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Előszó 
 
 
Lectori salutem! 
 
Egy új sorozat első kötetét tartja kezében a Tisztelt Olvasó. Az „Optimi nostri” címmel most 
útjára bocsátott kiadvány a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi 
Kar hallgatóinak országos szinten helyezést elért vagy különdíjjal jutalmazott tudományos 
diákköri dolgozatait tartalmazza. Ennek megfelelően, a kétévenként megjelenő sorozat első 
kötetében a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi 
Szekciójában bemutatott díjnyertes győri pályamunkák olvashatók. 
 
A Balatonfüreden, 2007. április 24. és 26. között megrendezett rangos eseményen 
intézményünket tizenhat versenyző és tizenhárom opponens hallgató képviselte. Ezúton is 
köszönet illeti őket és felkészítő tanáraikat, amiért vállalkozó szellemükkel, felkészültségükkel 
és emberi tartásukkal hozzájárultak egyetemünk hírnevének öregbítéséhez. Jóllehet a Kar 
méreteiből adódóan versenyzőink száma viszonylag alacsony volt, hallgatóink a 
versenykiírásban szereplő húsz tagozat szinte mindegyikében jelen voltak, és összesen tizenegy 
díjjal, köztük öt második helyezéssel tértek haza. 
 
A Tisztelt Olvasó előtt talán nem ismeretlen, hogy a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 
számára nem ez a rendezvény volt az első ilyen jellegű megmérettetés. 2005. március 21. és 23. 
között – ekkor még Jog- és Gazdaságtudományi Kar néven – intézményünk adott otthont a 
XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának. 
A konferencia tapasztalatai oktatókban, diákokban és a helyi szakmai közélet szereplőiben 
egyaránt megerősítették a győri tehetséggondozás és a hallgatói tudományos tevékenység 
körének kiterjesztésével és folyamatos fejlesztésével kapcsolatos igényt. A jelen kötet az akkor 
megfogalmazást nyert célkitűzések egyik első gyümölcsének is tekinthető. 
 
Az „Optimi nostri” sorozatban közzétett tanulmányok következésképp méltó folytatását 
jelentik az immár több mint két évszázados múltra visszatekintő győri jogászképzés 
hagyományainak, ám egyúttal magukban hordozzák a jövő ígéretét is. A Deák Ferenc Állam- 
és Jogtudományi Kar valamennyi oktatója nevében kijelenthetem, rendkívül büszkék vagyunk 
az itt közölt írások szerzőire, és bízunk benne, hogy a díjnyertes munkák elolvasását követően 
a Tisztelt Olvasó is osztani fogja ebbéli véleményünket. 
 
 
 
Győr, 2008. január 15. 
 
 
 

Dr. Sulyok Gábor 
egyetemi docens 
tudományos dékánhelyettes 
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Egy szelet a gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatos 
problémákból. A csődbűntett 

 
Gaál Ildikó 

 
 
Témavezető: Dr. Németh Imre, egyetemi adjunktus 
 
 
„Sajnos gyors, kapkodó, naponta változó világban élünk, s úgy tűnik, a gazdasági büntetőjog területén még 
nem ért véget a próbálkozások és kísérletek kora. Pedig, ha valamihez, a büntetőjogi kérdések komoly téttel 
járó megítéléséhez biztosan állandóságra és nagyobb megfontoltságra lenne szükség.” 

