tanításához szükséges 

eszközök rendelkezésre bocsátása sem hagyható figyelmen kívül ahhoz, hogy az oktatást a 

fogyatékossággal élő gyermekek igényei szerint, megfelelően biztosítani tudják. 

Véleményem szerint ezen terület hatékony fejlesztése érdekében több forrást kellene 

biztosítani a humán szolgáltatásokra, és meg kellene szüntetni az országon belüli, így tehát 

a városok és a vidék között tapasztalható regionális ekülönbségeket.  

Végezetül a gyermeki jogokat vizsgáltam a fiatalkorúak igazságszolgáltatási 

rendszerében. A gyermekbarát igazságszolgáltatás nemzetközi és hazai szabályozását 

áttekintve megállapítható, hogy az elképzelésekhez képest az igazságszolgáltatásban a 

gyermekek jogainak maradéktalan érvényesülése még szinte gyermekcipőben jár. 

Magyarországon 2012-től már megkezdődtek a gyermekközpontú igazságszolgáltatás 

létrehozását célzó intézkedések. Az alapvető jogok biztosa a vizsgálódása tárgyává tette a 

gyermekközpontú igazságszolgáltatást, létrejött a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás 
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Munkacsoport, elkezdték kialakítani a bíróságokon és a rendőrségeken a 

gyermekmeghallgató szobákat. A jogalkotó részéről tehát érezhető a törekvés a hazai 

igazságszolgáltatás gyermekbaráttá tételére. Elindult a gyermekbarát szemlélet tudatosítása, 

a kezdeti lépéseket a jogalkotás terén is megtették, de ez önmagában úgy gondolom még 

nem elégséges. A jogalkotó úgy kívánta megoldani az igazságszolgáltatás gyermekbaráttá 

tételét, hogy a meglévő eljárásjogokat módosította, például úgy, hogy gyermekmeghallgató 

szobák kiépítését előírta a nyomozó hatóság számára. Ugyanakkor nem alakította ki a 

jogalkotó a gyermeket érintő eljárások átfogó koncepcióját, így a rendszerben megmaradtak 

az eddigi, a gyermek részvételét inkább visszaszorító mechanizmusok. A jogalkotó részéről 

elsőként megfontolandó az eljárásban érvényesülő gyermekjogok szabályozási szintjének a 

problémája. Hazánkban valamennyi eljárásjogi rendszer az emberi jogokra, mint alapvető 

jogokra épülnek. A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához is megfontolandó 

lenne, hogy ugyanolyan alapjogi szinten deklarálja, mint az általános eljárásjogokban 

érvényesülő alapjogokat. Ha ez megvalósulna, eljárásjogi kódexben egységesen 

érvényesülhetnének a gyermekbarát igazságszolgáltatást elősegítő jogok, amelyet az egyes 

eljárásjogok a sajátosságaikhoz képest tudna kibontani. Ennek hiányában viszont 

gondoskodni kellene arról, hogy a gyermekjogok minden eljárásjogi kódexben ugyanolyan 

védelemben részesüljenek. Ennek megvalósulása esetén nem fordulna elő az a jelenlegi 

probléma, hogy a büntetőügyben a sértett gyermek elkerülheti a bántalmazójával való 

találkozást, de az ugyanazon ténybeli alapon indult polgári eljárásban szembesülnie kelljen 

vele, hiszen ezzel a gyermekbarát igazságszolgáltatás fogalmát a jogalkotó kiüresítené. A 

jogalkotónak ugyanakkor a gyermekbarát eljárások egységes koncepcióját kellene 

kidolgozni. Véleményem szerint szükséges lehetne egy olyan különálló támogató szervezet, 

melyből egy szakember végigkísérné a gyermeket a különböző eljárások kezdetétől a végéig. 

Ez a személy megadná a megfelelő tájékoztatást a gyermeknek az ügyével kapcsolatban, a 

meghallgatásra felkészítené, a környezetet megmutatná, a határozatokat elmagyarázná 

számára érthető módon. A gyermekeknek minden eljárásban, amelyben érintett 

ingyenességet, költségmentességet kellene biztosítani, ideértve az ingyenes jogi képviseletet 

is. Ehhez kapcsolódóan pedig az ifjúsági szakügyvédek jegyzékét is egy gyermekbarát 

intézkedésnek tartanám, amely a fiatalkorúak ügyeiben jártas ügyvédeket tartalmazná. A 

támogató személynek komplex, így szociális, pszichológiai, jogi, valamint gyermekekre 

specializálódott képzettséggel egyaránt rendelkeznie kellene. Meglátásom szerint további 

képzésre lenne szükség a kiskorúakkal érintkezésbe kerülő hatóság, bíróság nevében eljáró 

szakemberek számára ahhoz, hogy érettségüknek és képességeiknek megfelelően tudjanak 

viszonyulni hozzájuk. Dolgozatomban a fiatalkorúak bíróságának hazai alakulását is 

vizsgáltam összevetve az Egyezményben részes államok gyakorlatával. A jelenlegi 

szabályozás alapján hazánkban nincs szervezetileg önálló fiatalkorúak bírósága, és nem 

érvényesül kizárólagos illetékességi szabály sem, ehelyett a fiatalkorúak ügyeiben általános 

illetékességű, de speciális összetételű bíróságok járnak el. A fiatalkorúak bírósága, ha újra 

működne, akkor azzal egy már korábban is meglehetősen jól működő rendszer térhetne 

vissza hazánkba. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a fiatalkorúak bíráskodása sajátos 

és meglehetősen összetett szemléletet igényel, melyhez nem feltétlenül szükségesek 

különbíróságok, nem szükséges kizárólagos illetékességi szabály megállapítása sem, de 

meglátásom szerint a megfelelő szakértelem elengedhetetlen. Kétségtelenül meg kellene 

határozni egy egységes követelményrendszert és ahhoz kapcsolódó képzést is, melynek 

értelmében egy bíró a fiatalkorúak bírájának lenne kijelölhető. Úgy gondolom itt nemcsak 
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szakmai, hanem elsősorban emberi szempontokat kellene szem előtt tartani. Meglátásom 

szerint, ugyan a hazai igazságszolgáltatás gyermekközpontúbb, mint korábban volt, azonban 

az igazi áttörés még várat magára. 

BEFEJEZÉS 

Dolgozatom első részében igyekeztem bemutatni a gyermekjogok kialakulásának 

nemzetközi történetét és fejlődését. A gyermekjog viszonylag fiatal terület, majd száz évre 

volt szükség, hogy az állam és a társadalom felismerje, hogy a gyermek sajátos helyzete, 

érdekének védelme, illetve jogaik biztosítása az élet szinte minden területét érintik. Az 

Egyezmény különös fontossága abban ragadható meg, hogy a gyermek új képét formálta 

meg, egyedülállóan helyezi központba a gyermekeket és egy jogkatalógusban tartalmazza a 

számukra releváns valamennyi – gazdasági, szociális, polgári és politikai – jogot. A 

Gyermekjogi Bizottság a Gyermekjogi Egyezmény széleskörű megvalósítása érdekében az 

egyes cikkekhez általános kommentárokat készít, melyek a Bizottság állásfoglalását, 

értelmezését jelentik az egyes témakörökben. A vizsgált általános kommentárokról 

összességében elmondható, hogy Magyarországon számos előrelépés – melyek főként a 

jogalkotás területén figyelhetők meg – történt a megvalósításuk érdekében, de az igazi 

áttörés még várat magára, hiszen a gyakorlati megvalósulásuk gyakran nehézségekbe 

ütközik. Összességében megállapítható, hogy az ENSZ által kialakított rendszer, a 

Gyermekjogi Egyezményen, valamint a Bizottság általános kommentárain keresztül segít 

kijelölni a a lehetséges irányokat, követendő mintákat és célokat. Ereje és jelentősége nem 

mindenhatóságában, hanem a segítség lehetőségeinek, a nemzetközi együttműködés 

keretein belüli megvalósulásában rejlik. 
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SENVICZKI ÁKOS 

A REPÜLÉS BIZTONSÁGÁNAK NEMZETKÖZI JOGI SZABÁLYOZÁSA 

A „légi jármű fölötti ellenőrzés gyakorlására 

irányuló jogellenes cselekmények veszélyeztetik 

a személyek és a vagyontárgyak biztonságát, 

súlyosan zavarják a légiforgalmat és aláássák 

a világ népeinek a polgári repülés 

biztonságába vetett bizalmát”700 

BEVEZETÉS 

Dolgozatom témájául azért választottam a légijogot, mert már gyermekkorom óta érdekelt a 

repülés világa. Most, joghallgatóként pedig érdekel, hogy milyen nemzetközi szabályok 

alapján közlekednek a repülőgépek, különös tekintettel azokra a szabályokra, amelyek 

garantálják a repülés biztonságát. Ha az ember rápillant a Flightradar nevű weboldalra, 

meglepően tapasztalhatja, hogy egyszerre mennyi repülőgép közlekedik a levegőben. Ehhez 

a nagy forgalomhoz komoly nemzetközi együttműködés és szigorú szabályok szükségesek, 

ugyanis nem kevés veszéllyel és kockázattal jár ennyi légi jármű és az azok fedélzetén 

tartózkodók eljutása egyik helyről a másikra. Mivel a repülőgépek útjuk során több állam 

légterén is áthaladnak, valamifajta egységes szabályozás, uniformizált szabályrendszer 

szükséges, és ennek kialakításában az államoknak szorosan együtt kell működniük. A 

repülésbiztonságot fenyegető veszélyek megoldása egy globális probléma, ezért elsősorban 

nemzetközi szinten kell ezekre megoldást találni. 

Dolgozatomban szeretném bemutatni, hogy milyen nemzetközi együttműködés áll 

fenn a légijog területén az államok között, és melyek a repülésre, repülésbiztonságra 

vonatkozó legfontosabb szabályok. A nemzetközi légijog rövid történeti áttekintése után 

bemutatom annak hatályos szabályait. Először a légijog alapvető fogalmait, szabályait 

tisztázom, amelyek szükségesek a repülés biztonságáról szóló nemzetközi jogi szabályok 

könnyebb megértéséhez. Végül pedig rátérek a repülésbiztonság témakörére. Ezen belül 

szeretném bemutatni ennek fejlődését az 1960-as évektől egészen napjainkig a releváns 

nemzetközi szerződések ismertetése által.  

Véleményem szerint a jövőben egyre jelentősebbé fog válni a légi közlekedés az 

egyéb közlekedési módokhoz képest, ezért is fontos ezzel a témával foglalkozni. Jól mutatja 

ezt a fejlődést egy 2019 júliusában megjelent cikk is, miszerint 2019. július 25-én észlelte 

az eddigi legnagyobb forgalmat a Flightradar. 24 óra alatt 230 000 légi járat volt követhető 

a térképen.701 Továbbá a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (International Civil 

Aviation Organization, röviden: ICAO, amelyről később lesz szó a dolgozatban) honlapján 

közzétett statisztikák is alátámasztják, hogy a légi közlekedés egyre jelentősebbé válik. 

 
700 1972. évi 8. törvényerejű rendelet a légi járművek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdéséről 

Hágában, az 1970. évi december hó 16. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről, preambulum. 
701 SZILÁGYI ÁGNES: Július 25-én észlelte az eddigi legnagyobb légiforgalmat a Flightradar 

https://airportal.hu/julius-25-en-eszlelte-az-eddigi-legnagyobb-legiforgalmat-a-flightradar24/ 

(2019.08.01.). 

https://airportal.hu/author/agi-szilagyi/
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Évről évre növekszik azok száma, akik ezt a közlekedési módot választják. Míg 2009-ben 

2,48 milliárd utast szállítottak a nemzetközi és a belföldi légi járatok világszerte, addig 2018-

ban már 4,32 milliárd utasról számoltak be a statisztikák.702 Ezek alapján nem szorul 

bizonyításra a téma kiemelt fontossága. 

Dolgozatomban a repülésbiztonság kifejezést az angol ’security’ szó fordításaként 

alkalmazom, mivel a tárgyalt nemzetközi szerződéseket kihírdető törvényerejű rendeletek 

és törvények is ezt a fogalmat tartalmazzák. Ugyanakkor más fordítások a légiközlekedés-

védelem kifejezést használják, míg a repülésbiztonságot az angol ’safety’ leírására 

alkalmazzák. A safety és security szavak a repülés biztonságának más-más aspektusait 

takarják. Előbbi az üzemelés, üzemeltetés kapcsán felmerülő veszélyek okozta balesetek 

elleni intézkedésekre, míg utóbbi a levegőben vagy földön lévő légi járművek, illetve azok 

fedélzetén, valamint a repülőtereken tartózkodók elleni jogellenes cselekményekkel 

szemben nyújtott védelemre vonatkozik.703  

1. A LÉGIJOG RÖVID TÖRTÉNETE 

Mielőtt a légijog hatályos szabályozását ismertetném, fontosnak tartom röviden bemutatni a 

légijog történetét, különösen a dolgozat témájának szempontjából releváns információkat. 

Gyakran mondják, hogy „már a rómaiak is...”. Ez a légijog kapcsán is elmondható. Persze 

nem a repülőgépeket ismerték már a rómaiak is, hanem már a római jogban is létezett egy 

légtérre vonatkozó szabály, nevezetesen a cuius est solum, eius est usque ad coelum, amely 

szerint, akié a föld, azé minden egészen az égig és a föld mélyéig.704 Lényegében ezen 

alapszik a mai légijog egyik legfontosabb elve, vagyis az állam szuverenitása a saját légtere 

felett. 

Mióta beszélhetünk egyáltalán repülésről? Ki volt az első ember, aki repült? Meglepő 

módon az első tényszerűen ismert repülés már 1783-ban történt, amikor is a Montgolfier 

testvérek felrepültek hőlégballonjukkal a levegőbe. Előtte állatokkal tesztelték, hogy túlélik-

e a repülést.705 A legelső nemzetközi repülést a francia Jean-Pierre Blanchard és társa, John 

Jeffries hajtották végre, akik egy hidrogéngázzal töltött ballonnal a La Manche csatornát 

repülték át 1785-ben.706 Viszont az első légügyi nemzetközi szerződést csak jóval később, 

1919-ben kötötték meg az államok Párizsban.  

1.1. Párizsi Egyezmény 

 
702 Presentation of 2018 Air Transport Statistical Results. Elérhető: https://www.icao.int/annual-

report-2018/Documents/Annual.Report.2018_Air%20Transport%20Statistics.pdf (2019.09.04.). 
703 SIPOS ATTILA: A nemzetközi polgári repülés joga, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2018.  
704 HAANAPPEL, P.P.C.: The Law and Policy of Airspace and Outer Space. A comparative approach, 

Kluwer Law International, Hollandia, 2003. 1. (ld. bővebben: KLEIN, HERBERT DAVID: Cujus Est 

Solum Ejus Est...Quousque Tandem, in Journal of Air Law and Commerce, Vol. 26 (1952) Issue 3, 

237-254.). 
705 BRITT, ROBERT ROY : Who Was the First Person to Fly?, in Live Science, 2013. január 24. Elérhető: 

https://www.livescience.com/32436-who-was-the-first-person-to-fly.html (2019.09.04.) 
706 BERTUS-BARCZA PÉTER: Hőlégballonnal a La Manche csatorna felett, in National Geographic, 

2005. január 7. Elérhető: 

https://ng.hu/kultura/2005/01/07/holegballonnal_a_la_manche_csatorna_felett/ (2019.10.04.). 

https://www.icao.int/annual-report-2018/Documents/Annual.Report.2018_Air%20Transport%20Statistics.pdf
https://www.icao.int/annual-report-2018/Documents/Annual.Report.2018_Air%20Transport%20Statistics.pdf
https://www.livescience.com/author/robert-roy-britt
https://www.livescience.com/32436-who-was-the-first-person-to-fly.html
https://ng.hu/kultura/2005/01/07/holegballonnal_a_la_manche_csatorna_felett/
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Az első világháború ideje alatt a repülés nagyon gyors fejlődése tette elkerülhetetlenné a 

nemzetközi szabályozás megszületését.707 A Párizsi Egyezmény 1. cikkében rögzítették, 

hogy az államok teljes és kizárólagos szuverenitással rendelkeznek a felettük található légtér 

vonatkozásában. A 2. cikk pedig kimondta, hogy békeidőben a részes államok polgári légi 

járműveit megilleti a szabad áthaladás joga egymás légtereiben.708 Ez azért nem mond ellent 

az 1. cikknek, mivel a légtérszuverenitás nem sérül, hiszen az államok a szerződéshez való 

csatlakozással önmaguk járultak hozzá ahhoz, hogy légterüket más állambeli légi járművek 

is használják. Fontos, hogy ez a jog kizárólag a részes államok között érvényesült, de ez sem 

volt korlátozhatatlan jog, mivel a 15. cikk értelmében a részes államok megkövetelhették a 

légterükön átrepülő légi jármű biztonsági okokból történő leszállítását.709 Az USA nem 

csatlakozott a Párizsi Egyezményhez, mert fontosnak tartotta a légi kereskedelem 

szabadságát, és véleménye szerint az egyezmény nem biztosította ezt megfelelően.710 Az 

Egyezmény felállított egy, a nemzetközi légi közlekedéssel foglalkozó nemzetközi 

bizottságot, az ICAN-t (International Commission for Air Navigation), amely a mai ICAO 

elődjének is tekinthető, 1945-ig működött711 

1.2. Madridi és Havannai Egyezmények 

A Párizsi Egyezménynek nem vált minden állam részesévé, köztük az Egyesült Államok és 

Spanyolország sem, ezért más nemzetközi egyezmények is születtek a légijog tárgyában, de 

ezek a Párizsi Egyezményhez képest sikertelenebbnek bizonyultak, illetve hiányzott ezek 

mögül a valódi univerzális, globális sokoldalúságra való törekvés. 

Az 1926-os Madridi Egyezményben Spanyolország, Portugália és néhány latin-

amerikai állam állapodott meg a repülés nemzetközi szabályairól, ám ez az egyezmény soha 

nem lépett hatályba, mivel nem volt meg a megfelelő számú ratifikáció. Az egyezmény 

valójában csak Spanyolország kezdeményezésére köttetett, ennek politikai oka volt, 

mégpedig az, hogy Spanyolország nem válhatott állandó tagjává a Nemzetek Szövetségének 

Tanácsának, és kilépett onnan. Szövege gyakorlatilag szó szerint megegyezik az 1919-es 

Párizsi Egyezmény szövegével, néhány rész kihagyásával.712 

Az amerikai kontinensen a légijog nemzetközi szabályozására saját regionális 

nemzetközi szerződést kötött az Egyesült Államok és a legtöbb latin-amerikai állam, ez volt 

az 1928-as Havannai Egyezmény, azonban ez ma már nem hatályos. A Párizsi 

 
707 HUDSON, MANLEY O.: Aviation and International Law, in The American Journal of International 

Law, Vol. 24 (1930) No. 2, 230. 
708 ENGVERS, ALEXANDER: The Principle of Sovereignty in the Air. To what extent can it be upheld 

against aerial intruders? [Szakdolgozat], University of Lund, 2001. 11. Elérhető: 

https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1557232&fileOId=1564253 

(2019.10.04.). 
709 EZEANYA, ANN: The Scope and Limit of Air Law, [Szakdolgozat], University of Ibadan, 2015. 

január 27. 
710 Weber, Ludwig: THE CHICAGO CONVENTION, IN Stephen Dempsey, Paul - S. Jakhu, Ram (SZERK.): 

ROUTLEDGE HANDBOOK OF PUBLIC AVIATION LAW. ROUTLEDGE, NEW YORK, 2017, 9. 
711 Matignon, Louis de Gouyon: THE PARIS CONVENTION OF 1919, IN SPACE LEGAL ISSUES, 2019. 

JANUÁR 21. ELÉRHETŐ: HTTPS://WWW.SPACELEGALISSUES.COM/SPACE-LAW-THE-PARIS-

CONVENTION-OF-1919/(2019.09.28.). 
712 MILDE, MICHAEL: International Air Law and ICAO, Eleven International Publishing, Hollandia 

(Utrecht), 2008. 12. 

https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1557232&fileOId=1564253
https://www.spacelegalissues.com/author/louis-de-gouyon-matignon/
https://www.spacelegalissues.com/space-law-the-paris-convention-of-1919/
https://www.spacelegalissues.com/space-law-the-paris-convention-of-1919/
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Egyezményhez hasonlóan ez is kifejtette az államok teljes és kizárólagos szuverenitását a 

saját légterükben, valamint lajstromozási kötelezettséget is előírt, ugyanakkor fontos 

különbség is van a két egyezmény között.713 A Havannai Egyezmény főként abban 

különbözik a Párizsi Egyezménytől, hogy sokkal liberálisabb szabályozást tartalmaz, 

például a szerződő felek légi járművei szabadon vehették igénybe a többi szerződő fél légi 

kikötőit utasok és áruk szállítása céljából.714  

Így tehát a két világháború közti időben három regionális légügyi szerződés élt 

egymás mellett, a legtöbb ratifikációja a Párizsi Egyezménynek volt. Ez a töredezett 

szabályozás akkoriban még nem jelentett nagy problémát, mivel még nem volt olyan nagy 

jelentőségű az amerikai és az európai kontinens közti légiforgalom.715 

A multilaterális szerződések mellett természetesen bilaterális szerződések is születtek 

az államok között a légijog területén. Franciaország és Németország között például már a 

Párizsi Egyezményt megelőzően, 1913-ban létezett egy bilaterális megállapodás a légi 

közlekedésről.716 Mivel több állam sem volt részese a Párizsi, Madridi és Havannai 

Egyezményeknek, velük bilaterális szerződésekben kellett rendezni mindazt, amelyet a 

multilaterális és regionális egyezmények szabályoztak. 1929-ben az Egyesült Államok és 

Kanada kötött kétoldalú megállapodást, mely megnyitotta a lehetőséget az egymás államaiba 

történő légi utasszállításnak.717 Egy valóban univerzális légijogi nemzetközi szerződést 

először 1944-ben kötöttek az államok. Ez volt a Chicagói Egyezmény, amely ma is hatályos. 

2. A LÉGTÉRSZUVERENITÁS KÉRDÉSE A CHICAGÓI EGYEZMÉNY ALAPJÁN 

E rövid történeti áttekintés után szeretném bemutatni a légijog ma is hatályos szabályozását. 

Ennek a legalapvetőbb elemét a Chicagói Egyezmény képezi, amely számos, már a Párizsi 

Egyezménybe belefoglalt szabályt átvett. A Chicagói Egyezményt 1944. december 7-én 52 

állam kötötte meg.718 Jelenleg már 193 állam részese a szerződésnek, így tehát elmondható, 

hogy ez az egyezmény egy univerzális nemzetközi szerződés.719 A Chicagói Egyezménynek 

Magyarország is részese 1969 óta. Az egyezményt és az annak módosításáról szóló 

jegyzőkönyveket az 1971. évi 25. törvényerejű rendelet hirdette ki hazánkban.720 A 

szerződés hivatalos megnevezése a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 

(Convention on International Civil Aviation), amely utal egy fontos különbségtételre, 

 
713 I. SCOTT, BENJAMYN – TRIMARCHI, ANDREA: Fundamentals of International Aviation Law and 

Policy. Routledge, New York, 2019. 
714 MILDE, MICHAEL: i.m. 13. 
715 PAPP ZOLTÁN: A légtér-szuverenitás néhány nemzetközi jogi kérdése [PhD dolgozat],  Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola, Budapest, 2019, 23. Elérhető: 

https://jak.ppke.hu/uploads/articles/12332/file/Papp_Z_dolgozatkuth..pdf (2019.03.27.). 
716 HAANAPPEL, P.P.C.: Bilateral Air Transport Agreements – 1913-1980, in Maryland Journal of 

International Law, Vol. 5 (1980) Issue 2, 241-242. 
717 Uo. 
718 SIPOS ATTILA: A polgári légi jármű jogi státusza, in Repüléstudományi Közlemények, XXIX. évf., 

2017/3. szám, 273. 
719 https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Chicago_EN.pdf (2019.09.04.). 
720 T/9900 számú törvényjavaslat a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi 

december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékei módosításának kihirdetéséről 

https://www.parlament.hu/irom38/09900/09900.pdf (2019.09.07.). 

https://jak.ppke.hu/uploads/articles/12332/file/Papp_Z_dolgozatkuth..pdf
https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Chicago_EN.pdf
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mégpedig a polgári és az állami légi járművek közti különbségre. Az egyezmény hatálya alá 

csak a polgári légi közlekedés tartozik. Az állami légi járművekre, így a katonai légi 

járművekre sem terjed ki az egyezmény hatálya, csupán említi, hogy az állami légi járművek 

csak külön megállapodás vagy eseti engedély alapján léphetnek be idegen állam légterébe.721 

A polgári és az állami légi járművek közti további különbségekről a későbbiekben lesz szó. 

Fontosnak tartom, hogy mielőtt ismertetem az egyezmény rendelkezéseit, tisztázni 

kell néhány alapfogalmat a légijog kapcsán. Először is azt, hogy mi is az a légi jármű jogi 

értelemben. „Légi jármű bármely olyan szerkezet, amelynek levegőben maradását a 

légkörben a levegővel való kölcsönhatás segíti, amely nem azonos a föld felszínére ható 

ellenhatással”. Láthatjuk, hogy ez egy elég tág fogalom, melybe nem csupán a repülőgépek 

tartoznak bele. Például légi járműnek tekintjük a helikoptereket, ballonokat, léghajókat, de 

még a papírsárkányokat is.722 

A légi járműveken belül fontos a már említett különbségtétel a polgári és az állami 

légi járművek között. Egy légi jármű az igénybevételének célja alapján minősül államinak, 

nem pedig azért, mert állami tulajdonban van. Államinak minősülnek például a katonai, 

vámügyi és rendőrségi feladatokat ellátó repülőgépek, az állam- és kormányfőket hivatalos 

útjaik alkalmával szállító repülőgépek, illetve a mentési célokat szolgáló állami 

repülőgépek.723 Tehát az is előfordulhat, hogy egy légi jármű főszabály szerint polgárinak 

minősül, de amennyiben azt az állam saját katonai vagy egyéb állami céljaira veszi igénybe, 

akkor arra az időre az állami légi járműnek tekintendő.724 A polgári és állami légi járművek 

közti különbségtétel a repülésbiztonságról szóló nemzetközi szerződéseknél is megjelenik. 

Ahogy a Párizsi, Madridi és Havannai Egyezményekben, úgy a Chicagói 

Egyezményben is kiemelkedő jelentőségű a légtérszuverenitás kérdése. Már az egyezmény 

első cikke leszögezi, hogy „a Szerződő Államok elismerik, hogy minden Államot a területe 

fölötti légtérben teljes és kizárólagos szuverenitás illeti meg.” Tehát láthatjuk, hogy a 

légtérszuverenitás nem csak a szerződésben részes államokat, hanem minden államot 

megillet. Ez is utal az egyezmény univerzális jellegére. 

De meddig terjed ez a szuverenitás? A nemzeti légtérnek van egy horizontális és egy 

vertikális határa. Utóbbi az ún. Kármán-vonalig terjed, amely kb. 100 kilométeres 

magasságban található, efölött már a világűr kezdődik. Ennek megállapítása egy magyar 

tudós, Kármán Tódor nevéhez fűződik. Ezen határvonal léte azért fontos, mert a világűr 

mindenki által szabadon használható terület (res communis omnium usus), és az nem 

tartozhat nemzeti szuverenitás alá.725 A szuverenitás horizontális határa pedig az állam 

területe fölötti légtér erejéig terjed. De mit tekintünk az állam területének? Az egyezmény 

2. cikke ad választ erre a kérdésre. Eszerint az állam területének számít „a szuverenitása, 

fennhatósága, védnöksége vagy megbízáson alapuló igazgatása alatt álló földterület és az 

 
721 SULYOK GÁBOR: A terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári légi jármű lelövésének 

nemzetközi jogi és alkotmányjogi megítélése, in Fundamentum, 2005/3. szám, 31. 
722 SIPOS ATTILA: A polgári légi jármű jogi státusza, 275. 
723 SULYOK GÁBOR: i.m. 30. 
724 SIPOS ATTILA: A polgári légi jármű jogi státusza, 279. 
725 Kovács Péter: NEMZETKÖZI KÖZJOG, OSIRIS KIADÓ, BUDAPEST, 2016. 762. 
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ehhez tartozó területi vizek.”726 Az államhoz tartozó területi víznek számít a parti tenger is, 

így a fölötte található légtér is az állam szuverenitása alá tartozik. 

Az alulfekvő állam szuverenitásából eredően más államok légi járműveit eltilthatja 

bizonyos területek feletti repüléstől, azaz tiltott övezeteket, zónákat hozhat létre 

légterében.727 Például Magyarországon tiltott légtér található Paks térségében az atomerőmű 

miatt.728 Továbbá az alulfekvő állam megkövetelheti az átrepülő, nem menetrendszerű légi 

járatok leszállását, sőt kivételes körülmények között, szükségállapot idején vagy a 

közbiztonság érdekében azonnali hatállyal, ideiglenesen korlátozhatja, vagy megtilthatja a 

repülést területe egésze vagy annak bármely része felett. Ennek feltétele az, hogy ezt a 

korlátozást vagy tilalmat diszkrimináció nélkül betartassa.729 Az ilyen korlátozásra 

találhatunk példát az idei évből is, mikor az Egyesült Államok és mellette még számos más 

állam is kitiltotta a légteréből a közbiztonságra hivatkozva a Boeing 737 Max típusú 

repülőgépeket, mivel a típus két többszáz utas halálát okozó balesetet is megélt a 

közelmúltban.730 

Az államok továbbá meghatározhatnak nemzeti szabályokat a légterükbe való be- és 

kilépésre, valamint a légterükben való átrepülésre vonatkozóan, és ezeket a szabályokat 

kötelesek betartani az oda belépő légi járművek. Természetesen ezekre a szabályokra is 

vonatkozik, hogy nem tehetnek indokolatlan megkülönböztetést az idegen államok légi 

járművei között.731 De mit tehet az állam, ha egy külföldi légi jármű megsérti a repülési 

szabályait? Azok megsértése (pl. nem azonosítja magát, vagy tiltott zóna felé közeledik) 

esetén az alulfekvő állam megfelelő intézkedéseket foganatosíthat vele szemben a 

nemzetközi jog értelmében. Az állam légi ereje 

a helyes útra terelheti, kivezetheti a tiltott övezetből, vagy akár leszállásra is kényszerítheti 

a szabályt szegő gépet.732 Fontos kiemelni, hogy a légi jármű elfogása esetén elsődlegesen a 

légi jármű azonosítása, és a légi járművel való kommunikáció létrehozása a cél. Az elfogásra 

szigorú szabályok vonatkoznak.733  

Ezzel kapcsolatban 1984-ben elfogadtak az államok egy kiegészítő jegyzőkönyvet a 

Chicagói Egyezményhez. Ennek előzménye, hogy 1983-ban lelőttek egy dél-koreai 

utasszállító repülőgépet. A KAL 007 számú dél-koreai utasszállító repülőgép 

feltételezhetően letért az útvonaláról, és szovjet légtérbe keveredett, ahol szovjet 

vadászgépek lelőtték, ezzel 269 ember halálát okozva. Ezt követően az ICAO 

 
726 1971. évi 25. törvényerejű rendelet a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi 

december hó 7. napján aláírt Egyezmény és az annak módosításáról szóló jegyzőkönyvek 

kihirdetéséről 2. cikk. 
727 ERNSZT ILDIKÓ: A nemzetközi légiközlekedés védelme [PhD dolgozat], Pécsi Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola, Pécs, 2017, 28. Elérhető: 

https://ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/ernszt-ildiko/ernszt-ildiko-vedes-ertekezes.pdf 

(2019.03.27.). 
728 https://legter.hu/legterek/ (2019.10.23.). 
729 SULYOK GÁBOR: i.m. 31. 
730  Kaplan, Thomas – Austen, Ian - Gebrekidan, Selam : BOEING PLANES ARE GROUNDED IN U.S. 

AFTER DAYS OF PRESSURE, IN NEW YORK TIMES, 2019. MÁRCIUS 13. ELÉRHETŐ: 

HTTPS://WWW.NYTIMES.COM/2019/03/13/BUSINESS/CANADA-737-MAX.HTML (2019.09.05.). 
731 1971. évi 25. törvényerejű rendelet 11. cikk. 
732 ERNSZT ILDIKÓ: i.m. 28. 
733 WEBER, LUDWIG: i.m. 12. 
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közbenjárásával elfogadásra került a Chicagói Egyezmény új, 3bis cikke, amely arra az 

esetre vonatkozik, amikor maga az állam veszélyezteti a repülés biztonságát. E cikk szerint 

az államoknak tartózkodnia kell a repülésben lévő polgári légi jármű elleni 

fegyverhasználattól, továbbá a légi jármű elfogása esetén nem sodorható veszélybe az utasok 

és a személyzet élete, valamint a légi jármű biztonsága sem.734 Fontos kiemelni, hogy a légi 

jármű hovatartozása e cikk szempontjából irreleváns, tehát nem csak a külföldi állam 

lajstromában szereplő polgári légi járművek lelövésétől kell tartózkodni, hanem a saját 

lajstromában szereplőkétől is.735 A cikk második pontja ugyanakkor megerősíti az államok 

szuverenitását, mert kimondja, hogy „minden Állam jogosult a területe felett repülő polgári 

légi jármű valamely meghatározott repülőtérre való leszállítását”, amennyiben az engedély 

nélkül lépett be a légtérbe, vagy azt a Chicagói Egyezmény céljaival ellentétes célra 

használják. Az alulfekvő államnak joga van megfelelő eszköz igénybevételére, de szigorúan 

csak a nemzetközi jog szabályaival, különösen a polgári légi jármű elleni fegyverhasználat 

és elfogás szabályaival összhangban.736 E cikk meghozatalánál az állami szuverenitás és a 

nemzetbiztonság szempontja állt szemben a repülésbiztonsággal.737 A polgári légi jármű 

elleni fegyverhasználat kérdése nem kapcsolódik olyan szorosan a dolgozat témájához, ezért 

tekintettel a dolgozat terjedelmi korlátaira, valamint arra, hogy ez a kérdés rendkívül 

összetett, és egy külön dolgozat tárgyát képezhetné, ezért ezt a kérdéskört ebben a 

dolgozatban részletesebben nem ismertetem.  

3. A NEMZETKÖZI POLGÁRI REPÜLÉSI SZERVEZET SZEREPE A LÉGIJOGBAN 

A nemzetközi légi közlekedés szabályait nem kizárólag a Chicagói Egyezmény tartalmazza, 

ugyanis fontos szerepe van ezen szabályok alakításában a már többször említett ICAO-nak 

is. Ez a szervezet az ENSZ szakosított intézménye, amelyet a Chicagói Egyezmény 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására hoztak létre az államok, hivatalosan 1947-

ben kezdte meg működését. Az ICAO alapokmányát maga a Chicagói Egyezmény képezi, 

amely rögzíti a szervezet célkitűzéseit, hatásköreit és szerveit.738 A szervezetnek jelenleg 

193 tagja van, tehát minden állam, amely a Chicagói Egyezmény részese. Székhelye 

Montreálban található. Az ICAO céljait a Chicagói Egyezmény 44. cikke sorolja fel, ezek 

főként a nemzetközi polgári légi közlekedés biztonságára és fejlesztésére vonatkoznak.739 

Az ICAO-t felruházták az államok szabályalkotási joggal. Az ICAO Tanácsa 

szabványokat és ajánlott gyakorlatokat (Standards and Recommended Practices) fogad el, 

melyek a Chicagói egyezmény függelékeiként kerülnek kibocsátásra. Ha egy állam nem 

tudja, vagy nem kívánja bevezetni ICAO által meghatározott szabályokat, akkor értesítenie 

kell az ICAO Tanácsát, és nyilatkoznia kell, hogy várhatóan meddig nem vezeti be az adott 

 
734 SULYOK GÁBOR: i.m. 32. 
735 GEIß, ROBIN: Civil Aircraft as Weapons of Large-Scale Destruction: Countermeasures, Article 3bis 

of the Chicago Convention, and the Newly Adopted German "Luftsicherheitsgesetz", in Michigan 

Journal of International Law, Vol. 27 (2005) No. 1, 229. 
736 Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 3bis cikk. 
737 GEIß, ROBIN: i.m. 233. 
738 JIEFANG, HUANG: Aviation Safety, ICAO and obligations Erga Omnes, in Chinese Journal of 

International Law, Vol. 8 (2009) Issue 1, 63-65. 
739 1971. évi 25. törvényerejű rendelet 44. cikk. 
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szabályozást. Ezek alapján mondhatjuk, hogy az ICAO egy ,,kvázi jogalkotó” hatalommal 

bíró nemzetközi szervezet.740 Ezek a szabványok, szabályok vonatkozhatnak többek közt 

magukra a légi járművekre, azok személyzetére, a repülőterekre, a lajstromozásra és a légi 

útvonalakra, és szerepük az, hogy egységességet biztosítanak a légi közlekedésben, amely a 

repülésbiztonság szempontjából elengedhetetlen.741 Ezek betartását az ICAO ún. audit 

programjain ellenőrzi.742 A szabványoknak és ajánlott gyakorlatoknak kiemelt szerepe van 

a légiközlekedés biztonságának fejlesztése terén, ugyanis ezek lépést tudnak tartani a 

technológiai fejlődéssel, és biztosítani tudják az egységességet az állami szabályozásban.743 

A Tanács kötelező feladatait a Chicagói egyezmény 54. cikke sorolja fel. A teljesség 

igénye nélkül az alábbi feladatokat emelném ki: adatokat gyűjt, vizsgál, és adatokat, 

statisztikákat tesz közzé a repülés fejlődésével kapcsolatban, a szerződés megsértését jelenti 

a tagállamoknak, továbbá figyeli, hogy a kiadott standardokat betartják-e a tagállamok, és 

be nem tartásuk esetén erről jelentést tesz a Közgyűlésnek.744  

Az ICAO stratégiai célkitűzéseket határoz meg magának, melyekben a gazdasági és 

környezetvédelmi szempontok mellett a legkiemelkedőbb szerepet a repülésbiztonság kapja. 

1997-ben elfogadott egy stratégiai tervet a szervezet és a polgári légi közlekedés 21. 

századba lépésének elősegítésére. Ebben a tervben szerepel többek között az, hogy az ICAO-

nak támogatnia kell a standardok minél szélesebb körű követését és az egyezmények 

ratifikálását, továbbá az új veszélyekre való gyors reagálást, és a légi közlekedésben részt 

vevő személyzetnek tartott képzések szervezését is feladatául tűzte ki a szervezet.745 

4. A LÉGI JÁRMŰVEK LAJSTROMOZÁSA ÉS AZ EBBŐL EREDŐ JOGHATÓSÁGI KÉRDÉSEK 

Mint ahogy az autóknak is van rendszámtáblája, a légi járművek is egyedi azonosítóval kell, 

hogy rendelkezzenek, lajstromba kell venni azokat. A lajstromozási kötelezettséget már az 

1919-es Párizsi Egyezmény is előírta.746 

Mi az a lajstromozás? A lajstromozás részletes szabályait a nemzeti jogszabályok 

tartalmazzák a Chicagói Egyezménynek a légi járművek felség- és lajstromjeleiről szóló 7. 

Függelékével összhangban. Minden légi járművön, amely a nemzetközi légi forgalomban 

részt vesz, látható helyen fel kell tüntetni az állam felségjelét és utána a lajstromozási jelet. 

A felségjel azonosítja a lajstromozó államot, ennek használata egységes. A felségjel a 

nemzeti lobogó színjelzéséből és egy vagy betűből, vagy egy betűből és egy számból áll 

(például a Magyarországon bejegyzett repülőgépek felségjele a piros-fehér-zöld színjelzést 

és a HA betűket tartalmazza). Ezt követi kötőjellel elválasztva a lajstromjel, amely betűkből 

 
740 ERNSZT ILDIKÓ: i.m. 14-15. 
741 Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 37. cikk. 
742 W. STIMPSON, EDWARD: ICAO: Recent Accomplishments and Challenges Ahead, in Aviation Law 

and Policy, (2001), 5. 
743 ALBISSINI, FRANCESCO GIOVANNI: The Rise of Global Standards. ICAO’s Standards and 

Recommended Practices, in Italian Journal of Public Law, Vol. 8 (2016) No. 1, 229. 
744 ERNSZT ILDIKÓ: i.m. 15-16. 
745 Strategy Guiding International Civil Aviation into the 21st century. Elérhető: 

https://www.icao.int/Documents/strategic-objectives/sap1997_en_app.pdf (2019.11.02.). 
746 CHENG, BIN: Air law, in Encyclopaedia Britannica, 2019. április 4. Elérhető:  

https://www.britannica.com/topic/air-law/Airports#ref39252 (2019.10.04.). 

https://www.icao.int/Documents/strategic-objectives/sap1997_en_app.pdf
https://www.britannica.com/topic/air-law/Airports#ref39252


199 

 

vagy számokból állhat. Egy légi jármű csak egy állam lajstromában szerepelhet, a többes 

lajstromozás tehát tilos. Annak természetesen nincs akadálya, hogy az egyik állam 

lajstromából a másik államéba átírják a légi járművet. A többes lajstromozás kikerülésére 

létezik a közös jel lehetősége. Ez azt jelenti, hogy például a multinacionális légitársaságok 

esetében, melyet közös vállalkozásban több állam üzemeltet, a légitársaság repülőgépeit 

valamely részes állam nem nemzeti alapon lajstromba veszi, de azok formailag egy közös 

jelet viselnek, ami megelőzi a lajstromjelet.747 

A joghatóság szempontjából fontos kérdés, hogy az adott légi járművet melyik 

államban vették lajstromba. A légi jármű ahhoz az államhoz tartozik, amelynek lajstromába 

be van jegyezve, ez független a légi jármű tulajdonosától.748 A dolgozat témája 

szempontjából a releváns kérdés az, hogy a fedélzeten elkövetett bűncselekmények miatt 

mely állam vonhatja felelősségre az elkövetőt? Ez a kérdés vezet át a repülésbiztonságról 

szóló nemzetközi szerződésekre, ugyanis azok rendezik a joghatóság kérdését a légi 

járművek biztonságát veszélyeztető bűncselekmények tekintetében. 

Az eddig vizsgált négy légijogi nemzetközi szerződés a légijog általános szabályait 

tartalmazzák, a következőkben pedig a légijog speciális területéről, a repülésbiztonságról 

szóló szerződésekről lesz szó. Az eddig bemutatott szerződések közül fontosabb jelentőségű 

a Chicagói és a Párizsi Egyezmény, mivel a Madridi és a Havannai Egyezményeket csupán 

az államok szűkebb köre kötötte, ennek főként politikai okai voltak, tartalmilag nagyban 

tükrözték a Párizsi Egyezményt. A Chicagói Egyezmény is a Párizsi Egyezményre 

támaszkodott, és sikerként könyvelhető el, mert sikerült a korábban a Párizsi Egyezménytől 

távol maradó államokat (pl. Egyesült Államok, Spanyolország) is egyetlen univerzális 

nemzetközi szerződés szerződő feleivé tennie,749 így a korábbi töredezett szabályozás 

megszűnt. 

5. A REPÜLÉSBIZTONSÁGRÓL SZÓLÓ NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK 

E fejezetben a dolgozat terjedelmi korlátaira való tekintettel csak a multilaterális és 

univerzális nemzetközi szerződésekkel, valamint az ICAO égisze alatt folytatott 

repülésbiztonsági tevékenységgel foglalkozom, a regionális és bilaterális szintű 

szabályozással nem. Az egyes szerződéseket a megkötésük kronológiai sorrendjétől eltérően 

mutatom be, ennek oka, hogy bizonyos egyezmények logikailag jobban összekapcsolódnak 

egymással, mint a többi, mert egyes egyezmények a repülésbiztonság különböző 

aspektusaival foglalkoznak.  

A repülés biztonságáról szóló nemzetközi szerződések egyik fő célja az volt, hogy 

a bűncselekményekkel összefüggő joghatósági kérdéseket tisztázzák, a problémás 

kérdésekre megoldást találjanak. A szabályozás előtt probléma volt, hogy nem mindig 

egyszerű megállapítani, hogy pontosan melyik állam légterében követték el a 

bűncselekményt, ugyanis a repülőgépek nagy sebessége miatt ez nem könnyen 

meghatározható, mivel percek alatt több állam légterén is áthaladhatnak.750 Ha meg is 

 
747 SIPOS ATTILA: A polgári légi jármű jogi státusza, 290-291. 
748 Uo. 288. 
749 https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Chicago_EN.pdf (2019.09.01.). 
750 ABEYRATNE, R.I.R.: Attempts at Ensuring Peace and Security in International Aviation, in 

Transportation Law Journal, Vol. 24 (1996) No. 1, 34. 

https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Chicago_EN.pdf
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állapítható, hogy melyik állam joghatósága terjed ki a bűncselekményre, még akkor sem 

biztos, hogy az állam hajlandó eljárni és büntetőeljárást lefolytatni, ugyanis lehet, hogy 

semmi érdeke nem fűződik ahhoz.751 Ha az állam nem akar eljárni, és az elkövető kiadatását 

sem engedi, akkor könnyen büntetlen maradhat a cselekmény. Előfordulhat, hogy az állam 

engedi a kiadatást, de az az állam, ahová ki kellene adni, nem vállalja a kiadatással járó 

költségeket, így inkább lemond büntetőjogi igényének érvényesítéséről. Vagy az is 

előfordulhatott, hogy az adott állam büntető törvénykönyve nem rendelte büntetni az adott 

bűncselekményt, így nem tudta felelősségre vonni az elkövetőt.752 További problémás 

kérdés volt, ha a bűncselekményt nyílt tenger felett követték el, ugyanis nem minden állam 

terjesztette ki joghatóságát saját területén kívülre, az általa lajstromozott légi járművek 

fedélzetére. Ez igen nagy aggodalmakra adott okot, mivel a repülőgépen elkövetett 

bűncselekmények veszélyeztethetik a repülésbiztonságot, akár több száz ember életét 

sodorhatják veszélybe, tehát méltatlan lenne, ha pont ezek a cselekmények ne lennének 

szankcionálva. 

A problémát jól szemlélteti a következő megtörtént eset: 1948-ban történt egy 

incidens egy Puerto Ricóból az Egyesült Államokba tartó repülőgépen, amely ekkor éppen 

a nyílt tenger felett repült. Egy ittas férfi verekedett a fedélzeten, megharapta a 

közbeavatkozni akaró pilótát, és a stewardesseket is megtámadta. Leszállás után a férfit 

letartóztatta az amerikai hatóság, és vádat emeltek ellene, de a bíró felmentette őt arra 

hivatkozva, hogy az Egyesült Államok joghatósága nem állapítható meg.753 A nyílt tengeren 

közlekedő hajói fedélzetére kiterjedt ugyan az Egyesül Államok joghatósága, de ezt nem 

lehetett kiterjesztően értelmezve a nyílt tenger felett repülő légi járművekre is alkalmazni, 

tehát az elkövető felelősségrevonása a jogi szabályozás hiányossága miatt elmaradt.754 Az 

egyre gyakoribbá váló fedélzeten történt bűncselekmények és a repülésbiztonságot 

veszélyeztető egyéb cselekmények miatt vált fontossá ennek a nemzetközi szinten való 

szabályozása.755 Mint ahogy látni fogjuk, a joghatóság kérdését végülis részben sikerült 

rendeznie az egyezménynek, de még mindig maradtak hiányosságok, megoldatlan 

problémák.  

A szerződések közös vonása a joghatósági kérdések tisztázása mellett, hogy azok 

mind meghatároznak olyan cselekményeket, amelyek a repülés biztonságát veszélyeztetik, 

emellett pedig az elkövető felelősségrevonásának eljárási kérdéseivel is foglalkoznak. 

5.1. Tokiói Egyezmény 

1963-ban az ICAO égisze alatt megkötötték az államok a Tokiói Egyezményt, amely a 

légijárművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről szólt. Az 

egyezmény ma is hatályos, jelenleg 186 állam a részese, köztük hazánk is.756 A szerződéshez 

 
751 ERNSZT ILDIKÓ: i.m. 33. 
752 MANKIEWICZ, R.H.: The 1970 Hague Convention, in Journal of Air Law and Commerce, Vol. 37 

(1971) Issue 2, 196. 
753 MENDELSOHN, ALLAN I.: In-Flight Crime: The International and Domestic Picture under the Tokyo 

Convention, in Virginia Law Review, Vol. 53 (1967) No. 3, 509. 
754 SOPILKO, IRYNA – SHEVCHUK, YEVHENII: Jurisdiction Over Crimes Committed on Board Aircraft 

in Flight Under the Tokyo Convention 1963, in Proceedings of the National Aviation University, Vol. 

69 (2016), 122. 
755 ERNSZT ILDIKÓ: i.m. 34. 
756 https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Tokyo_EN.pdf (2019.10.05.). 

https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Tokyo_EN.pdf
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csatlakozó államok vállalták, hogy belső jogukban kiterjesztik a saját lajstromukban 

szereplő légi járműveikre a joghatóságukat akkor is, amikor az nem a nemzeti légtérben 

repül, hanem más állam vagy a nyílt tenger felett. Ezenkívül felhatalmazza az egyezmény a 

légi jármű parancsnokát arra, hogy betartassa a szabályokat a fedélzeten, és leszállíttathassa 

a gépről az ezeket megszegő utasokat bármely szerződéses államban való landolás után.757  

Az egyezmény 3. cikke rögzíti a lajstromozó állam joghatóságát a repülésben lévő 

légi járművön elkövetett cselekmények tekintetében.758 Megjegyzendő, hogy az akkor 

hatályos magyar büntető törvénykönyv (az 1961. évi V. törvény) területi hatálya már 

kiterjedt a Magyarország területén kívül közlekedő magyar légi járművek fedélzetére.759 Az 

egyezmény azonban nem kötelezi a lajstromozó államot a joghatóság gyakorlására, csak 

feljogosítja arra. Előfordulhat, hogy a lajstromozó államnak nem érdeke az elkövető 

felelősségrevonása, ezáltal büntetlen marad a cselekmény. Ennek elkerülése céljából az 

egyezmény engedi, hogy bármely állam joghatóságot gyakoroljon, amelynek joga ezt 

egyébként lehetővé teszi. (Tehát a büntető törvénykönyve büntetni rendeli az adott 

cselekményt extraterritoriális hatállyal). Emiatt lehetséges, hogy egyszerre több állam 

joghatósága is kiterjed az elkövetett cselekményre.  

Az egyezmény a res communis omnium usus típusú területek tekintetében, vagyis 

amikor nyílt tenger felett haladó légi járművön követnek el bűncselekményt, megoldotta azt 

a problémát, hogy az elkövető büntetőjogi felelősségrevonása joghatóság hiányában 

maradjon el,760 de még mindig nem adott garanciát arra, hogy az egyébként joghatósággal 

rendelkező állam(ok) ténylegesen el is járjon/járjanak az ügyben.  

Az egyezmény 4. cikke bizonyos esetekben feljogosítja az alulfekvő államot is 

joghatóság gyakorlására, de az csak a felsorolt esetekben tehet intézkedést a joghatóság 

gyakorlása céljából. Tehát az alulfekvő állam joghatósága akkor terjed ki a légterében 

közlekedő légi járművekre, ha  

▪ annak fedélzetén bűncselekményt követnek el, és az „kihat a területi államra vagy 

ellene irányul”;   

▪ a bűncselekmény elkövetője vagy sértettje az alulfekvő állam polgára vagy lakosa;  

▪ az állam repülési szabályainak megszegéséről van szó, illetve  

▪ a szuverenitás gyakorlása szükséges ahhoz, hogy az alulfekvő állam teljesíthesse a 

nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségeit.761  

A joghatósági kérdések mellett az egyezmény a légi jármű parancsnokát széles hatáskörrel 

ruházta fel. Amennyiben alapos okkal feltételezheti, hogy a fedélzeten valaki súlyos 

bűncselekményt vagy a légi jármű, az azon tartózkodó személyek és vagyontárgyak 

biztonságát vagy a fedélzeti rendet veszélyeztető cselekményt készül elkövetni vagy követett 

el, akkor a parancsnoknak joga van még akár személyi szabadságot korlátozó intézkedést is 

alkalmazni az elkövetővel szemben. Természetesen ezt nem csak ő egyedül teheti meg, 

hanem utasíthatja a személyzetet és feljogosíthatja (de nem utasíthatja) a többi utast az ebben 

 
757 CHENG, BIN: i.m. 
758 1971. évi 24. törvényerejű rendelet a légijárművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és 

egyéb cselekményekről szóló Tokióban, az 1963. évi szeptember hó 14. napján kelt Egyezmény 

kihirdetéséről 3. cikk. 
759 1961. évi V. törvény a Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről 4. § (2). 
760 ERNSZT ILDIKÓ: i.m. 43. 
761 SIPOS ATTILA: A polgári légi jármű jogi státusza, 290. 
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való közreműködésre. A parancsnok felhatalmazása nélkül csak akkor van joga a 

személyzetnek és az utasoknak ilyen intézkedésre, ha alapos okkal feltételezik, hogy 

azonnali intézkedés szükséges a biztonság megóvásához. Az elkövető személy a parancsnok 

döntése alapján leszállítható a gépről, erről értesítenie kell azt az államot, ahol leszállnak. 

Az ilyen intézkedésért sem a parancsnok, sem az intézkedésben közreműködő személyzet 

és utasok nem vonhatók felelősségre semmilyen eljárásban.762 Ezt azt jelenti, hogy sem 

büntetőjogilag, sem polgári jogilag, sem pedig közigazgatási jogilag nem lehet szó 

felelősségrevonásról.763 Véleményem szerint ez egy nagyon erős védelem, azonban ez 

szükséges, mivel a légiközlekedés és az utasok biztonsága a legfontosabb érdek ebben a 

helyzetben. 

Az egyezmény az elkövetőnek ad bizonyos büntetőjogi garanciákat, ugyanis a 

személyes szabadság korlátozását csak addig tarthatják fenn ellene, amíg a repülőgép le nem 

száll. Ez alól kivétel, ha a leszállás nem olyan államban történt, amely az egyezmény részese, 

és az nem hajlandó fogadni a leszállítani kívánt személyt.764 A szerződő államok viszont 

hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen esetben leszállítható a területükön az elkövető. Amennyiben 

az elkövető olyan cselekmény miatt kerül leszállításra a gépről, amely a parancsnok szerint 

a lajstromozó államban súlyos bűncselekménynek minősül, a szerződő állam hatósága 

köteles az ilyen személyt átvenni, és amennyiben indokolt, köteles eljárni a saját joga szerint. 

Az eljárás nem okozhatja a légi jármű indokolatlan késését. Amennyiben a leszállás helye 

szerinti állam őrizetbe veszi az elkövetőt, köteles értesíteni arról az elkövető 

állampolgársága szerinti államot és a légi járművet lajstromozó államot is, és jelzi nekik, 

hogy akarja-e joghatóságát gyakorolni. Ha nem akarja, akkor visszaszállíthatja az elkövetőt 

az állampolgársága vagy állandó lakhelye szerinti államba, vagy pedig abba az államba, 

ahonnan felszállt. Az egyezmény nem kötelezi a részes államokat kiadatásra, azok 

lefolytathatják a büntetőeljárást maguk is, de még erre sem kötelesek.765 

Az egyezmény hatálya, hasonlóan a dolgozat későbbi részében megjelenő Hágai, 

Montreáli és Pekingi Egyezményekhez, nem terjed ki a katonai, vám- és rendőrségi 

szolgálatra használt légi járművekre.766 

A Tokiói Egyezmény tehát részsikerként értékelhető a repülésbiztonság fejlődésében, 

ugyanakkor számos megoldandó kérdés maradt még, amelyek további nemzetközi 

egyezmények megkötését tették szükségessé. Kritikaként fogalmazható meg, hogy az 

egyezmény nem határozza meg konkrétan a légi jármű fedélzetén elkövetett 

cselekményeket, így az államok jogalkotására és a pilóta döntésére van bízva, hogy mi 

minősül az egyezmény hatálya alá tartozó cselekménynek. További gyenge pontja az 

egyezménynek, hogy nem tartalmazza az aut dedere, aut judicare (kiadni vagy eljárni) elvét, 

tehát még mindig fennáll a lehetőség, hogy az elkövető büntetlen marad, mert az államokat 

nem kötelezi az egyezmény az elkövető kiadására, vagy a büntetőeljárás lefolytatására. 

Ezeket a hiányosságokat, hibákat, ahogy majd látni fogjuk, a későbbi szerződések 

orvosolták. 

 
762 1971. évi 24. törvényerejű rendelet 6-10. cikk. 
763 ERNSZT ILDIKÓ: i.m. 41. 
764 1971. évi 24. törvényerejű rendelet 7. cikk. 
765 1971. évi 24. törvényerejű rendelet 12-17. cikk. 
766 ABEYRATNE, R.I.R.: International Responses Related to Aviation Security: A Legal Analysis (Part 

I), in German Journal of Air and Space Law, Vol. 45. (1996) No. 2, 141. 
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5.2. A Tokiói Egyezmény kiegészítő jegyzőkönyve 

2014-ben az ICAO égisze alatt Montreálban elfogadásra került a Tokiói Egyezményt 

kiegészítő jegyzőkönyv, amely jelen dolgozat írásakor még nem lépett hatályba.767 A Tokiói 

Egyezménynek 1963-mas megalkotása óta felmerült több hiányossága, hibája is. Ennek 

kiküszöbölésére jött létre a kiegészítő jegyzőkönyv, amely három fontos módosítást 

tartalmaz. Az első a joghatóság kérdésére vonatkozik. A kiegészítő jegyzőkönyv 

joghatóságot biztosít a légi jármű üzemeltetőjének székhelye szerinti államnak, továbbá a 

leszállás helye szerinti államnak is (függetlenül attól, hogy ez a tervezett leszállási hely, vagy 

az engedetlen utas miatt leszállni kényszerülő légi jármű tényleges leszállási helye). Ez a 

rendelkezés azért volt szükséges, hogy már a leszálláskor felelősségre vonható legyen az 

ilyen utas, és az eljárás gyorsabb legyen. 768 A második jelentős változás a légi jármű 

parancsnokának a könnyebb fellépését teszi lehetővé, ugyanis az eredeti szabályozással 

ellentétben már nem azt szükséges alapos okkal feltételeznie, hogy a fedélzeten a 

lajstromozó állam büntető törvénye szerint súlyos bűncselekmény elkövetése készül vagy 

történt, hanem elegendő, ha a parancsnok szerint minősül az súlyos bűncselekménynek. 

Ráadásul a jegyzőkönyv már példákat is ad az intézkedésre okot adó cselekményekre: 

▪ személyzet elleni fizikai támadás vagy ezzel való fenyegetés 

▪ a parancsnoknak a légi jármű, az utasok vagy a vagyontárgyak biztonságának 

védelme céljából kiadott jogszerű utasításainak megtagadása.769 

A harmadik változás az, hogy a légitársaság megtéríttetheti az ilyen utas által okozott kárát, 

költségeit, például, ha a leszállítása miatt kell a tervezettől eltérő államban leszállnia a légi 

járműnek.770 

Ezen módosításokat a Tokiói Egyezmény több, mint 50 éves gyakorlati 

alkalmazásának tapasztalatai támasztják alá, ezért úgy vélem, hogy mindenképpen a 

repülésbiztonság javát fogják szolgálni, amint a megfelelő számú ratifikáció által hatályba 

lép a kiegészítő jegyzőkönyv. 

5.3. Hágai Egyezmény 

A gépeltérítések számának növekedése okán az ICAO felismerte, hogy a Tokiói Egyezmény 

nem képes megfelelő védelmet nyújtani ezekkel szemben, ezt egy közgyűlési határozatában 

ki is mondta, és felkérte a Tanácsot, hogy foglalkozzon a problémával.771 Ennek eredménye 

lett egy újabb nemzetközi egyezmény, a Hágai Egyezmény a légi jármű jogellenes 

hatalomba kerítésének leküzdéséről, amelyet 1970-ben kötöttek az államok, és jelenleg 185 

állam a részese, köztük hazánk is.772 A szerződés azzal a céllal született, hogy a repülőgép 

eltérítők ne bújhassanak ki az egyes államok büntetőjoghatósága alól, hanem a 

büntetőeljárás mindenképpen lefolytatható legyen ellenük.773  

 
767https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Montreal_Prot_2014_EN.pdf 

(2019.11.04.). 
768 SALISBURY, TIMOTHY: The Montreal Protocol 2014. Elérhető: 

http://www.4kbw.net/news/24052016161324-the-montreal-protocol-2014/ (2019.11.01.). 
769 A légijárművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről szóló 

egyezmény kiegészítő jegyzőkönyve 8. cikk, 10. cikk. 
770 SALISBURY, TIMOTHY: i.m. 
771 ABEYRATNE, R.I.R.: Attempts at Ensuring Peace and Security in International Aviation, 46. 
772 https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Hague_EN.pdf (2019.09.25). 
773 CHENG, BIN: i.m. 

https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Montreal_Prot_2014_EN.pdf
http://www.4kbw.net/news/24052016161324-the-montreal-protocol-2014/
https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Hague_EN.pdf
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Már a Tokiói Egyezmény is foglalkozott a légi jármű jogellenes hatalomba 

kerítésével, de csak annyit fűzött hozzá, hogy ilyen esetben „a Szerződő Államok minden 

megfelelő intézkedést megtesznek, hogy visszaállítsák, illetőleg fenntartsák a légijármű 

törvényes parancsnokának a légijármű fölötti ellenőrzését.”774 Szükségessé vált egy ezzel 

részletesen foglalkozó egyezmény megalkotása. A gépeltérítés már az 1930-as években is 

létező jelenség volt, de csak az 1960-as, 70-es években vált gyakorivá. Az első ismert eset 

1931-ből való, amikor is perui forradalmárok azért térítettek el egy repülőt, hogy arról 

röpcédulákat szórjanak.775  

A Hágai Egyezmény 1. cikke nagyban emlékeztet egy büntető törvénykönyvbeli 

rendelkezésre, ugyanis ez a cikk leírja, hogy mely tényállás minősül bűncselekménynek. 

Ennek a bűncselekménynek az elkövetési magatartása kétféle lehet: 

▪ a légi járművet valaki jogellenesen hatalmába keríti erőszak, erőszakkal fenyegetés 

vagy bármilyen más megfélemlítés útján, vagy  

▪ e légi jármű fölött ilyen módon ellenőrzést gyakorol. 

Az egyezmény büntetni rendeli a bűncselekmény kísérletét, továbbá a bűnsegédi magatartást 

is. A bűncselekmény elkövetési helye kizárólag a repülésben lévő légi jármű fedélzete lehet. 

Egyfajta értelmező rendelkezésként tartalmazza az egyezmény, hogy mikor tekintjük 

repülésben lévőnek a légi járművet. Attól kezdve minősül repülésben lévőnek, amikor a 

beszállás után minden külső ajtaját becsukták, és ez egészen addig tart, amíg a kiszállás 

céljából valamelyik külső ajtaját ki nem nyitják. Ez alól kivétel a kényszerleszállás, ugyanis 

ilyen esetben egy fikció van, miszerint amíg az illetékes hatóság át nem veszi a felelősséget 

a légi járműért, a fedélzeten levő személyekért és vagyontárgyakért, addig még repülésben 

lévőnek kell tekinteni a légi járművet.776 Tehát az egyezmény szabályozási körén kívül esnek 

azok a cselekmények, mikor valaki még a földön lévő repülőgépet akarja hatalomba keríteni. 

Az egyezmény megkötése előtti tárgyalásokon volt rá javaslat, hogy a repülésben lévőnél 

tágabb fogalmat határozzanak meg, de végül elvetették.777  

Joghézagnak tekinthető, hogy az egyezmény csak akkor rendeli büntetni a légi jármű 

jogellenes hatalomba kerítését, ha az elkövető a fedélzeten tartózkodik, pedig lehetnek olyan 

esetek, hogy az elkövető a földről téríti el a légi járművet, például azzal zsarol, hogy a légi 

járművön elhelyezett bombát felrobbantja, amennyiben nem követik az utasításait.778 

Szintén nem terjed ki az egyezmény azokra a cselekményekre, amelyeket olyan repülés 

során hajtanak végre, amelynél a lajstromozó állam megegyezik a felszállás vagy a leszállás 

helye szerinti állammal. Ilyenkor kizárólag az adott állam belső joga alapján kell eljárni, és 

elbírálni az adott elkövető cselekményét.779 

A Hágai Egyezmény, a Tokiói Egyezménnyel ellentétben konkrétan meghatározza a 

gépeltérítés bűncselekményét, és mintaként szolgál a nemzeti jogalkotásnak.780 A szerződés 

kriminalizációs kötelezettséget ír elő a részes államok számára. A szerződő államok 

 
774 1971. évi 24. törvényerejű rendelet 11. cikk. 
775 ERNSZT ILDIKÓ: i.m. 45. 
776 1972. évi 8. törvényerejű rendelet a légi járművek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdéséről 

Hágában, az 1970. évi december hó 16. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről 1. cikk, 3. cikk. 
777 MANKIEWICZ, R.H.: i.m. 200. 
778 ABEYRATNE, R.I.R.: Attempts at Ensuring Peace and Security in International Aviation, 48. 
779 ERNSZT ILDIKÓ: i.m. 54-55. 
780 ABEYRATNE, R.I.R.: Attempts at Ensuring Peace and Security in International Aviation, 47. 



205 

 

vállalták, hogy súlyosan büntetni rendelik ezt a bűncselekményt, és kiterjesztik rá 

joghatóságukat, amennyiben azt saját lajstromukban szereplő légi járművön vagy olyan légi 

járművön követik el, amely a saját területén száll le az elkövetővel.781 A joghatóság kérdése 

kapcsán fontos eredménye az egyezménynek, hogy joghatóságot biztosít annak az államnak 

is, amelynek területén az elkövetőt elfogják, akkor is, ha az nem abban az államban követte 

el a bűncselekményt.782 Bérelt gép esetén joghatósággal rendelkezik a bérbevevő/bérlő 

lakóhelye szerinti állam is.783 

Az akkori magyar Büntető Törvénykönyv (1961. évi V. tv.) 1972. január 1-től 

tartalmazta a légi jármű jogellenes hatalomba kerítése elnevezésű bűncselekményt, melyet 

az egyezményben meghatározottakhoz hasonló szöveggel vett át, és valóban szigorúan 

büntette. A bűncselekmény alapesetét öt évtől tizenkét évig terjedő szabadságvesztéssel 

rendelte büntetni. Minősített esetet is meghatározott a törvény, ezt az követte el, aki a 

bűncselekménnyel más vagy mások halálát okozta, és erre akár még halálbüntetést is 

kiszabhattak. Bár az egyezmény csak a bűncselekmény kísérletét említi, a magyar Btk. még 

az előkészületi stádiumot is büntetni rendelte.784 Természetesen a hatályos büntető 

törvénykönyvünk (2012. évi C. tv.) is tartalmazza ezt a bűncselekményt, jóllehet már csak 

„jármű hatalomba kerítése” elnevezéssel.785 

Az egyezményben részes államok vállalták, hogy az ilyen bűncselekmények 

elkövetése esetén a gyanúsítottat őrizetbe veszik, és megteszik a megfelelő intézkedéseket, 

amennyiben azt indokoltnak találják, és a büntetőeljárást lefolytatják, vagy kiadják az 

elkövetőt. Ez az aut dedere, aut judicare elv megjelenése,786 amely a nemzetközi büntetőjog 

egyik alapvető elve is. Tehát ez nagy előrelépést jelentett a Tokiói Egyezményhez képest.  

A Hágai Egyezmény sem hagyja figyelmen kívül az elkövető jogait, többek közt meg 

kell adni az elkövetőnek a saját állampolgársága szerinti állammal való kapcsolat 

felvételének lehetőségét.787 

Nagy hiányossága viszont a Hágai Egyezménynek, hogy nem terjed ki olyan 

cselekményekre, amelyek a földön lévő navigációs berendezések, rádióberendezések, 

irányítótornyok és repülőterek ellen irányulnak, pedig azok is jelentős veszélyt jelentenek a 

repülésbiztonságra. Ezt a hiányosságot egy későbbi nemzetközi szerződés, az 1971-ben 

aláírt Montreáli Egyezmény pótolta.788  

5.4. Montreáli Egyezmény 

A Hágai Egyezményben meghatározott bűncselekményt csak a légi jármű fedélzetén lehet 

elkövetni, pedig nem kell feltétlenül a légi járművön tartózkodni ahhoz, hogy a repülés 

biztonságát veszélyeztethessük.789 E felismerés visszatükröződik a Montreáli 

Egyezményben. 

 
781 1972. évi 8. törvényerejű rendelet 4. cikk. 
782 MANKIEWICZ, R.H.: i.m. 199. 
783 KOVÁCS PÉTER: i.m. 758. 
784 1961. évi V. törvény 192. §. 
785 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyről 320. §. 
786 SOCHOR, EUGENE: ICAO and Armed Attacks against Civil Aviation, in International Journal, Vol. 

44 (1988) No. 1, 143. 
787 1972. évi 8. törvényerejű rendelet 6. cikk. 
788 MANKIEWICZ, R.H.: i.m. 209-210. 
789 https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/Commonwealth_Chapter_4.pdf (2019.10.28.). 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=97200008.TVR
https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/Commonwealth_Chapter_4.pdf
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A Montreáli Egyezmény a polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények 

leküzdéséről szól, 1973-tól hatályos, és jelenleg 188 részes állama van, köztük hazánk is.790  

Az egyezmény 1. cikke a Hágai Egyezményhez hasonlóan szintén büntető törvénykönyvbe 

illő. Ez a cikk is több elkövetési magatartást sorol fel, és ez is kriminalizációs kötelezettséget 

ír elő a részes államok számára.  

A szerződéskötést megelőző tárgyalásokon vita tárgyát képezte az államok között, 

hogy mi a jobb megoldás, ha felsorolásszerűen meghatároznak több elkövetési magatartást, 

vagy ha csak általános jelleggel fogalmazzák meg a bűncselekményt, amelybe ilyen módon 

beleilleszthető sokféle elkövetési magatartás, és így elkerülhető az, hogy a 

szerződéskötéskor előre nem látható, újfajta elkövetési magatartások az egyezmény 

szabályozási körén kívül maradjanak.791 Végül az előbbi, felsorolásszerű megoldás mellett 

döntöttek az államok. Eszerint az követ el a polgári repülés biztonsága elleni 

bűncselekményt, aki:  

▪ a légi jármű fedélzetén tartózkodó személy elleni, erőszakos cselekményt követ el, 

feltéve, hogy ez a légi jármű biztonságát veszélyeztetheti, 

▪ a szolgálatban levő légi járművet megsemmisíti vagy kárt okoz benne, és ezzel 

repülésre alkalmatlanná teszi, vagy a repülésbiztonságot veszélyeztetheti  

▪ a szolgálatban levő légi járművön olyan anyagot vagy szerkezetet helyez el, amely 

megsemmisítheti, repülésre alkalmatlanná teheti vagy a repülésbiztonságot 

veszélyeztető kárt okozhat benne. (Az egyezmény ezen elkövetési magatartásnál azt 

is bünteti, aki mással helyeztet el ilyen anyagot vagy szerkezetet.) 

▪ megsemmisít vagy kárt okoz léginavigációs berendezésekben, vagy azok működését 

megzavarja, feltéve, hogy ezzel egy repülésben lévő légi jármű biztonságát 

veszélyezteti 

▪ tudva hamis tájékoztatást közöl, és ezáltal egy repülésben lévő légi jármű 

biztonságát veszélyezteti. 

Az egyezmény büntetni rendeli ezen bűncselekmény kísérletét, továbbá a bűnsegélyi 

magatartást is. Bűnösség szempontjából a bűncselekményt csak szándékosan lehet 

megvalósítani.792 

Az egyezményben felsorolt cselekmények csak akkor számítanak bűncselekménynek, 

ha azok a légi jármű biztonságát veszélyeztethetik. Tehát nem feltétlenül minősül az 

egyezmény szerinti repülésbiztonság elleni bűncselekménynek az, ha egy utas megöl egy 

másik utast a repülőgép fedélzetén. Bár azzal is lehet érvelni, hogy ez a cselekmény az 

utasokban pánikot válthat ki, és az már veszélyeztetheti a légi jármű biztonságát. 

Természetesen a személyzet elleni támadás esetén már egyértelműbb a kérdés, hiszen a 

személyzet rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyek a biztonság fenntartásághoz 

szükségesek, tehát az ő ellenük irányult támadás már igenis veszélyeztetheti a repülés 

biztonságát.793 

 
790 https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Hague_EN.pdf (2019.09.25.). 
791 COHEN, AVIV: Cyberterrorism: Are We Legally Ready?, in Journal of International Business and 

Law, Vol. 9 (2010) Issue 1, 16. 
792 1973. évi 17. törvényerejű rendelet a polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények 

leküzdéséről Montrealban, az 1971. évi szeptember hó 23. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről 1. 

cikk. 
793 COHEN, AVIV: i.m. 17-19. 

https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Hague_EN.pdf
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A Hágai és a Tokiói Egyezményhez képest fejlődésnek tekinthető, hogy a Montreáli 

Egyezmény szerint az elkövetőnek nem kell a légi járművön tartózkodnia, máshonnan is el 

lehet követni a bűncselekményt. Például az az elkövető, aki a repülőgépen felszállás előtt 

bombát helyez el, de ő maga nem száll fel a gépre, a bomba felrobbantásával elköveti a 

bűncselekményt, továbbá az is, aki a légi irányítás és a pilóta közötti rádiókapcsolatot 

megzavarja.794 Emiatt a rendelkezés miatt alkalmazható az egyezmény a terrorizmus egy 

újabb faja, a kiberterrorizmus elkövetőivel szemben is, hiszen egy ilyen támadást rendszerint 

távolról is véghez lehet vinni.795 

Sajnálatos módon az egyezmény nem említi a repülőtereken, légiforgalmi 

irányítótornyokban dolgozók ellen elkövetett cselekményeket, pedig azok is nagyban 

veszélyeztethetik a repülés biztonságát.796 Ezt egy későbbi egyezmény orvosolta.  

Azt, hogy mikor tekinthető egy légi jármű repülésben lévőnek, már a Hágai 

Egyezmény is leírta. A Montreáli Egyezmény viszont egy másik fogalmat is használ, a 

szolgálatban lévő légi jármű fogalmát. Szolgálatban lévőnek kell tekinteni a légi járművet 

annak repülés előtti előkészítésétől a leszállás utáni 24 óráig. Tehát ez magában foglalja a 

repüléssel töltött időtartamot is. 797 Véleményem szerint pozitív fejlődés a Hágai 

Egyezményhez képest, hogy a Montreáli Egyezményben felsorolt egyes elkövetési 

magatartásoknál kiterjed a légi jármű felszállása előtti és leszállása utáni időszakra is, hiszen 

egy bomba elhelyezése a fedélzeten tipikusan a felszállás előtt történhet.  

Ez az egyezmény is kimondja, hogy csak akkor alkalmazható, ha a légi jármű nem a 

lajstromozó állam területén száll fel vagy száll le. Viszont a Hágai Egyezménnyel 

ellentétben az egyezmény tesz egy kivételt ez alól: ha a bűncselekményt egy másik állam 

területén követték el, akkor annak ellenére alkalmazható az egyezmény, hogy a felszállás 

vagy leszállás helye a lajstromozó állam. Ezen felül ez az egyezmény is joghatóságot biztosít 

annak az államnak, ahol kézre kerül az elkövető.798 

A szerződő államok kötelezettséget vállaltak arra, hogy ezeket a magatartásokat is 

büntetni rendelik a saját joguk szerint, méghozzá súlyos büntetéssel, tehát itt is 

kriminalizációs kötelezettségről beszélhetünk. Egyesek kritikaként fogalmazták meg, hogy 

az egyezmény nem konkretizálta a súlyos büntetés fogalmát, még minimum-büntetést sem 

határozott meg, tehát az államok maguk állapítják meg a büntetés mértékét. Ugyanakkor ez 

indokolható az államok büntetőjogának különbözőségeivel.799  

Joghatósága akkor van egy részes államnak az egyezményben foglalt bűncselekmény 

elkövetőjével szemben, ha  

▪ a bűncselekményt annak területén követték el, 

▪ annak lajstromában szereplő légi jármű ellen vagy annak fedélzetén követték el, 

▪ továbbá, ha annak a területén száll le a légi jármű az elkövetővel. 

A joghatósággal rendelkező állam, ha az elkövető az ő területén került kézre, megteszi a 

Tokiói és Hágai Egyezményeknél már ismertetett intézkedéseket. Itt is érvényesül az aut 

 
794 https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/Commonwealth_Chapter_4.pdf (2019.10.28.). 
795 COHEN, AVIV: i.m. 18. 
796 ERNSZT ILDIKÓ: i.m. 61. 
797 ABEYRATNE, R.I.R.: Attempts at Ensuring Peace and Security in International Aviation, 54-55. 
798 1973. évi 17. törvényerejű rendelet 4. cikk. 
799 ABEYRATNE, R.I.R.: Attempts at Ensuring Peace and Security in International Aviation, 59. 

https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/Commonwealth_Chapter_4.pdf
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dedere, aut judicare elve, tehát ha az állam nem adja ki az elkövetőt, akkor neki kell 

lefolytatnia a büntetőeljárást a saját joga szerint.800 

A nemzetközi szerződések nem tudják teljesen kiküszöbölni a repülés biztonságát 

fenyegető veszélyeket. Az ICAO-nak is fontos szerepe van a terrorizmus elleni 

küzdelemben. A szervezet nagy hangsúlyt fektet a prevencióra is, ennek kiemelkedő példája 

a Chicagói Egyezmény 1979-ben kiadott 17. számú Függeléke, amely ajánlott gyakorlatokat 

ír elő az államoknak, amelyekkel meg tudják akadályozni, hogy a repülőgép fedélzetére 

terrortámadás elkövetésére alkalmas veszélyes anyagot, eszközt vagy fegyvert vigyen fel 

valaki. Kidolgoztak egy listát, amely felsorolja, hogy milyen tárgyakat tilos felvinni a 

fedélzetre. Ez tartalmazza többek között a következő tárgyakat: pisztoly, kard és ezek 

utánzatai, lőszer, gránát, gyúlékony anyagok, stb.801 

5.5. A nemzetközi polgári repülést szolgáló repülőterek elleni jogellenes és erőszakos 

cselekmények visszaszorításáról szóló kiegészítő jegyzőkönyv 

A Tokiói, Hágai és Montreáli Egyezmények a repülésben (illetve szolgálatban) lévő légi 

jármű biztonságát védik, azonban a terrortámadások célpontja nem csak a légi jármű, hanem 

a repülőterek is lehetnek. Ennek egyik példája az 1986-os Róma repülőterén bekövetkezett 

terrortámadás. Ez az eset oda vezetett, hogy összehívjanak egy nemzetközi konferenciát, és 

elfogadjanak egy kiegészítő jegyzőkönyvet.802 Így született meg a Montreáli Egyezmény 

kiegészítő jegyzőkönyve. Ez a jegyzőkönyv büntetni rendeli az olyan erőszakos 

cselekményeket, amikor valaki bármilyen fegyver, anyag vagy szerkezet felhasználásával 

polgári repülőtéren követ el súlyos sérülést okozó vagy arra alkalmas cselekményt 

szándékosan. Emellett azt is bűncselekménynek minősíti, mikor valaki polgári repülőtér 

létesítményeit vagy szolgálatban nem lévő légi járműveit rongálja meg vagy semmisíti meg, 

és ez veszélyeztetheti a repülőtér biztonságát.803  

A 2000-es évek elején a repülésbiztonságnak új kihívásokkal kellett szembenéznie. 