Tóth Mihály 
 
1. Bevezető gondolatok 
 
A rendszerváltás után felértékelődött a gazdaság szerepe, az egyének fontossága a gazdasági 
életben, a hitelezők és a gazdálkodásban résztvevő egyéb személyek érdekeinek védelme. Az 
állam a gazdaság rendjét jogszabályokkal és az állami irányítás egyéb jogi eszközeivel védi. Aki 
az így lefektetett szabályokat megszegi, azzal szemben szankciót alkalmaz. A termelés és 
elosztás rendjét védeni kell. Nem lehet megengedni azt, hogy ezen rend sérelmét előidézve 
egyes személyek – akár jogi, akár természetes személyek – rosszhiszeműen, mások rovására 
szerezzenek előnyt a gazdasági életben. Ezért is vált szükségessé a hitelezők érdekeinek 
védelme. Hiszen aki mást pénzügyi nehézségeiben kisegít, fontos, hogy bízzon abban, az adós 
vissza fogja részére adni a juttatásokat. 
A csődbűncselekmény kizárólag olyan társadalmi-gazdasági rendben büntetendő magatartás, 
amely a gazdaság modern formáit kiemelten kezeli, ugyanis a piacgazdaság 
működőképességéhez hozzátartozik a hitelek igénybevétele, viszont a gazdaság nem működhet 
a hitelnyújtás megfelelő büntetőjogi védelme nélkül, ezért a hitelezés biztonságát veszélyeztető 
visszaélések számos formáját kellett szankcionálni. Az 1978. évi IV. törvény, a hatályos 
Büntető Törvénykönyvünk (továbbiakban: Btk.) 1992. április 1. napjával – a 1992. évi XIII. 
törvény által – új tényállással gazdagodott. A csődbűntett néven ismertté vált bűncselekmény 
nem sokkal azután került – ismét – a köztudatba, hogy az 1990-es évek elejére kialakult 
társadalmi és gazdasági viszonyokban bekövetkezett változások, a gazdasági szerkezetváltás 
szükségessége, a piacgazdaság feltételei között elengedhetetlen hitelezői érdekek érvényesítése 
érdekében a csődeljárásról, felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. 
törvény ( 2006. július 1. napjától a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról1, továbbiakban: 
Cstv.) hatályba lépett 1992. január 1-jén. A Cstv. rendelkezései alapján lehet a csődbűntett 
tartalmát teljes egészében megállapítani.  
E tényállás megfogalmazása a hitelezői érdekeket védi, mivel védett jogi tárgya a hitelezői 
érdekek védelme a csőd- és a felszámolási eljárás eredményes lefolytatásának biztosítása által. 
Célja, hogy a hitelezők kielégítését ne tudja megakadályozni a rosszhiszemű adós vagyonának 
elrejtésével vagy egyéb hasonló magatartásokkal. Tekintettel arra, hogy a gazdaságban erőteljes 
a verseny, ezért természetszerű, hogy egyes szereplők „kihullnak” a gazdasági életből, 
tönkremennek. Ezen vállalkozásokat minél előbb fel kell számolni, biztosítani kell, hogy vagy 
kilépjenek a gazdasági életből, vagy abban tovább szerepeljenek attól függően, hogy milyenek a 
lehetőségeik. 
                                                 
1 A címet megállapította: 2006. évi V. törvény. 
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Itt kerül előtérbe az, hogy a fizetésképtelen vállalkozások felszámolása során a hitelezők 
érdekeinek szem előtt tartásával járjanak el a felszámolók, és hogy a hitelezői követelések 
kielégítésre kerüljenek. Ez azért is szükséges, hogy a hitelezők megbízzanak a piac 
szereplőiben olyan tekintetben, hogy még a piacról történő kiesés során is kielégítésre 
kerüljenek követeléseik. Eszerint a későbbiekben biztosak lehetnek abban, hogy máskor is 
visszakapják az általuk juttatott pénzeszközöket. Amennyiben a hitelezők bizalma 
megrendülne a piacban azért, mert semmilyen védelmet nem élveznének, és bizonytalan lenne 
követeléseik behajtása, nem adnának a későbbiekben hitelt – ezzel a magatartással márpedig a 
piac egyéb szereplői is károsodnának, hiszen általánosan elterjedt a hitel felvétele. Ugyanis ha a 
hitelfelvétel nem lenne lehetséges, úgy sok szereplő számára lehetetlenné válna a gazdasági 
életben történő részvétel. 
Nyilvánvaló, hogy jelen dolgozat keretében felvetődő kérdések, elemzések csak egy részét 
tekintik át a csődbűntett problémáinak, és a vizsgálódás számos területre nem terjed ki. A 
tanulmányozásban, kutatásban általában elengedhetetlen követelmény a pontos terminológia 
használata, de különösen vonatkozik ez a megállapítás az alapfogalmakra. E fogalmak 
meghatározására a II. fejezetben kerül sor. Ezt követi néhány gazdasági bűncselekményeket 
általánosan érintő dilemma bemutatása. A dolgozat többi részében az érintett cselekményi kör 
jellegzetességeivel, köztük a stádium, illetve az eredmény, valamint az elkövetők, illetve a 
bűnösség problematikájával, majd a sok vitára okot adó elhatárolási kérdéskörrel foglalkozom. 
Megkíséreltem olyan kérdéseket is boncolgatni, melyeknek sem a jogirodalomban, sem a 
gyakorlatban nem egyöntetű a megítélése. A törvényi tényállás részletes elemzésétől, a 
minősített esetek tárgyalásától, a büntethetőséget kizáró októl, a büntetéskiszabási kérdésektől, 
illetőleg a nyomozási nehézségektől, valamint a cselekmény történetétől, ezenkívül a külföldi 
kitekintéstől azonban terjedelmi okok miatt eltekintek. 
 