Többek közt a 2001. szeptember 11-i terrortámadások hatására az ICAO belátta, hogy a 

meglévő repülésbiztonságról szóló szerződések nem biztosítanak kellő védelmet a felmerülő 

újabb veszélyekkel szemben, hiszen azokat főként az 1960-70-es években kötötték, azóta 

több, mint 30 év eltelt. A szervezet létrehozott egy albizottságot, melynek azt tűzte ki 

feladatául, hogy tegyenek javaslatot a repülésbiztonságról szóló egyezmények módosítására, 

hogy azok megfelelő védelmet nyújtsanak az újonnan fenyegető veszélyek ellen. Az 

albizottság javaslatai a 2010-ben megkötött Pekingi Egyezményben és egy szintén ekkor 

aláírt kiegészítő jegyzőkönyvben kerültek elfogadásra.804 

5.6. Pekingi Egyezmény a nemzetközi polgári légi közlekedéshez kapcsolódó 

jogellenes cselekmények visszaszorításáról szóló egyezmény 

 
800 1973. évi 17. törvényerejű rendelet 3-7. cikk. 
801 Zajas, Stanisław: COUNTERING AIR TERRORISM, IN CONNECTIONS, VOL. 8 (2009) NO. 4, 6. 
802 https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/Commonwealth_Chapter_5.pdf (2019.10.06.). 
803 2004. évi XXXVII. törvény a polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények 

leküzdéséről szóló, 1971. szeptember 23-án, Montrealban elfogadott Egyezményt kiegészítő, a 

nemzetközi polgári repülést szolgáló repülőterek elleni jogellenes és erőszakos cselekmények 

visszaszorításáról szóló, 1988. február 24-én, Montrealban aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről. 
804 T. BLISS, DONALD: Modernizing the ICAO Response to the Challenges of Global Aviation, in 

Aviation Law and Policy, Vol. 8 (2008) No. 1, 59-60. 

https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/Commonwealth_Chapter_5.pdf
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Ez az egyezmény még viszonylag újnak tekinthető a repülésbiztonságról szóló nemzetközi 

szerződések sorában, hiszen 2010-ben kötötték, és nem olyan régen, 2018. július elsején 

lépett hatályba. Ezen egyezménynek jelen dolgozat kéziratának lezárásakor Magyarország 

nem részese.805 Az egyezmény bővítette az 1971-es Montreáli Egyezményben meghatározott 

polgári légi közlekedés elleni bűncselekmények körét. Az alábbi új tényállásokat 

tartalmazza, amelyek bűncselekménynek minősülnek, eszerint aki 

▪ szolgálatban lévő légi jármű olyan célra használja fel, amely halál, súlyos testi 

sérülés, tulajdon vagy a környezet elleni jelentős kár okozására irányul 

▪ szolgálatban lévő légi járműből kibocsát, vagy szolgálatban lévő légi jármű ellen 

vagy annak fedélzetén használ bármilyen BCN fegyvert (biológiai, kémiai vagy 

nukleáris fegyver), robbanóanyagot, radioaktív anyagot vagy hasonló anyagot úgy, 

hogy az halált, súlyos testi sérülést, tulajdon vagy a környezet elleni jelentős kárt 

okoz vagy okozhat 

▪ légi jármű fedélzetén szállít (vagy a szállításban közreműködik), vagy szállíttat 

bármilyen robbanó- vagy radioaktív anyagot, hasadó anyagot, BCN fegyvert, vagy 

bármilyen eszközt, anyagot, szoftvert, ami jelentősen hozzájárul BCN fegyverek 

előállításához. 

Az egyezmény nagyban kibővíti az elkövetők körét, ugyanis kimondja, hogy az a személy 

is bűncselekményt követ el, aki az egyezményben felsorolt bűncselekmények elkövetésével 

fenyeget, továbbá aki ezen bűncselekményeket megkísérli, segíti, az elkövetőket beszervezi, 

szándékosan segít az elkövetőnek a nyomozás, a vádemelés vagy a büntetés elkerülésében, 

ha tudja, hogy az a személy elkövette a bűncselekményt.806 Az egyezmény részes államai 

vállalták, hogy súlyos büntetéssel rendelik büntetni ezen bűncselekményeket is.807   

Véleményem szerint nagy fejlődésnek tekinthető ennek az egyezménynek az 

elfogadása, mert olyan új veszélyek ellen lép fel, amelyek szintén nagymértékben 

veszélyeztethetik a légiközlekedést. Büntetni rendeli többek között a légi jármű fegyverként 

való használatát (a szeptember 11-i terrortámadásokra válaszul), veszélyes anyagok 

légiközlekedés ellen irányuló használatát, továbbá a légiközlekedés elleni bűncselekmények 

szervezését, finanszírozását.808 Fontos újdonsága az egyezménynek, hogy a 

környezetvédelemre is figyelmet fordít, mikor büntetni rendeli a környezeti károk okozását 

a légi járművel. Emellett egy új veszélyre is kiterjed a hatálya, mégpedig a bioterrorizmusra, 

amely azt jelenti, hogy az elkövető vírusokat, baktériumokat enged ki abból a célból, hogy 

azok betegséget, halált okozzanak embernek és állatnak, vagy a növényvilágot 

tönkretegyék.809 

A  tengerhajózás biztonsága elleni jogellenes cselekmények visszaszorításáról szóló 

egyezmény 2005-ös kiegészítő jegyzőkönyve szintén tilalmazza a már említett BCN 

fegyverek, robbanóanyagok, radioaktív anyagok hajón való szállítását, hajóból való 

 
805 https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Beijing_Conv_EN.pdf (2019.10.30.) 
806 Pekingi Egyezmény a nemzetközi polgári légi közlekedéshez kapcsolódó jogellenes cselekmények 

visszaszorításáról 1-2. cikk. 
807 Uo. 3.cikk. 
808 ABEYRATNE, RUWANTISSA : The Beijing Convention of 2010 on the suppression of unlawful acts 

relating to International civil aviation - an interpretative study, in Journal of Transportation Security, 

Vol. 4 (2011), 243. 
809 Uo. 50-251. 

https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Beijing_Conv_EN.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ruwantissa_Abeyratne
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kibocsátását, valamint az ezekkel történő hajó elleni támadást.810 Véleményem szerint ez jól 

mutatja a tengerjog és a légijog közötti hasonlóságot, illetve az ilyen anyagok 

veszélyességét. A nukleáris fegyverek és anyagok szállítását egyébként a nukleáris fegyverek 

elterjedésének megakadályozásáról szóló 1968-as szerződés (ún. Atomsorompó-szerződés811) is 

tiltja, de a szerződéssel összhangban álló, békés célú szállítást engedi az államoknak. Ezt a 

Pekingi Egyezmény sem írja felül, ezt ki is mondja a 7. cikke. Tehát ha valaki állami 

felhatalmazással szállít ilyen anyagot, fegyvert, az nem követi el a Pekingi Egyezményben 

meghatározott bűncselekményt.812  

Az egyezmény azt is rögzíti, hogy hatálya nem terjed ki a fegyveres erők 

cselekményeire fegyveres összeütközés esetén, továbbá az államok katonai erőinek hivatalos 

feladataira sem.813 Ez a rendelkezés meglehetősen vitás kérdés volt a szerződés létrehozása 

előtti tárgyalásokon, mivel ezáltal nem lesz büntetendő, ha a fegyveres erők 

megsemmisítenek egy polgári légi járművet fegyveres összeütközés esetén. Való igaz, hogy 

a Pekingi Egyezmény alapján nem büntetendő az ilyen cselekmény, de a nemzetközi 

humanitárius jog alapján büntetendő lehet, mivel fegyveres összeütközés esetén a 

nemzetközi humanitárius jog szabályai az irányadóak, azok döntik el, hogy mit szabad és 

mit nem.814  

A joghatóság tekintetében is bővülést mutat az egyezmény, mivel a korábbi 

szerződésekben említett joghatósági okok mellett három újat is bevezet. Joghatóságot 

biztosít annak az államnak is,  

▪ amelynek állampolgára követi el a bűncselekményt, 

▪ amelynek állampolgára ellen követik el a bűncselekményt, 

▪ amelynek területén van a szokásos tartózkodási helye az elkövetőnek, amennyiben 

az hontalan személy.815 

5.7. A Hágai Egyezmény kiegészítő jegyzőkönyve  

Szintén 2010-ben, Pekingben született egy kiegészítő jegyzőkönyv is a Hágai 

Egyezményhez. A kiegészítő jegyzőkönyv bővítette a Hágai Egyezményben szereplő légi 

jármű jogellenes hatalomba kerítése bűncselekményét. Immáron nem csak repülésben lévő 

légi jármű ellen lehet azt elkövetni, hanem szolgálatban lévő légi jármű ellen, ami egy tágabb 

fogalom, ahogy arra már korábban utaltam. Nem csak az követheti már el a bűncselekményt, 

aki legalább megkísérli azt, hanem az is, aki 

▪ annak elkövetésével hitelt érdemlően fenyeget, 

▪ másokat szervez, irányít a bűncselekmény elkövetésében, 

 
810 VAN DER TOORN, DAMIEN: September 11 Inspired Aviation Counter-terrorism Convention and 

Protocol Adopted, in ASIL Insights, Volume 15 (2010) Issue 3. 
811 Kihirdető magyar jogszabály: 1970. évi 12. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek 

Szervezete Közgyűlésének XXII. ülésszakán, 1968. június 12-én elhatározott, a nukleáris fegyverek 

elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés kihirdetéséről. 
812 VAN DER TOORN, DAMIEN: i.m. 15. 
813 Pekingi Egyezmény a nemzetközi polgári légi közlekedéshez kapcsolódó jogellenes cselekmények 

visszaszorításáról 6. cikk. 
814 VAN DER TOORN, DAMIEN: i.m. 
815 Pekingi Egyezmény a nemzetközi polgári légi közlekedéshez kapcsolódó jogellenes cselekmények 

visszaszorításáról 8.cikk. 
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▪ szándékosan segít az elkövetőnek a nyomozás, a vádemelés vagy a büntetés 

elkerülésében, ha tudja, hogy az a személy elkövette a bűncselekményt, 

▪ az elkövetésben megállapodik, (tehát ez egyfajta előkészületi magatartást jelent) 

▪ bármilyen módon hozzájárul a csoportos elkövetéshez.816 

A kiegészítő jegyzőkönyv emellett kibővíti a joghatóságra okot adó körülményeket is:  

▪ a lajstromozó állam akkor is joghatósággal rendelkezik, ha az általa lajstromba vett 

légi jármű ellen követik el a bűncselekményt 

▪ joghatósággal bír az az állam is, amelynek állampolgára az elkövető, illetve akkor 

is, ha olyan hontalan személy az elkövető, akinek szokásos tartózkodása helye az 

adott állam területén van, továbbá 

▪ az az állam is joghatósággal rendelkezik, amelynek állampolgára ellen követik el a 

bűncselekményt.817 

A korábbi egyezményekhez képest újdonság, hogy a kiegészítő jegyzőkönyv bevezeti a jogi 

személy felelősségét is, amennyiben a bűncselekményt a jogi személy vezetője ilyen 

minőségében követte el. Az államnak csak akkor van joghatósága ilyen jogi személy felett, 

ha annak székhelye az állam területén található, vagy ha az az államban van bejegyezve.818 

A 2001. szeptember 11-i terrortámadások konkrét példáján keresztül szeretném 

összefoglalni, hogy a 2010-ben Pekingben elfogadott egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyv 

elfogadására miért volt szükség. 2001-ben a fennálló nemzetközi egyezmények alapján 

büntetendő volt a négy repülőgép eltérítése, továbbá a fedélzeten a személyzet és az utasok 

ellen elkövetett cselekmények is. Azonban az egyezmények nem terjedtek ki a légi járművek 

fegyverként való használatára, valamint a terrortámadások előkészületére és szervezésére 

sem.819 A Pekingben elfogadott egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyv viszont 

kriminalizációs kötelezettséget ír elő ezen cselekményekre is, de ez csak akkor hatékony, ha 

az államok széles köre részes féllé válik.  

5.8. Egyezmény a plasztikus robbanóanyagok megjelöléséről, azok felderítése céljából 

A következőkben vizsgált két egyezmény, bár kronológiai sorrendben több, már vizsgált 

egyeményt megelőz, mégis azokat követően mutatom be. Ennek indoka, hogy ezek az 

egyezmények partikuláris jellegűek a repülésbiztonságról szóló többi egyezményhez képest, 

csak egy-egy részletre fókuszálnak, így kevesebb jelentőséggel bírnak. Ezt az egyezményt 

1991-ben Montreálban kötötték meg az államok, Magyarország is a részese.820 Az 

egyezmény neve alapján elsőre nem biztos, hogy arra gondol az ember, hogy ez is a 

repülésbiztonságról szóló nemzetközi szerződések körét képezi, pedig azokról a 

 
816 A légi járművek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdéséről szóló egyezmény kiegészítő 

jegyzőkönyve 1. cikk. 
817Uo. 7. cikk. 
818 PIERA, ALEJANDRO – GILL, MICHAEL: Will the New ICAO-Beijing Instruments Build a Chinese 

Wall for International Aviation Security?, in Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 47 (2014) 

No. 1, 200. 
819 Uo. 156. 
820 Kihirdető jogszabály: 2003. évi LXVI. törvény a plasztikus robbanóanyagok megjelöléséről, azok 

felderítése céljából Montreálban, 1991. március 1. napján létrehozott Egyezmény kihirdetéséről. 
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robbanóanyagokról szól, melyeket a terroristák használhatnak a légi járművek ellen, illetve 

egyéb terrorcselekmények során is.821  

Az egyezmény megkötésének közvetlen előzménye is volt. 1988-ban egy amerikai 

utasszállító repülőgépet felrobbantottak a skóciai Lockerbie település felett, ezzel 270 ember 

halálát okozva, (köztük négy magyar utasét is). Nem csak a repülőgépen tartózkodók haltak 

meg a robbanás miatt, hanem még Lockerbie néhány lakosa is áldozatul esett.822  Tehát egy 

újabb repülésbiztonságot érintő veszélyre kellett reagálnia a nemzetközi közösség tagjainak. 

Az incidenst követően mind az ICAO, mind az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatokat 

fogadott el, melyekben arra ösztönözték az államokat, hogy működjenek együtt a 

repülőgépek elleni terrorcselekmények leküzdésében, különösen azokban, amelyeket 

robbanószerrel követnek el.823  

Az egyezmény kissé kilóg a sorból amiatt, hogy nem határoz meg büntetendő 

cselekményeket. Az egyezmény célja inkább a prevenció, hogy a terroristák ne juthassanak 

olyan robbanóanyaghoz, amely nincs megjelölve.824 A megjelölés azt jelenti, hogy egy olyan 

anyagot adalékolnak a robbanóanyaghoz, amely azt felderítésre alkalmassá teszi.825 Az 

egyezmény tartalmaz egy műszaki mellékletet is, amely pontosan meghatározza, hogy mely 

fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkező anyagok minősülnek plasztikus 

robbanóanyagoknak.826 

Az egyezményben részes államok kötelezettséget vállaltak arra, hogy intézkedéseket 

tesznek annak érdekében, hogy saját területükön betiltsák és megakadályozzák a megjelölés 

nélküli robbanóanyagok előállítását, továbbá azok behozatalát vagy kivitelét saját 

területükről. Kötelezettséget vállaltak arra is, hogy szigorúan ellenőrzik a saját területükön 

már előállított, vagy oda bevitt ilyen robbanóanyagok birtoklását, birtokba adását. Kötelesek 

meggátolni, hogy olyan célra használják ezeket, amelyek veszélyeztetik a 

repülésbiztonságot, ennek érdekében megsemmisítik az ilyen anyagokat, vagy megjelöléssel 

látják el azokat.827 

Az egyezmény létrehozott egy nemzetközi bizottságot, amelyben robbanóanyagokkal 

foglalkozó szakemberek vannak. Az ő feladatuk, hogy figyelemmel kísérjék a technikai 

fejlődést a robbanóanyagok gyártásában, megjelölésében valamint felderítésében, és a 

kutatási eredményeikről jelentést tegyenek az ICAO és a szerződő államok felé. Kutatási 

eredményeik alapján az egyezmény műszaki mellékletének módosítását javasolhatják.828 

 
821https://www.unodc.org/documents/treaties/terrorism/Commonwealth_Chapter_11.pdf 

(2019.10.30.). 
822 PLACHTA, MICHAEL: The Lockerbie Case: The Role of the Security Council in Enforcing the 

Principle Aut Dedere Aut Judicare, in European Journal of International Law, Vol. 12 (2001) No. 1, 

125-126. 
823 https://www.lawyersnjurists.com/convention/convention-on-the-marking-of-plastic-explosives-

for-the-purpose-of-detection-montreal-convention/ (2019.10.18.). 
824https://www.unodc.org/documents/treaties/terrorism/Commonwealth_Chapter_11.pdf 

(2019.10.30.). 
825 2003. évi LXVI. törvény 1. cikk. 
826https://www.unodc.org/documents/treaties/terrorism/Commonwealth_Chapter_11.pdf 

(2019.10.30.). 
827 2003. évi LXVI. törvény 1-4. cikk. 
828 Summaries of the Multilateral Treaties Deposited with Other Depositaries. Elérhető: 

https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv10-summary.pdf (2019.10.17.). 

https://www.unodc.org/documents/treaties/terrorism/Commonwealth_Chapter_11.pdf
https://www.lawyersnjurists.com/convention/convention-on-the-marking-of-plastic-explosives-for-the-purpose-of-detection-montreal-convention/
https://www.lawyersnjurists.com/convention/convention-on-the-marking-of-plastic-explosives-for-the-purpose-of-detection-montreal-convention/
https://www.unodc.org/documents/treaties/terrorism/Commonwealth_Chapter_11.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/terrorism/Commonwealth_Chapter_11.pdf
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv10-summary.pdf
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5.9. A robbantásos terrorizmus visszaszorításáról szóló egyezmény 

A terrorizmus nem csak a légiközlekedést veszélyeztető jelenség, ezért nem csupán a 

légijogi nemzetközi szerződésekben találhatunk terrorizmus elleni rendelkezéseket. Ilyen a 

robbantásos terrorizmus visszaszorításáról szóló 1997-es egyezmény is, amely nem az 

ICAO, hanem tágabb értelemben az ENSZ égisze alatt jött létre.829 Az egyezmény célja, 

hogy büntetni rendelje az olyan robbantásokat, amelyek nagy számú emberáldozatot 

követelő célpontok ellen történnek.830 Ilyen módon az egyezmény kiterjed a légi járművek 

elleni támadásokra is, ezért soroltam a dolgozatban említett repülésbiztonságról szóló 

nemzetközi szerződések körébe. 

Az egyezmény meghatároz egy bűncselekményt, amelyet az követ el, aki 

„jogellenesen és szándékosan robbanó vagy más halált okozó eszközt visz be vagy helyez el 

közhasználatú helyen, állami vagy kormánylétesítményben, közforgalmú tömegközlekedési 

üzemben vagy közérdekű üzemben, illetve az azok elleni támadás során vagy azokban ilyen 

eszközt elsüt vagy felrobbant”, feltéve, hogy az elkövető szándéka az, hogy halált vagy 

súlyos testi sértést okozzon, vagy az adott helyet, üzemet, létesítményt súlyosan 

megrongálja.831 Az is bűncselekményt követ el, aki ezt megkísérli, bűnsegédként vesz részt 

az elkövetésben, az elkövetésre másokat beszervez, utasít, vagy egyéb módon segítséget 

nyújt az elkövetéshez. A szerződő államok vállalták, hogy belső joguk szerint 

bűncselekménynek minősítik az egyezményben meghatározott magatartásokat. A légijogi 

vonatkozást az adja, hogy a közforgalmú tömegközlekedési üzem kategóriájába a polgári 

utasszállító repülőgépek is beletartoznak.  

A joghatóság meghatározása tekintetében az egyezmény több joghatóság 

gyakorlására okot adó körülményt ismer a korábban bemutatottaktól, viszont másként 

szabályozza azokat. Az egyezmény egyrészt előír olyan okokat, amelyek fennállása esetén 

az állam köteles eljárni, másrészt pedig olyan okokat is tartalmaz, amelyek fennállása csak 

lehetőséget ad az államnak a joghatóság gyakorlására, de nem kötelezi arra. Előbbiek közé 

soroljuk az alábbiakat: 

▪ a cselekményt az állam területén követték el 

▪ a lajstromába bejegyzett légi járművön követték el 

▪ az elkövető a saját állampolgára 

▪ Ezzel szemben az állam nem köteles joghatóságát gyakorolni, csak lehetősége van 

rá, ha 

▪ a cselekményt a saját állampolgára ellen követték el 

▪ a területén lakóhellyel rendelkező hontalan személy követte el a cselekményt 

▪ az államot meg akarták zsarolni a cselekménnyel 

▪ a saját kormánya által üzemeltetett repülőgép fedélzetén követték el a 

cselekményt.832 

Az egyezmény tartalmaz olyan rendelkezéseket is, amelyek a bűncselekmény megelőzését 

irányozzák elő. Az államok fellépnek, amennyiben a bűncselekményt a területükön készítik 

 
829 ERNSZT ILDIKÓ: i.m. 111. 
830 COHEN, AVIV: i.m. 25. 
831 2002. ÉVI XXV. törvény a robbantásos terrorizmus visszaszorításáról, New Yorkban, az Egyesült 

Nemzetek Közgyűlésének 52. ülésszakán, 1997. december 15-én elfogadott nemzetközi egyezmény 

kihirdetéséről 2.cikk. 
832 ERNSZT ILDIKÓ: i.m. 111-112. 
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elő, és az erre felbujtó, a bűncselekményt szervező, anyagilag támogató személyeket 

felelősségre vonják. Továbbá kutatásokat folytatnak a robbanóanyagokkal kapcsolatosan, és 

információt cserélnek egymással.833 Az ilyen preventív rendelkezéseket fontosnak tartom 

egy terrorizmus leküzdése elleni egyezményben. Az általam bemutatott, az ICAO égisze 

alatt létrejött egyezmények (a plasztikus robbanóanyagokról szóló egyezmény kivételével) 

inkább az elkövető felelősségrevonására helyezik a hangsúlyt, mintsem a bűncselekmények 

megelőzésére. 

6. A REPÜLÉS BIZTONSÁGÁT FENYEGETŐ ÚJ VESZÉLYEK 

Dolgozatomban azt mutattam be, hogy a nemzetközi közösség tagjai hogyan reagáltak a 

légiközlekedésben felmerülő veszélyekre. Az alábbiakban pedig a terjedelmi korlátok miatt 

csak röviden arra szeretnék kitérni, hogy napjainkban meglátásom szerint milyen 

veszélyekkel kell szembenéznie a légi járműveknek, repülőtereknek. E körben a lézer 

pointereket, a drónokat és a kibertámadásokat szeretném kiemelni. Szeretném bemutatni, 

hogy milyen veszélyekkel járhatnak ezek a repülésbiztonságra, milyen megtörtént esetek 

ismertek, mennyire illeszhetők be a meglévő szabályozásba, és milyen gyakorlati védelmi 

megoldásokat alkalmaznak ezen veszélyek ellen az államok.  

Lézer pointert bárki vásárolhat, és viszonylag könnyen veszélybe sodorhatja vele a 

közelben repülő légi járműveket, akár az otthona ablakából is. Számos ilyen eset történt már, 

és bár súlyosabb következmények eddig még nem történtek ebből, mégis fontos a 

problémával foglalkozni, hiszen a pilótát könnyen elvakíthatja átmenetileg a pilótafülkébe 

hirtelen bevilágító fényes lézersugár, ha az bizonyos erősségi fokozat felett van. 2015-ben 

az Egyesült Királyságban 12 hónap szabadságvesztésre ítéltek egy férfit, aki egy rendőrségi 

helikopterre irányította a lézersugarát. Hogy honnan érkezett a „támadás”, azt egy 

hőfénykép-alkotó berendezés segítségével tudták meghatározni, és így fogták el az 

elkövetőt.834 Véleményem szerint ez az elkövetési magatartás a Montreáli Egyezmény által 

büntetni rendelt légi jármű fedélzetén tartózkodó személy elleni, erőszakos cselekménynek 

minősülhet, hiszen azt nem csak a fedélzeten tartózkodva lehet elkövetni. Meglátásom 

szerint a lézerrel való elvakítás a magyar Btk. értelmező rendelkezése szerint erőszakos 

cselekménynek minősül, mert az más személyre gyakorolt támadó jellegű fizikai ráhatás.835 

Tehát az ilyen cselekmények elkövetőit is felelősségre tudják vonni az államok, amennyiben 

kriminalizációs kötelezettségüknek eleget tesznek. Ami pedig a prevenciót illeti, kutatók 

kifejlesztettek egy olyan szélvédőt, amely speciális felépítése révén képes megszűrni a lézer 

fényének nagy részét, ezáltal könnyen kiküszöbölhető az elvakítás veszélye.836 

A másik veszélyforrás, amit kiemelnék, azok a drónok, melyek használata a 

repülőterek közelében már többször is fennakadást okozott, és leszálló repülőgépeket kellett 

várakoztatni emiatt. A drónok szintén olyan eszköznek számítanak, amelyeket bárki 

könnyen beszerezhet, és egy légi járművel találkozva kárt tehet abban. Nem elegendő, hogy 

 
833 Uo. 112. 
834 https://www.bbc.com/news/uk-35576741 (2019.12.08.). 
835 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyről 459. § (1). 
836 GORSKI, CHRIS: Liquid Crystals Could Protect Pilots Against Laser Pointer Attacks , in Inside 

Science, 2019. április 3. Elérhető: https://www.insidescience.org/news/liquid-crystals-could-protect-

pilots-against-laser-pointer-attacks (2019.12.08.). 

https://www.bbc.com/news/uk-35576741
https://www.insidescience.org/news/liquid-crystals-could-protect-pilots-against-laser-pointer-attacks
https://www.insidescience.org/news/liquid-crystals-could-protect-pilots-against-laser-pointer-attacks
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az államok titlják a drónok használatát a repülőterek közelében, gyakorlati védelmi 

megoldások is szükségesek. Egyrészt a gyártók is tesznek az ügy érdekében, például az 

egyik legismertebb drón gyártó, a DJI a drónokba épített GPS rendszerrel meg tudja 

akadályozni, hogy a drón repülőterek közelében repüljön.837 Másrészt a repülőterek is 

védekeznek a drónok ellen különböző módokon. Hollandiában például ragadozó madarakat 

tanítottak be a drónok elfogására, máshol pedig hálót lőnek a drónokra, hogy azok leessenek 

a földre.838 Az elkövető felelősségrevonása szintén a Montreali Egyezményen alapulhat, 

ugyanis az büntetni rendeli a légi járműben való károkozást, valamint annak kísérletét is, 

tehát nem szükséges, hogy kár is bekövetkezzen. 

Végül pedig a kibertámadásokra szeretnék kitérni, amelyek szintén újfajta 

veszélyforrást jelentenek a légiközlekedésben. Bár légi járművek elleni támadásról még 

nincs információ, olyan eset történt már, hogy légitársaságoktól megszerezték az utasok 

személyes adatait és bankkártya-adatait.839 A kibertámadás elkövetőjének felelősségre 

vonása szintén a Montreáli Egyezményen alapulhat, mivel a léginavigációs berendezések 

működésének a megzavarása az, amelyet megvalósít az elkövető kibertámadás útján.840 Arra 

az esetre, ha a kibertámadás során eltérítik a légi járművet, a Hágai Egyezmény biztosíthatja 

a felelősségre vonás alapját, viszont az egyezmény a gépeltérítést csak akkor bünteti, ha az 

erőszakkal, fenyegetéssel vagy megfélemlítés útján történik, kibertámadás esetén viszont 

ezek egyike sem áll fenn. Véleményem szerint szükséges lenne ezért a gépeltérítés 

bűncselekményét azokra a cselekményekre is kiterjeszteni, amelyek nem párosulnak az 

említett elkövetési módokkal. Az ICAO egyébként kiemelt figyelmet fordít a 

kiberterrorizmus elleni védekezésre, munkacsoportokat hozott létre, amelyek feladata, hogy 

felmérjék, milyen veszélyeket rejthetnek a kibertámadások a repülésbiztonságra, és ezek 

ellen hogyan lehet fellépni.841  

KONKLÚZIÓ 

Dolgozatomban törekedtem a repülés biztonságáról szóló nemzetközi szerződések részletes 

elemzésére és egymásra épülésük bemutatására. Láthattuk, hogy a repülés biztonságáról 

szóló egyezmények több ponton is nagyon hasonlítanak egymásra, olykor még ismétlik is 

egymást, de mindig van valami új, valami fejlődés is bennük a korábbiakhoz képest, hiszen 

 
837 TURNER, JULIAN: Countering drones at airports: what are the technology options out there?, in 

Aviation Technology, 2019. április 18. Elérhető: https://www.airport-

technology.com/features/countering-drones-at-airports/ (2019.12.08.). 
838 HERN, ALEX: The drone crackdown: if a trained eagle can't stop them, what will?, in The Guardian, 

2018. december 20. Elérhető: https://www.theguardian.com/technology/2018/dec/20/the-drone-

crackdown-gatwick-if-a-trained-eagle-cant-stop-them-what-will (2019.12.08.). 
839 Saraogi , Varsha: FIVE TIMES AIRPORTS WERE INVOLVED IN CYBERATTACKS AND DATA BREACHES, 

IN AIRPORT TECHNOLOGY, 2019. JÚLIUS 24. ELÉRHETŐ:  HTTPS://WWW.AIRPORT-

TECHNOLOGY.COM/FEATURES/FIVE-TIMES-AIRPORTS-WERE-INVOLVED-IN-CYBERATTACKS-AND-

DATA-BREACHES/ (2019.12.08.). 

840 ABEYRATNE, RUWANTISSA : Cyber terrorism and aviation - national and international responses, 

in Journal of Transportation Security, Vol. 4 (2011), 343. 
841 Annual Report 2018: Cybersecurity. Elérhető: https://www.icao.int/annual-report-

2018/Pages/emerging-aviation-issues-cybersecurity.aspx (2019.12.08.). 
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ez szükséges ahhoz, hogy a felmerülő újabb és újabb repülésbiztonságra leselkedő 

veszélyeket megfelelően el tudják hárítani az államok. Ezeknek a szerződéseknek a logikája 

abban rejlik, hogy az általuk meghatározott, repülésbiztonság elleni súlyos cselekmények 

elkövetői ellen mindenképpen le lehessen folytatni a büntetőeljárást, mindig legyen olyan 

állam, aki felelősségre vonja őket. Ezért fontos, hogy több államnak is joghatóságot 

biztosítanak.842 Nagy eredmény e tekintetben az aut dedere, aut judicare elvének 

hangsúlyozása. Fontos továbbá, hogy folyamatosan kiszélesítik azon bűncselekmények és 

elkövetők körét, amlyek veszélyt jelentenek a légi járművekre, így válik egyre hatékonyabbá 

az ezek ellen való nemzetközi fellépés. Mivel a repülésbiztonság veszélyeztetésével nem 

csak a légi jármű, hanem az azon tartózkodó ártatlan emberek élete is veszélybe kerül, ezért 

nagyon fontos, hogy az egyes államok az ilyen bűncselekmények elkövetőit olyan súlyos 

büntetéssel sújtsák, ami a generális prevenciót is szolgálja.  

Láthattuk, hogy ezen a területen milyen fontos az államok együttműködése, és hogy 

ebben milyen kiemelkedő szerepet vállal egy nemzetközi szervezet, az ICAO. Az 

együttműködés fontosságát hangsúlyozzák maguk a szerződések is a preambulumukban: „a 

terrorcselekmények megelőzése, valamint elkövetőik felelősségre vonása és megbüntetése 

érdekében, sürgős szükség van az államok közötti nemzetközi együttműködés fokozására a 

hatékony és gyakorlati intézkedések kidolgozásában.”843 A szerződések nem csak az 

elkövető mindenképpeni felelősségrevonását szorgalmazzák, hanem az elkövetők emberi 

jogainak betartását sem hagyják figyelmen kívül, mert rögzítenek számos büntetőjogi 

garanciát, amelyek megilletik őket.   

A repülésbiztonságot napjainkban is számos új veszély fenyegeti, például a 

repülőterek közelében használt drónok, vagy a lézer pointerek, melyekkel még egy gyerek 

is veszélybe sodorhatja a légiközlekedés biztonságát. Véleményem szerint a tárgyalt 

nemzetközi szerződéseknek sikerült a repülésbiztonságot veszélyeztető cselekmények 

viszonylag széles körét lefedni, de ezek sikerének kulcsa az, hogy a részes államok eleget 

tegyenek a kriminalizációs kötelezettségüknek. Természetesen a technika gyors fejlődésével 

a jövőben megjelenhetnek olyan veszélyek, különösen a kiberterrorizmus területén, 

amelyekre ismét reagálnia kell a nemzetközi közösség tagjainak. Ennek okán előnyösebbnek 

tartanám egy olyan átfogó nemzetközi szerződés létrehozását, amely nem határozza meg 

taxatív módon azokat a cselekményeket, amelyek a légiközlekedést veszélyeztetik, hanem 

ún. nyitott törvényi tényállást alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy meghatároz egy eredményt, 

jelen esetben a repülésbiztonság veszélyeztetését, amely bármely elkövetési magatartás útján 

valósul is meg, az büntetendő. Ehhez a magyar Büntető Törvénykönyvben található 

„közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény” tényállását venném alapul, amely 

exemplifikatív felsorolást tartalmaz az elkövetési magatartásokat illetően, viszont minden 

olyan közlekedés biztonsága elleni cselekményt büntetni rendel, amellyel az elkövető más 

vagy mások életét vagy testi épségét veszélyezteti.844 Ezt a megoldást azért tartanám 

 
842 KOVÁCS PÉTER: i.m. 758. 
843 2002. évi XXV. törvény preambuluma. 
844 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyről 232. § (1) Aki közlekedési útvonal, jármű, üzemi 

berendezés vagy ezek tartozéka megrongálásával vagy megsemmisítésével, akadály létesítésével, 

közlekedési jelzés eltávolításával vagy megváltoztatásával, megtévesztő jelzéssel, közlekedő jármű 

vezetője ellen erőszak vagy fenyegetés alkalmazásával vagy más hasonló módon más vagy mások 
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jobbnak, mivel az államok viszonylag lassan tudnak csak reagálni a repülés biztonságát 

fenyegető újabb veszélyekre, így amire egy nemzetközi szerződést megkötnek, és az 

hatályba lép, több év is eltelik, és ezalatt az idő alatt büntetlenül elkövethető egy adott 

cselekmény, mert az államok még nem kriminalizálták azt.  
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SOMOGYI CSILLA 

AZ UZSORA-BŰNCSELEKMÉNYRŐL – DE LEGE FERENDA 

BEVEZETÉS 

A kutatás témája annak ellenére is nagyon aktuális, hogy az uzsorát 2008-ban 

kriminalizálták ismét, illetve 2011-ben módosították a tényállást, tehát nem egy új tényállás 

vizsgálatára vállalkozom. 

Sajnos napjainkban is igen elterjedt az uzsora-bűncselekmény, emiatt nagyon sok 

egyébként is nehéz helyzetben lévő ember kerül még kiszolgáltatottabb helyzetbe. A 

társadalom, és a törvényhozás feladata az ő helyzetükön enyhíteni, segíteni.  A kutatásom 

során számos tanulmányt olvastam, melyek a retorziót hangsúlyozták, bennem pedig 

mindvégig maradt egy hiányérzet. Véleményem szerint az uzsora esetén sokkal fontosabb a 

preventív eszközök igénybevétele, ezért kezdtem el ezzel a témával foglalkozni, keresni más 

megoldásokat az uzsora-bűnözés visszaszorítására. Emellett az is elengedhetetlen, hogy a 

bűncselekmény felderítettségi mutatóján javítsunk, minél kevesebb legyen a látens bűnözés. 

Továbbá szeretném feltárni, hogy mennyiben szükséges az uzsora esetén a büntetőjog, 

mint az egyéni szférába legszigorúbb és legsúlyosabb beavatkozást jelentő eszközök 

alkalmazása. Célom, hogy találjak egy olyan alternatív megoldást, mellyel segíthetünk a 

hátrányos helyzetben lévőknek, akiknek így lesz választásuk, és nem kényszerülnek rá az 

uzsorások által kínált szolgáltatások igénybevételére. 

Dolgozatom három pillérre épül, melyek a következők: fogalmi, dogmatikai és 

kriminálstatisztikai pillér. A fogalmi pilléren belül foglalkozom az uzsora szó jelentésével, 

kialakulásával, az uzsora történeti megítélésével és szankcionálásával a magyar 

büntetőjogban. Polgári jogi kérdésekkel is ebben a részben foglalkozom, azonban ebben a 

dolgozatban ez csak kisebb szerepet kap, mivel a kutatásom középpontjában a büntetőjog 

áll. 

A második fejezet foglalja magában a dogmatikai és kriminálstatisztikai pillért, 

melyek közül az előbbiben kerül összehasonlításra a 2008-as és 2011-es tényállás, illetve 

ehhez a részhez kötődik a büntetőjogi de lege ferenda javaslatom, melyet a vonatkozó 

bírósági határozatokban olvasottak alapján dolgoztam ki. Utóbbiban nem csak 

kriminálstatisztikai adatok elemzésével foglalkozom, hanem összevetem azokat szociológiai 

kutatások eredményeivel, melyekből levont konklúzióban javaslatot teszek arra, hogyan 

lehetne javítani a felderítettségi mutatókon, illetve ehhez milyen segítséget nyújt a 

büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény. 

De lege ferenda javaslatom két részből tevődik össze. Mint már említettem a 

dogmatikai pillérhez kapcsolódik egy két részből álló büntetőjogi javaslat, melyben a 

vagyonelkobzás kérdéseivel foglalkozom, illetve a második felében egy új minősített eset 

felvetése, kidolgozása történik. A másik rész egy közgazdaságtani de lege ferenda javaslatot 

tár fel, mely a prevencióban lehet segítségünkre. 

A felvázolt célok elérése érdekében a jogszabályok tanulmányozásán kívül elemeztem 

számos tanulmányt, több, mint 200 bírósági határozatot, melyekből a dolgozatomba csak a 

releváns eseteket emeltem be, továbbá Legfőbb Ügyészség által rendelkezésemre bocsátott 
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statisztikai adatokat, a Központi Statisztikai Hivatal munkanélküliségre és átlagjövedelemre 

vonatkozó statisztikai adatait, illetve szociológiai empirikus kutatásokat. 

1. FOGALMI ALAPVETÉS 

1.1. Az uzsora fogalmának kialakulása 

Az uzsora latin eredetű usura kifejezésből származik, mely a XII táblás törvényekben jelent 

meg először, jelentése kamat, pénz használatának ellenértéke.845 Az usura szóból származó 

kifejezések az usurpatio, melynek jelentése használatbavétel, elbitorlás, illetve az usurpator 

melléknév, mely bitorlót jelent.846 A középkorban usuria szót használták, melynek jelentése 

kölcsönadás kamatra.847 Ahogy korlátozták a kamat mértékét úgy kapott az uzsora kifejezés 

is negatív jelentést. Napjainkban már az embertelen mértékű kamatot, megengedhetetlen 

hozamot jelenti.848  

Max Weber szerint a kamat az idegenekkel kapcsolatos jog terméke.849 Ezt támasztja 

alá, hogy a zsidók egymás közötti pénzügyi ügyletei szigorúan kamatmentesek voltak, csak 

idegenekkel szemben alkalmaztak kamatot.850 Ennek gyökerei a Tórában keresendők: „Ha 

pénzt adsz kölcsön a népemből való szegény embernek, ne légy neki uzsorása, ne vessetek 

ki rá uzsorát!”851 

A zsidók felfogásával szemben középkorban a 787. évi II. niceai zsinat nyomán 

szigorúan tilalmazott volt a kamatszedés nem csak keresztények között, hanem idegenekkel 

szemben is.852 Ennek alapja Lukács Evangéliuma volt, amely így rendelkezett: „Ti azonban 

szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy 

lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és 

gonoszok iránt.”853 

A héber nyelvben a kamatnak két jelentése van, a korai időkben a nesek szót 

használták rá, mely harapást jelent, majd később megjelent a tarbit kifejezés is, mely 

növekedést jelent.854 

Az uzsora fogalmát nehéz egy mondatban meghatározni, jelentéstartalma igen tág. 

Inzelt András a következőképpen fogalmazta meg: „kölcsönadott pénz használati díjaként 

 
845 BÉKÉS ÁDÁM: Az uzsora büntetőjogi szabályozásának áttekintése a hatályos szabályozásig, in 

FILÓ Mihály: Tanulmányok az uzsoráról, 2016, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 277. 
846 KOCSIS ZSUZSANNA: Az uzsora szó nyelvtörténete – jelentéstörténeti és használattörténeti 

tanulságok, in FILÓ Mihály: Tanulmányok az uzsoráról, 2016, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 63. 
847 CSÁK ZSOLT: Az uzsora-bűncselekmény gyökerei és azok hatása a hatályos szabályozásra, in 

Magyar Jog, 2014, 61. évfolyam, 10. szám. 567. 
848 CSÁK: i.m. 567. 
849 SZATHMÁRY Zoltán: Az uzsorabűncselekmény értelmezése egykor és most, in: Jogtudományi 

Közlöny, 2010, 65.évfolyam, 9. szám. 454. 
850 Uo. 
851 Mózes második könyve 22, 24. 
852 SZATHMÁRY: i.m.  455. 
853 Lukács Evangéliuma 6, 35. 
854 SZATHMÁRY i.m. 454. 
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követelt aránytalanul és jogtalanul nagy kamat.”855 Azonban az uzsora nemcsak a 

pénzkölcsönt foglalja magába, hanem bármilyen szolgáltatás-ellenszolgáltatás kiemelkedő 

aránytalansága beletartozik.856 Az aránytalanságot mindig az adott piaci viszonyokhoz 

képest lehet megállapítani, hiszen koronként változik, hogy mi tekinthető kiemelkedő 

mértékű, akár már embertelen mértékű kamatnak.857 

Az angolszász országokban számos kifejezés használatos, melyek mind az uzsora 

fogalma alá tartoznak. A magyar uzsora szónak az usury kifejezés feletethető meg, mely a 

legszélesebb jelentéstartalommal bír, magába foglal minden olyan pénzkölcsönt, mely 

erkölcstelennek minősül.858 Loan sharking kifejezésnek kétféle jelentése van. Egyrészt 

jelenti a szervezett bűnözéssel összefüggő extra magas kamatra hitelezést, másrészt a 

tisztességtelen feltételhez kötött kisösszegű kölcsönt.859 A pay-day loan a rövid lejáratú, 

szokásosnál jóval magasabb kamatra adott fedezetlen kölcsön, mely ugyan legális, de mégis 

kizsákmányoló jellegű.860 A predatory lending, vagyis a rablóhitel, egy olyan 

tisztességtelen, visszaélésszerű megállapodást takar, amellyel az adóst megtévesztik és 

hátrányos helyzetbe hozzák.861 

A jogrend, az állam feladata kezdetektől fogva a gyengébbek védelmezése, ezért a 

jogalkotó nem hagyhatta figyelmen kívül az uzsora egyre szélesebb körben való 

elterjedését.862 Ez a viselkedés fontos vagyoni és társadalmi érdekeket súlyosan sért, illetve 

veszélyeztet.863 

1.2. Uzsora-bűncselekmény történeti szabályozása hazánkban 

Az uzsora elleni fellépés, a túlzott mértékű kamat visszaszorítására törekvés már a XV. 

században elkezdődött.864 Az 1462. évi III. törvénycikk 6.§-a tartalmazott először az uzsora-

ügyekkel kapcsolatos rendelkezést, eszerint ezen ügyekben az egyházi bíróságoknak kell 

eljárni. 

A túlzott mérték meghatározása központilag történt, az 1642. évi CXLIV. törvénycikk 

alapján a kamat maximális mértéke 6% lehetett, melyet az 1723. évi CXX. törvénycikk is 

megerősített, valamint szankcióként az ezen felüli kamat elvesztését szabályozta.865 1802. 

 
855 INZELT ANDRÁS: Uzsorabűnözés avagy a „kamatos pénz” útja Magyarországon, in Jogi 

tanulmányok, 2012, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar doktori 

iskoláinak III. konferenciája, 2. kötet. 42. 
856 CSÁK: i.m. 567. 
857 INZELT: i.m. 42. 
858 TRAN DÁNIEL: Az uzsora jelenségének konceptualizálása, Kísérlet egy társadalmi jelenség 

általános szociológiai fogalmának meghatározására, in Jogi tanulmányok, 2016, 18. évfolyam, 1. 

szám. 416. 
859 TRAN (2016): i.m. 416. 
860 Uo. 
861 TRAN (2016): i.m. 417. 
862 BALOGH JENŐ: Vélemény az uzsora és az ehhez hasonló gazdasági visszaélések tárgyában 

teendőkről, 1902, Budapesti Hírlap Nyomda, Budapest. 1. 
863 MÓDLY LÁSZLÓ: Az uzsora: Büntetőjogi tanulmány. Az uzsora elmélete, története, dogmatikája és 

politikája, 1. kötet. 1912, Taizs J. Nyomda, Eger, 50. 
864 UDVARHELYI BENCE: Az uzsora a polgári és a büntetőjogban, in Advocat, 2014, 17. évfolyam,1-

2. szám 26. 
865 UDVARHELYI: i.m. 26. 
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évi XXI. törvénycikk az elszaporodott uzsora visszaszorítása érdekében büntetésként pénz- 

vagy fogházbüntetést írt elő, illetve meghatározta az „uzsoráskodás” fajtáit. Az 1868. évi 

XXXI. törvénycikk eltörölte az addigi uzsora-szabályokat, a hitelszerződést kötő felekre 

bízta a kamat meghatározását. 

A gazdasági problémák erősödésével a kamat mértéke emelkedett, ennek 

visszaszorítása érdekében ismét korlátok közé kellett szorítani a kamatot.866 Az 1877. évi 

VIII. törvénycikk 8%-ban maximalizálta a kiköthető kamatot, magánjogi szabályozással 

próbált fellépni az elszaporodó uzsorás ügyletek ellen, az uzsorás megállapodást semmisségi 

okként szabályozta.  Mivel a magánjogi jogkövetkezmények nem bizonyultak megfelelőnek 

az uzsora visszaszorítására, ezért a büntetőjogban is szabályozást nyert a túlzott mértékű 

kamat kikötése. A Csemegi-kódex még a csalás szabályai között helyezte el az uzsorára 

vonatkozó szabályokat. Az 1878. évi V. törvénycikk 385.§-a szerint: „Csalást követ el, és a 

jelen fejezetben megállapitott különbségek szerint meghatározott büntetéssel büntetendő az, 

a ki valamely kiskorunak vagy gondnokság alá helyezettnek tapasztalatlanságát, 

könnyelműségét vagy szorultságát, saját vagy mások nyerészkedési czéljára felhasználja oly 

módon, hogy őt valamely okirat aláirására birja, melyben jelentékeny kárára - vagyoni 

kötelezettséget vállal, valamely jogáról rendelkezik, vagy pedig mást vagyoni kötelezettsége 

alul egészben vagy részben felment.” 

Az uzsora elleni fellépés következő fontos állomása az 1883. évi XXV. törvénycikk 

volt, melynek első szakasza már önálló tényállásként szabályozta az uzsorát: „A ki másnak 

szorultságát, könnyelmüségét vagy tapasztalatlanságát felhasználva, olyan kikötések mellett 

hitelez vagy ád fizetési halasztást, melyek a neki vagy egy harmadiknak engedett tulságos 

mérvü vagyoni előnyök által az adósnak, vagy a kezesnek anyagi romlását előidézni vagy 

fokozni alkalmasok; vagy oly mérvüek, hogy az eset körülményeihez képest, a szolgáltatás 

és az ellenszolgáltatás közt szembeötlő aránytalanság mutatkozik: az uzsora vétségét követi 

el.” Ez a tényállás ugyanúgy, mint a hatályos Btk, veszélyeztető bűncselekményként 

definiálja az uzsorát, így a tényállás megállapításához elegendő, hogy a cselekmény 

alkalmas legyen más anyagi romlásának előizésére vagy fokozására, nem szükséges, hogy 

ez be is következzen.867 

A világháború borzalmai következtében tovább fokozódtak a visszaélések, emiatt 

elfogadták az 1920. évi XV. törvénycikket az árdrágító visszaélésekről, majd az 1932. évi 

VI. törvénycikket, mely magánjogi és büntetőjogi rendelkezéseket is tartalmazott.868 Az  

1920. évi XV. törvénycikk 1.§-a alapján már az uzsorás megállapodás megkötése is 

büntetendő volt, védett jogi tárgya ezen bűncselekménynek a gazdasági rend és forgalom 

stabilitásához fűződő társadalmi érdek, elhagyta ezáltal az adósok védelmét. A törvény 9.§-

a felállította az úgynevezett uzsorabíróságokat, melyekben az ítélőbírák, vagyis hivatásos 

bírák mellett laikusok is ítélkeztek, akik az őstermelés, ipar vagy kereskedelem 

képviselőiből kerültek ki. Az 1932. évi VI. törvénycikk 1.§-a definiálta az uzsorás 

szerződést: „Uzsorás szerződés az oly szerződés, amelyben valaki a vele szerződő fél szorult 

helyzetének, könnyelműségének, értelmi gyengeségének, tapasztalatlanságának, függő 

helyzetének vagy a nála elfoglalt bizalmi állásának kihasználásával 

- kölcsön nyujtása s általában bármily szolgáltatás előlegezése fejében, vagy 

 
866 BÉKÉS: i.m. 278. 
867 BÉKÉS: i.m. 280. 
868 UDVARHELYI: i.m. 26. 
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- annak fejében, hogy a másik felet terhelő bármilyen kötelezettség teljesítésére 

halasztást enged, vagy a másik fél ellen fennálló valamely követelését módosítja 

vagy megszünteti, 

− olyan vagyoni előnyt köt ki vagy szerez a maga vagy harmadik személy javára, 

amely a saját szolgáltatásának értékét feltűnően aránytalan mértékben 

meghaladja (uzsorás vagyoni előny).” 

Jól látszik, hogy a törvénycikk az uzsorás szerződés 3 alakját határozta meg, melyek közül 

a kölcsön nyújtása az ún. hiteluzsora, amikor az egyik fél előlegezi a másik fél 

szolgáltatását.869 Ettől el kell választani a törvénycikk 9.§-ban meghatározott kizsákmányoló 

ügyletet, melynél mindkét fél szolgáltatása egyidőben megy végbe. Ennek az ügyletnek csak 

magánjogi jogkövetkezményei vannak, ez nem minősül bűncselekménynek.870 

A törvénycikk ötödik szakasza az uzsora-bűncselekményt oly módon határozza meg, 

hogy abban visszautal az általa definiált uzsora megállapodásra: „Uzsora vétségét követi el 

és egy évig terjedhető fogházzal, valamint hivatalvesztéssel és a politikai jogok 

gyakorlatának felfüggesztésével böntetendő, aki az uzsorás vagyoni előnyt oly uzsorás 

szerződésben (1. §) köti ki vagy szerzi meg a maga vagy harmadik személy javára, amelyben 

az előlegezett szolgáltatás tárgya pénz vagy más ingó dolog.” Az uzsorás vagyoni előny 

pénzben vagy más vagyontárgyban mérhető kell, hogy legyen, a személyes előny csak akkor 

minősül ilyennek, ha van mögötte valamilyen vagyoni előny is.871 A bűncselekmény 

elkövethető az előny kikötésével, illetve megszerzésével. A különbség a két fordulat között, 

hogy az előny kikötését megelőzi egy alkufolyamat, míg az előny megszerzése esetén egy 

eredetileg nem uzsorás szerződés is azzá válhat.872 Fontos feltétele a vétség 

megállapíthatóságának, hogy kapcsolat legyen a hitelnyújtás, előlegezés és az uzsorás 

vagyoni előny szolgáltatása között.873 

Az 1961. évi V. törvény az uzsora-bűncselekmény tényállását már a magánjogi 

szabályoktól függetlenül határozta meg.874 A törvény 307.§ (1) bekezdésének definíciója: 

„Aki más szorult vagy függő helyzetét, tapasztalatlanságát, könnyelműségét vagy értelmi 

gyengeségét kihasználva olyan ellenszolgáltatást köt ki vagy szerez meg, amely saját 

szolgáltatásának az értékét feltűnően aránytalan mértékben meghaladja.” A korábbi 

szabályozástól eltérően nem állapítja meg konkrétan az elkövetési tárgyat, általánosságban 

ellenszolgáltatást említ.875 

Az 1978. évi IV. törvény részben dekriminalizálta az uzsorát úgy, hogy az üzletszerű 

pénzkölcsönzés esetét büntette az üzérkedés tényállásán belül, egyéb uzsorás 

megállapodásokra pedig magánjogi jogkövetkezményeket tartott fenn a jogalkotó.876 A 

rendszerváltás után az üzérkedés tényállását hatályon kívül helyezték, így az uzsorás 

megállapodás kötésének már nem voltak büntetőjogi jogkövetkezményei egészen 2008-

 
869 ANGYAL PÁL: Az uzsora és a hitelsértés, 1942, Attila-Nyomda Rt., Budapest, 22. 
870 ANGYAL: i.m. 24. 
871 ANGYAL: i.m. 28. 
872 ANGYAL: i.m.  32. 
873 ANGYAL: i.m. 33. 
874 UDVARHELYI: i.m. 26. 
875 BÉKÉS: i.m. 285. 
876 Uo. 
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ig.877 A kiszolgáltatott helyzetbe került adósok védelmére a büntetőjogban a jogosulatlan 

pénzintézeti tevékenység tényállása szolgált, melyet az 1993. évi CXII. törvény iktatott be 

az 1978-as Btk. 298/D szakaszába: „Aki pénzintézeti tevékenységet a törvényben előírt 

engedély vagy bejelentés nélkül végez, vétséget követ el.” A bírói gyakorlat ezen tényállás 

megállapításához azonban megkívánta a hosszabb idejű, üzletszerű elkövetést, így nem volt 

alkalmas az uzsora visszaszorítására.878 

A 2008. évi CXV. törvénnyel 2009. március elsejétől ismét kriminalizálták az uzsorát, 

mely tényállást később a 2011. évi CXXXIV. törvény módosította. Ezen tényállások 

összevetésére a következő fejezetben fogok kitérni. 

1.3. Uzsora a polgári jogban 

A régi és az új Ptk. is semmisségi okként szabályozza az uzsorás szerződés kötését, mindkét 

törvény ugyanazt a megállapítást tartalmazza: „Ha a szerződő fél a szerződés megkötésekor 

a másik fél helyzetének kihasználásával feltűnően aránytalan előnyt kötött ki, a szerződés 

semmis.”879  

Az uzsorás szerződés csak látszólag megállapodás, hiszen hiányzik egy alapvető elem 

ennek létrejöttéhez, méghozzá a valós szerződési akarat. A szorult helyzetben lévő félnek 

valójában nincs választási lehetősége, a helyzetéből adódóan bármilyen megállapodásba 

kész belemenni.880 

Az uzsorás szerződés megállapíthatóságához objektív és szubjektív feltételek együttes 

teljesülésére van szükség, ha bármelyik hiányzik, a szerződés uzsorás jellege nem állapítható 

meg.881 Objektív feltétel a feltűnően aránytalan előny kikötése, melynek megállapításához a 

Legfelsőbb Bíróság PK. 267. számú állásfoglalása szerint a bíróságnak vizsgálnia kell 

szerződéskötés körülményeit, a szerződés egész tartalmát, a forgalmi (érték-) viszonyokat, 

az ügylet jellegéből fakadó sajátosságokat, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás 

meghatározásának módját.882 Az uzsorás szerződés fennállásához elegendő a feltűnően 

aránytalan előny kikötése, nem szükséges, hogy az realizálódjon is.883 Az előnyt akkor is 

kikötöttnek kell tekinteni, ha a sérelmet szenvedő fél tesz ajánlatot és azt a helyzete 

ismeretében a másik fél elfogadja.884  Nem lehet uzsorát megállapítani abban az esetben, ha 

a kikötött szolgáltatás, illetve ellenszolgáltatás értéke nem mérhető össze. Öröklési, illetve 

tartási szerződésnél nem lehetséges az uzsora jellegű szerződés megállapítása, mivel a 

megállapíthatóság feltétele, hogy a feltűnő értékkülönbség már szerződéskötés időpontjában 

jelentkezzen. 885 

Szubjektív feltétel a másik fél hátrányos helyzetének kihasználása. A rosszhiszemű 

félnek tudnia kell, hogy a vele szerződést kötő másik fél szorult helyzetben van, melyet ő 

 
877 UDVARHELYI: i.m. 27. 
878 BÉKÉS: i.m. 286. 
879 1959. évi IV. törvény 202§ (1) bekezdés és 2013. évi V. törvény 6:97§. 
880 DERES PETRONELLA: Néhány észrevétel az uzsora-bűncselekményről egy OKRI-kutatás tükrében, 

in Kriminológiai tanulmányok 53., 2016, Országos Kriminológiai Intézet, Budapest. 143. 
881 Pfv. VIII. 20.006/2007/4. számú ítélet. 
882 PK 267. számú állásfoglalás. 
883 UDVARHELYI: i.m. 24. 
884 MOLNÁR Hella: Uzsorás szerződés a gyakorlatban, in Themis. 2006. június, 41. 
885 MOLNÁR i.m. 40. 
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tudatosan használ ki.886 Az érintett hátrányos helyzetének vizsgálatakor a szerződés 

megkötésének időpontjában fennálló gazdasági helyzetet kell figyelembe venni.887 A bírói 

gyakorlat alapján, akkor tekinthető szorult helyzetben lévőnek amennyiben veszélybe 

kerül(t) a létfenntartása, ezen szerződés megkötése szükséges ahhoz, hogy a 

legszükségesebb élethelyzeteit biztosítani tudja.888 Ennek a szorult helyzetnek mindig a 

szerződés megkötése időpontjában kell fennállnia, irreleváns, hogy később esetleg jobb 

körülmények közé került-e a fél.889  

A Legfelsőbb Bíróság jogértelmezése alapján önmagában nem elegendő az, ha a 

magánszemély a kölcsönvett összeg visszafizetése érdekében újabb kölcsön felvételére 

kényszerül, szükséges, hogy olyan hátrányos helyzetben legyen, amelynek kihasználásával 

a rosszhiszemű fél feltűnően aránytalan előnyt tud kikötni.890 Az sem elegendő önmagában, 

ha a kölcsönvevőnek pénzre van szüksége, az uzsorás szerződés fennállásához többlet-

tényállási elemre van szükség, melynek megállapításához meg kell vizsgálni a családi, 

vagyoni, egészségi és egyéb körülményeket is.891 Amennyiben a szubjektív feltétel 

fennállását sikerült alátámasztani, de az objektív feltétel nem bizonyított, attól még a 

szerződés semmis lesz, a Ptk. 6:96.§-a alapján, hiszen ekkor megállapítható a jóerkölcsbe 

ütközés.892 

Az 1959. évi IV. törvény 202.§ (2) bekezdése szerinti speciális jogkövetkezmények 

uzsorás szerződés esetén: „Uzsorás szerződés esetén a bíróság 

a) visszaállítja a szerződéskötés előtti helyzetet, vagy 

b) a szerződést az aránytalan előny kiküszöbölésével a határozathozatalig terjedő 

időre vagy pedig a jövőre nézve is hatályossá nyilvánítja.” 

Az új Ptk. 6:110.§ (1) bekezdése alapján elsődleges a szerződés bíróság általi 

érvényessé nyilvánítása, ha az érvénytelenség miatti érdeksérelem kiküszöbölhető a 

szerződés megfelelő módosításával, vagy az érvénytelenség oka utóbb megszűnt. A Ptk. 

6:111.§-a alapján lehetőség van a felek akaratából is az érvényessé nyilvánításra. Ha a 

szerződést érvényessé nyilvánították, akkor a Ptk. 6:110.§ (2) bekezdése szerint: „szerződő 

felek úgy kötelesek egymásnak teljesíteni, és az érvényessé nyilvánítást követő 

szerződésszegésért úgy felelnek, mintha a szerződés megkötésétől fogva érvényes lett 

volna.” Emellett másik elsődleges jogkövetkezmény a Ptk.-ban az eredeti állapot 

helyreállítása, mely során figyelemmel kell lenni arra, hogy a szolgáltatások eredeti 

értékegyensúlya fennmaradjon, azaz meg kell akadályozni a jogalap nélküli gazdagodást.893 

Uzsorás szerződés esetén a Ptk. 6:88.§ (4) bekezdésében meghatározott speciális 

jogkövetkezmény az ügyészi keresetindítás lehetősége a szerződés semmisségének 

megállapítása vagy a semmisség jogkövetkezményeinek alkalmazása érdekében. Másik 

speciális jogkövetkezményként egy represszív jellegű szankciót szabályoz a Ptk. 6:113.§ (3) 

bekezdése: „bíróság egészben vagy részben elengedheti a visszatérítést, ha az a sérelmet 

 
886 UDVARHELYI: i.m. 24. 
887 Pfv. VI. 21629/2006/4. számú ítélet. 
888 MARJÁN ADRIENN: A modernkori uzsora, in Studia iuvenum iurisperitorum, 2010, 5. szám 148. 
889 KISS SZABOLCS: Az uzsora szabályozása a német és a magyar büntetőjogban, in Rendészeti Szemle, 

2009, 57. évfolyam, 7-8.szám. 158. 
890 Pfv. VI. 20.845/2007/8. számú ítélet. 
891 Pfv. VI. 21.917/2007/10. számú ítélet. 
892 MOLNÁR: i.m. 47. 
893 1/2010. (VI. 28.) PK vélemény 8. pont. 
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szenvedő felet részletfizetés engedélyezése esetén is súlyos helyzetbe hozná; a sérelmet 

okozó fél a kapott szolgáltatásból az aránytalan előnynek megfelelő részt a sérelmet 

szenvedő félnek köteles visszatéríteni.” 

2. DOGMATIKAI ALAPOK 

Az uzsora elleni hatékony fellépés érdekében 2009. március 1-től ismét szabályozást nyert 

az uzsorabűncselekmény, 2008. évi CXV. törvény 2.§ (2) bekezdése eszerint: „Aki a sértett 

rászorult helyzetét kihasználva üzletszerűen olyan különösen aránytalan mértékű 

ellenszolgáltatást tartalmazó megállapodást köt, amelynek teljesítése a sértettet, illetve 

annak hozzátartozóját súlyos vagy további nélkülözésnek teszi ki, bűntettet követ el.”  

2011-ben módosították a tényállást, ezáltal kibővült a sértetti kör, a materiális 

bűncselekményből veszélyeztető tényállás lett, 2012. évi C. törvény 381.§ (1) bekezdése 

szerint: „Aki más rászorult helyzetét kihasználva olyan különösen aránytalan mértékű 

ellenszolgáltatást tartalmazó megállapodást köt, amely alkalmas arra, hogy annak teljesítése 

a megállapodás kötelezettjét, a megállapodás kötelezettjének a vele közös háztartásban élő 

hozzátartozóját, illetve a megállapodás kötelezettje által tartási kötelezettség alapján eltartott 

személyt súlyos vagy további súlyos nélkülözésnek tegye ki.” A következő részekben 

szeretném összehasonlítani a két tényállást, illetve statisztikai adatok alapján azok 

hatékonyságát. 

Az uzsora komplex társadalmi problémának tekinthető ma Magyarországon, mely 

jogi probléma is, hiszen nehéz megtalálni azt a megfelelő szabályozást, mely kellőképpen 

szigorú, de a normál hitelezést mégsem szünteti meg.894 

2.1. Törvényi tényállások összevetése 

2.1.1. Védett jogi tárgy és passzív alany 

Mind a korábbi, mind a jelenlegi tényállás a Btk. vagyon elleni bűncselekmények 

fejezetében kerül szabályozásra. A bűncselekmény védett jogi tárgya egyrészt a fejezet 

minden más tényállása által is védeni kívánt vagyoni viszonyok, másrészt egy speciális 

érdek, amely az adósok védelméhez fűződik, emiatt több jogtudós is úgy vélekedik, hogy 

ezen tényállás rendszeridegen a Btk. ezen fejezetében.895 Angyal Pál szerint az uzsora a 

cselekvési szabadságot, illetve a szabad akaratot korlátozza, így ezek is megjelennek, mint 

védendő érték.896 

Passzív alanya általában olyan rászorult személy, aki nem rendelkezik rendszeres 

jövedelemmel, alkalmi munkákból él, emiatt pénzintézetektől kölcsön igénybevételére 

esélytelen.897 A kedvezőtlen körülményei miatt vagyoni kötelezettségeinek nem tud eleget 

 
894 BATÓ SZILVIA: Büntetést érdemlő cselekmény-e az uzsora?, in GÁL Andor, KARSAI Krisztina: Ad 

velorem, Ünnepi tanulmányok Vida Mihály 80. születésnapjára, 2016, Iurisperitus Kiadó, Szeged., 

19. 
895 GRATZER GÁBOR: Gondolatok az uzsora-bűncselekményről, in Rendészeti Szemle, 2009, 57. 

évfolyam, 7-8. szám 138. 
896 SZATHMÁRY: i.m. 457. 
897 GORICSÁN TAMÁS: Az uzsora-bűncselekmények dogmatikájának jogalkalmazási problémáiról, in 

Rendészeti Szemle, 2009, 57. évfolyam, 7-8. szám 170. 
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tenni, és így rá van kényszerítve, hogy ezek teljesítésére anyagi eszközöket szerezzen.898 A 

bűncselekmény nemcsak a megállapodás kötelezettjének a sérelmére követhető el. A 2008. 

évi CXV. törvény 2.§ (2) bekezdése alapján a sértett hozzátartozója is lehetett a 

bűncselekmény passzív alanya, a jelenleg hatályos 2012. évi C. törvény 381.§ (1) bekezdése 

ezt részben leszűkíti a megállapodás kötelezettjével közös háztartásban élő hozzátartozóra, 

de kiegészíti azzal, hogy megállapodás kötelezettje által tartási kötelezettség alapján eltartott 

személyt is érintheti az uzsora megállapodás. 

Rászorult a passzív alany, ha olyan állapotban van, amely eltér az általános 

életviszonytól, ettől az állapottól való szabadulás vagy súlyos következményeinek elhárítása 

céljából viszonylag jelentős anyagi áldozatot hajlandó vállalni, valamint nem tud célszerűen 

saját valós érdekeinek megfelelően ügyletet kötni, nem ismeri fel a szolgáltatás és az 

ellenszolgáltatás valós értékét.899 A büntetőjog nem csupán a menthető, nem önhibából 

eredő, erkölcsileg nem elítélendő okból keletkezett szorult helyzetet védi. Mindig az adott 

élethelyzethez igazodó tartalmú hatalmaskodás az uzsora, amely elkövethető akár a 

börtönviszonyok sajátos körülményei között is.900  

2.1.2. Elkövetési magatartás, eredmény, bűnösség 

Mindkét tényállás elkövetési magatartása a különösen aránytalan mértékű ellenszolgáltatást 

tartalmazó megállapodás kötése, mely két mozzanatból tevődik össze. A szakirodalomban 

találkoztam olyan vélekedéssel, mely szerint, ha a sértett tesz ajánlatot az uzsorásnak, akkor 

ő csalás tényállásának tettese lesz, mivel előre tudja, hogy nem lesz képes visszafizetni a 

kölcsönt.901 Véleményem szerint ez az álláspont nem megfelelő, a sértett cselekménye nem 

valósít meg csalást. Az ajánlattétel során nem történik tévedésbe ejtés, a sértett nem próbálja 

a valóságot másként feltűntetni, az uzsorás pedig végig tudatában van annak, hogy a másik 

fél szorult helyzetben van, ha ez nem így lenne, nem lehetne megállapítani az uzsora-

bűncselekmény elkövetését sem.902 

Mivel a Btk. tényállása megállapodást tartalmaz és nem szerződést903, így nem kell 

felfüggeszteni a büntetőeljárást addig, amíg a polgári jogi ügyekben eljáró bíróság 

megállapítja, hogy a szerződés valóban feltűnő értékaránytalanságot tartalmaz-e, és így 

semmisnek minősül-e.904 

A bírói gyakorlat alakította ki, hogy mi minősül különösen aránytalan mértékűnek. 

Eszerint közömbös, hogy ki kezdeményezte az ügylet megkötését, egyetlen feltétel, hogy az 

elkövető ismerje a sértett anyagi helyzetét. Különösen aránytalan a megállapodás, ha a sértett 

ellenszolgáltatása olyan mértékben haladja meg az elkövető által nyújtott szolgáltatást, 

amelyre az adott helyzetben nincs más magyarázat, mint a megállapodás kötelezettjének 

rászorult, kiszolgáltatott helyzete, annak kihasználása.905 Az ügylet megkötésének egyetlen 

 
898 SZATHMÁRY: i.m. 459. 
899 EBH 2017. B.3. 
900 Miskolci Törvényszék Bf.1196/2013/5. 
901 GRATZER: i.m. 144. 
902 2012. évi C. törvény 373§ (1) bekezdés. 
903 BUSCH BÉLA, BUSCH BALÁZS: Az uzsora-bűncselekmény jogalkalmazási problémái, in FILÓ 

Mihály: Tanulmányok az uzsoráról, 2016, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 300. 
904 AMBRUS ISTVÁN: Polgári jogi elemek a büntetőjogban, 2017. 

(https://jogaszvilag.hu/szakma/polgari-jogi-elemek-a-bunteto-jogban/). 
905 EBH 2017. B.3. 

https://jogaszvilag.hu/szakma/polgari-jogi-elemek-a-bunteto-jogban/
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magyarázata a sértett helyzetének kihasználása lehet, mely azért következhet be, mert a 

sértett hiszékeny, alacsonyabb értelmi képességgel rendelkezik.906  

A 2008. évi CXV. törvény 2.§ (2) bekezdése materiális bűncselekményként határozta 

meg az uzsora-bűncselekményt, eszerint a megállapíthatóságához szükség volt arra, hogy a 

megállapodás teljesítése a sértettet vagy hozzátartozóját súlyos vagy további nélkülözésnek 

tegye ki. Bárándy Gergely is rávilágított az ezzel kapcsolatos problémára, miszerint nagyon 

nehéz bizonyítani a büntetőeljárás során, hogy olyan mértékben romlott-e a sértett vagyoni 

helyzete, hogy így a mindennapi megélhetést biztosító javak megszerzésére is képtelen 

lett.907 Ezzel szemben a 2011-es módosítás óta megszűnt bűncselekmény veszélyeztető 

eredménye, mely azt a következményt vonja maga után, hogy megállapodásnak elegendő 

alkalmasnak kell lennie arra, hogy súlyos vagy további súlyos nélkülözésnek tegye ki a 

sértettet.908 A súlyos nélkülözés a bírói gyakorlat alapján olyan javak hiányát jelenti, 

amelyek elemi életszükségletek kielégítésére szolgálnak, ekkor a sértett számára a 

létminimum szintjén sem biztosított az étkezés, a tisztálkodás, illetve a lakhatás.909 A 

tényállás immateriálissá tételét indokolta, hogy a veszélyeztetésre való alkalmasság 

bizonyítása könnyebb, mint a ténylegesen bekövetkezett súlyos nélkülözésé.910 

A bűncselekmény már a megállapodás megkötésével befejezetté válik, amennyiben 

az alkalmas arra, hogy a sértettet súlyos vagy további súlyos nélkülözésnek tegye ki. A 

befejezett bűncselekményhez már bűnsegédi vagy társtettesi magatartás a későbbiekben nem 

kapcsolódhat.911 

Az uzsora-bűncselekmény csak szándékosan követhető el, mivel nem célzatos 

bűncselekmény így akár egyenes, akár eshetőleges szándékkal is megvalósulhat.912 

2.1.3. minősített esetek és büntethetőség 

A régi szabályozásban alaptényállási elem volt az üzletszerű elkövetés, amely akkor 

állapítható meg, ha az elkövető ugyanolyan vagy hasonló jellegű bűncselekmények 

elkövetése révén rendszeres haszonszerzésre törekszik.913 Emiatt az egyszeri uzsorás 

megállapodás megkötése csak akkor volt büntetendő, ha volt elhatározás további elkövetésre 

is.914 Az üzletszerűség nem csak bűncselekmények sorozatos elkövetésekor állapítható meg, 

hanem akkor is, ha egy bűncselekményt már elkövetett és emellett ismétlődő, rendszeres 

haszonszerzésre törekvő akaratelhatározása további cselekmények tervezésére 

egyértelműen felismerhető.915 A rendszeres haszonszerzésre törekvés megállapíthatóságát 

 
906 Kúria Bfv.III.617/2017/9. 
907 BÁRÁNDY GERGELY: Az uzsorabűncselekmény – régi-új tényállás a Büntető Törvénykönyvben, 

in Magyar Jog. 2009/4. szám, 180. 
908 MORVAI ATTILA: Gondolatok az uzsora büntetőjogi problémáiról, in FILÓ Mihály: Tanulmányok 

az uzsoráról, 2016, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 276. 
909 Miskolci Törvényszék Bf.1196/2013/5. 
910 BÁRÁNDY GERGELY: Az uzsora jelenségének büntetőjogi értékelése, in VIG Dávid, GÖNCZÖL 

Katalin: A büntetőeljárási és a büntető joggyakorlat empirikus elemzésének eredményei, 2010, 

Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest. 180. 
911 Debreceni Ítélőtábla Bhar.154/2016/41. 
912 GORICSÁN: i.m. 170. 
913 1978. évi IV. törvény 137§ 9. pont. 
914 AMBRUS ISTVÁN: Az uzsora-tényállásokhoz, in Ügyészek Lapja, 2012, 19.évfolyam, 5-6.szám 18. 
915 Kúria Bfv.III.617/2017/9. 
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pedig az sem zárja ki, ha az elkövető rendszeresen munkát végez, ebben az esetben a 

jogszerűen szerzett jövedelmét jogtalan módon egészíti ki.916 

A 2011. évi CXXXIV. törvény 1.§-a értelmében kikerült az alaptényállási elemek 

közül az üzletszerű elkövetés, az mára minősítő körülmény lett. Ennek indoka, hogy az 

uzsora-bűncselekmény egyszeri elkövetése esetén is indokolt büntetőjogi szankció 

alkalmazása.917 Emellett a 2012. évi C. törvény 381.§ (2) bekezdése alapján súlyosabban 

büntetendő, ha az uzsora-bűncselekményt bűnszövetségben követik el, amely 459.§ (1) 

bekezdés 2. pontja alapján akkor létesül, ha két vagy több személy bűncselekményeket 

szervezetten követ el, vagy ebben megállapodik, és legalább egy bűncselekmény elkövetését 

megkísérlik, de nem jön létre bűnszervezet. 

A 2011. évi CXXXIV. törvény 1.§ (4) bekezdése bevezette az elkövetővel szemben a 

korlátlan enyhítés lehetőségét, mely alapján „korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki 

az uzsorabűncselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak 

bejelenti és az elkövetés körülményeit feltárja.” A Btk. 82.§ (5) bekezdése szerint korlátlan 

enyhítés azt jelenti, hogy bármely büntetési nem legkisebb mértéke is kiszabható. A 

jogintézmény bevezetésének jogpolitikai indoka, hogy az uzsora-bűncselekményt 

rendszerint szervezett formában követik el, a tevékeny megbánás intézménye ezt az 

„érdekszövetséget” célozza megbontani, valamint ezzel is elő kívánják mozdítani a 

hatékonyabb felderítést, és vissza akarják szorítani az igen jelentős látenciát.918 

A Btk. 29.§ (1) és (2) bekezdésének rendelkezései alapján tevékeny megbánás 

intézménye is alkalmazható, amennyiben a „bűntett elkövetését a vádemelésig beismerte, és 

közvetítői eljárás keretében - vagy azt megelőzően, de a közvetítői eljárás keretében született 

megállapodásban jóváhagyva - a sértett által elfogadott módon és mértékben a 

bűncselekménnyel okozott sérelmet jóvátette”, alapeseti tényállás esetén ekkor az elkövető 

nem büntethető, minősített eset megvalósulása esetén büntetése korlátlanul enyhíthető. 

A Btk. 29.§ (3) bekezdése meghatározza azokat az eseteket, amikor nincs helye 

tevékeny megbánásnak (pl.: ha az elkövető többszörös vagy különös visszaeső, 

bűncselekményét bűnszervezetben követte vagy az halált okozott stb.), azonban az új Be. 

ezekben az esetekben is lehetővé teszi közvetítői eljárás lefolytatását, ha 412.§ (2) 

bekezdésében szabályozott különös feltételek fennállnak. Az új Be. közvetítői eljárásra 

vonatkozó szabályai már elválnak az anyagi jogi tevékeny megbánás intézményétől, ez azt 

jelenti, hogy a közvetítői eljárás már nem függ a Btk. 29.§-ban szabályozott büntethetőséget 

megszüntető vagy korlátlan enyhítést engedő feltételektől.919 

Már a 2008. évi CXV. törvény 2.§ (3) bekezdése is szabályozta, hogy az uzsora-

bűncselekmény elkövetőjével szemben helye van kitiltásnak. Ez alapján az elkövető egy 

vagy több településről, vagy egy településről, illetve az ország meghatározott részéről 

kitiltható. 

2.2. Vagyonelkobzás 

 
916 Szegedi Ítélőtábla Bhar. I.454/2019/12. 
917 2012. évi C. törvény 381.§ indokolás. 
918 2012. évi C. törvény 381.§ indokolás. 
919 KISS ANNA: A közvetítői eljárás szabályai az új Be.-ben, 2018. (https://jogaszvilag.hu/szakma/a-

kozvetitoi-eljaras-szabalyai-az-uj-be-ben/). 
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A Btk. 74.§ (1) bekezdése alapján uzsora-bűncselekmény esetén helye van 

vagyonelkobzásnak is. Az intézkedés célja, hogy a bűnös úton elért vagyongyarapodás 

elvonásra kerüljön az elkövetőtől.920 

A jogintézmény alkalmazásához bizonyítania kell a hatóságoknak a 

vagyongyarapodás és az elkövetett bűncselekmény közötti összefüggést, mely uzsora esetén 

különösen nehézségekbe ütközik. A létrejött uzsorás ügyletekről szinte soha nem készül 

okirat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vizsgálatai során csak a vagyongyarapodás tényét 

tudja a legtöbb esetben megállapítani, azt már nem, hogy ez milyen forrásból származik.921 

Emellett a kutatásom tárgyává tett bírósági határozatok alapján azt a következtetést lehet 

levonni, hogy nagyfokú látencia is nehezíti a vagyonelkobzást, hiszen a sértettek a legtöbb 

esetben nem mernek nyilatkozni. Egy adott uzsorás kapcsán csak ritkán sikerül minden 

elkövetett uzsora-bűncselekményét feltárni és a vád tárgyává tenni. Ennélfogva ez a 

jogintézmény elveszíti hatékonyságát, az uzsorás számára továbbra is kifizetődő lesz az 

ilyen megállapodások kötése. Továbbá nem tudja betölteni azt a célt, hogy elrettentse az 

elkövetőt attól, hogy a későbbiekben bűncselekményt kövessen el. 