2. Alapfogalmak – fogalommagyarázat 
 
A hazai tudományos gondolkodásban az elmúlt időszakban meghatározóvá vált Wiener A. 
Imre – a témakörben napvilágot látott műveiben megfogalmazott – álláspontja. A hivatkozott 
szerző négy fogalom megkülönböztetését látta indokoltnak. A gazdálkodással (gazdasági 
tevékenységgel) összefüggő bűnözés, a gazdasági bűnözés, a gazdasági bűncselekmények és a gazdasági 
büntetőjog kategóriáit.2 

 
2.1. Gazdasági büntetőjog, gazdasági bűnözés, gazdálkodással összefüggő bűnözés 
 
Ahogyan azt Wiener A. Imre is megjegyzi, a bűnözés más területeinek tudományos vizsgálata 
során a büntetőjogi rendelkezések rendszerint megszabják a tudományos fogalomalkotás – s 
ezzel a kutatás – kereteit. A gazdasági bűnözés és a gazdasági bűncselekmények tudományos 
fogalmának meghatározásakor azonban a bűnügyi tudomány nem támaszkodik a 
hagyományosan kialakult – rendszerint a kódex egy-egy fejezetébe sorolt – büntetőjogi 
rendelkezésekre.3 Mindenekelőtt meg kell állapítani, hogy a gazdasági bűnözés mint 
kriminológiai fogalom és a gazdasági bűncselekmények mint büntetőjogi fogalom között van 
ugyan összefüggés, ez az összefüggés viszont nem olyan szoros, mint más bűncselekmény 
kategóriáknál.4 

                                                 
2 Wiener A. Imre: Gazdasági bűncselekmények, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1986, 16. o. 
3 Wiener A. Imre: i. m. 11. o. 
4 Kovács József: Bűnözés a gazdaságban, In: Rendészeti Szemle, 1992/6., 34. o. 
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A gazdasági bűncselekményeknek a büntetőjog-tudományban általános érvénnyel definiálható 
fogalmával szemben a gazdasági bűnözés viszont olyan fogalom, amely a helytől és időtől 
függően más-más társadalmi jelenségcsoportot fejez ki. 
A gazdasági bűnözés mint társadalmi tömegjelenség körülírásánál mindazokat a cselekvési 
formákat egy fogalom alá kell vonni, amelyek közös jellemzőket mutatnak. E közös 
sajátosságokat pediglen nemcsak abban a társadalmi jelenségcsoportban találjuk meg, amelyek 
az állam gazdasági tevékenységét mint a gazdasági bűncselekmények jogi tárgyát sértik. 
Mindent összevetve a kriminológia szempontjából a gazdasági bűnözéshez tartozónak 
tekintünk a gazdasági bűncselekmények mellett bizonyos vagyon elleni bűncselekményeket, 
amelyeket a gazdálkodással összefüggésben követnek el, továbbá más, gazdasági érdeket is 
sértő bűncselekményeket.5 
Tóth Mihály álláspontja ezzel kapcsolatosan a következő: kriminológiai értelemben gazdasági 
bűnözésnek azt a gazdálkodás menetében megvalósuló, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó 
bűnözési formát kell tekinteni, amely – akár az elkövetés módjára (gyakran a gazdálkodás 
legális formáinak, kereteinek felhasználásával vagy az azokkal való visszaélés révén), akár 
eredményére tekintettel – alkalmas arra, hogy esetleges egyéni érdekek sérelmén túlmenően 
elsősorban és jellemzően a gazdálkodás rendjét, a gazdálkodási kötelezettségeket, a tisztességes 
és törvényes gazdálkodás kereteit sértsék vagy veszélyeztessék. Megjegyzendő, hogy itt 
kriminológiai fogalomról van szó, tehát nem feltétlenül dogmatikai értelemben kell 
veszélyeztető bűncselekményekre gondolnunk.6 
Az esetek többségében az elmúlt években a legnagyobb „gazdasági bűncselekményekként” 
számon tartott bűncselekmények gyakorlatilag a vagyon elleni bűncselekmények körébe 
tartozó sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés körébe sorolandók, melyeket a szakma is gazdasági 
bűncselekményként tartotta, tartja számon. Evidens, hogy a kriminológiai értelemben vett 
gazdasági bűncselekmények lényegesen tágabb kört ölelnek fel, mint a dogmatikai értelmezés 
szerintiek.7 
A gazdasági bűncselekményekre vonatkozó jogalkotás a gazdasági büntetőjog, valamint ennek 
alkalmazása közvetlen kapcsolatban van az állam mindenkori gazdaságpolitikájával és az ezt 
kifejező gazdaságigazgatási szabályokkal.8 
A legszélesebb értelemben a gazdálkodás során elkövetett bűncselekmények kategóriája használható, 
értve ez alatt mindazon bűncselekményeket, melyeket akár a legális, akár az illegális gazdasági 
tevékenység során valósítanak meg. A gazdálkodással összefüggésben olyan sokféle 
bűncselekmény valósulhat meg, amelyeknek együttes kriminológiai vizsgálata céltalannak 
tűnik. E körbe már olyan bűncselekmények is besorolhatók, amelyek nem gazdasági érdeket, 
hanem például a környezetet9 sértik.10 Figyelemmel a Btk. rendelkezéseire, ebbe a körbe – azaz 
a gazdálkodás során elkövetett bűncselekmények körébe – sorolhatók mindazon 
cselekmények, amelyek bár dogmatikailag valamely más cím alatt nyertek elhelyezést, de 
elkövetésük során közvetlen gazdasági vonatkozással bírnak.11   
Tehát a gazdálkodással összefüggő bűncselekmények köre lényegesen tágabb, mint a Btk. 
XVII. fejezetében szereplő bűncselekmények, valamint e kör korántsem egyértelmű. Sántha 