Véleményem szerint ahogy már az előzőekben is kifejtettem a jelenlegi szabályozás 

mellett a vagyonelkobzás, mint intézkedés nem tud megfelelően működni és hatékony lenni 

uzsora-bűncselekmény esetén. Emiatt szükséges változtatni a rendelkezéseken, méghozzá a 

bizonyítási teher megfordításával.  

A jogalkotói szándékot, a 2016. évi CIII. törvény indokolását és a vagyonelkobzáshoz 

fűzött kommentárokat is figyelembe véve véleményem szerint az uzsora-bűncselekmény 

esetén is indokolt lehet a bizonyítási teher megfordítása. Ez azt jelentené, hogy a Btk. 74/A.§ 

(3) bekezdése alapján az elkövetőnek kellene bizonyítania, hogy az adott vagyon nem 

bűncselekmény elkövetéséből származik. Felvetődik a kérdés, hogy a 74/A.§ (1) vagy (2) 

bekezdésébe emeljük be az uzsora-bűncselekményt, vagyis a bűncselekmény elkövetésének 

idejét vegyük alapul a vagyonelkobzáshoz, vagy a büntetőeljárás megindítását megelőző öt 

évet, vállalva azt, hogy bizonyítani tudjuk, hogy az adott vagyon és az elkövető életvitele 

különösen aránytalan az igazolható jövedelmi viszonyaihoz képest. A kérdés eldöntéséhez 

meg kell vizsgálni a bizonyítás kérdéseit, illetve a 2016. évi CIII. törvény indokolását.  

74/A.§ (1) bekezdése esetében azt kell bizonyítania a hatóságoknak, hogy az adott 

vagyon a bűncselekmény(ek) elkövetésének ideje alatt szerezték, míg a (2) bekezdés esetén 

az időtartamot nem kell bizonyítani, az minden esetben öt év. A (2) bekezdés alkalmazása 

esetén azonban azt tudni kell bizonyítani, hogy az elkövető vagyoni helyzete nincs arányban 

a jogszerűen igazolható jövedelmével.922 A két rendelkezés mögött eltérő jogalkotói célok, 

indokok húzódnak meg. Az (1) bekezdés rendelkezéseinek célja a bűnszervezetek 

megfosztása vagyoni alapjuktól, hatékony fellépést biztosítson a kábítószer-kereskedőkkel 

és embercsempészekkel szemben.923 A 2016-ban újonnan bevezetett 74/A.§ (2) 

bekezdésének célja a bűnözés elleni hatékony fellépés érdekében a konkrét 

bűncselekménnyel kapcsolatos vagyon mellett meghatározott feltételek fennállása esetén az 

 
920 69. BK vélemény I. pont. 
921 Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-2981/2012. számú ügyben. 
922 CZINE ÁGNES: A Btk. és a kapcsolódó jogforrások, bírósági iránymutatások, 2018, HVG-ORAC 

Kiadó, Budapest. 166. 
923 Uo. 
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elkövető további vagyona is elkobozható legyen. Az itt felsorolt bűncselekmények olyanok, 

amelyek potenciálisan vagyonelkobzás tárgyai lehetnek.924  

Az általam célravezetőbbnek tartott rendelkezéseket a de lege ferenda javaslatom 

büntetőjogi részében fogom kifejteni. 

2.3. Rendbeliség és halmazati kérdések 

A bűncselekmény rendbelisége a passzív alanyok számához igazodik. 

Az uzsora-bűncselekmény mellett halmazatban a zsarolás akkor állapítható meg, ha 

az adós a hitel összegét és annak törvényesnek tekinthető kamatát már megtérítette, de az 

uzsorás az uzsorakamat kikényszerítése érdekében fejt ki erőszakot vagy alkalmaz 

fenyegetést.925 

Az alapeseti uzsora-bűncselekmény mellett valódi alaki halmazatban nem állhat a 

jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette, hiszen utóbbit csak üzletszerűen lehet 

elkövetni, így fogalmilag kizárt az alaki halmazat megállapíthatósága.926 Természetesen a 

két tényállás anyagi halmazatban állhat egymással, hiszen az elképzelhető, hogy az elkövető 

több különböző cselekményével, külön-külön valósítja meg ezeket a bűncselekményeket.927 

A 2013. évi CCXXXVII. törvény 3.§ (1) és (3) bekezdése szerint pénzkölcsön 

nyújtása - amennyiben azt üzletszerűen végzik forintban, devizában, valutában, - 

szolgáltatási tevékenységnek minősül, mely kizárólag az MNB engedélyével végezhető. A 

Hpt. 6.§ (1) bekezdés 116. pontja szerint üzletszerű tevékenység az „ellenérték fejében 

nyereség, illetve vagyonszerzés végett - előre egyedileg meg nem határozott ügyletek 

megkötésére irányuló - rendszeresen folytatott gazdasági tevékenység.” Maga a jogosulatlan 

pénzügyi tevékenység bűntette természetes egységet jelent, mivel a keretdiszpozícióban 

szabályozott üzletszerűség alaptényállási elem.928 

A jogosulatlan pénzügyi tevékenység és az üzletszerűen elkövetett uzsora-

bűncselekmény egymással csak látszólagos alaki halmazatban állhat. A két konkuráló 

bűncselekmény közül az uzsora-bűncselekmény több ismérvvel rendelkezik, így ez minősül 

a speciális tényállásnak, mely mellett jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntettének 

megállapítására nem kerülhet sor.929 

Ez a megoldás nem veszi figyelembe, hogy az uzsora-bűncselekmény megvalósítható 

aránytalanul magas kamatra adott kölcsönnel és más szolgáltatással is.930 

A két bűncselekmény eltérő jogi tárggyal rendelkezik. A jogosulatlan pénzügyi 

tevékenység esetén a jogalkotó célja a pénzügyi rendszer működéséhez fűződő törvényes 

érdek, illetve a pénzügyi tevékenységet igénybevevők érdekeinek védelme,931 míg uzsora-

bűncselekmény esetén a vagyoni viszonyok védelme, illetve megjelenik az adósok 

védelméhez fűződő érdek is.932 Ebből is látszik, hogy ha elfogadjuk a két bűncselekmény 

 
924 CZINE: i.m. 165. 
925 Kúria Bfv.I.797/2013/5. 
926 2012. évi C. törvény 408§ (1) bekezdés. 
927 2012. évi C. törvény 6§ (1) bekezdés. 
928 EBD 2014. B.15. 
929 EBD 2014. B.15. 
930 MORVAI: i.m. 275. 
931 GÁL ISTVÁN LÁSZLÓ: A tőkepiac büntetőjogi védelme Magyarországon, 2019, Kódex Nyomda 

Kft., Pécs. 65. 
932 GRATZER: i.m. 138. 
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közötti halmazat látszólagosságát, és csak az üzletszerűen elkövetett uzsora-bűncselekményt 

rendeljük büntetni, akkor elveszítjük a jogosulatlan pénzügyi tevékenység védett jogi 

tárgyát, az nem kerül értékelésre az ítélet meghozatala során. Azonban a legtöbb uzsora-

bűncselekmény esetén az elkövetők a jogosulatlan pénzügyi tevékenységet is megvalósítják, 

hiszen úgy adnak magas kamatra kölcsönt a sértetteknek, hogy nem rendelkeznek a Hpt. 3.§ 

(1) és (3) bekezdésében meghatározott feltételekkel ezen tevékenység végzéséhez. 

Emiatt felmerül a kérdés, hogy ez valóban megfelelő gyakorlat-e, hiszen ekkor nem 

kerül értékelésre, hogy az uzsorások engedély nélkül nyújtanak hitelt a sértetteknek. Emiatt 

elveszítünk egy védett jogi tárgyat, mint a pénzügyi rendszer törvényes működéséhez fűződő 

társadalmi érdeket. Ennek kiküszöbölése érdekében kidolgoztam egy új minősített esetet az 

üzletszerűen elkövetett uzsora-bűncselekményhez kapcsolódóan, melyet a de lege ferenda 

javaslatom büntetőjogi részében fogok kifejteni. 

2.3. Kriminálstatisztikai alapvetések 

2.3.1. Az elemzett kriminálstatisztikai adatok 

A régi Btk.-ban szabályozott tényállás alapján 2009 és 2019 között országosan 995 uzsora-

bűncselekménnyel kapcsolatos ügy volt folyamatban, melyből 949 esetben került sor 

vádemelésre, azonban a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztálya által a 

rendelkezésemre bocsátott adatokból nem tűnik ki, hogy ezek milyen határozattal zárultak 

(1.számú ábra, 1. számú táblázat). 

2012-ben és 2013-ban jelentős emelkedés figyelhető meg, melynek oka lehet 

véleményem szerint a 2011-ben bevezetett új tényállás. Sajnos a Legfőbb Ügyészség által 

szolgáltatott adatok csak a régi és az új Btk. szerinti bontásban különítik el az eljárásokat, 

így csak valószínűsíteni tudom, hogy az új tényállás elérte célját, legalábbis ebben a két 

évben. A 2011. évi CXXXIV. törvény 1§ (1) bekezdése kiterjesztette a bűncselekményt, 

hiszen már nem eredmény-bűncselekményről beszélünk, már elegendő a veszélyeztetésre 

való alkalmasság. Ez a két év azt is mutatja, hogy az uzsorával összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló törvény 1.§ (2) bekezdésében szereplő korlátlan enyhítést engedő 

szabályozás elérte célját, vagyis, az uzsora-bűncselekmények esetén kialakuló 

érdekszövetségek megbontását, a jelentős látencia visszaszorítását. 
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A rendelkezésemre álló adatokból kiolvasható, hogy a feljelentés elutasítására minden 

esetben elévülés miatt került sor, illetve nyomozás megszüntetésére ugyanezen okból hat 

alkalommal. Legtöbb esetben azért szüntették meg a nyomozást, mert nem volt 

megállapítható, hogy a bűncselekmény a gyanúsított követte el (19 ügyben), nyolc ügyben 

a vádlott tevékeny megbánása okán került megszüntetésre a nyomozás.  

A korábbi Btk.-ban szereplő bűncselekmény miatt a vizsgált időszakban mindössze 

egyszer került sor elterelés alkalmazására, vádemelés elhalasztására.  

Egyéb befejezések esetén egy esetben a büntetőeljárás átadására került sor, a másik 

esetben pedig nem sikerült megállapítani az elkövető kilétét, így a nyomozás felfüggesztésre 

került (1. számú táblázat). 

 

1. számú táblázat934 

Regisztrált uzsora-bűncselekmények eljárási döntése 2009-2019 (régi Btk.) 

Év Feljelentés 

elutasítása 

Nyomozás 

megszüntetése 

Egyéb 

befejezés 

Elterelés Vádemelés 

2009 - 1 1 - 6 

2010 - - - - 113 

2011 - - - - 118 

2012 - 26 1 1 350 

2013 - 5 - - 309 

2014 4 1 - - 35 

2015 - 2 - - 18 

2016 1 1 - - - 

2017 - - 1 - - 

2018 1 - - - - 

 
933 LFIIGA//691-2/2019. 
934 LFIIGA//691-2/2019. 
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1. számú ábra

Regisztrált uzsora-bűncselekmény 2009-2019 

(régi Btk.)



237 

 

2019 - - - - - 

Összesen 6 36 3 1 949 

 

A hatályos Btk. alapján 2013 és 2019 között 254 uzsora-bűncselekménnyel kapcsolatos ügy 

volt folyamatban országosan. Megfigyelhető egy jelentős visszaesés a korábbi évekhez 

képest, a 2012-ben és 2013-ban elinduló tendencia visszaesett, a hatályban maradó 

veszélyeztető-tényállás és a korlátlan enyhítést engedő szabályozás ellenére is. Így a 

jogpolitikai célok hosszútávon mégsem mutatkoznak elérhetőnek a jelenlegi körülmények 

között (2. számú ábra). 

 

935 

 

A hatályos tényállás alapján regisztrált uzsora-bűncselekmények esetében is az ügyek 

jelentős hányadában, pontosabban 95,3%-ban került sor vádemelésre, ez 242 ügyet jelent. 

Feljelentés elutasítására, illetve nyomozás megszüntetésére minden esetben elévülés 

miatt került sor. Uzsora-bűncselekmény esetén a Btk. 26.§ (1) bekezdése és 381.§-a 

értelmében az elévülési idő az elkövetéstől számított öt év. 

Hat alkalommal került sor elterelésre, vádemelés elhalasztására és egy alkalommal 

azért függesztették fel a nyomozást, mert az elkövető kiléte nem volt megállapítható 

(2.számú táblázat). 

2. számú táblázat936 

Regisztrált uzsora-bűncselekmények eljárási döntése 2013-2019 (új Btk.) 

Év Feljelentés 

elutasítása 

Nyomozás 

megszüntetése 

Egyéb 

befejezés 

Elterelés Vádemelés 

2013 - - - - 6 

2014 1 - - - 55 

2015 1 1 1 - 64 

 
935 LFIIGA//691-2/2019. 
936 LFIIGA//691-2/2019. 

6

56

67

38
43 42

4

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2. számú ábra

Regisztrált uzsora-bűncselekmények 2013-2019 

(új Btk.)
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2016 - 1 - 1 37 

2017 - - - 5 38 

2018 - - - - 38 

2019 - - - - 4 

Összesen 2 1 3 6 242 

A következő táblázat, illetve térkép azt mutatja meg, hogy a regisztrált uzsora-

bűncselekmények az elkövetés helye szerint hogyan oszlanak meg megyénként. Ebből 

látszik, hogy az észak-magyarországi, észak-alföldi és dél-alföldi régiókban a 

legelterjedtebb az uzsora-bűncselekmény (3.számú táblázat). Ez az arány összefügg az egy 

főre jutó jövedelmek (4. számú táblázat) és a munkanélküliségi ráta alakulásával (5. számú 

táblázat). 

A KSH adatainak köszönhetően meghatározhatjuk azokat a célrégiókat, melyeknél 

megvan a táptalaja az uzsorának, hiszen az leginkább a mélyszegénységre épül. A 4. és 5. 

számú táblázat alapján levonható az a következtetés, hogy a leginkább érintett területek az 

észak-magyarországi, észak-alföldi, dél-alföldi, illetve a dél-dunántúli régió. 

Véleményem szerint ezekben a régiókban kellene alkalmazni a de lege ferenda 

javaslatomban szereplő alternatív megoldásokat ahhoz, hogy a régiók közti különbségek 

megszűnjenek, és így visszaszoríthassuk az uzsora-bűncselekmények elkövetését.  
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3. számú táblázat937 

Regisztrált uzsora-bűncselekmények megyék szerinti megoszlása (2013-2019) 

Megye 2013 2014 2015 2016 2017 

2018. 

06. 30-

ig 

2018. 

07.- 
Összesen 

Budapest 22 6 1 3 - 11 - 43 

Baranya 5 - 4 - - - - 9 

Bács-Kiskun 26 1 14 1 - - - 42 

Békés 19 3 - 6 5 - - 33 

Borsod-Abaúj-

Zemplén 
183 41 11 17 16 12 1 281 

Csongrád-

Csanád 
6 - 6 - - - - 12 

Fejér 3 2 - - 1 - - 6 

Győr-Moson-

Sopron 
- - - - - - - - 

Hajdú-Bihar 64 2 9 - - - - 75 

Heves 21 - 4 - - - - 25 

Komárom-

Esztergom 
8 2 6 - - - 4 20 

Nógrád 50 20 8 8 - - 4 90 

Pest 37 15 8 - - 18 - 78 

Somogy 18 - - - 13 - - 31 

Szabolcs-

Szatmár-Bereg 
122 32 13 3 9 3 - 182 

Jász-Nagykun-

Szolnok 
66 - 3 2 - - - 71 

Tolna - - - - - - - - 

Vas 2 - - - - 2 1 5 

Veszprém 4 2 - - - - - 6 

Zala - - - - - - 1 1 

 
937 Bűnügyi Statisztikai Rendszer (Regisztrált bűncselekmények száma az elkövetés helye szerint 

2013.01.01-2018.06.30 és Regisztrált bűncselekmények száma az elkövetés helye szerint 2018. II. 

félévtől). 
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4. számú táblázat938 

Az egy főre jutó jövedelmek alakulása régiónként 2013-2018 (forint/év) 

Régió 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Közép-

Magyarország 

1 220 

213 

1 254 

149 

1 338 

004 

1 344 

823 
1 477 841 1 619 023 

Budapest 

(Pest) 

1 384 

634 

1 450 

648 

1 538 

589 

1 558 

847 

1 659 633 

1 229 755 

1 837 479 

1 330 808 

Közép-

Dunántúl 

1 072 

147 

1 121 

961 

1 225 

499 

1 267 

477 
1 408 151 1 610 262 

Nyugat-

Dunántúl 

1 122 

475 

1 153 

098 

1 202 

788 

1 237 

677 
1 447 103 1 354 665 

Dél-Dunántúl 
929 053 

1 053 

668 

1 077 

036 

1 177 

963 
1 205 841 1 283 454 

Észak-

Magyarország 
914 174 

1 013 

146 

1 017 

420 

1 077 

889 
1 112 932 1 300 575 

Észak-Alföld 
873 739 909 972 917 238 

1 013 

771 
1 088 448 1 221 390 

Dél-Alföld 
995 675 

1 014 

163 

1 050 

582 

1 107 

647 
1 152 268 1 360 975 

 

5. számú táblázat939 

Munkanélküliségi ráta régiónként 2013-2019 (%-ban) 

Régió 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Közép-

Magyarország 
8,7 5,6 4,4 3,0 2,2 2,2 2,0 

Budapest (Pest) 
8,5 

9,1 

6,0 

6,5 

5,1 

5,7 

4,3 

3,1 

2,9 

2,6 

3,1 

2,2 

2,5 

2,4 

 
938 Központi Statisztikai Hivatal (STADAT) - 2.2.1.1. Az összes háztartás adatai jövedelmi tizedek 

(decilisek), régiók és a települések típusa szerint (2010–). 
939 Központi Statisztikai Hivatal (STADAT) - 6.2.1.11. Munkanélküliségi ráta (2000–). 
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Közép-

Dunántúl 
8,7 5,6 4,4 3,0 2,2 2,2 2,0 

Nyugat-

Dunántúl 
7,7 4,6 3,8 2,7 2,4 2,0 1,8 

Dél-Dunántúl 9,8 7,8 8,1 6,2 6,3 5,6 4,8 

Észak-

Magyarország 
12,6 10,4 8,7 6,3 5,8 4,7 4,5 

Észak-Alföld 14,2 11,8 10,9 9,3 7,4 6,6 6,3 

Dél-Alföld 11,0 9,0 7,9 5,6 4,1 3,3 3,5 

 

2.3.2. Konklúzió 

A fent felvázolt adatok alapján arra a következtetésre lehetne jutni, hogy Magyarországon 

nem követik el jelentős számban az uzsora-bűncselekményt, azonban számos szociológiai 

kutatás rámutat arra, hogy ezen bűncselekmény esetén igen jelentős a látencia. 

Az elmaradott térségekben készült szociológiai kutatások alapján elmondható, hogy 

az ott élők közel felének ismerőse, családtagja vagy ő maga vette már igénybe uzsorások 

szolgáltatásait, és majdnem 12%-nak az uzsorakölcsön az elsődleges pénzszerzési forrása.940 

Ebből is látszik, hogy a regisztrált bűncselekményekről készült statisztikák megtévesztőek, 

ha valaki nem néz utána azt hihetné, hogy hazánkban nem jelentős az uzsora-bűnözés. 

Ezek a kutatások rámutattak arra is, hogy az uzsorások érdekérvényesítő képessége 

messze felülmúlja azokét, akik szembeszállnának velük, emiatt csak nagyon ritkán fordul 

elő, hogy az emberek feljelentést tesznek.941  

Az uzsora-ügyek nyomozása igencsak nehézkes, ennek fő oka, hogy a sértettek 

gyakran visszavonják vagy módosítják vallomásaikat.942 Az ügyek nagy része pont ezekre a 

tanúvallomásokra épül, így azok módosítása, visszavonása meghiúsítja a nyomozást, ezek 

hiányában eszköztelenné válnak a nyomozóhatóságok, mivel ritkán áll rendelkezésükre 

tárgyi bizonyítási eszköz.943 Erre megoldás lehetne a titkos felderítés és tanúvédelem 

alkalmazása, melyek ugyan költségesek, de ha az így befejezett ügyek megfelelő 

nyilvánosságot kapnának, akkor azok elrettentő erejűek lehetnének.944 Az új Be. is segítséget 

nyújt, hiszen az ügyben korábban vagy más ügyben tett tanúvallomás, akkor is 

felhasználható bizonyítási eszközként, ha a későbbiekben megtagadja a vallomástételt.945 

Szingapúrban a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács egy olyan programot dolgozott ki, 

amelynek keretén belül egy anonim telefonvonal került kialakításra, melynek célja, hogy 

azok az emberek tárják fel a bűncselekményt, akik adott esetben összetűzésbe keveredtek 

 
940 HÜSE: i.m. 83. 
941 SOLT ÁGNES, VIRÁG György: Veszélyeztető és kriminalizáló tényezők a szegregált telepeken élők 

mindennapjaiban, in Kriminológiai Tanulmányok 47., 2010, Országos Kriminológiai Intézet, 

Budapest. 213. 
942 TRAN DÁNIEL Az uzsora terepkutatásának empirikus tapasztalatai, in Jogi Tanulmányok, 2018, 1. 

szám 435. 
943 TRAN DÁNIEL: Az uzsora nyomozásának empirikus tapasztalatai Hajdú-Bihar megyében, in FILÓ 

Mihály: Tanulmányok az uzsoráról, 2016, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 319. 
944 TRAN (2016) in Tanulmányok az uzsoráról i.m. 323. 
945 2017. évi XC. törvény 177§ (4) bekezdés. 



242 

 

uzsorás társaikkal. Ez a modell tehát nem az áldozatok felől próbálja feltárni a tényállásokat, 

hanem a tetteseknek biztosít a szigorú anonimitás mellett egy olyan lehetőséget, hogy a már 

elkövetett cselekményeket a hatóságok tudomására hozhassák. Emellett természetesen az 

áldozatok névtelen közreműködése is adott ebben a rendszerben.946 

Azonban uzsorások szolgáltatásait igénybevevők nem csak ezektől a személyektől 

félnek, hanem attól is, hogy ha feltárják a bűncselekményt, akkor ettől a pénzszerzési 

lehetőségüktől is elesnek, így, ha javítani szeretnénk a felderítettségi mutatókon, akkor azzal 

csak az áldozatok helyzetén rontunk.947 Emiatt lenne szükséges inkább az alternatív 

lehetőségek keresése és alkalmazása, amellyel más pénzszerzési lehetőséget tudnánk 

biztosítani ezeknek az embereknek, és nem lennének rákényszerülve az uzsorás-

megállapodások megkötésére.  

Összefoglalva tehát nem a kínálatot kell megszüntetni, hanem a kereslet igényeit kell 

más módon kielégíteni. 948 Ahogy Franz von Liszt is mondta: „a legjobb büntetőpolitika a 

jó szociálpolitika.”949 

3. DE LEGE FERENDA JAVASLATOK 

Az uzsora-bűncselekmény elleni küzdelem több pillérre épül, egyrészt a büntetőjogi pillérre, 

melynek célja a felderítettségi mutatók javítása, hatékonyabb fellépés az elkövetők ellen, 

illetve az elrettentés. Ennek érdekében már a statisztikai adatok elemzésénél is tettem 

javaslatokat, ebben a fejezetben pedig egy olyan minősített esetet fogok bemutatni, melynek 

bevezetése még hatékonyabbá teheti az uzsora-bűncselekmény elleni fellépést. 

A büntetőjogi megoldás rövid és középtávon hat, viszont véleményem szerint 

szükséges egy olyan megoldás kidolgozása, amely hosszú távon lesz kifizetődő, ehhez pedig 

a közgazdaságtan nyújt segítséget. Az uzsora ellen nem csak a büntetőjog eszközével kell 

fellépni, nem mindig kifizetődő az ultima ratio jelleg erőltetése, hanem igénybe kell venni 

olyan megoldásokat, melyek hosszú távon megfelelő alternatívaként szolgálhatnak. Ennek 

érdekében a második részben bemutatok egy közgazdaságtani megoldást, mely segítségével 

megelőzhető lenne az, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek uzsora-kölcsönt 

vegyenek fel. 

3.1. Büntetőjogi de lege ferenda javaslatok 

Mint már a korábbi fejezetben felvetettem, véleményem szerint szükség lenne az uzsora-

bűncselekmény esetén alkalmazandó vagyonelkobzás kapcsán a bizonyítási teher 

megfordítására, illetve egy új minősítő körülmény szabályozására, bevezetésére az uzsora-

bűncselekménnyel kapcsolatosan. 

A vagyonelkobzás rendelkezéseinek megváltoztatása, mint ahogy már az előző 

fejezetben is kifejtettem, azért indokolt, mert a nagyfokú látencia, a vagyongyarapodás és az 

elkövetett uzsora-bűncselekmény összefüggésének feltárási nehézségei miatt jelenleg nem 

tud hatékony lenni az intézkedés. 

 
946 TRAN (2016) in: Tanulmányok az uzsoráról i.m.  324. 
947 HÜSE LAJOS, FÁBIÁN GERGELY, SZOBOSZLAI KATALIN: Uzsora a végeken, in Café Bábel, 2012, 

21. évfolyam, 71. szám 86. 
948 HÜSE: i.m. 87. 
949 TRAN (2016) in Tanulmányok az uzsoráról i.m. 326. 
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A korábban kifejtett jogalkotói szándék, illetve a bűncselekmény jellegére 

figyelemmel véleményem szerint hasonlóképpen kellene beépíteni a 74/A.§-ba az uzsora-

bűncselekményt, mint az embercsempészést. Ezáltál két oldalról lehetne a 

vagyonelkobzáshoz közelíteni. A 74/A.§ (1) bekezdése segít abban, hogy az adott uzsora-

bűncselekménnyel összefüggésbe nem hozható, de az elkövetés idején szerzett vagyon 

elkobozható legyen, ha nem sikerül ezt az időszakot bizonyítani, akkor a 74/A. (2) bekezdése 

alapján a büntetőeljárást megelőző öt évben szerzett vagyon elkobozható, ha a 

vagyongyarapodás aránytalanságát a hatóságoknak sikerül bizonyítani. Ezzel a két új 

rendelkezéssel lehetőség nyílik arra, hogy abban az esetben is lehessen vagyonelkobzást 

alkalmazni, ha a hatóságoknak nem sikerül bizonyítani a vagyongyarapodás és az uzsora-

bűncselekmény közötti összefüggéseket, illetve ezáltal lehetőség nyílik arra is, hogy nem 

csak az adott ügyben vád tárgyává tett uzsora-bűncselekmény kapcsán lehessen a 

jogszerűtlenül szerzett vagyon elvonni az elkövetőtől, hanem az esetlegesen a sértett félelme 

miatt fel nem tárt uzsora-bűncselekményekkel kapcsolatosan is. Ezt a 2014/42/EU irányelv 

célja is alátámasztja, miszerint ki kívánják terjeszteni a vagyonelkobzást, amennyiben a 

bíróság úgy véli, hogy valamilyen más bűncselekményből származik az adott vagyon. 

Az általam kidolgozott új bekezdések a következőképpen néznének ki: 

74/A.§ (1) Az ellenkező bizonyításáig vagyonelkobzás alá eső vagyonnak kell 

tekinteni, és vagyonelkobzást kell elrendelni arra a vagyonra, amelyet az elkövető 

d, az üzletszerűen vagy bűnszövetségben elkövetett uzsora-bűncselekmény 

elkövetésének ideje alatt szerzett. 

(2) Az ellenkező bizonyításáig vagyonelkobzás alá eső vagyonnak kell tekinteni, és 

vagyonelkobzást kell elrendelni arra a vagyonra is, amelyet 

n, uzsora-bűncselekmény (381.§) 

elkövetője a büntetőeljárás megindítását megelőző öt évben szerzett, ha a vagyon, 

illetve az elkövető életvitele az igazolható jövedelmi viszonyaihoz, személyi körülményeihez 

képest különösen aránytalan. 

Az új minősítő körülmény bevezetésének oka, hogy az eltérő bírói gyakorlatok 

kezelésére született egy olyan elvi döntés 2014-ben, mely a specialitás elve alapján oldotta 

meg az üzletszerűen elkövetett uzsora-bűncselekmény és a jogosulatlan pénzügyi 

tevékenység közötti halmazati kérdéseket, az előbbi tényállás specialitását hangsúlyozza az 

utóbbival szemben.950 

Véleményem szerint szükséges lenne egy új minősített eset bevezetése. Ezáltal 

elkülönítésre kerülnének az uzsora-bűncselekmény megvalósulási formái, az alapeset 

értékelné az ún. reáluzsorát, míg az általam kidolgozott új bekezdésben, mint minősítő 

körülmény kerülne értékelésre a hiteluzsora, amikor megvalósulnak a jogosulatlan pénzügyi 

tevékenység tényállási elemei is. 

Minden feltűnően értékaránytalan megállapodás veszélyes a társadalomra, viszont, ha 

a cselekmény nem csak üzletszerűen elkövetett uzsora-bűncselekményt, hanem jogosulatlan 

pénzügyi tevékenységet is megvalósít, az fokozottabban lesz veszélyes a társadalomra, így 

indokolt annak minősített esetként való kiemelése. 

Az általam kidolgozott új bekezdések a következőképpen néznének ki: 

381.§ (3) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az uzsora-

bűncselekmény jogosulatlan pénzügyi tevékenységet is megvalósít. 

 
950 EBD 2014. B.15. 
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(4) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a (3) bekezdésben 

meghatározott bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el. 

3.2. Közgazdaságtani de lege ferenda javaslat 

Mint már a dolgozatom bevezetőjében is felvetettem felmerült bennem, mint ahogy 

korábban más tanulmányokban is felvetették a kérdést951, szükség van-e uzsora esetén a 

büntetőjoghoz, mint ultima ratiohoz nyúlni. Ahogy ezen tanulmányok szerzői, így én is arra 

a következtetésre jutottam, hogy a jelenlegi körülmények között szükség van az uzsora 

büntetőjogi szankcionálására,952 de véleményem szerint ezen cselekmény kriminalizálásával 

nem oldjuk meg a legszegényebb rétegek problémáit. Azzal, hogy ezeket a forrásokat is 

megvonjuk ezektől az emberektől csak még nehezebb helyzetbe hozhatjuk őket, így a 

kriminalizálás csak látszatmegoldás.953 Emiatt ebben részben felvázolok néhány alternatív 

megoldást, melyek számos országban rendkívül jól működnek és amelyek sikeressége esetén 

ismét felmerülhet majd a kérdés, hogy szükséges-e ezen tényállás, hiszen reményeim szerint 

ezek a modellek olyan megoldásokat kínálnak ezeknek az embereknek, hogy a későbbiekben 

nem lesznek rákényszerülve az uzsorakölcsönök felvételére, így kiüresedhetne a tényállás. 

Az uzsora-bűncselekményt a közgazdaságtan egyfajta piaci kudarcnak tekinti, mivel 

ezen szerződések hatékonysága megkérdőjelezhető.954 Az uzsora tilalma, kriminalizálása azt 

a helyzetet idézi elő, hogy nagyobb lesz a monopolhelyzetek kialakulásának valószínűsége, 

emiatt alakulnak ki a mindig magasabb kamatok, melyek iránti keresletet a büntetőjog általi 

üldözés sem tudja megszüntetni.955 Az uzsorások próbálnak valamiféle hitelbiztosítékot 

kikényszeríteni a kényszerhelyzetben lévő adósoktól, és mivel a vagyontárgyak lefoglalására 

elég kevés az esély, emiatt igényüknek testi épség fenyegetésével, erőszakkal próbálnak 

érvényt szerezni.956 

Két alternatív megoldás kínálkozik a közgazdaságtan szerint: önsegítő pénzügyi 

csoportok létrehozása, illetve mikrohitelek nyújtása.957 

A szegények számára fenntarthatóbb pénzügyi módszereket kínálnak az informális 

megtakarítási és hitelezési módok, mint a közösségi alapú megtakarítási és hitelezési 

 
951 „… polgári jogi viszonyok között szankcionált magatartás esetén szükséges-e, illetve arányos-e a 

büntetőjogon belüli szabályozás.” (GRATZER i.m. 132.). 

„… a büntetőjog vajon megoldást kínál-e az uzsora kezelésére, az uzsora elleni fellépésre. …az uzsora 

büntetőjogi tiltása nem jelent egyedüli megoldást…” (BÁRÁNDY (2010) i.m. 177.). 
952 „…bármelyik bűncselekmény esetén igaz az a tétel, hogy a bűnözést nem feltétlenül és kizárólag 

a tiltás és bűnüldözés befolyásolja, hanem számos más tényező így a társadalmi környezet. …egy jól 

megalkotott törvényi tényállás hatékony segítséget tud nyújtani a probléma mikénti kezelésére.” 

(BÁRÁNDY (2010) i.m. 177.). 
953 FLECK ZOLTÁN: A kiszolgáltatottság változó formái – az uzsora, in FILÓ Mihály: Tanulmányok az 

uzsoráról, 2016, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 195. 
954 ISZTIN PÉTER: Az uzsora mint piaci kudarc? in FILÓ Mihály: Tanulmányok az uzsoráról, 2016, 

ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 197. 
955 STEIGER JUDIT: Gondolatok az uzsora közgazdaságtani értelmezéséhez, in FILÓ Mihály: 

Tanulmányok az uzsoráról, 2016, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 214. 
956 ISZTIN: i.m. 203. 
957 ISZTIN: i.m. 204. 
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csoportok.958 Az önsegítő pénzügyi csoport (Financial Self-Help Group – SHG) „egy olyan 

átfogó kategóriarendszer a mikrofinanszírozáson belül, amelyben egyének, családok vagy 

háztartások csoportot alkotnak, ahol közös összefogással kidolgozzák, illetve kifejlesztik 

azokat a szükséges tevékenységeket, melyek biztosítják a pénzügyi túlélésüket, vagy javítják 

az életkörülményeiket.”959 Ezeknek a konstrukcióknak az alapja az interperszonalitásra 

épülő segítségnyújtás, amelyben a résztvevők közösen halmoznak fel megtakarítást vagy 

képeznek nagyobb közösségi hitelalapot.960  

Az önsegítő pénzügyi csoportoknak három változata terjedt el a világon, amelyek 

általában nem tisztán, hanem hibrid rendszerekben jönnek létre. 961  

1. A ROSCA-rendszerben (Rotating Savings and Credit Associations – 

Forgótőkés Megtakarítási és Hitelezési Csoportok) egyszerre történik 

közösségi megtakarítás és hitelezés is.962 Ez tulajdonképpen a helyi lakosok 

kölcsönös hitelalapja, ahol meghatározott időközönként mindenkinek 

meghatározott összeget kell befizetnie, és szükség esetén sorsolással döntik 

el ki és mikor vehet fel kölcsönt.963 

2. A SAVA-csoportoknál (Saving Associations – Megtakarítási Csoportok) csak 

megtakarítási alap működik, így nincs lehetőség hitelfelvételre. A tagok egy 

informális biztosítási alapot hoznak létre, amelyben egy előre meghatározott 

fix összeget gyűjtenek össze egy meghatározott cél érdekében. Ezen cél 

elérése után a csoport megszűnik.964 

3. Az ASCA-csoportok (Accumulating Savings and Credit Associations – 

Felhalmozó Megtakarítási és Hitelezési Csoportok) esetében a ROSCA-

rendszerhez hasonlóan nem csak megtakarítás a cél, hanem egy hitelalap 

képzése. A különbség azonban az, hogy ASCA-csoport esetében csoporton 

kívüliek is felvehetnek kölcsönt az általuk képzett alapból.965 

Ezen konstrukciók előnye, hogy lokális pénzügyi biztonságot és gazdasági segítséget 

nyújtanak, melyben a háztartások képesek lesznek tartalékaik növelésére. Szükség esetén 

lehetőségük van kis összegű, flexibilis, alacsony vagy akár kamatmentes hitelek 

felvételére.966 Hátránya, hogy zárt működésű, melynek oka, hogy a csoportok bizalmi alapon 

jönnek létre, így utólag igencsak nehéz hozzá csatlakozni, illetve, ha akadozna a hitelek 

visszafizetése, akkor fennáll a dominószerű bedőlés kockázata, mivel nincsenek formális 

jogi biztosítékai.967 

 
958 GOSZTONYI MÁRTON: A közösségi alapú megtakarítási és hitelezési csoportok működése, in Esély, 

2014, 5. szám, 19. 
959 GOSZTONYI (2014): i.m. 20. 
960 Uo. 
961 Uo. 
962 GOSZTONYI MÁRTON: A Pénz zsonglőrei. A szegénységben élők pénzgazdálkodásának rendszere, 

in Szociológiai Szemle, 2017, 27. évfolyam, 3. szám 12. 
963 ISZTIN i.m. 204. 
964 GOSZTONYI (2017): i.m. 12. 
965 GOSZTONYI (2014): i.m. 21. 
966 GOSZTONYI (2014): i.m. 29. 
967 GOSZTONYI (2014): i.m. 33. 
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Magyarországon működő konstrukció a CAF-csoport (Comunidades Autofinanciadas 

– Önfinanszírozó közösségek), illetve az Esélykassza.968 

1. A CAF-csoport tulajdonképpen az ASCA-csoporthoz hasonlít, a megtakarítás 

mellett lehetőség van hitelfelvételre is akár több tag számára. A csoport felett 

nem állnak külső tulajdonosok, annak kizárólagos tulajdonosai a tagok. 

Általában 10-12 főből áll, akik jellemzően 6 hónapos futamidőre vehetnek fel 

hitelt, melynek kamata legfeljebb 1%. A csoportok 12 hónapos ciklusokban 

működnek, melyek végén az összegyűlt közös tőkét visszaosztják és szükség 

esetén újabb ciklust nyitnak.969 

2. Az Esélykassza a SAVA-csoportba tartozik, de hazánkban egy formális 

pénzügyi szereplő is részt vett ennek megvalósításában, ezt a módszert az 

Autonómai Alapítvány használja. Rendszerint 8-10 fős csoportokat hoznak 

létre, akik egy közös számlán gyűjtik a megtakarításaikat 6 hónapig.970 Az 

időszak végén a tagok által kiválasztott 3 tag vehet fel hitelt a megtakarítási 

céljai megvalósításához. Egy-egy ciklus addig tart amíg minden tag jogosulttá 

nem vált a hitelfelvételre.971 

Véleményem szerint ezek a rendszerek akkor működhetnek hatékonyan, ha van mögöttük 

állami támogatás. Azok az emberek, akik rendszerint az uzsora-bűncselekmény sértettjei 

csak nagy nehézségek árán tudnak bármilyen megtakarítást képezni, így mindenképpen 

szükség van arra, hogy az ilyen önsegítő közösségek mögött egy védőhálóként ott álljon az 

állam. Ennek érdekében hazánkban ezt a célrégiókban kellene elsődlegesen kialakítani, ahol 

az önkormányzat szervezné és felügyelné ezt a rendszert, viszont a szükséges pénzbeli 

támogatás az államtól származna. Azért szükséges ezt önkormányzati szinten megszervezni, 

hiszen ők közelebb állnak a lakossághoz, jobban látják, mely településeken kiemelkedően 

fontos ezeknek a rendszereknek a bevezetése. Másik oka pedig, hogy ez a rendszer bizalomra 

épül, véleményem szerint az emberek jobban megbíznak egy általuk már jól ismert 

önkormányzati alkalmazottban, mint egy állam által küldött idegen szakemberben. 

Azonban nagy valószínűséggel az önkormányzat nem rendelkezik olyan 

szakismerettel, mely szükséges lenne a rendszer létrehozásához, így szerintem az államnak 

kellene biztosítani a pénzbeli támogatás mellett a szakértelmet is. Ezek a szakértők 

segíthetnék az önkormányzat által a rendszer létrehozására és felügyeletére kijelölt 

alkalmazottak felkészítését, tudásukkal a háttérből támogatnák a csoportok hatékony 

működését. 

Indiában már sikeresen működnek ilyen önsegítő csoportok, melyek a közösség 

erejére építenek. Ezen csoportok tagjai rendszeres megtakarítási és hitelfelvételi alapot 

hoznak létre, melyhez a hátteret egy általuk választott bank adja.972 A csoportot külső 

támogatók segítségével hozzák létre hasonló társadalmi-gazdasági helyzetű emberekből, 

akik között fennáll a kölcsönös bizalom, illetve az együttműködés képessége. Ezután veszik 

igénybe egy bank szolgáltatásait, betétszámlát nyitnak nála az általuk megtakarított 

 
968 GOSZTONYI (2014): i.m. 37. 
969 GOSZTONYI (2014): i.m. 38. 
970 Uo. 
971 GOSZTONYI (2014): i.m. 39. 
972 IMREH SZABOLCS, KOSZTOPULOSZ ANDREÁSZ, MÉSZÁROS ZSÓFIA: Mikrofinanszírozás a 

legszegényebb rétegeknek: az indiai példa, in Hitelintézeti Szemle, 2007, 6. évfolyam, 3. szám 240. 
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pénzösszegek felhalmozására. Kezdetben csak belső kölcsönök nyújtására van lehetőség, 

nagyon alacsony kamatok mellett.973 Majd a banki szakemberek értékelik a csoport 

működését, amennyiben azt kielégítőnek találják, akkor a csoport (és nem az egyén) kaphat 

hitelt, melyet természetesen a tagok között elosztanak.974 

Egy másik alternatív megoldás lehetne a mikrohitel, mely során szegénységben élők 

számára nyújtanak szervezetek kis összegű, klasszikus banki fedezet nélküli hiteleket. Ezek 

célja a családok pénzügyi stabilitásának elérése, valamint a jövedelemtermelő képesség 

megteremtése, ebből kifolyólag a társadalmi és szociális pénzügyi biztonság 

előmozdítása.975 A mikrohitelezés lehetővé teszi a nem bankképes szegények számára, hogy 

indulótőkét kapjanak életük megváltoztatására, jobbítására.976 

Magyarországon már az 1990-es évektől működik mikrohitelezés, mely a 

kisvállalkozói szektor támogatására alakult ki, és ma is számos olyan szervezet működik az 

Európai Unió programjain belül, amelyek vállalkozások beindításához adnak 

mikrohiteleket.977 Véleményem szerint ezt a konstrukciót alkalmazni lehetne a 

magánszemélyek között is, segítve őket abban, hogy ne kényszerüljenek rá uzsorakölcsönök 

felvételére. Az Európai Unió is fontos tényezőnek tekinti a mikrohitelezést a szegénység 

elleni küzdelemben.978 A Világbank Szegényeket Segítő Konzultatív Csoportja (CGAP) is 

elindított egy olyan programot, melynek célja a szegénység csökkentése mellett a 

legszegényebbeknek pénzügyi szolgáltatás nyújtása.979 

Ezen megoldáshoz a civil szféra nyújthat megoldást. Véleményem szerint olyan 

alapítványokat kellene létrehozni, melyek hátteret tudnának biztosítani a mikrohitelezéshez 

és segítenék az emberek pénzügyi ismereteinek elmélyítését, a számukra elérhető 

lehetőségek megismerését. 

ÖSSZEGZÉS 

Az uzsora jelenléte már ókor óta megfigyelhető, melyet egyes korokban másként próbáltak 

kezelni. Kezdetben elégségesnek tartották a kamatok maximalizálását, majd a magánjog 

eszközeinek igénybevételével próbáltak gátat szabni az ilyen megállapodásoknak. 

A válságok azonban az uzsora elterjedését indukálták, emiatt szükségessé vált a 

büntetőjog eszközrendszerének, mint igénybe vehető legvégső eszközöknek az alkalmazása.  

A dolgozatom elején felvetettem azt a kérdést, hogy napjainkban vajon továbbra is 

szükséges-e ezen eszközök alkalmazása és a kutatásom befejezésével arra az álláspontra 

 
973 IMREH: i.m. 242. 
974 IMREH: i.m. 243. 
975 GOSZTONYI MÁRTON: A Pénz Zsonglőrei, Az alacsony jövedelmű családok pénzügyi túlélési 

stratégiája és egy részvételi akciókutatás története, 2018, Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia 

Doktori Iskola 13. 
976 HANDA LÁSZLÓNÉ: A mikrohitelezés szerepe Magyaroszágon, in KADOCSA György: MEB 2009 – 

7th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking: Proceedings: 

Menedzsment, Vállalkozás és Benchmarking Nemzetközi Konferencia, 2009, Budapest, 319. 
977 HANDA LÁSZLÓNÉ: A mikrohitelezés hazai és nemzetközi szabályozása, in NAGY Imre Zoltán: 

Vállalkozásfejlesztés a XXI. században, 2012, Budapest, Óbudai Egyetem, 223. 
978 HANDA: (2009) i.m. 320. 
979 HANDA: (2009) i.m. 319. 
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jutottam, hogy jelenleg sajnos ez egy olyan cselekmény, melynek dekriminalizálása nem 

célszerű. Bár a bűnügyi statisztikai adatok azt mutatják, hogy kevés ilyen bűncselekményt 

követnek el Magyarországon, azonban a szociológiai empirikus kutatások rámutattak arra, 

hogy igencsak nagy a látencia ezen a területen. 

Felmerül a kérdés, hogyan lehetne fellépni az uzsora-bűncselekménnyel szemben, 

milyen megoldások kínálkoznak. A küzdelem kétpilléres, egyrészt az ultima ratio jellegű 

büntetőjog alkalmazása szükséges, mely segít az elrettentésben és a megtorlásban. Ezen 

pilléren belül több javaslatot is megfogalmaztam, melyek egy része a felderítettségi mutatók 

javításában szolgálhat segítségül. Ilyen megoldások lehetségesek, mint a titkos felderítés, 

tanúvédelem vagy a szingapúri-modell adaptálása. Másik javaslatom egyrészt a 

vagyonelkobzáshoz kötődik, hiszen mint ahogy azt már korábban kifejtettem, ez a 

jogintézmény jelenleg nem tudja betölteni rendeltetését az uzsora-bűncselekmény esetén. 

Emiatt szükséges ezen tényállás kapcsán is bevezetni egy vélelmet, melyet csak az elkövető 

tud megdönteni, ha bizonyítja, hogy az adott vagyon nem bűncselekmény elkövetéséből 

származik. Másrészt a kutatásom során szembe találtam magam az uzsora-bűncselekmény 

és a jogosulatlan pénzügyi tevékenység közötti halmazati kérdések eltérő bírói 

megítélésével, melyre a 2014-ben a Kúria szolgáltatott választ. Ahogy azt a halmazati 

kérdéseknél és a de lege ferenda javaslatomban is kifejtettem, szerintem a specialitás elvének 

alkalmazása nem célszerű a két bűncselekmény viszonylatában, ezért ennek feloldására 

készítettem egy új minősített esetet. 

Azonban ezzel nem oldjuk meg azoknak a helyzetét, akiknek a sérelmére ezeket a 

cselekményeket elkövetik, akik a felderítettség javulásával csak rosszabb helyzetbe 

kerülhetnek, ha nem találunk alternatív megoldást az ő pénzszerzésükre. Ehhez nyújt 

segítséget a küzdelem másik pillére, a közgazdaságtan. Több olyan megoldást is bemutattam 

de lege ferenda javaslatomban, melyek hosszú távon lehetnek segítségünkre az uzsora elleni 

fellépésben, ilyenek az önsegítő csoportok és a mikrohitelezés. Véleményem szerint ezeket 

népszerűsíteni kellene hazánkban azokon a területeken, amelyek a legelmaradottabbak és 

segíteni kell őket abban, hogy ezek a programok/rendszerek valódi megoldást kínálhassanak 

számukra. Ehhez az állam és civil szervezetek egyértelmű segítő szándékú fellépésére van 

szükség. 

Összegezve tehát elmondható, hogy a 3 pillérre épülő kutatásom során igyekeztem 

mind a megtorlást, elrettentést, mind pedig a megelőzést segítő javaslatokat bemutatni. 
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STIPKOVITS TAMÁS ISTVÁN 

"KI ÉR LE ELŐBB AZ UNIÓS CSÚSZDÁN?" 

AVAGY TAGÁLLAMI VERSENGÉS A TÖRZSTŐKE SZABÁLYOZÁSA 

TERÜLETÉN  

BEVEZETŐ 

A versengéshez alapvetően pozitív gondolatokat társítunk, hiszen a konkurens feleket minél 

nagyobb kreativitásra és minél jobb teljesítményre ösztönzi. Azonban a versenynek lehet 

egy sötét, kártékony oldala is, amikor rövidtávú sikerek elérése miatt, hosszú távon 

fenntarthatatlan, vesztes helyzetekbe hajszoljuk magunkat. Nem mindegy tehát, hogy az EU 

tagállamai közt a törzstőkeminimum szabályozása terén folyó verseny egy egészséges, 

mindenkit a fejlődés irányába ösztönző versengés, vagy egy semmibe tartó, „race to the 

bottom” jellegű káros rivalizálás, melyben a tagállamok az adott pillanatban „karcsapásnyi” 

előnyök szerzése végett garanciális pilléreket darabolnak fel. Kérdés, hogy a startup cégek 

megszerzéséért folytatott versengés milyen új fejleményeket hozhat ezen a területen? 

1. KUTATÁSI MÓDSZERTAN ÉS ALAPFOGALMAK  

Először is meg kell állapítanunk, hogy az államok (nemcsak az Európai Unió tagállamai) 

számos tekintetben versenyeznek egymással, mind az állami támogatások, mind az adózási 

rendszer, mind a társasági jogi szabályozások területén. A versengésben mindenki igyekszik 

kedvező feltételeket biztosítani a vállalkozások számára, hogy ezáltal az adott országban 

fellendüljön a kereskedelem. Azonban jelen dolgozat az Európai Unióban, azon belül is a 

társasági jog területén, a törzstőkeminimum szabályozásával kapcsolatban kialakult 

versengésre fókuszál. A „versenyt” érdemes a maga kontextusában megfigyelni, ezért a 

dolgozat kitekintéseket is tartalmaz, hogy milyen más kedvezménnyel kívánták a 

törzstőkeminimum csökkentése helyett, vagy mellett saját országukba csábítani a 

vállalkozásokat az adott tagállamok. A premier plánban mégis a korlátolt felelősségű 

társaságok jegyzett tőkéjének a mértéke áll, mivel az elmúlt évtizedekben heves, 

indulatokkal fűtött vitákat váltott ki a törzstőke mértékének kérdése az EU tagállamaiban, 

nem utolsó sorban, hazánkban is. 

A dolgozat elején ismertetem a kkv. szektor uniós szintű jelentőségét, a start-up és 

spin-off cég fogalmát, majd számba veszem azokat az eszközöket, mellyekkel az EU közös 

alapokat kívánt teremteni tagállamai társasági jogában. Mindezek után, tagállami 

reakciókat veszek górcső alá, elsősorban a németet, az osztrákot és a magyart. A dolgozat 

sorai mögött megbújó kérdés, hogy vajon szükség van-e törzstőkeminimumra, ezért az érvek 

és ellenérvek felsorakoztatása szintén külön fejezetet kap, majd következik a de lege ferenda 

javaslat. 

A dolgozatban a törzstőke kifejezést a jegyzett tőke szinonímájaként használom abban 

az esetben, hogyha a magyar jog szerinti korlátolt felelősségű társaságról van szó, vagy 

olyan külföldi jogi tárasági formációról, mely kétséget kizáró egyezéseket mutat a kft.-vel 
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(a német és osztrák Gesellschaft mit beschränkter Haftung [GmbH], vagy a francia société 

à responsabilité limitée[SARL]). A számviteli törvény szerint a jegyzett tőke: 

„részvénytársaságnál, korlátolt felelősségű társaságnál, egyéb vállalkozónál (ha e 

tekintetben cégbírósági bejegyzési kötelezettség terheli) a cégbíróságon bejegyzett tőke a 

létesítő okiratban meghatározott összegben.980” A jegyzett tőke pedig a társaság vagyonának 

a saját tőkének a részét képezi.981 A kft. esetén a tagok által befizetett törzsbetétek (vagyoni 

hozzájárulások) összege adja meg a törzstőkét (jegyzett tőke), ami jelenlegi szabályozásunk 

szerint nem lehet kevesebb hárommillió forintnál.982 Fontos kiemelni, hogy a törzstőke (azaz 

jegyzett tőke), a kft. saját vagyonának része, de a kft. a tartozásaiért nem a törzstőkéjével, 

hanem a saját vagyonával felel. 

2. KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KITEKINTÉS 

2.1. A kis- és középvállalkozások983 

Ha meg akarjuk érteni, hogy miért folytak olyan heves viták az EU jogharmonizációs és 

jogegységesítő törekvései körül és hogy miért teremtettek versenyhelyzetet ezen törekvések 

a tagállamok között, vizsgálódásunkat először a közgazdaságtan területén kell kezdenünk. 

A kis- és középvállalkozások meglehetősen jelentős szerepet játszanak az EU piacán. 2014-

ben az EU-n belüli vállalkozások (a pénzügyi szektort nem számítva) 99,8%-a tartozott a 

kkv. szektorhoz. Ezen vállalkozások közel 90 millió embernek (ezáltal a foglalkoztatottak 

67%-nak) adtak munkát.984 2017-ben Magyarországon összesen 719.644 darab kkv.-t 

tartottak számon, melyek együttesen 1.979.624 főt foglalkoztattak.985 Azonban felmerül a 

kérdés, hogy mely vállalkozás minősül kkv.-nak? A kategorizálásnál 4 kritériumra kell 

figyelemmel lennünk:  

1.) a foglalkoztatott emberek száma, 

2.) az éves forgalom (éves nettó árbevétel), 

3.) a mérlegfőösszeg és 

4.) a vállalkozás függetlensége (hogy bizonyosak lehessünk abban, hogy a vállalkozás 

nem egy nagyobb cég leányvállalata) 986. 

Az Európai Bizottság a következő kategóriákat különbözteti meg ajánlásában:  

 
9802000. évi C. törvény a számvitelről 35. § (3) bek. 
981“A saját tőke a - jegyzett, de még be nem fizetett tőkével csökkentett - jegyzett tőkéből, a 

tőketartalékból, az eredménytartalékból, a lekötött tartalékból, az értékelési tartalékból és a tárgyév 

adózott eredményéből tevődik össze.” Számviteli tv. 35. § (2) bekezdés. 
9822013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 3:161. §. 
983továbbiakban: kkv.-k. 
984Commission of the European Communities, “Annual Report on European SMEs 2014/2015, 9.o. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16341/attachments/2/translations (utolsó megtekintés: 

2019.11.04.). 
985 A vállalkozások teljesítménymutatói kis- és középvállalkozási kategória szerint (2013–) 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qta005.html (utolsó megtekintés: 2019.11.09.). 
986DILGER, ROBERT JAY: ‘The European Union’s Small Business Act: A Different Approach’, 2016, 

https://fas.org/sgp/crs/row/R44084.pdf (utolsó megtekintés: 2019.11.04.). 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16341/attachments/2/translations
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qta005.html
https://fas.org/sgp/crs/row/R44084.pdf
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2. ábra: Vállalkozások kategorizálása az Európai Bizottság ajánlása szerint987 

Vagyis a kis- és középvállalkozások magukban foglalják mindazokat a vállalkozásokat, 

melyek 250 főnél kevesebb embert foglalkoztatnak, éves nettó árbevételük 50 millió euró 

alatt van és/vagy mérlegfőösszegük 43 millió euró alatti.988 

2008-ban az Európai Bizottság az Európai Unió Tanácsának ösztönzésére kidolgozott egy 

kisvállalkozói intézkedéscsomagot (Small Business Act for Europe), ahol 10 alapelvet 

fogalmaztak meg. A „think small first” (először gondolkozz kicsiben) doktrínára, amely 

egyike ezeknek, közvetlenül hivatkoztak egy új társasági forma, a Societas Privata Europaea 

tervezetének megalkotása során. Így már nyilvánvaló az összefüggés a kkv. szektor 

jelentősége és a korlátolt felelősségű társaságok szabályozásának kérdése között. A kkv.-k 

számára nagyon lényeges egyrészt, hogy korlátozzák a tagok jogi felelősségét másrészt, 

hogy a cégalapítás költségei alacsonyak legyenek, hiszen különben a piacra lépés túlságosan 

veszélyes lenne és aránytalanul sok kiadással járna számukra. Habár fontos leszögeznünk, 

hogy nem minden kkv. kft. és nem minden kft. kkv.! Sok kkv. működik betéti társasági, 

közkereseti társasági formában vagy éppen sok kisvállalkozó végzi tevékenységét egyéni 

vállalkozóként. A korlátolt felelősségű társaság pedig kellően rugalmas forma lehet egy 

külföldi cég újonnan létrejövő leányvállalatának is. Ennek ellenére nagy az átfedés a két 

halmaz között, ezért a törzstőke mértékének kérdése kiemelten fontos a kkv. szektornak. 

Tartsuk szem előtt viszont, hogy a kkv. szektor gazdasági értelemben egy rendkívül 

heterogén gyűjtőfogalom és meglehetősen különböző gazdasági adottságú vállalkozások 

 
987A diagram alapjául RÖHL, KLAUS-HEINER: "European SME Policy - Recommendations for a 

Growth-Oriented Agenda’, 2017, https://www.iwkoeln.de/studien/iw-policy-papers/beitrag/klaus-

heiner-roehl-european-sme-policy-recommendations-for-a-growth-oriented-agenda-341550.html 

(utolsó megtekintés: 2019.11.04.). 

 5.o., és Commission Recomendation 2003/361/EC 2. cikk https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:en:PDF (utolsó 

megtekintés: 2019.11.04.). 

 szolgált. 
988Ajánlás 2. cikk (1) bek. A definíciót és az 1. ábra kategóriáit a 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a 

megismétli. 

https://www.iwkoeln.de/studien/iw-policy-papers/beitrag/klaus-heiner-roehl-european-sme-policy-recommendations-for-a-growth-oriented-agenda-341550.html
https://www.iwkoeln.de/studien/iw-policy-papers/beitrag/klaus-heiner-roehl-european-sme-policy-recommendations-for-a-growth-oriented-agenda-341550.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:en:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:en:PDF
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választják a kft. formációját is.989 Problémákhoz vezethet, amikor eltérő igényű és 

tulajdonságú gazdasági szereplők szükségleteit kívánjuk egy kalap alá venni, ahogy azt a 

későbbiekben látni fogjuk. 

2.2. A start-upok és spin-off cégek 

A start-up és spin-off vállalkozások definiálása és kkv. szektorhoz való viszonyának 

meghatározása meglehetősen bonyolult. Egyrészt, mert egyiknek sincs „letisztult” 

meghatározása, másrészt külső paramétereiben valóban kkv.-nak tűnik990 egy kezdeti 

szakaszban lévő spin-off vagy start-up. De gazdasági rendeltetésük nagyban eltér a kkv. 

szektorétól, ezért ezeket szeparáltan elemzem.991 

A start-up Környei Mátyás definíciójában 1) egy induló vállalkozás, mely a 

működéséhez szükséges anyagi forrásokat és eszközöket túlnyomórészt harmadik 

személyektől szerzi; 2.) intézményt működtet, amely a leghatékonyabb működés érdekében 

tömöríti az ehhez szükséges ismereteket; 3.) egy technológiai innováció eredményeképpen 

létrejött árut visz piacra; 4.) így a gyors növekedés lehetőségét rejti magában.992 

 
989A kkv. szektor ugyanúgy magában foglalja regionális kaliberű helyi vállalkozásokon át a startup 

cégeken keresztül a “papa-mama” kft.-ket, míg a kft. az ezt a társasági formát választó kkv.-k 

mellett külföldi cégek leányvállalatait vagy egyszerűen már nem kkv.-nak minősülő vállalkozásokat 

is magában foglalhat. 
990Mind a start-upokra, mind a spin-off cégekre előszeretettel hivatkoznak „innovatív” kkv.-ként 

lásd: GLAVANITS JUDIT: A kockázati tőkebefektetések egyes jogi kérdései, Universitas-Győr 

Nonprofit Kft., Győr, 2015, 60., Magyarország Digitális Startup Stratégiája, 2016 (továbbiakban: 

MDSS.) 27. 

https://www.kormany.hu/download/d/8c/e0000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20St

artup%20Strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf (utolsó megtekintés 2020. 04. 01.). 

és SZABÓ BALÁZS: Startup vagy kkv, mi a különbség? 

https://hvg.hu/kkv/20130403_Startup_vagy_kkv_mi_a_kulonbseg (utolsó megtekintés: 2020. 

03.25.). 
991A kkv.-któl általánosságban munkaerőpiaci jelentőségük miatt elsősorban stabilitást várunk, a 

start-upoknál pedig nagyjából 10/1 lesz sikeres, viszont nemzetgazdasági szempontból a 

sikertelenek is megszűnésük előtt kereskednek, munkáltatnak, ezáltal gazdaságilag aktívak. 
992KÖRNYEI MÁTYÁS: A startup vállalkozás jogi meghatározása, 2014, 8., 

https://www.academia.edu/12613081/A_startup_v%C3%A1llalkoz%C3%A1s_jogi_meghat%C3%

A1roz%C3%A1sa (utolsó megtekintés: 2020. 04. 24.). 

https://www.kormany.hu/download/d/8c/e0000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20Startup%20Strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf
https://www.kormany.hu/download/d/8c/e0000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20Startup%20Strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf
https://hvg.hu/kkv/20130403_Startup_vagy_kkv_mi_a_kulonbseg
https://www.academia.edu/12613081/A_startup_v%C3%A1llalkoz%C3%A1s_jogi_meghat%C3%A1roz%C3%A1sa
https://www.academia.edu/12613081/A_startup_v%C3%A1llalkoz%C3%A1s_jogi_meghat%C3%A1roz%C3%A1sa
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3. ábra: A start-up tudományos és jogi meghatározásai
993 

A spin-off cégek az egyetemi vagy közintézményi kutatások eredményeit a piacon 

hasznosítani kívánó kis létszámú vállalkozások.994 Közös jellemzőjük a nagy növekedési 

potenciál és a kezdeti tőkehiány. 

 
993331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §, Környei: u.o., MDSS 22-25. 
994GLAVANITS  u.o., 2014. évi LXXVI. törvény 3.§ 4. pont, az üzleti életben egy másik jelentése is 

van a „spin-off”-nak, lásd: https://www.investopedia.com/terms/t/tax-freespinoff.asp (utolsó 

megtekintés: 2020. 04. 12.), viszont jelen tanulmány csak az előbbire koncentrál. 

https://www.investopedia.com/terms/t/tax-freespinoff.asp
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4. ábra: A start-up és spin-off törvényi fogalmainak összehasonlítása 

3. AZ EU JOGHARMONIZÁCIÓS ÉS JOGEGYSÉGESÍTŐ TÖREKVÉSEI 

A társasági jog rendkívül fontos szereppel bír az EU számára is, hiszen a vállalkozások jogait 

és kötelezettségeit, illetve működésük szabályait határozza meg. Ennek tudatában elég 

kézenfekvő az Unió részéről, hogy jogharmonizációs és jogegységesítő törekvésekkel 

megpróbál egyes kérdésekben közös álláspontot teremteni. Az EU tehát a korlátolt 

felelősségű társaságok kapcsán  

a) az Európai Unió Bíróságának a letelepedési szabadságot értelmező döntései, 

b) új európai társasági formák létrehozásának és 

c) Európai Társasági Modelltörvény megfogalmazásának995 

eszközeivel tett, vagy kívánt tenni jogharmonizációs és jogegységesítő lépéseket.  

 
995European Model Company Act (továbbiakban: EMCA) – Európai társasági modelltörvény. 



259 

 

3.1. Az Európai Unió Bíróságának legfontosabb döntései 

Az EUB döntései több szempontból is speciális jogforrások. Egyrészt, az ítéletek 

meghozatalával az EUB (jelen esetekben) a nemzeti társasági jogok uniós jognak való 

megfelelését vizsgálja. Ezáltal a letelepedés szabadságának tartalmát értelmezi. Végső soron 

a Bíróság „kiiktathat” olyan szabályokat, melyek gátolják a letelepedés szabadságának 

érvényesülését azáltal, hogy az uniós jogot sértőnek címkézi fel996 (vagyis közvetett módon 

negatív jogalkotást végez). Az EUB (számunkra releváns) döntéseinek címzetti köre nem 

korlátozódik a korlátolt felelősségű társaságra, hanem valamennyi jogi személyre (gazdasági 

társaságra) irányadóak. A konkrét esetek elemzése előtt megvizsgálom a jogi személyek 

honosságára vonatkozó elméleteket és a letelepedés szabadságának alapvető tudományos 

ismérveit is. 

3.1.1. Honossági elméletek 

Ahogy a természetes személyek esetében az állampolgárság teremt egy különleges köteléket 

az ember és egy állam között, úgy a jogi személy esetében a honosság intézménye tölti be 

ezt a funkciót. Ebből eredően egy jogi személy létrehozása, átalakulása vagy megszűnése 

esetén a jogi személy honossága szerinti ország jogát kell alkalmazni. Amennyiben nem 

egyértelmű egy jogi személy honossága, akkor azt megállapíthatjuk:  

1.) a „bejegyzés elve”, 

2.) a „valódi székhely elve”, vagy 

3.) a „kontrollelmélet” szerint. 

A „bejegyzés elve” („Incorporation theory”, „Gründungstheorie”) azt mondja ki, hogy 

amelyik országban bejegyezték a céget, annak az országnak a honosságát kapja meg. Vagyis 

a cég személyes jogát az alapítás helyéhez köti, ezzel megadva a lehetőséget az alapítóknak, 

hogy egy számukra kedvező ország jogát válasszák ki.997. Ellenben a „valódi székhely elve” 

(„Real seat theory”, „Sitztheorie”) azt állítja, hogy csak az a kérdés, melyik ország az üzleti 

tevékenység elsődleges helye, illetve a központi adminisztrációjának/irányításának helye. 

Előbbi a common law országokban, míg utóbbi a kontinentális jogrendszerekben tekinthető 

dominánsnak. A harmadik opció a „kontrollelmélet,” ami inkább kisegítő jelleggel van jelen. 

Eszerint a jogi személy személyes jogának megállapításakor maguknak a 

tagoknak/tulajdonosoknak a személyes jogát kell megvizsgálni.998  

3.1.2. A letelepedés szabadsága 

Az EU négy alapszabadságának egyikeként tartjuk számon a személyek szabad mozgását 

(free movement of persons), mely tovább tagozódik a munkavállalók szabad mozgására999 

(free movement of workers) és a letelepedés (vállalkozás) szabadságára1000 (right of 

establishment). Az utóbbi szabadság címzettjei: az önálló vállalkozók, a régi magyar 

 
996BAUMS, THEODOR– KISFALUDI ANDRÁS: Az Európai Társasági Modelltörvény in Magyar Jog, 

2009/5. szám, 308-309. 
997C-208/00. sz., Überseering BV kontra Nordic Construction Company Baumanagement GmbH 

(NCC) ügyben 2002. november 5-én hozott ítélet, 15. bekezdés. 
998 A kontrollelméletet például a II. világháborúban alkalmazták, az USÁ-ban alapított, de német vagy 

japán tulajdonosokból álló (ellenséges érdekeltségű) cégek esetében. 
999EUMSz. 45-48. cikk. 
1000EUMSz. 49-55. cikk. 



260 

 

terminológia szerinti kereskedők és szabad foglalkozásúak, illetve gazdasági társaságok.1001 

A Klopp ügy tett először különbséget elsődleges (valaki elhagyja az egyik tagállamot annak 

érdekében, hogy egy másik tagállamban kezdjen vállalkozásba) és másodlagos letelepedési 

szabadság (a fogadó tagállamban úgy kezd valaki vállalkozásba, hogy emellett folytatja az 

első tagállamban gyakorolt vállalkozói tevékenységét is) között1002. Az Európai Unió 

Bírósága vizsgálja a tagállamok társasági jogait a letelepedés szabadságának érvényesülése 

szempontjából és eldönti, mely rendelkezések egyeztethetőek össze azzal és melyek nem. 

Vagyis az EUB eseti jogi alapon kiiktat olyan tagállami szintű korlátozásokat, melyek 

akadályt képeznének a letelepedés szabadságának megvalósulása előtt.1003 

 

5. ábra: A letelepedési szabadsággal kapcsolatos sarkalatos EUB döntések 

ELSŐDLEGES LETELEPEDÉS 

Az elsődleges letelepedési szabadság a gazdasági társaságok vonatkozásában „…annak 

lehetőségét jelenti, hogy az eredeti társaság jogi személyiségének megtartása mellett 

áthelyezze székhelyét az egyik tagállamból a másikba.”1004 A „székhelyáthelyezés” egyszerre 

okoz kihívásokat az alapítás helye szerinti és a fogadó állam számára. Az EUB feladata a 

felmerülő ügyekben, hogy megállapítsa, hogy az EUMSz. egyes rendelkezései milyen 

jogokat biztosítanak (jelen esetben) a gazdasági társaságoknak és milyen kötelezettségeket 

rónak a tagállamokra. 

A Daily Mail1005 ügyben az alapítás helye szerinti állam került szembe egy központi 

ügyvezetését Hollandiába áthelyezni kívánó céggel. Az EUB megállapította, hogy „a 

társaságok […] a nemzeti jog alkotásai”, ezért a tagállam diszkrecionális jogkörébe tartozik, 

hogy milyen feltételekkel biztosítja jogi személyiségüket.1006 Az uniós szabályok így nem 

adnak lehetőséget arra, hogy „egy gazdasági társaság eredeti jogi személyiségének és 

 
1001DIENES-OEHM EGON, ERDŐS ISTVÁN, KIRÁLY MIKLÓS: Az Európai Unió gazdasági joga I.: A 

belső piac és a közös kereskedelempolitika, ELTE Eötvös Kiadó, 2014, 3. fejezet - III. rész., 1. 

bekezdés. 
1002 DIENES-OEHM-ERDŐS-KIRÁLY: III. rész, 3. bek. d) pont. 
1003BAUMS – KISFALUDI: i.m. 309. 
1004Uo. 3. bek. j) pont. 
1005The Queen kontra H.M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail és 

General Trust plc. ügyben 1988. szeptember 27-én hozott ítélet (továbbiakban: Daily Mail ügy). 
1006NAGY CSONGOR ISTVÁN: Nemzetközi magánjog, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2017, 

74. 
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honosságának megtartása mellett helyezze át központi igazgatását egy másik tagállamba 

akkor, amikor az engedélyezésre jogosult hatóság ezt nem hagyja jóvá.1007” 

Az Überseering ügyben1008 egy német bíróság nem ismerte el egy Hollandiában bejegyzett 

cég, az Überseering BV perbeli jogképességét, arra hivatkozva, hogy az „valódi székhelyét” 

áthelyezte Németországba és annak tulajdonosai is düsseldorfi német állampolgárok, vagyis 

a kontrollelmélettel átitatva jelenik meg a tényleges székhely elve. Az EUB mindenekelőtt 

megállapította, hogy igenis érinti a letelepedés szabadságát a „tényleges székhely” 

áthelyezésének kérdése, 1009 ezzel ellent mondva a Daily Mail konklúziójának. Valamint arra 

a következtetésre jutott, hogy nem is igazolható ilyen mértékű korlátozás a tagállam részéről, 

mivel az egy másik tagállamban érvényesen bejegyzett cég jogképességét vonja kétségbe. 

1010 

A CARTESIO ügyben1011 egy magyar jog szerint alapított cég át kívánta helyezni székhelyét 

Olaszországba úgy, hogy közben megtartja magyar honosságát, ezt azonban a magyar 

bíróságok megtagadták. Az EUB szerint nem ellentétes a letelepedés szabadságával, ha az 

alapítás helye szerinti (tag)állam a magyar jog szerint létrejött gazdasági társaságok számára 

nem engedi meg, hogy székhelyüket másik tagállamba helyezzék eredeti honosságuk 

megtartása mellett.1012 

A Polbud ügy1013 leszűkítette az alapítás helye szerinti (tag)állam eddig meglehetősen szabad 

mozgásterét. Egy lengyel kft. át kívánta helyezni székhelyét Luxemburgba, de nem kívánt 

megszűnni, hanem átalakulni akart egy luxemburgi jog szerint működő társasággá, aminek 

a lehetőségét a lengyel jog biztosította (a jogi személyiség megtartása mellett). A lengyel 

hatóságok viszont ragaszkodtak a végelszámoláshoz. Az EUB kimondta, hogy a 

végelszámolás megkövetelése sérti a letelepedési szabadságot, hiszen az, hogy a társaságnak 

meg kell szűnnie (a végelszámolás következményeként) megnehezíti vagy megakadályozza 

a nemzetközi átalakítását.1014 

A VALE Építési Kft. ügyben1015 (2012) egy olasz cég kívánt magyar gazdasági társasággá 

átalakulni. A római céghivatal törölte is a társaságot, a magyar cégbíróság azonban 

megtagadta az olasz cég jogelődként történő bejegyzését, arra hivatkozva, hogy az nem 

magyar honosságú volt. Az EUB kimondta, hogy a kérdés érinti a letelepedés 

 
1007DIENES-OEHM-ERDŐS-KIRÁLY: 3. fejezet III. rész 3. alcím j) pont. 
1008C-208/00. sz., Überseering BV kontra Nordic Construction Company Baumanagement GmbH 

(NCC) ügyben 2002. november 5-én hozott ítélet. 
1009Überseering ítélet 54. bekezdés. 
1010Uo. 70. bekezdés. 
1011C-210/06. sz. CARTESIO Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság ügyében 2008. december 16-án 

hozott ítélet. 
1012DIENES-OEHM-ERDŐS-KIRÁLY: uo. és CARTESIO í., 125. bek. 4. alpont. 
1013C 106/16. sz. Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o. ügyében 2017. október 25-én hozott ítélet. 
1014Uo. 51. bekezdés. 
1015C-378/10. sz. VALE Építési Kft. ügyében 2012. július 12-én hozott ítélet. 
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szabadságát1016 és nincs olyan közérdek, amit arányosan és hatásosan tudna védeni az, hogy 

a magyar jog a nemzetközi átalakulásokat általánosan elutasítja.1017 

Észrevehetjük, hogy az elsődleges letelepedés szabadságának értelmezése során a Bíróság 

jelentősen több kötelezettséget ró a fogadó (tag)államra, mint az alapítás helye szerinti 

(tag)államra, habár az újabb tendenciák az utóbbi (tag)államok mozgásterét is jobban 

behatárolják. 

MÁSODLAGOS LETELEPEDÉS 

A másodlagos letelepedés nem más, mint „amikor gazdasági társaságok leányvállalatot 

vagy fióktelepet kívánnak létesíteni egy másik tagországban.”1018 Itt az alapítás székhelye 

szerinti (tag)állam az az állm, ahol bejegyezték a céget. A fogadó (tag)állam értelemszerűen 

az a (tag)állam, ahol a gazdasági társaság egy leányvállalatot, fióktelepet vagy más 

kirendeltséget létesít. 

A Centros ügyben1019 (1999) egy dán házaspár alapított Angliában egy céget, melynek 

később egy fióktelepét kívántak Dániában bejegyezni. A dán hatóságok azonban ezt 

megtagadták azért, mert a cég bejegyzésének helyén, az Egyesült Királyságban nem folytat 

valódi üzleti tevékenységet, tehát a házaspár azért jegyeztette be ott a céget, hogy ezáltal ne 

kelljen a 200.000 DKK összegű jegyzett tőkét a cég rendelkezésére bocsátaniuk. Az EUB 

úgy értelmezte az EK-Szerződés 52., 54. és 54. cikkét1020, hogy azzal a „bejegyzés elvét” 

részesítette előnyben. Továbbá kimondta, hogy hiába vannak a tagállamoknak olyan 

jogosultságai, amivel hozhatnak korlátozásokat „a nemzeti törvények és rendeletek 

megsértésének megakadályozására, különösen az adózás és a pénzügyi szervezetek 

prudenciális felügyelete terén1021”, ez a lépés a szabad tőkemozgás leplezett és aránytalan 

korlátozása volt Dánia részéről. 

Az Inspire Art ügyben1022 (2002) Hollandiában a pszeudo-külföldi társaságok jogképességét 

elismerték és fióktelepet is regisztrálhattak, viszont bizonyos extra kötelezettségeknek 

kellett megfelelniük1023 (a többi külföldi céghez képest). Az EUB viszont kimondta, hogy a 

„formálisan külföldi társaságokkal” kapcsolatos többletszabályok ellentétesek a letelepedés 

 
1016Uo. 33. bekezdés. 
1017Uo. 39-40. bekezdés. 
1018DIENES-OEHM-ERDŐS-KIRÁLY: uo. 
1019C-212/97. sz. Centros Ltd. és Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ügyében 1999. március 9-én hozott 

ítélet. 
1020Napjainkban nem EK-Szerződésként hívjuk (a Rómában 1957. március 25-én kelt szerződést az 

“Európai Gazdasági Közösség” létrehozásáról), hanem az Európai Unió Működéséről szóló 

Szerződésként hivatkozunk rá (EUMSz.). 

Ami az EK-Szerződés 52. cikke volt, az az EUMSz. 59. cikke, 

az EK-Sz. 54. cikk, (EUMSz. 61. cikk) 

az EK-Sz. 58. cikk, (EUMSz. 65. cikk). 
1021EK-Sz. 58. cikk (EUMSz. 65. cikk). 
1022C-167/01. sz., Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam kontra Inspire Art Ltd. 

ügyben 2002. október 1-jén hozott ítélet (továbbiakban: Inspire Art ügy). 
1023A holland jog törzstőkeminimummal kapcsolatos szabályai rájuk is vonatkoztak, illetve ha nem 

tartották be ezeket, akkor a vezető tisztségviselők egyetemlegesen feleltek. 
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szabadságával, mivel „elbátortalanítják” a másik tagállamban bejegyzett cégeket fióktelep 

vagy más kirendeltség létrehozásától.1024 A Centros és az Inspire Art ügyek arra 

szolgáltatnak tanúságot, hogy hitelezővédelmi okokra hivatkozva milyen szűk mozgástere 

van egy fogadó (tag)államnak.  