                                                 
5 Wiener A. Imre: i. m. 143. o. 
6 Tóth Mihály: Gazdasági bűnözés és bűncselekmények, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest 2000, 19. 
o. 
7 Varga Zoltán: Formálódó gazdasági büntetőjog, In: Belügyi Szemle, 2002/10., 121. o. 
8 Wiener A. Imre: i. m. 137. o. 
9 A Btk.-módosítások során nálunk egyelőre kisebbségben maradtak azok a nézetek, amelyek a környezetet károsító 
bűncselekményeket szívesebben látnák a gazdasági, mint a közegészség elleni bűncselekmények sorában. Mindez 
persze önmagában csak formai kérdés.  
10 Wiener A. Imre: i. m. 144. o. 
11 Varga László: Gazdasági rendszer – gazdasági bűnözés, In: Belügyi Szemle, 2002/10., 7. o. 
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Ferenc Pusztai László12 által meghatározott csoport alapján a következő bűncselekményeket 
sorolja ide:13 

a) a Btk. XVII. fejezetében szabályozott bűncselekmények 
b) a vagyon elleni bűncselekmények közül – a gazdálkodással összefüggésben 

elkövetett – sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, orgazdaság, vásárlók 
megkárosítása, a szellemi alkotásokkal kapcsolatos tényállások, hitelsértés 

c) a hivatali bűncselekmények közül a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó hivatali 
visszaélés 

d) a közélet tisztasága elleni bűncselekmények közül a gazdálkodással kapcsolatos 
vesztegetés, befolyással üzérkedés 

e) a közrend elleni bűncselekményekből a környezet elleni tényállások, a 
kábítószerrel visszaélés, a kábítószer készítésének elősegítése, elsősorban 
eszközcselekményként a közokirat-hamisítás és a magánokirat-hamisítás, a 
nemzetközi jogi kötelezettség megszegése, továbbá jellemzően az egyébként 
legális tevékenység mellett megvalósított fegyvercsempészet, visszaélés 
lőfegyverrel vagy lőszerrel, visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel, 
illetve a különböző veszélyes anyagokkal kapcsolatos visszaélésszerű 
magatartások egyes fordulatai 