Ezzel szemben a Marks & Spencer1025 és a Cadbury Schweppes1026 ügyek arra koncentrálnak, 

hogy adóügyi érdekek miatt az alapítás helye szerinti (tag)állam milyen korlátozásokat tehet 

meg. Előbbiben az EUB elutasította az eltérő adójogi bánásmód alkalmazását bel- és külföldi 

illetőségű leányvállalatok veszteségeinek elszámolása során, utóbbinál már azt is kimondta, 

jogszerű, ha egy társaság kizárólag azért alapít céget egy másik tagállamban, hogy ezáltal a 

kedvezőbb adószabályozás előnyeit élvezze.1027 

3.1.3. Következmény: Félelem a Delaware hatástól Európában 

A Bíróságnak az Überseering, Centros és Inspire Art ügyekben hozott döntése nagy félelmet 

keltett azokban a tagállamokban, melyek a valódi székhely elvét részesítették előnyben. Ez 

pedig azt sugallta a kkv.-k számára, hogy cégeiket bejegyezhetik abban a tagállamban, ahol 

a legliberálisabbak a társasági jogi szabályok (alacsony a jegyzett tőke mértéke.). A valódi 

székhely elvét valló országok, jellemzően szigorúbb társasági jogi szabályozásokat 

alakítottak ki (pl.: Németország), így ezen államok attól tartottak, hogy az EU-ban is 

végbemegy az, amit az USÁ-ban csak Delaware-hatásnak neveztek el. 

Az USÁ-ban a Legfelsőbb Bíróság szintén a bejegyzés elvét preferálta, amit a Paul v. 

Virginia ügyben1028 mondott ki, ahol leszögezte, hogy az államok nem vezethetnek be olyan 

intézkedéseket, mellyel korlátoznák tagállamokon átnyúló üzleti tevékenységeit olyan 

cégeknek, melyeket másik tagállamban alapítottak.1029 Így az USÁ-ban elkezdődött egy 

„race to the bottom” jellegű verseny a tagállamok között, a kérdés így szólt: ki fogja a 

leglazább feltételeket kínálni? A győztes Delaware állam lett, egy 2012-es éves jelentés 

adatait alapul véve, az USÁ-ban a tőzsdén jegyzett társaságok több mint fele és a „Fortune 

500” cégek 64%-a választotta ezt az államot székhelyéül.1030 Egy 2016-os jelentés szerint 

több mint 1,2 millió jogi személyt tartottak bejegyezve az államban. 

3.2. Javaslatok új európai társasági formákról 

Az EU azonban nemcsak bírósági döntésekkel kívánta harmonizálni a tagállamok társasági 

jogi szabályozásait, hanem újabb európai társasági formákat kívánt létrehozni. Itt a bírósági 

döntésekkel szemben nem valamilyen alapszabadságot korlátozó nemzeti jogi szabályok 

 
1024NAGY: i.m. 78.-79. és Inspire Art ítélet 99-101. bekezdés. 
1025C-446/03. sz. Marks & Spencer plc kontra David Halsey (Her Majesty’s Inspector of Taxes) 

ügyben 2005. december 13-án hozott ítélet. 
1026C-196/04. sz. Cadbury Schweppes plc and Cadbury Schweppes Overseas Ltd. kontra 

Commissioners of Inland Revenue ügyben 2006. szeptember 12-én hozott ítélet. 
1027DIENES-OEHM-ERDŐS-KIRÁLY: uo. 
1028Paul v. Virginia, 75 U.S. 168 (1869). 
1029IVANKOVICS, PETER: Competition among national rules within the EC legal order ‐ A race to the 

bottom? (2009) http://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/content/titleinfo/206594 (utolsó megtekintés: 

2019.12.16.) 47. 
1030https://corpfiles.delaware.gov/pdfs/2012CorpAR.pdf (utolsó megtekintés: 2019.12.16.). 

http://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/content/titleinfo/206594
https://corpfiles.delaware.gov/pdfs/2012CorpAR.pdf
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„elhárításáról”, hanem új társasági formáknak valamennyi tagállami jogba való 

beültetéséről van szó. 

Az EU égisze alatt már sikeresen létrehoztak több társasági jogi formációt, de ezek 

nem a kis- és középvállalkozások méreteire vannak szabva, így felmerült az igény egy ilyen 

társasági forma létrehozására is. Az első javaslat a Societas Privata Europaea1031 (SPE), a 

második pedig a mikrovállalkozások számára kívánt kedvezni, ez a Societas Unius Personae 

(SUP) nevet viselte, ami egy egyfős korlátolt felelősségű társasági forma tervezete volt1032. 

Fontos kiemelni a kkv. szektor számára létesített társasági formák előzményeként a 12. 

társasági jogi irányelvet, az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról.1033 Ez az 

irányelv azt kívánta elérni, hogy minden tagállamban lehetőség legyen egyszemélyes kft. 

alapítására, viszont még nem kívánt egy európai társasági formát létrehozni. 

3.2.1. A Societas Privata Europaea (SPE) javaslat 

Az első ötlet egy európai korlátolt felelősségű társaság létrehozására Jeanne 

Boucourechliev-től származik, aki 1973-ban publikálta „Pour une SARL européenne” 

nevű cikkét.1034 Mivel az elképzelés egyre népszerűbb lett tudományos körökben, ezért az 

európai részvénytársaság (Societas Europaea) létrehozása után felmerült a kérdés, hogy kell-

e egy európai korlátolt felelősségű társaság (a német Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

és a francia Société à responsabilité limitée mintájára). A Bizottság négy megközelítés közül 

választhatott: 

1.) nem tesz semmit és a meglévő jogszabályokra, valamint esetjogra hagyatkozik, 

2.) a tagállami társasági jogokon átívelően kíván egységes alapokat teremteni (a 

meglévő nemzeti kft.-k vonatkozásában) 

3.) módosítja és fejleszti az európai részvénytársaságot, mint társasági formát 

vagy 

4.) létrehoz egy új társsági formát (SPE) a kkv.-k számára.1035 

Az első variáció nem nyújt valódi megoldást, a másodikhoz pedig egy olyan magas szintű 

együttműködésre lenne szükség a tagállamok között (hogy minden tagállam engedélyezzen 

egységes standardokat lefektetni arról, hogy miként szabályozza a nemzeti kft.-ket), ami 

nagyon nehezen megvalósítható. A harmadik lehetőség azért problémás, mert az európai 

részvénytársaság jóval nagyobb kaliberű vállalkozásokra van szabva a kkv.-knál, tehát az 

esetleges változtatások azt eredményeznék, hogy a kisebb méretű cégeknek sem lenne elég 

 
1031European Commission proposal for Council Regulation: 2008/0130 (CNS) of 25th June 2008 on 

’the Statute for a European Private Company’ [2008] COM (2008) 396 final. 
1032European Parliament and Commission Directive proposal: 2014/0120 of 9th April 2014 on ‘single-

member private limited liability companies’ [2014] COM (2014) 212 final. 
1033A Tanács 12. társasági jogi irányelve (1989. december 21.) a korlátolt felelősségű társaságokról 

(89/667/EGK), az irányelvet hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács 2009/102/EK 

irányelve. 
1034HIRTE, HERIBERT and TEICHMANN, CHRISTOPH:,The European Private Company - Societas Privata 

Europaea (SPE), De Gruyter, 2012, 3. 
1035European Commission proposal for Council Regulation: 2008/0130 (CNS) of 25th June 2008 on 

’the Statute for a European Private Company’ [2008] COM (2008) 396 final, Indokolás, 6. rész 

Hatásvizsgálat. 
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jó és eredeti funkcióját sem tudná betölteni a SE. Ezek után már világos, hogy a negyedik 

opció tűnt a Bizottság számára is a legéletképesebbnek. 

Annak ellenére, hogy az alapötlet egy európai SARL/GmbH létrehozása volt, az 

angolszász jogi gondolkodás is egyre jelentősebb teret nyert, amit már magának a tervezett 

társasági formának a neve is mutat. A „Societas Privata Europaea” az angol nyelven 

fogalmazott bizottsági javaslatban a „European Private Company” nevet kapta, ennek a 

hivatalos magyar nyelvű fordítása európai zártkörű társaság lett. Verebics János azonban 

komoly bírálattal illette a fordítást, arra hivatkozva, szem előtt kell tartani, hogy a European 

Private Comany nevét az angol jog egyik társasági formája, a Private Company Limited by 

Share után kapta. Ezt a társasági formát (ahogy később látni fogjuk) nem tudjuk egy az 

egyben megfeleltetni egy magyar társasági formának Ugyan a neve alapján elég praktikus 

egyből a zártkörűen működő tészvénytársaságra asszociálni, viszont egyéb ismertetői szerint 

inkább a korlátolt felelősségű társaságra „hajaz” már az eredeti, angol konstrukció is. Az 

SPE pedig, ahogy látni fogjuk, egyes jegyeiben a zrt.-re (részvények, nem üzletrészek), más 

jegyeiben viszont (rugalmas szerkezeti felépítés) a kft.-re emlékeztet. Továbbá, ahogy a 

javaslat indokolásából is kitűnik, a társasági formát a kkv. szektor igényeire kívánták szabni, 

a magyar társasági jog hagyományaitól pedig kifejezetten eltér, hogy a kis- és 

középvállalkozások számára promotálja a zrt. formációt, sőt a kft. és a zrt. minél élesebb 

elkülönítése a jellemző.1036 

A magyar szakirodalom is megosztott abban, hogy minek nevezze az SPE-t: Szikora 

Veronika és Kiszely Katalin európai zártkörű társaságnak1037, Sárközy Szabolcs európai 

priváttársaságnak1038, Sándor István következetesen csak SPE-nek1039, Verebics János pedig 

egyszer korlátolt felelősségű európai zártkörű társaságnak1040, máskor európai 

magántársaságnak1041 hívja. Személy szerint vagy azt támogatom, hogy az eredeti, latin 

megnevezést, vagyis a Societas Privata Europaea-t használjuk (ezért a dolgozat további 

részében is így utalok a tervezett társasági formára) vagy az európai magán /priváttársaság 

megnevezést ajánlom. Megtévesztőnek tartom, hogy a magyar társasági jog palettájára nem 

egyértelműen besorolható társasági formációt minden áron be akarunk szuszakolni egy oda 

nem illő helyre, ahelyett, hogy egy egyedülálló entitásként fogadnánk el. Álláspontomat a 

hivatalos német fordítás is megerősíti, ami „Europäische Privatgesellschaft”-nak fordította 

 
1036KOMÁROMI GÁBOR: A vitatható kft. in Gazdaság és Jog, 2007. június-július 6-7. sz. 9-10. 
1037SZIKORA VERONIKA: Társasági jogi rendszerek és reformok Európában in Gazdaság és Jog, 2014. 

7-8. sz., 17. és KISZELY KATALIN: A társasági jogi közösségi jogalkotás útja, a szupranacionális 

társasági modellek megjelenése a közösségi jogalkotásban, Ph.D. értekezés, Budapest, 2009, 

http://doktori.bibl.u-szeged.hu/912/1/Kiszely_Katalin_ertekezes.pdf (utolsó megtekintés: 

2019.11.02.), 183. 
1038SÁRKÖZY SZABOLCS: A kft. intézménye a társasági formák versenyében, különös tekintettel a volt 

szocialista országokra PhD. értekezés, témavezető: Papp Tekla, Budapest 2014, 18. 
1039SÁNDOR ISTVÁN: A Societas Privata Europaea lehetséges szerepe a társasági jogban (The possible 

role of SPE in the corporate law), 2012, https://kelemen-

lawfirm.hu/sajto_media_hirek/dr_sandor_istvan_a_societas_privata_europaea_lehetseges_szerepe_

a_tarsasagi_jogban (utolsó megtekintés: 2019.10.28.). 
1040VEREBICS JÁNOS: Előzősáv vagy zsákutca? (Szabályozási dilemmák a születőben lévő korlátolt 

felelősségű európai zártkörű társaság körül) in Állam- és Jogtudomány 2009. L. évf., 179. 
1041VEREBICS JÁNOS: A korlátolt felelősségű társaságok német jogának változásai in Gazdaság és Jog, 

2008/11. szám, 12-13. 

http://doktori.bibl.u-szeged.hu/912/1/Kiszely_Katalin_ertekezes.pdf
https://kelemen-lawfirm.hu/sajto_media_hirek/dr_sandor_istvan_a_societas_privata_europaea_lehetseges_szerepe_a_tarsasagi_jogban
https://kelemen-lawfirm.hu/sajto_media_hirek/dr_sandor_istvan_a_societas_privata_europaea_lehetseges_szerepe_a_tarsasagi_jogban
https://kelemen-lawfirm.hu/sajto_media_hirek/dr_sandor_istvan_a_societas_privata_europaea_lehetseges_szerepe_a_tarsasagi_jogban
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az SPE-t és nem próbálta meg a Gesellschaft mit beschränkten Haftung és az 

Aktiengesellschaft fogalmak valamelyikébe belegyömöszölni.1042 

 

 

6. ábra: Terminológiai összehasonlítás a Societas Privata Europaea lefordításáról 

A „Javaslat magyarázata” című fejezet felvázolja a létrehozni indítványozott társasági 

forma legfontosabb tudnivalóit. Jelen fejezetben csak az SPE jegyzett tőkéjével szorosan 

összefüggő kérdésekre koncentrálok. 

A társaság korlátolt felelősségű lenne, tehát tagjai csak a „részvényeik” értékéig 

felelnének a társaság tartozásaiért, illetve a „private” jelző (private company) arra utal, hogy 

részvényei nyilvános forgalomba vagy felajánlásra nem kerülhetnek.  

Az elsődleges letelepedés kapcsán az SPE áttelepítheti székelyét egyik tagállamból a 

másikba jogi személyiségének megőrzésével1043 (tehát nem kell megszüntetni és újra 

megalapítani a másik országban). A másodlagos letelepedés vonatkozásában a javaslat 

szövege igazodik a Centros-ügyben hozott ítélethez és külön ki is jelenti, hogy bármely 

tagállamban bejegyezhető az SPE, függetlenül attól, hogy melyik tagállamban van az üzleti 

tevékenység elsődleges helye illetve a központi adminisztrációjának/irányításának helye.1044 

Az SPE javaslat egyik legmegosztóbb kérdése a hitelezővédelem dilemmája volt. A javaslat 

három lehetséges hitelezővédelmi eszközzel foglalkozott:  

1.) tőkeminimum követelménye  

2.) mérlegvizsgálat és 

3.) fizetőképességi teszt. 

A tőkeminimum követelményéről a tagállamok meglehetősen eltérő véleménnyel 

rendelkeznek, ahogy azt már az előző fejezetekben olvashattuk.1045 A javaslat indokolása 

akként érvel, hogy a magas jegyzett tőke (mint tőkeminimum követelmény) elvesztette a 

 
1042Habár a német jog nem is tesz különbséget zárt körű és nyílt körű részvénytársaság között. 
1043COM (2008) 396 final, 35. cikk 1.) bekezdés. 
1044Uo., 7. cikk. 
1045HIRTE-TEICHMANN: i.m. 16. 
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hitelezővédelmi jellegét, ezért az SPE jegyzett tőkéjének (alaptőkéjének) mértéke akár 1 

EUR is lehet.1046  

A 21. cikk 1. bekezdés értelmében juttatás (osztalék) csak a mérlegvizsgálat után 

fizethető ki a tagok számára. Ezzel szemben a fizetőképességi teszt csupán fakultatív (akkor 

szükséges, ha a létesítő okirat előírja), ami annyit tesz, hogy az ügyvezető kiállít egy 

fizetőképességi nyilatkozatot a 21. cikk 2. bek. alapján a tagok számára történő 

juttatáskifizetés előtt. A fizetőképességi nyilatkozatban az ügyvezető azt tanúsítja, hogy az 

SPE a juttatás dátumától számított egy évben képes lesz a szokásos üzletmenet során 

felmerülő esedékes tartozások kiegyenlítésére. 

Az SPE javaslat meglehetősen megosztotta a tagállamokat és heves bírálatok érték 

túlzott engedékenysége miatt. A kritikák elsősorban a határon átnyúló jelleg hiányára 

(ellentétben az SE-vel), a magas tőkeminimum követelményének a hiányára és a túlzott 

munkavállalói részvétel szerepére irányultak.  

Annak ellenére, hogy több átdolgozás is született a kompromisszum megtalálása 

érdekében, egyik sem bizonyult sikeresnek. 2011-ben a magyar elnökség ideje alatt 

megszületett az utolsó módosított verzió, az elnökségi kompromisszumos javaslat1047, mely 

igyekezett a lehető legkonzervatívabb módon megközelíteni az SPE kérdését. Ennek 

köszönhetően a kompromisszumos javaslat szövegében már megjelenik a határon átnyúló 

elem kötelező kritériuma a cég bejegyzése idején.1048 A tőkeminimum követelmény kapcsán 

is módosítások történtek, már legalább 1, de legfeljebb 8.000 EUR-nak kell lennie a jegyzett 

tőkének,1049 habár ez nem hoz jelentős változást, hiszen az eredeti szövegben legalább 1 

EUR szerepelt és a tagállami félelmek nem abból adódtak, hogy felfele, hanem hogy lefele 

fognak elszabadulni a számok.  

Minden törekvés ellenére ez a verzió is elődei sorsára jutott. Az SPE bukásának 

jelentősebb oka a 2008-ban az USÁ-ban kirobbanó gazdasági világválság volt.1050 A 

recesszió miatt vissza kellett állítani az emberek bizalmát a gazdasági élet szereplői iránt, 

így felerősödtek az SPE ellenes hangok, mivel sok tagállam úgy érezte, nem engedheti meg 

egy tőkeminimum nélküli tárasági forma létrehozását, attól függetlenül, hogy az szolgál-e 

valódi hitelezővédelmi érdeket, vagy csak látszat szinten csitítja le a kedélyeket. Az Európai 

Unió Bizottsága 2014 májusában hivatalosan is visszavonta a tervezetet.1051 

3.2.2. A Societas Unius Personae (SUP) javaslat 

A Societas Unius Personae (egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság) egy másik társasági 

formát kívánt létrehozni, ebben az esetben azonban egy egyszemélyes korlátolt felelősségű 

társaságot. Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának irányelvi javaslata előírja, 

hogy a SUP székhelyének és központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenysége fő helyének az 

EU-n belül kell lennie. A SUP-nak kizárólag csak egy tagja lehet, ezáltal csak egyetlen 

 
1046COM (2008) 396 final, 19. cikk 4.): „Az SPE tőkéje legalább 1 EUR.”. 
1047Council of the European Union: 10611/11, 2008/0130 (CNS). 
1048Uo., 3. cikk 3.) bekezdés. 
1049Uo., 19. cikk 3.) bekezdés Érdekes módon a tervezet nem “share capital”, hanem csak “capital” 

néven rendelkezik a kérdésről, viszont a 3. bekezdésben a “higher minimum capital” arra enged 

következtetni, hogy a jegyzett tőkéről (illetve annak az alapításkor befizetendő részéről) szól az 

idézett rész. 
1050SÁRKÖZY SZ. i.m. 18. 
1051SÁRKÖZY SZ. i.m. 93. 
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üzletrészről beszélhetünk, amely nem osztható fel.1052 A jegyzett tőkének pedig legalább 1 

EUR-nak kell lennie.1053 A tagállamok nem kötelezhetik a SUP-ot jogszabályi úton tartalék 

képzésére, viszont a társaság létesítő okirata előírhat ilyen kötelezettséget.1054 Az egyedüli 

tag részére történő kifizetés a mérlegvizsgálat és a fizetőképességi teszt (azaz 

fizetőképességi nyilatkozat kibocsátása) után lehetséges.1055 A szemmel láthatóan szigorúbb 

szabályozás a hitelezővédelem előmozdítását kívánta elősegíteni és ezáltal a SUP „jó 

hírnevét”, reputációját hivatott megőrizni. 1056 

 

7. ábra: Az eredeti SPE és SUP főbb aspektusainak összehasonlítása 

Ebben a javaslatban az EU tehát már egy sokkal szűkebb vállalkozói rétegre fókuszált és 

még több figyelmet összpontosított a hitelezővédelemre és a létrehozandó társasági forma 

reputációjának védelmére. Ugyanakkor ezen erőfeszítések sem bizonyultak elengendőek az 

irányelv elfogadásához. 

3.3. Európai társasági modelltörvény 

Az EU a „European Model Companies Act Group1057” felállásától azt remélte, hogy a 

Dániában összeült testület az amerikai sikerek1058 mintájára kidolgozza az Európai Társasági 

Modelltörvényt,1059 amit a tagállamok önként építenének be saját jogrendszerükbe. 

Esetükben nem is maga a Modelltörvény az igazán fontos, hanem a hozzá fűzött 

kommentár, mivel a „private company” jegyzett tőkéjéről szóló részében széles nemzetközi 

kitekintésre alapozva erős kritikát fogalmaz meg a törzstőkeminimummal szemben, 

 
10522014/0120 (COD), 15. cikk. 
1053Uo., 16. cikk 1.) bekezdés. 
1054Uo., 16. cikk 4.) bekezdés. 
1055Uo., 18. cikk 2.) és 3.) bekezdés. 
10562014/0120 (COD) Detailed explanation of the proposal 6-9. 
1057TÓTH LILLA JÚLIA: A XXI. századi társasági jog kihívásai, az Európai Unió társasági jogi 

koncepciójának legújabb fejleményei in Opuscula Iuvenum Excellentissima 2019/3, https://antk.uni-

nke.hu/document/akk-copy-uni-nke-

hu/Opuscula_Iuv%20T%C3%B3th%20Lilla%20J%C3%BAlia.pdf (utolsó megtekintés: 

2019.11.03.), 22. 
1058Az USÁ-ban, az Amerikai Ügyvédi Kamara 1946-ban közzétett egy Modell Business Corporation 

Act névre hallgató tervezetet, amit a tagállamok többsége elfogadott és szervesen beépült a bírósági 

gyakorlatba. BAUMS – KISFALUDI i.m. 311. 
1059Jelen dolgozatban ezt a 2017-ben feltöltött dokumentumot fogom ezen név alatt elemezni: 

European Model Companies Act First edition, 2017 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2929348 (utolsó megtekintés: 2019.11.03.). 

https://antk.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nke-hu/Opuscula_Iuv%20T%C3%B3th%20Lilla%20J%C3%BAlia.pdf
https://antk.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nke-hu/Opuscula_Iuv%20T%C3%B3th%20Lilla%20J%C3%BAlia.pdf
https://antk.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nke-hu/Opuscula_Iuv%20T%C3%B3th%20Lilla%20J%C3%BAlia.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2929348
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kihangsúlyozva, hogy az ilyen követelmény megtévesztő jelzéseket közölhet a piaci 

szereplők részére. A tény, hogy egyszer a társaság rendelkezésére állt az adott összeg, nem 

garantálja, hogy most is rendelkezésre áll. A kommentár megjegyzi, hogy „a valóságban a 

tőkeminimum követelményei tetszőlegesek és nem veszik figyelembe a vállalkozások 

kockázatait.”1060 

4. TAGÁLLAMI REAKCIÓK 

Ebben a fejezetben először általánosan mutatom be a tagállami reakciókat, nem kizárólag 

a jegyzett tőke minimumra korlátozva, majd közelebbről megvizsgálom a német, az osztrák 

és a magyar szabályok változásait, kifejezetten a törzstőkeszabályozás aspektusából. 

4.1. A „két hullám” 

A tagállami versengésnek a kedvezőbb feltételek biztosítása terén két nagy hulláma volt: az 

első az EUB döntései után indult meg, míg a második az SPE tervezet hatására. 

Az első hullám következménye, hogy Franciaország 2003-ban leszállította a SARL 

törzstőkéjét 7.500 EUR-ról 1 EUR-ra, viszont a jegyzett tőke nagyságát a társaság nevében 

fel kell tüntetni.1061 Spanyolország 2003-ban bevezette a korlátolt felelősségű társaság 

egyszerűsített változatát,1062 habár ennek az intézkedésnek nem a törzstőke leszállítása, 

hanem a bejegyzés bürokratikus mozzanatainak leegyeszerűsítése volt a célja. Viszont a 

„kétsebességes kft.” rendszer (SRL és SLNE párhuzamos léte) már előrevetíti a német UG 

körvonalait. Ide sorolható még a 2006-os Companies Act és a magyar 2007. évi LXI. tv. is. 
A 2006-os Companies Act tovább liberalizálta a már amúgy is liberális angol társasági 

jogot.1063 Ugyan már a törvény bevezetése előtt is népszerű volt céget, elsősorban Ltd-t1064 

bejegyezni az Egyesült Királyságban. Egyrészt, mivel az angol jog nem ismeri a jegyzett 

tőke minimum követelményét, másrészt a laza, rugalmas társasági jogi szabályok kapcsán. 

2006-ban a társaságok indulási költségei körülbelül 427 EUR értékre voltak becsülhetőek. 

1065 A 2006-os reform 2 elvet tűzött a zászlajára, a „think small first” elvet és az egyszerűség 

és rugalmasság doktrínáját. A „think small first” elv alapján a 2006-os törvény szemléletén 

már érezhető, hogy a jogalkotó egyre több helyen disztingvált a nagyobb és a kisebb cégek 

között (pl. a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatban1066). Emellett az 

engedékenységre példa az éves taggyűlésre1067 vonatkozó előírások leegyszerűsítése. Nem 

tudjuk megmondani, hogy mi járhatott a 2006-os törvény előterjesztőinek fejében, de 

vélelmezhetünk némi ok-okozati kapcsolatot a Centros ítélet és a liberális angol jogot tovább 

 
1060EMCA 2.07. cikkhez tartozó kommentár. 
1061VEREBICS: i.m. 11. 
1062A klasszikus kft. a „Sociedad da Responsabilidad Limitada” (SRL) az „egyszerűsített” kft. a 

„Sociedad Limitada Nueva Empresa” (SLNE). 
1063Mivel az Egyesült Királyság több eltérő jogi kultúrájú területből tevődik össze, ezért jelen dolgozat 

az angol jogra, azaz az Angliában és Walesben hatályos jog vizsgálatára fókuszál. 
1064A private company limited by shares formációra utal. 
1065WILLIAMS, RICHARD: Private Company Law in the United Kingdom: A Model for Modernisation? 

136-138. 
1066Companies Act 2006, Part 16 (audit), chapter 2. 
1067Annual General Meeting (AGM). 
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liberalizáló törvény között. Cél lehetett, hogy az angol Ltd még tetszetősebbé váljon az uniós 

vállalkozóknak.1068 A kezdeti sikerek után egyfajta bizalmatlanság kezdte övezni a sebtében 

bejegyzett rengeteg Ltd-et az üzleti életben, ezért a szabályokat szigorították a 

későbbiekben.1069 

A második hullám élvonalában Németország áll az UG reformmal, amely más országokat is 

inspirált a kétsebességes törzstőkeminimumos szabályozás irányába. Így Belgium létrehozta 

a BVBA-startert1070 és 2012-ben Görögország is követte a német mintát.1071 A 2014-es 

osztrák reform is ezt tükrözi a GmbH és a GmbH „gründungsprivilegiert” kettős 

rendszerének megteremtésével. 2016-ban Luxemburg bevezette a société à responsabilité 

limitée simplifiée nevű (al)formációt, amely szintén 1 EUR törzstőkével alapítható és szintén 

plusz tartalékot kell képeznie, ameddig el nem éri a klasszikus SARL törzstőkeminimumát, 

jelen esteben 12.000 EUR-t.1072 Azonban a hullám még 2019-ben sem ért véget teljesen. 

Horvátország ugyan nem csökkentette le a Društvo sa ograničenom odgovornošću (horvát 

kft., rövidítve: d.o.o.) jegyzett tőkéjét 20.000 HRK-ról, viszont az alapításkor „egyből 

befizetendő” összeg a törzstőke feléről a negyedére, azaz 5.000 HRK-ra apadt.1073 

4.2. Német jog 

A német társasági jogi formációk megfeleltethetőek a magyar társasági jog 

képződményeinek.1074 A német szabályozás azonban a magyartól eltérően lehetővé teszi a 

társasági jogi formák elegyítését is. 1075 

Az EUB döntései után jelentős számú brit Ltd jelent meg a német piacon. 2005 

januárja és augusztusa között 23.498 új GmbH.-alapításával már 3.195 Ltd-alapítás állt 

szemben. 2004-ben napirenden volt a Parlament előtt egy olyan tervezet, amely a GmbH. 

25.000 eurós törzstőkéjét 10.000 euróra csökkentette volna. 2006 végére Németországban 

már több mint 40.000 angol jog szerint bejegyzett, de Angliában tevékenységet ki nem fejtő 

Ltd működött.1076 Annak ellenére, hogy a Ltd-k száma elkezdtett 2007-től csökkeni, az SPE 

javaslat további nyomást gyakorolt Németországra abban a kérdésben, hogy miként kellene 

megreformálni a klasszikus német GmbH.-t a versenyképesség megőrzése érdekében. 

 
1068WILLIAMS: i.m. 138. 
1069WILLIAMS: i m. 152. 
1070Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter lásd:, 

https://www.belgium.be/en/economy/business/creation/company_formats (utolsó megtekintés: 2020. 

02. 15.). 
1071European Model Companies Act First edition, 2017 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2929348 (utolsó megtekintés: 2019.11.03.) 

Section 2.07, Comments. 
1072European Model Companies Act First edition, 2017 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2929348 Section 2.07, Comments. 
1073Setting up a company – Republic of Croatia, Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts 

http://investcroatia.gov.hr/en/investment-guide/establishing-a-company/setting-up-a-company/ 

(utolsó megtekintés: 2019.11.09.). 
1074Közkereseti társaság (kkt.: Offene Handelsgesellschaft (OHG), betéti társaság: 

Kommanditgesellschaft (KG), korlátolt felelősségű társaság: Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

(GmbH), részvénytársaság: Aktiengesellschaft (AG). 
1075DORNSEIFER: i.m. 103., 215-218., 290. 
1076VEREBICS: i.m. 12-13. 

https://www.belgium.be/en/economy/business/creation/company_formats
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2929348
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2929348
http://investcroatia.gov.hr/en/investment-guide/establishing-a-company/setting-up-a-company/
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8. ábra: A bejegyzett GmbH.-k és a Ltd-k fióktelepeinek száma Németországban1077 

A megoldás Németország problémáira az „Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)” 

volt (vállalkozói társaság [korlátolt felelősséggel] rövidítve: „UG”). Azáltal, hogy a németek 

létrehozták a GmbH. alfajtáját, meg kívánták védeni a klasszikus GmBH.-t a maga 25.000 

EUR törzstőkéjével. Viszont az UG, ami ugyanúgy korlátolt felelőséget kínál valamennyi 

tagjának, akár 1 EUR jegyzett tőkével is alapítható. Különböző elképzelések születtek arra 

vonatkozóan, hogy hogyan is kellene nevezni a GmbH. újdonsült kistestvérét. A Bundesrat 

a GmBH. (o.M.) nevet javasolta, ami a „Gesellschaft mit beschränkter Haftung (ohne 

Mindestkapital)” kifejezés rövidítése (korlátolt felelősségű társaság [tőkeminimum nélkül]). 

A Deutscher Anwaltverein a „Gründer-GmbH.” kifejezést ajánlotta, ami alapító kft.-t jelent. 

Annak ellenére, hogy ezek a megnevezések az új (al)forma különböző aspektusaira 

világítanak rá, a végén az UG (haftungbeschränkt) lett a befutó. 1078 Egyes ellenérvek szerint 

ugyanez a megnevezés pejoratív és stigmatizálja a társasági (al)formát. Azonban ez egy 

egyszerű és korrekt módja annak, hogy a hitelezők számára világos legyen, a társaság 

valamiért nem tudott vagy nem akart 25.000 EUR összegű jegyzett tőkét mozgósítani, ezáltal 

a helyzete nem ugyanolyan, mint egy klasszikus GmbH.-é. Személyes meggyőződésem, hogy 

a GmbH. (o.M.) sokkal pejoratívabb címke lett volna és a Gründer-GmbH. azt a látszatot 

kelti, hogy ez egy átmeneti állapota a cégnek. Azonban a tagok dönthetnek úgy, hogy nem 

alakítják át klasszikus GmbH.-vá a társaságot, tehát elképzelhető, hogy sohasem fogja elérni 

a jegyzett tőke a bűvös 25.000 eurós határt, mivel a törvény nem kötelezi a társaságot erre. 

 
1077Az ábra eredete: HIRTE-TEICHMANN: i.m. 326. 
1078SCHMIDT, JESSICA: ‘The New Unternehmergesellschaft (Entrepreneurial Company) and the 

Limited – A Comparison’ (2009) 

https://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/56b858361bbee056bdd30baa/1

454921783270/GLJ_Vol_09_No_09_Schmidt.pdf  (utolsó megtekintés:2019.11.04.), 3-5. 

https://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/56b858361bbee056bdd30baa/1454921783270/GLJ_Vol_09_No_09_Schmidt.pdf
https://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/56b858361bbee056bdd30baa/1454921783270/GLJ_Vol_09_No_09_Schmidt.pdf
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Nagy szívesség volt a jogalkotó részéről a vállalkozások irányába az akár 1 EUR 

törzstőkével bejegyezhető korlátolt felelősségű társaság, viszont, a német társasági joggal 

való koherencia érdekében és az UG. „jó hírnevének” védelmében szigorú szabályok 

lefektetésére volt szükség. A jegyzett tőke mértékét a tagok döntik el (1 és 25.000 EUR 

között kell lennie), viszont az összeget az alapításkor be kell fizetni, az apportálás pedig nem 

lehetséges1079. 
További szigorítás az UG számára, hogy nettó jövedelme (tehát a jövedelmek 

valamennyi kiadással és veszteséggel csökkentett értéke) negyedének megfelelő összeget 

speciális tartalékként kötelezően el kell különítenie, melyhez csak három eshetőség esetén 

nyúlhat hozzá.1080 Azonban az UG. átalakulhat GmbH.-vá, ha a törzstőke mértéke eléri a 

25.000 EUR-t.1081 

Az UG törvényi létrehozása után két nagy riválisra számíthatott, a brit Ltd-re és az 

SPE-re. A Ltd annak ellenére, hogy jóval lazább szabályokat kínált, kezdett fokozatosan 

kiszorulni a német piacról. A másik ellenfél pedig nem is bizonyult valósnak, nem fogadták 

el a „tervezetet”. Az UG elsöprő sikere annak tudható be, hogy a modernizáció ellenére is 

hű maradt a tervezet a tradícionális német „ex-ante” jellegű szabályokhoz.  

 

9. ábra: Az újonnan regisztrált UG.-k és Ltd-k száma 2008 és 2012 között1082 

4.3. Osztrák jog 

Ausztriában a társasági jog felépítése meglehetősen hasonlít a német rendszerre. A korlátolt 

felelősségű társaságok vonatkozásában viszont Ausztriának van az egyik legszigorúbb 

 
1079Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbHG. 
1080Uo. 3.) bekezdés. 
1081SCHMIDT: i.m. 5. és 13. 
1082A táblázat forrása: HIRTE-TEICHMANN: i.m. 328. 
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szabályozása az Unión belül.1083 Az osztrák GmbHG.1084 35.000 EUR mértékű 

törzstőkeminimumot követel meg egy kft. alapításához, ami világviszonylatban is rekord 

magasnak számít. Ennek a felét, azaz 17.500 EUR-t pedig még az alapítás előtt be kell 

fizetni. Az osztrák jog ezen felül még megkívánt speciális kötelezettségeket is egy kft. 

alapítása során, például fel kellett adni egy hirdetést a Wiener Zeitung napilapban, ezáltal 

informálva a nyilvánosságot a cég megalakulásáról.1085 

A fentiek után bizonyára nem meglepő, hogy az EUB döntései és az SPE tervezetének 

hatásai kellemetlenül érintették Ausztriát. Két választása maradt az országnak: vagy 

lecsökkenti a világrekord összegű törzstőkeminimum követelményét, vagy a német 

modellhez hasonlóan létrehoz egy új társasági (al)formát. Kezdetben az osztrák jogtudósok 

mereven elzárkóztak az „einfach GmbH.” (leegyszerűsített kft) létrehozásától. 2013 

júliusában mégis elkészült egy tervezet, mely az oGmbH. helyzetét kívánta 

megreformálni,1086 tartalmazta a törzstőke 35.000 EUR-ról 10.000 EUR-ra való 

csökkentését,1087 a bejegyzés előtt befizetendő összeg pedig ennek fejében 17.500 EUR-ról 

5.000 EUR-ra változott. Az elfogadott javaslatot azonban hatályon kívül helyezte egy 2014 

márciusában kelt ellenreform javaslat1088, ami visszaállította a törzstőke eredeti értékét 

(35.000 EUR), a bejegyzés előtt befizetendő eredeti összeggel együtt (17.500 EUR). Viszont 

az ellenjavaslat egy, a német UG-hez hasonló megoldást vázolt fel. Így kimondta, hogy 

35.000 EUR alatti törzstőkével is lehet oGmbH-t alapítani, de legalább 10.000 EUR kell, 

hogy legyen a jegyzett tőke és ennek a felét (5.000 EUR-t) be is kell fizetni az alapításkor. 

Az ilyen kedvezményesen alakított kft.-nek a „gründungsprivilegiert” (privilegizáltan 

alapított) jelzőt is fel kell tüntetnie. Itt látható a hasonlóság az osztrák 

„gründungsprivilegiert” és a Deutscher Anwaltverein által javasolt „Gründer-GmbH.” 

között. Véleményem szerint Ausztria esetében sokkal helytállóbb a kedvezményes alapítást 

kihangsúlyozni a társasági (al)formánál, hiszen itt az átmeneti, ideiglenes jelleg sokkal 

hangsúlyosabb. A privilegizált oGmbH. akkor alakul át klasszikus oGmbH.-vá, ha a 

befizetett jegyzett tőke mértéke eléri a 17.500 EUR-t, ezt a bejegyzéstől számított 10 éven 

belül teljesítenie kell a cégnek, eddig tart a privilegizált helyzet. 1089  

4.4. Magyar jog 

4.4.1. Jogszabályi háttér 

 
1083ROBERTSON, VIKTORIA H.S.E. & BORIC, TOMISLAV: ‘Rapport autrichien – Austrian GmbH 

reforms in the light of the European ’light vehicle competition’ of company laws’ in NAVEZ, 

ÉDOUARD-JEAN & DE CORDT, YVES: ‘La simplification du droit des sociétés privies dans les États 

membres de l’Union européenne / Simplification of Private Company Law among the EU Member 

States’, Bruylant, 2015, 208. 
1084Gesetz vom 6. März 1906, über Gesellschaften mit beschränkter Haftung (ÖGmbHG.) 6. cikk 1.) 

bek., a következőkben, hogy különbséget tegyek az osztrák és a német GmbH. és GmbHG. között az 

osztrákot csak oGmbH. és oGmbHG.-ként fogom említeni. 
1085Napjainkban nem kötelező, lásd: ÖGmbHG 12. cikk és ROBERTSON BORIC. i.m. 208. 
1086Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2013, (GesRÄG 2013). 
1087Ezzel az intézkedéssel a tervezet le akarta csökkenteni a törzstőkeminimum követelményt az uniós 

8.000 eurós átlaghoz közelítve. 
1088Abgabenänderungsgesetz 2014 (AbgÄG), BGBl. I Nr. 13/2014. 
1089oGmbHG. § 10b.  
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Hazánkban az 1930. évi V. törvénycikk 10.000 pengőben1090, a 10/1987 (IV.3.) PM rendelet 

500.000 Ft-ban1091, az 1988. évi VI. tv. 1.000.000 Ft-ban1092, az 1997. évi CXLIV. tv. 

3.000.000 Ft-ban1093, a 2007. évi LXI. tv. 500.000 Ft-ban1094, míg a 2013. évi V. törvény 

ismét 3.000.000 Ft-ban1095 határozta meg a törzstőke mértékét. 

A törzstőke mértékének első rendszerváltás utáni módosítást az 1997. évi CXLIV. 

törvény hozta el. Habár ezt a rendelkezést sokan a hitelezővédelem egyik vívmányaként 

fogadták, feltehetőleg itt egy valorizációs intézkedésről van szó, az 1988 és 1997 közötti 

inflációra tekintettel.1096 

Amikor a 2000-es évek elején érett a gazdasági társaságokról szóló törvény 

aktualizálása, elkezdett kibontakozni a törzstőkeminimum kérdéséről szóló tudományos vita 

is. Elsőként Gadó Gábor vetette fel 2004 márciusában írt cikkében, hogy ne valiorizálják a 

törzstőkeminimum mértékét, mivel aránytalanul nehezíti a kisvállalkozások piacra lépését, 

ráadásul hitelezővédelmi szempontból valójában nem volna értékelhető.10971997 és 2006 

között a fentihez viszonyítva kevesebb, csupán (kerekítve) kétszeres infláció volt, ezért 

valószínűleg 6.000.000 forint lehetett volna a valorizált törzstőkeminimum. Ehhez képest az 

akkori Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium előrukkolt egy olyan javaslattal, amely 

radikálisan szakított a korábbi hagyományokkal és egy jelképes mértékben, mindössze 1.000 

forintban határozta meg a kft. törzstőkéjének mértékét.1098 

A felvetés heves, indulatokkal fűtött vitákat váltott ki, melyek eredményeként 

született egy kompromisszumos megoldás. A 3 millió és az ezer forint között az arany 

középútnak az 500.000 Ft bizonyult. Habár a Gazdaság és Jog folyóirat lapjain kibontakozó 

tudományos vitából kiderül, hogy a törzstőkeminimum pártiak (Sárközy Tamás1099 és 

Komáromi Gábor1100) ugyanolyan elégedetlenek voltak az eredménnyel, mint annak ellenzői 

(Hanák András1101 és Szegedi András1102). Dicséretes, hogy a 2007-ben kezdődő vitáról már 

tudomást vett a Kisfaludi András által 2007-ben írt társasági jogi tankönyv1103 és 2008-ban, 

 
10901930. évi V. tc. 17.§. 
109110/1987 (IV.3.) PM rend. 1.§. 
10921988. évi VI. tv. 158. §. 
10931997. évi CXLIV. tv. 124.§. 
10942007. évi LXI. tv. 35.§. 
10952013. évi V. tv. 3:161. §. 
1096SZEGEDI ANDRÁS: Az „ezer forintos kft.” védelmében in Gazdaság és Jog 2007.3. sz., 9. A 

www.inflationtool.com oldalon végzett kalkuláció szerint az 1988-as egymillió forint 1997-ben már 

6.774.000 forintot kellett volna, hogy érjen, tehát a 3 millió úgy jön ki, ha elosztjuk az infláció szerinti 

értéket kettővel és még ebből is elengedünk 387.000 Ft-ot (kerekítve): 

https://www.inflationtool.com/hungarian-forint?amount=1000000&year1=1988&year2=1997 

(utolsó megtekintés: 2019.10.30.). 
1097GABÓ GÁBOR: Javaslatok az új társasági törvény koncepciójához in Magyar Jog 2004/3. szám, 

136. 
1098SZEGEDI: i.m. (2007) 8. 
1099SÁRKÖZY TAMÁS: Merre tovább társasági jog? in Gazdaság és Jog 2007. szeptember 9. szám 
1100KOMÁROMI: uo. 
1101HANÁK ANDRÁS: Puccs a Német-római Birodalom békés rendje ellen in Gazdaság és Jog 2007. 

12. sz és HANÁK ANDRÁS: Ezerforintos kft. in HVG 2006. 34. sz., 69. 
1102SZEGEDI: i.m. (2007) 8. 
1103KISFALUDI ANDRÁS: Társasági jog, CompLex Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 

2007 (kézirat lezárva: 2007. szept. 1.) Ezt gyakorlatilag megismétli itt: KISFALUDI ANDRÁS - SZABÓ 

http://www.inflationtool.com/
https://www.inflationtool.com/hungarian-forint?amount=1000000&year1=1988&year2=1997
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a közelgő új polgári törvénykönyv számára útmutató jelleggel készített, Vékás Lajos féle 

„Szakértői Javaslat1104”. A 2008-as, de 2009-re kiteljesedő gazdasági válság maga alá 

temette a szakmai vitát. A 2013. évi V. törvény1105 újra felemelte a törzstőke mértékét 

hárommillió forintra. Viták ekkor inkább a törzsbetét összege és annak rendelkezésre 

bocsátása körül bontakoznak ki.1106 2017-ben Lehoczki Zóra Zsófia veszi le a halotti fátylat 

a törzstőkeminimum szükségességének a kérdéséről a Gazdaság és Jog folyóiratban 

publikált írásaival1107, melyekben tagadja a törzstőke hitelezővédelmi szerepét, azonban 

felsorol olyan érveket, melyek az érdemi törzstőkekövetelmény mellett szólnak. 

Érdemes a hazai szabályozást a maga kontextusában vizsgálni, így, ha az előbbiekhez 

hozzáolvassuk a kft.-k esetében teljesítendő pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulások 

szolgáltatására vonatkozó szakaszokat, akkor azt látjuk, hogy mégis csak az osztrák-német 

modell felé hajlik a jelenlegi hazai szabályozás is, a maga bizarr módján. Ugyanis abban az 

esetben, ha a társasági szerződés szerint, „a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig 

valamelyik tag a pénzbetétének felénél kisebb összeget köteles befizetni, vagy a társasági 

szerződés a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni 

hozzájárulás szolgáltatására a társaság nyilvántartásba vételétől számított egy évnél 

hosszabb határidőt állapít meg”, akkor azt a törvény egyészt osztalékfizetési 

moratóriummal, másrészt a tagnak a be nem fizetett vagyoni hozzájárulás mértékéig terjedő 

felelősségével „szankcionálja”. A Vékás-Gárdos féle kommentár pedig úgy mutatja be ezt a 

változtatást, mint a társaságok piacra lépését segítő új rendelkezés, ami lehetővé teszi, „a 

törzstőkének a társaság nyereségéből való feltöltését, vagyis azt, hogy a tagok ne saját 

vagyonukból, hanem a társaság egyébként felosztható nyereségéből fedezzék a törzstőke 

összegét.1108”  

Ráadásul, a minden gazdasági társaságra vonatkozó rendelkezése szerint: „Ha 

egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára 

kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától 

számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e 

határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni 

átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy az 

 
MARIANNA (Szerk.): A gazdasági társaságok nagy kézikönyve, Komplex Jogi és Üzleti Kiadó, 2008, 

819-821. 
1104VÉKÁS LAJOS (Szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, CompLex 

Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2008, a Javaslat mellőzte a minimum 

törzstőkekövetelmény megállapítását. (továbbiakban: Szakértői javaslat). 
11052014. márc. 1-jén lépett hatályba. 
1106Civilisztikai Kollégiumvezetők 2014. május 21-23-ai Országos Tanácskozásának 5. állásfoglalása 
1107LEHOCZKI ZÓRA ZSÓFIA: Oázis vagy délibáb? – Gondolatok a törzstőke-minimum 

hitelezővédelmi szerepéről I-II. in Gazdaság és Jog 2017/11. és 12. sz. 
1108VÉKÁS LAJOS - GÁRDOS PÉTER (Szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvényhez, 3:162. §-hoz kapcsolódó bekezdés 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/367/id/A14Y1522.KK/ts/20190717/lr/chain2252/ (utolsó megtekintés: 

2019.11.01.). 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/367/id/A14Y1522.KK/ts/20190717/lr/chain2252/


276 

 

egyesülést is választhatja.”1109 Fontos, hogy a saját tőkéjének el kell érnie a jegyzett tőke 

törvényileg előírt mértékét, erre a BDT2015. 3383.1110 is felhívja a figyelmet. 

 

10. ábra: Hazai szabályozás a törzstőke rendelkezésre bocsátása kapcsán1111 

Összehasonlítva a német rendszerrel, ahol a cégforma megnevezéséből kiderül, hogy a tagok 

rendelkezésre bocsátották-e a 25.000 eurós törzstőkét (GmbH) vagy sem (UG), a magyar 

szabályozásban ez nem jelenik meg a társaság nevében, mindkét esetben kft. a cégforma. A 

tény, hogy a törzstőkét befizették-e vagy sem, a kft. által évente nyilvánosságra hozott 

mérlegből derül ki (be nem fizetett jegyzett tőke rovat). Mindkét koncepció azon a 

lehetőségen alapul, hogy a társaság majd a működése során szerzett nyereségéből tölti fel a 

hiányzó összeget. A szigorítások ezért mind a német és mind a magyar rendszerben a 

nyereséget célozzák meg, csak ameddig az UG éves nettó bevételének csupán egynegyedét 

köteles speciális tartalékba rakni, addig a kft.-nél egy év „türelmi idő” után teljes 

osztalékfizetési moratórium van. Viszont az mindkét modellben közös, hogy egyik sem 

kényszeríti a társaságokat, így ha egy bizonyos idő után sem éri el a törzstőke a törvényi 

mércét (25.000 EUR és 3.000.000 HUF), akkor sem kell átalakulnia a társaságnak, tehát 

megőrizhetik a tagok korlátolt felelősségüket.1112 Ellentétben az osztrák rendszerrel, ami 

nem tartalmaz rendelkezéseket a társaság nyereségének „cégen belül tartására”, de már az 

„alapítási kedvezményhez” is egy jóval szigorúbb limitet kell megütni, mint itthon és a 

kedvezmény csak 10 évig tart. Érdemes még szót ejteni a különböző országokban megkívánt 

törzstőke összegekről is. A „klasszikus” kft.-k vonatkozásában Magyarország kéri a 

legkisebb összeget, 3 millió forintot, Németország 25.000 eurót (körülbelül 8.500.000 Ft.-

 
1109Ptk. 3:133.§ (2.) bekezdés. 
1110Az ügyben egy kft. törzstőkéjét 3 millió Ft-ban állapították meg a tagok, viszont a törzsbetét 

befizetésének határideje 2030. 12. 31. A Fővárosi Ítélőtábla megállapította, hogy ez nem ütközik a 

Ptk. 1:333.§-ba mivel a kft. saját tőkéjére vonatkozik a kritérium, nem a törzstőkéjére. 
1111Az apportálásra, szigorúbb szabályok vonatkoznak, mivel nem pénzbeli a hozzájárulás, lásd.: PAPP 

TEKLA: Az apport megítélése a Legfelsőbb Bíróság döntéseiben és a Társasági törvény apportálásra 

vonatkozó szabályainak hatása a joggyakorlatra, http://acta.bibl.u-

szeged.hu/7009/1/juridpol_055_257-267.pdf (utolsó megtekintés: 2020. 04. 02.) 2. 
1112Habár a Ptk. 3:133.§ a saját tőkével szemben követelményeket állít. 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/7009/1/juridpol_055_257-267.pdf
http://acta.bibl.u-szeged.hu/7009/1/juridpol_055_257-267.pdf
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ot) ír elő, ameddig a csúcsot Ausztria tartja 35.000 euróval (körülbelül 11.800.000 Ft.-al). 

Természetesen az eltérő országokban eltérő az egy főre jutó átlagjövedelem is, viszont ezt a 

szempontot elrelativizálja az a tény, hogy sokszor külföldi vállalkozások „átcsábítása” is 

lehet egy szabályozás célkitűzése. 

 

11. ábra: a magyar szabályozás viszonya a némettel és az osztrákkal1113 

4.4.2. Statisztikai adatok 

A jogszabályi környezet megvizsgálása után statisztikai adatok elemzésével igyekszem 

választ kapni a kérdésre, hogy vajon mennyire hatékony a magyar jogi szabályozás az üzleti 

élet perspektívájából. 

 
1113A forint euró átváltásokat az MNB hivatalos devizaárfolyama alapján, a 2020. 01. 30. feltöltött 

adatok szerint számoltam https://www.mnb.hu/arfolyamok (utolsó megtekintés: 2020.01.30.). 

https://www.mnb.hu/arfolyamok
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12. ábra: Regisztrált kft.-k száma 2004 és 2018 között Magyarországon 

Ahogy a fenti ábrán is látható, egy stabil növekedés eredménye volt, hogy az előző évhez 

képest 2011-ben már 38.181-el nőtt a regisztrált kft.-k száma, ami 2013-ban érte el a csúcsot, 

de innentől kezdve folyamatosan csökken a számuk. A legdrasztikusabb fogyatkozás 2015-

ben volt, ekkor 14.475 db kft.-vel kevesebb működött hazánkban, mint az előző évben. A 

kft.-k számának csökkenése 2018-ban is folytatódott, 3.778-el volt kevesebb kft. mint 2017-

ben. 

 

13. ábra: A regisztrált kft.-k száma (balra) és az előző évhez képest mért változás (jobbra) évenkénti 

lebontásban 2004 és 2018 között 
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Ezek után felmerül a kérdés, hogy mi lehet a kft.-k fogyatkozásának oka? Összevetve a többi 

gazdasági társaság (bt., kkt., rt.) és az önálló vállalkozók1114 számaival a következőket 

állapíthatjuk meg. Az önálló vállalkozók képezik a számbelileg messze legkimagaslóbb 

egységet. Kézenfekvő, ha az „eltűnt” tizennégyezer kft.-t itt keressük, hiszen pont 14.562-

vel nőtt a számuk 2015-ben. Tény, hogy összefüggés áll fenn a kft.-k csökkenő és az önálló 

vállalkozók növekvő száma között, de ezek a mutatók pusztán a regisztrált vállalkozások 

számai alapján készültek. A kkt.-k és bt.-k száma már 2015 előtt is fokozatosan csökkent. 

Az rt.-k száma ugyan növekszik, de túl elenyésző mértékben ahhoz, hogy választ adjon a 

kérdésre.1115 

 

 

14. ábra: Egyes regisztrált vállalkozási típusok (önálló vállalkozó, kkt., bt., kft. és rt.) darabszámai 

évenkénti lebontásban1116 

A kkv.-k és a kft.-k közötti szoros kapcsolatra tekintettel érdemes összevetni a két kategória 

statisztikai adatait az érintett időszakra vonatkozóan. 

 
1114„A regisztrált önálló vállalkozók között szerepelnek az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálya 

alá tartozókon kívül a gazdasági tevékenységet folytató, külön adószámmal rendelkező vállalkozók 

(pl. szellemi szabadfoglalkozásúak, mezőgazdasági őstermelők) is.” forrás 

https://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/modsz32.html. 
11152018-ban pl. 300-al nőtt a regisztrált rt.-k száma 2017-hez képest. 
1116Készült a KSH adatai alapján: 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qvd001c.html, 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qvd008.html, 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qvd010.html (utolsó megtekintés: 2019.11.09.) 

A Kkt.-k és Rt.-k csekély száma miatt a fenti diagramm nem tudta megjeleníteni a két cégforma 

regisztrált darabszámában bekövetkezett változásokat. 

https://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/modsz32.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qvd001c.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qvd008.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qvd010.html
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15. ábra: Közgazdaságtudományi (kkv. és kkv.-nak nem minősülő vállalkozások) valamint jogi 

kategóriába tartozó (önálló vállalkozó, kft. és rt.) formációk számainak előző évhez képest mért 

változásai 2014 és 2017 között.1117 

Ahogy a fenti ábra is mutatja, a kkv. szektor számai nem adnak magyarázatot kérdésünkre. 

Ugyanis a 2014-es év adataihoz képest ebben az évben a kkv.-k és a nem ide sorolható 

vállalkozások is gyarapodtak. Ebből következik, hogy a csökkenés oka, hogy a kft. formát 

egyszerűen nem találták kellően megnyerőnek az üzleti élet szereplői (nem gazdasági 

recesszió történt) és ez a tendencia folytatódik. 

 

5. TÖRZSTŐKEMINIMUM PRO ÉS KONTRA 

Jelen dolgozat kapcsán nem spórolható meg annak a vitának a részletes kifejtése, hogy vajon 

tényleg van-e valódi hitelezővédelmi funkciója a törzstőkeminimumnak? A kérdés 

megválaszolása végett most csatasorba állítom a mellette és ellene szóló érveket. 

A Vékás Lajos és Gárdos Péter által szerkesztett, Ptk.-hoz készült kommentár azt 

várja a magas törzstőkeminimumtól, hogy „visszatartsa a tagok mögöttes helytállási 

kötelezettségét kizáró társasági formáktól azokat a vállalkozásokat, amelyek tagjai nem 

képesek vagy nem hajlandóak elegendő induló tőkét biztosítani a társaság számára.1118” 

Valamint azt, hogy „biztosítsa a társasági vagyon olyan mértékét, amely lehetővé teszi a 

társaság számára, hogy legalább minimális szinten megfeleljen a társasági hitelezők 

igényeinek.”1119 

Erre az állításra a „kontra” tábornak az a válasza, hogy egyrészt nem biztos, hogy 

ténylegesen van annyi pénz a társaságban, mint amennyi a törvény által elvárt tőkeminimum. 

A Vékás-féle „Szakértői Javaslat” kifejti, hogy „a törzstőke nem zárolt vagyon, azt a 

társaságok működésük során felhasználhatják, s veszteségek folytán a társaság vagyona a 

törzstőke mértéke alá is csökkenhetett.”1120 Szegedi András felhívja a figyelmet arra, hogy a 

társaság jegyzett tőkéje nem szolgál óvadékként, mivel azt a kft. a működése során 

 
1117https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qta005.html és 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qvd010.html (utolsó megtekintés: 2019.11.09.) 

A kkt. és bt. kategóriáit azért nem tartalmazza az ábra, mert ezen két formáció fokozatos csökkenést 

mutatott a vizsgált időszakban. 
1118VÉKÁS - GÁRDOS: i.m. 15. §-hoz kapcsoldó bekezdés. 
1119Uo.  
1120Szakértői javaslat, 279. 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qta005.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qvd010.html
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felhasználhatja.1121 Lehoczki Zóra Zsófia is ezt a nézetet osztja, miszerint a jegyzett tőke 

„nem egy intakt, érinthetetlen egység”, vagyis azt a cég felhasználhatja és el is veszhet.1122 

Ráadásul az sem határozható meg, hogy a törzstőke egyáltalán valóban befizetésre került-

e.1123 Ebben a kérdésben még Komáromi Gábor is egyetért a kontrapártiakkal, miszerint „az 

valóban igaz, hogy az érintett hitelezők nem az – olykor 1-2 napig rendelkezésre álló – 

egymilliótól várják a védelmet.”1124 
Másrészt, az „elegendő indulótőkével” kapcsolatban a kontra pártiak kifejtik, hogy 

„eltérő gazdasági tevékenység eltérő tőkemennyiséget kíván,” vagyis a jegyzett tőke nem 

alkalmas rá, hogy egységes vízválasztó vonal legyen a különböző gazdasági 

tevékenységeket végezni kívánó kft.-knél. Az SPE tervezet így foglalt állást: „a 

társaságoknak emellett a tevékenységtől függően a tőkeszükségletük is eltér, így lehetetlen 

megállapítani egy minden társaság számára érvényes tőkenagyságot.”1125 A Vékás-féle 

„Szakértői Javaslat” szintén aggályokat fejezett ki a „törvény által(i) egységesen, a 

tevékenységtől függetlenül, a társasági formára szabottan meghatározott minimális 

törzstők(ével)” kapcsolatban.1126 Hanák András is azt írja, „hogy a minimális jegyzett tőke 

előírása nem azt jelenti, hogy valóban ekkora saját tőkével lehet egy vállalkozást elindítani. 

Egy vállalkozás tőkeigényét az élet (és ezen belül néhány közgazdasági-pénzügyi axióma) 

szabja meg és nem a jogilag kötelező tőkeminimum.”1127 Lehoczki Zóra Zsófia is felhívja a 

figyelmet arra, hogy „a kft. formában működő gazdasági társaságok szerteágazó 

tevékenységét és a társaságok méretei közötti eltéréseket tekintve nehezen határozható meg 

egy olyan induló tőkeösszeg, amely egy ilyen rugalmas szervezeti keretekkel rendelkező 

társasági formánál valamennyi társaság vonatkozásában »elegendőnek« tekinthető.”1128 

A magas törzstőkeminimum mellett szóló érv lehet a nemzeti jogi társasági forma 

reputációjának, „jó hírnevének” védelme. Erre példa Németország, ahol egyfajta 

„brandként” tekintenek a 25.000 eurós törzstőkével alapítható, klasszikus német GmbH-ra. 

Vagy amint láthattuk, az EUB döntései után kirobbanó „Ltd láz” lecsengésének is részben 

az volt az oka, hogy a gyorsan, valódi taralékok nélkül alapított Ltd-ek kétes hírnévre tettek 

szert az üzleti életben. Ezt az érvet azok is kevésbé vitatják, akik amúgy tagadják a magas 

törzstőkeminimum hitelezővédelmi jellegét.1129 Azonban Szegedi András még így is 

árnyalja a képet néhány ellenérvvel és felteszi a kérdést, hogy vajon mennyire képes 

megszűrni a magas tőkeminimum a „komolytalan vállalkozásokat?”1130 Egyik oldalról 

 
1121SZEGEDI ANDRÁS: A törzstőkeminimum dogmája a magyar társasági jogban in Jog-Állam-Politika 

2009/1. szám, 27. 
1122LEHOCKI ZÓRA ZSÓFIA: A gazdasági társaságok tőkéjének funkciói in Polgári Jog 2018/3. sz. 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/193/id/A1800301.POJ/ts/10000101/ (utolsó megtekintés: 2019.11.04.) 8. 

bek. (A megadott forráshelyen Kisfaludi Andrásra is hivatkozik.). 
1123Uo. 9. bekezdés. 
1124KOMÁROMI: i.m. 10. 
1125COM (2008) 396 final, 8. 
1126Szakértői javaslat, 279. 
1127HANÁK ANDRÁS i.m. (2007) 4. 
1128LEHOCZKI ZÓRA ZSÓFIA: Oázis vagy délibáb? – Gondolatok a törzstőke-minimum 

hitelezővédelmi szerepléről II. in Gazdaság és Jog 2017/ 12. szám 22. 
1129lásd: LECHOCZKI: Oázis… im. 25. 
1130A VÉKÁS-GÁRDOS féle Kommentár szövegében is találunk erre utaló jeleket a 15.§-hoz kapcsoldó 

bekezdésben: „visszatartsa a tagok mögöttes helytállási kötelezettségét kizáró társasági formáktól 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/193/id/A1800301.POJ/ts/10000101/
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elismeri, hogy a magas törzstőke azt jelenti, hogy a tulajdonosi kör is egy „érdemi 

tőkeösszeget kockáztat.” Viszont a másik oldalon egyrészt felhívja a figyelmet, hogy a 

társaság nemcsak a jegyzett tőkéjével, hanem teljes saját tőkéjével felel a tartozásokért. 

Másrészt, ahol a gazdálkodó tevékenység specializált, ott a kockázatviselő tagság már 

elkülönül a professzionális menedzsmenttől, vagyis a valódi üzleti döntéseket nem a 

tőkéjüket kockáztató tagok hozzák meg.1131 Itt azonban megjegyezném, hogy a kft.-k 

gazdasági sokszínűsége miatt kell relativizálnunk az utóbbi érvet, ami nyilván helytálló egy 

külföldi leányvállalatnál, vagy egy tőkeerős középvállalkozásnál, viszont egy kis- vagy 

mikrovállalkozás esetén aligha különül el a menedzsment a tulajdonosi körtől. 

A kontra pártiak megjegyzik, hogy a hitelezők számára sokkal hatékonyabb 

biztosítékok is vannak, amik ráadásul gyakoriak az üzleti életben. Az SPE javaslat azzal 

példálódzik, hogy „kis társaságok részvényes-igazgatói gyakran személyes biztosítékokat is 

felajánlanak hitelezőiknek (például bankoknak) és a szállítók is más módszerekkel biztosítják 

követelésüket, például azzal, hogy az áru tulajdonjoga csak a fizetéssel száll át.”1132 Szegedi 

András arra világít rá, hogy a bankok az üzleti életben gyakran követelik meg „a társaság 

tagjainak vagy vezető tisztségviselőinek a készfizető kezességvállalását vagy kötnek ki 

zálogfedezetet jelzálogjog vagy önálló zálogjog formájában.”1133 

A Komáromi Gábor által hangoztatott pro párti perspektíva lényege, hogy a 

törzstőkeminimum szimbolikus értékűre csökkentése esetén teljesen feleslegessé válik a 

vagyoni hozzájárulás, az apportálás és a törzstőke szabályozása, hiszen egy jelképes összegű 

törzstőke esetén mi értelme volna „az apporta vonatkozó szabályoknak (miért 

apportálnának) a tőkeemelésre és a tőkeleszállításra vonatkozó szabályoknak?”1134 

Erre az álláspontra rácáfol a Vékás-féle „Szakértői Javaslat”, azzal hogy „a hitelezők, 

harmadik személyek számára továbbra is fontos információ lehet, hogy a tagok mennyi 

vagyonnal látták el a társaságot, s valamelyest garanciát jelenthetnek a törzstőke védelmére 

irányuló szabályok is.”1135 Hanák András szintén erőteljesen ellenzi Komáromi felvetését, 

arra hivatkozva, hogy akármekkora a törzstőke, apportra olykor sor kerül, és mindig lesznek 

olyanok, akik az üzletileg indokolt esetekben tőkét emelnek és tőkét leszállítanak. Továbbra 

is lesz apport, feltehetően nagyobb értékben, mint ezer forint, vagy 1 euró; az 

apportszabályozás nem válik szükségtelenné.”1136 

A 2006-os Gt. módosítása körül kibontakozó vitában mind Komáromi Gábor, mind 

Sárközy Tamás azt jósolta, hogy tömegesen fogják a más formában működő vállakozások 

„megváltani” a korlátolt felelősség árát, főleg ha azt ilyen olcsón adják. Sárközy Tamás ezt 

így fogalmazta meg: „vajon átalakul-e a mintegy félmillió egyéni vállalkozásunk többsége 

százezer forintos egyszemélyes kft.-vé? Célszerű lépés lenne, hiszen – kizárólag a saját 

ügyvédje által ellenőrzött befizetésű – százezer forinttal a vállalkozó kiváltja teljes 

 
azokat a vállalkozásokat, amelyek tagjai nem képesek vagy nem hajlandóak elegendő induló tőkét 

biztosítani a társaság számára.” „A Gt.-ben előírt ötszázezer forintos minimális törzstőke a kívánt 

hatást nem tudja biztosítani:… és nem képes a nem kellően megalapozott társaságok létesítésének 

megakadályozására sem.”. 
1131SZEGEDI: i.m. (2009) 28-29. 
1132COM (2008) 396 final, 8. 
1133SZEGEDI: i.m. (2009) 28. 
1134KOMÁROMI: i.m. 11. 
1135Szakértői Javaslat 280. 
1136HANÁK: i.m. (2007) 4. 



283 

 

magánvagyona érinthetetlenségét.”1137 Az „ezerforintos kft.” ötletével kapcsolatban 

Komáromi Gábor megjegyzi, hogy „a nem kellően átgondolt szabályozás azt 

eredményezhette volna, hogy a több mint 200.000 kft. többsége valószínűleg azonnal 

leszállította volna tőkéjét a minimumra, amely hihetetlen munkaterhet jelentett volna a 

cégbíróságokra névze, ugyancsak fenyegető veszélyként jelent volna meg a közkereseti és 

betéti társaságok kft.-vé történő tömeges átalakulása, amely nem lett volna megoldható 

egyszerű szerződésmódosítással.”1138 A „tipikus magyar félmegoldással,” azaz a félmilliós 

törzstőkével kapscsolatban Komáromi Gábor megjegyzi, hogy „semmit nem old meg, de 

alkalmat ad arra, hogy a közkereseti és betéti társaságok a kedvezőbb felelősségű alakzat 

reményében tömegesen alakuljanak át a számukra nem feltétlenül kedvezőbb, bonyolultabb 

szervezeti és működési szabályokat tartalmazó kft.-vé , bízván abban, hogy mentesülnek a 

felelősség alól, nem kellően ismervén azt az öt esetet, amikor felelősségük átfordulhat 

korlátlanná.1139” 

Ezekre az aggodalmakra válaszul Hanák Anrdás felhívja a figyelmet, hogy az 

esetleges törzstőkeleszállítási, vagy kft.-vé alakulási bumm bekövetkezése vagy be nem 

következése kapcsán a Gt. egyéb rendelkezései is mérvadóak. „Ha valaki elolvassa, hogy a 

Gt. szerint mivel jár a tőkeleszállítás vagy az átalakulás, aligha rohan a tőkeleszállítás vagy 

az átalakulás paradicsomába. A tőkeleszállításhoz mérleg kell, meghirdetés, a hitelezők 

biztosítékot követelhetnek. Az átalakulás az új Gt.-ben is embert próbáló mutatvány. Miért 

vágnának bele ebbe a magyar társaságok tulajdonosai? …”1140 

A 2007. évi LXI. törvény 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba.1141 A KSH ide 

vonatkozó adatai1142 alapján látható, hogy a Komáromi és Sárközy által jósolt “kft. láz” 

2008-ban vált jelentős mértékűvé, viszont az egyéni vállalkozások számának bekebelezése 

helyett azok elképesztően drasztikus növekedése mellett, ami a gazdasági válságnak tudható 

be. 

Azonban a kontra pártiak többségét azért nem zavarja, ha bekövetkezik a „kft. láz”, 

mivel pont a cégalapítás olcsóbbá tétele az egyik fő célkitűzésük. A „Szakértői Javaslat” 

azért int óva a magas törzstőkeminimum alkalmazásától, mert gátja lehet egyes 

vállalkozások „versenyképes piaci megjelenésének.”1143 Az SPE javaslat is kifejti, hogy „a 

vállalkozások számára a társasági formák sokféleségéből eredő nehézségek főként a 

társaságalapítással kapcsolatos megfelelési költségek (azaz a kötelező minimális 

tőkekövetelmények, bejegyzési és közjegyzői költségek, jogi szakértői tanácsadás költségei) 

formájában jelentkeznek, valamint a társaság működésével kapcsolatos – a külföldi 

leányvállalatok napi működését a hazaiakéhoz képest megdrágító – nehézségek és 

adminisztratív költségek formájában.”1144 Ez a motívum a SUP tervezetében is jelen van: 

„az SUP-k számára nem szabad magas kötelező tőkekövetelményeket előírni, hiszen ez 

gátolná a létrehozásukat.”1145 Az Európai Társasági Modelltörvény is kijelenti, hogy „a 

 
1137SÁRKÖZY TAMÁS: Merre tovább társasági jog? in: Gazdaság és Jog 2007. szeptember 9. sz., 4. 
1138KOMÁROMI: uo. 
1139KOMÁROMI: uo. 
1140HANÁK ANDRÁS: i.m. (2007) 4. 
11412007. évi LXI. tv., 28§ (1) bek. 
1142lásd.: előző fejezet, 12. ábra 
1143Szakértői Javaslat: 279. 
1144COM (2008) 396 final, 5. 
11452014/0120 (COD), 12. 
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valóságban a tőkeminimum követelményei tetszőlegesek és nem veszik figyelembe a 

vállalkozások kockázatait,” valamint, hogy „ha túl magas – a tőkeminimum követelmény -

, az elrettenthet vállalkozókat a cégalapítástól, gátolja a tőkeszerzést és [forum shopping-

hoz] vezethet.”1146 Hanák András egyrészről nyugtázza, hogy „a kisvállalkozások minden 

bizonnyal jobban járnak a szimbolikus jegyzett tőkével, még akkor is, ha figyelembe veszik, 

hogy az adott vállalkozás tőkeigénye messze meghaladja a jogilag kötelező minimumot,” 

másrészről hangsúlyozza – meglehetősen egyedülálló módon -, hogy „Magyarország az 

ilyen csekély dolgok tekintetében is versenyez szomszédaival, más európai országokkal.”1147 

Lechoczki Zóra Zsófia pedig azzal érvel, hogy a „hitelezővédelem” (illetve inkább a magas 

törzstőkeminimum) és a vállalkozások piacra segítése nem feltétlenül zárja ki egymást, 

ellentétben a Kommentár állításával. Példaként pedig a német UG-rendszert említi meg.1148 

 

 

16. ábra: Legfontosabb kulcsszavak a törzstőkeminimum mellett és ellene 

Összességében tehát meg kell állapítanunk, hogy több érv szól az ellen, hogy a 

törzstőkeminimum hitelezővédelmi eszköz, mint mellette. Véleményem szerint sem tölt be a 

magas jegyzett tőke hitelezővédelmi funkciót, azonban ez nem feltétlenül teszi feleslegessé, 

ettől még más fajta előnyökre hivatkozva lehet a törzstőkeminimum szükségessége mellett 

érvelni. 

 
1146EMCA, 48-49. 
1147HANÁK: i.m. (2007) 4. 
1148LECHOCZKI: i.m. (2007) 23. 
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6. DE LEGE FERENDA 

Meggyőződésem, hogy a jelenleg hatályos szabályozás tartalmaz önellentmondásokat, ezek 

azonban orvosolhatóak az ésszerűség és versenyképesség jegyében. Nem az érdemi 

törzstőkeminimum követelménnyel van a baj, sőt úgy vélem, hogy egy esetleges gazdasági 

válság bekövetkezése esetén is érdemes lehet azt megtartani, ezáltal az eddigi tendenciát 

megfordítani (lásd: 13. ábra) és (adózási kedvezményekkel) arra ösztönözni az egyéni 

vállalkozókat, hogy tömörüljenek nagyobb kft.-kbe (ahol ez lehetséges), ezáltal nagyobb 

csomópontokba összesíteni a kkv. szektor energiáit. A probléma a jogi értelmezéssel van, el 

kell fogadni, hogy már nem a hitelezővédelem miatt van létjogosultsága a törzstőkének. 

Azonban a magas törzstőke szükségtelen akadályokat gördíthet a hazai start-up és 

spin-off cégek (jelen fejezetben egységesen start-up cégek) felfejlődése elé. A start-up 

vállalkozások életciklusainak tanulmányozása során figyelmesek lehetünk a „halál völgye” 

jelenségre. Az amúgy is tőkehiánnyal küzdő vállalkozások számára egy komoly megterhelés 

ez.1149 Ráadásul a fejük felett lebeg, hogy egy év után osztalékot sem tudnak kivenni és két 

üzleti év után, ha saját tőkéjük nem éri el a jegyzett tőke mértékét, átalakulásra 

kényszerülnek. 

 

17. ábra: A vállalkozások életciklusai és finanszírozási módjai1150 

 
1149MDSS 30., tőkehiány szerepétől: RÁCZ ANDRÁS: A seed capital finanszírozás szerepe a kezdő, 

innovatív vállalkozások területén, Budapest 2014, http://phd.lib.uni-

corvinus.hu/22/1/racz_andras.pdf (utolsó megtekintés: 2020. 04. 12.), 143. 
1150PAPP GÁBOR: Kockázati tőke Magyarországon, 2012, 17. http://uzletitanacsadas.info/wp-

content/uploads/Innovat%C3%ADv-v%C3%A1llalatok-kock%C3%A1zati-t%C5%91ke-

finansz%C3%ADroz%C3%A1sa-Papp-Gabor.pdf (utolsó megtekintés 2020. 04. 05.). 

http://phd.lib.uni-corvinus.hu/22/1/racz_andras.pdf
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/22/1/racz_andras.pdf
http://uzletitanacsadas.info/wp-content/uploads/Innovat%C3%ADv-v%C3%A1llalatok-kock%C3%A1zati-t%C5%91ke-finansz%C3%ADroz%C3%A1sa-Papp-Gabor.pdf
http://uzletitanacsadas.info/wp-content/uploads/Innovat%C3%ADv-v%C3%A1llalatok-kock%C3%A1zati-t%C5%91ke-finansz%C3%ADroz%C3%A1sa-Papp-Gabor.pdf
http://uzletitanacsadas.info/wp-content/uploads/Innovat%C3%ADv-v%C3%A1llalatok-kock%C3%A1zati-t%C5%91ke-finansz%C3%ADroz%C3%A1sa-Papp-Gabor.pdf
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Ezen terheken kíván enyhíteni javaslatom, mely szerint létre kell hozni egy kft. formát külön 

a start-up cégeknek. Azért nem javasolok más társasági formákkal való kísérletezést, mivel 

a francia mintára való egyszerűsített zrt. a befektetői kört nem tudná olyan mértékben 

növelni, hogy kielégítse a start-upok tőkehiányát, másrészről nem illeszkedne a hazai 

társasági jogi kultúrába és aránytalanul bonyolult lenne a vállalkozók számára. A bt. és rt. 

keresztezése szintén nem megoldás, mivel a vállalkozók kedvét elriasztaná a beltag korlátlan 

felelőssége. 

A „start-up kft.”kedvezményesen, csupán a nyilvántartásba vétel után öt évvel lenne 

köteles a hárommilló forint rendelkezésre bocsátására és onnantól vonatkozna rá a Ptk. 

3:133.§ 2) bekezdés. A már meglévő start-up fogalmat1151 helyénvalónak tartom, annyi 

enyhítéssel, hogy akkor is igénybevehető, illetve fennáll a kedvezmény, ha a kockázati 

tőkealapkezelő már befektetett, hiszen annak mértéke nem biztos, hogy kitart a „halál 

völgyének” a végéig. Mivel az Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala vezet nyilvántartást a 

rendelet alapján, ezért a kedvezményes alapítást igénybe vevőket nyilvántartaná és 

felügyeleti jogkört is gyakorolna a visszaélések elkerülése végett. 

 

 

18. ábra: Érvek a de lege ferenda mellett 

BEFEJEZÉS 

A jelenleg kibontakozó járványügyi vészhelyzetben az látható, hogy az elektronikus 

megoldások irányába módosulnak a cégekre vonatkozó szabályozások1152 és az információ- 

és kommunikációtechnológia a virágkorát éli. A digitalizáció rohamos térnyerésével 

feltehetőleg egyre naprakészebb eszközökkel lehet egy cég aktuális pénzügyi helyzetét hitelt 

érdemlően bizonyítani, így a hitelezővédelem területén új vívmányok jelenhetnek meg. A 

járványügyi helyzetet követően jósolt gazdasági válságból való kilábalásra pedig a kutatás 

és fejlesztés egy örökérvényű gyógyírnek tűnik. A „start-up” kultúra meghonosítása 

természetesen nem egy egyszereplős folyamat, szükség van profi kockázati-tőkekezelő 

cégekre; új alternatív tőkeforrásokra is a start-upok számára (pl.: közösségi finanszírozás – 

„crowdfunding”) és jól felépített állami támogatási rendszerre is. Azonban mindennek az 

alapja a vállalkozói kedv, illetve lendület felkeltése és fenntartása, melynek ösztönzésére a 

jelen dolgozatban bemutatott, de lege ferenda javaslat alkalmas eszköznek tűnik. 

 
1151331/2017. (XI. 9.) Korm. rend. 2.§.  
1152102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet. 
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MELLÉKLETEK 

1. Melléklet 
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19. ábra: Egyes regisztrált vállalkozási típusok (önálló vállalkozó, Kkt., Bt., Kft. és Rt.) darabszámai 

évenkénti lebontásban1153 

2. Melléklet 

 
1153 Készült a KSH adatai alapján: 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qvd001c.html, 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qvd008.html, 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qvd010.html (utolsó megtekintés: 

2019.11.09.). 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qvd001c.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qvd008.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qvd010.html
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20. ábra: Kkv.-k és nem kkv. szektorba tartozó vállalkozások számának változásai 2013 és 2017 

között1154 
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