Az elmúlt években, évtizedekben akörül is vita alakult ki, hogy egy-egy adott cselekmény a 
vagyon elleni vagy a gazdasági bűncselekmények fejezetébe kerüljön-e. Ez a fajta 
bizonytalanság felveti azt a kérdést is, hogy milyen elméleti és gyakorlati megfontolás alapján 
sorolandó egy adott cselekmény kizárólag dogmatikai alapon a gazdasági bűncselekmények, 
illetőleg a vagyon elleni bűncselekmények körébe.14  
Meg kell jegyezni, hogy a gazdálkodással összefüggő bűncselekmények elnevezés is vitára 
adhat okot. Tekintettel arra, hogyha ezen bűncselekményeket a gazdasági tevékenységgel 
kapcsolatban elkövetett bűncselekményekkel azonosítjuk, akkor a Btk. XVII. fejezetében 
szabályozott gazdasági bűncselekmények egy része sem tekinthető ilyennek.15 Másrészt 
egyértelmű, hogy a gazdasági tevékenységgel összefüggésben a bűncselekmények szinte 
végtelen köre elkövethető. Ennek következtében a gazdálkodással összefüggésben elkövetett 
bűncselekmények fogalma kapcsán célszerű a jogi tárgyra történő utalás.16 
Ugyanakkor a gazdasági életben elkövetett bűncselekményeknek mindenképpen szoros 
összefüggésben kell állniuk közgazdasági értelemben a gazdálkodással, hisz a gazdasági élet 
területén elkövethető például egy szerződéskötés során becsületsértés is, amelyet bár a 
gazdasági életben vagy azzal összefüggésben követnek el, azonban tárgyi összefüggés 
hiányában soha nem lesz gazdasági bűncselekmény. Továbbá adott esetben a gazdasági életben 
oly gyakori pénzbehajtások során az önbíráskodás, a zsarolás, sőt emberrablás soha nem 
nevezhető kriminológiai értelemben sem gazdasági bűncselekménynek. Ebből következően 
kézenfekvő, hogy a gazdasági bűncselekmények jogi szabályozása során az első lépés az, hogy 
be kell határolni a gazdasági életben azokat a szempontokat, amelyek az adott magatartás 
gazdasági bűncselekményként történő szabályozását indokolják.17  
 

                                                 
12  Pusztai László: A gazdasági bűnözés megelőzésének koncepcionális kérdései, In: Ügyészek Lapja, 1996/3., 38. o. 
13 Sántha Ferenc: A jogi személy büntetőjogi felelőssége és a gazdasági bűncselekmények, In: Belügyi Szemle, 2002/10., 106. o. 
14 Varga Zoltán: i. m. 122. o. 
15 Így például az itt szabályozott hamisítási cselekmények „készítés, utánzás, meghamisítás” fordulatai, a csempészet 
és vámorgazdaság bizonyos esetei, illetve a számítógépes rendszerrel és adatokkal kapcsolatos bűncselekmények, 
stb. 
16 Sántha Ferenc: i. m. 106. o. 
17 Varga Zoltán: i. m. 121. o. 
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2.2. Gazdasági bűncselekmények 
 
A gazdasági bűncselekmények modern felfogás szerint tágabb értelemben olyan 
bűncselekmények, amelyek a gazdasági élet területén egyének feletti javakat sértenek vagy 
veszélyeztetnek, a tettes helyzetével vagy a gazdasági élet intézményeivel kapcsolatos bizalmat 
sértik, azzal fenyegetnek, mégpedig olyannyira, hogy megrendül a gazdasági rendszerbe, vagy 
annak alapvető intézményeibe vetett bizalom. 
A gazdasági bűncselekmények szűkebb értelemben vett meghatározásában felveszik a 
„gazdálkodás rendjének” elemét, vagy másként a „gazdálkodás szabályait”, amelyet a tettes 
megsért. A gazdasági bűncselekmények így meghatározott körén kívül maradnak azok a 
magatartások, amelyek egyének feletti gazdasági érdekek ellen irányulnak és visszaélnek a 
bizalommal, de nem ütköznek a gazdasági rendelkezésekben szabályozott parancsba vagy 
tilalomba.18 
A Btk. XVII. fejezetében írt törvényi tényállások a szűkebb értelemben vett gazdasági 
bűncselekményekre vonatkoznak, hiszen magában a törvényi tényállásokban 
megfogalmazódik, hogy a cselekmény csak a gazdasági tevékenység körében követhető el, vagy 
adott esetben a gazdasági életnek valamelyik szereplője, példaképpen vezető tisztségviselője 
követheti el. Nyilvánvaló, hogy ez a jogtechnikai megoldás közelebb visz a gazdasági 
bűncselekmények terminológiájának a megismeréséhez, azonban újabb kérdésként veti fel, 
hogy mit tekintünk gazdálkodásnak, gazdasági folyamatnak, mivel az adott magatartás csak 
akkor tényállásszerű, hogyha az adott tevékenységet a gazdaság körében fejti ki az elkövető. A 
gazdasági tevékenység behatárolása azért rendkívül fontos kérdés, mert ez a választóvonal a 
gazdasági és a vagyon elleni bűncselekmények között, ez dönti el, hogy egy bizonyos 
magatartás gazdasági bűncselekménynek minősül-e vagy sem.19  
Szerkezeti felépítésüket tekintve a magyar jogirodalomban is megkülönböztetnek külső és 
belső gazdasági bűncselekményeket. 
Ez a tipizálás külső bűncselekmények alatt az állampolgárok tilos gazdasági tevékenységeit, illetve 
az állam és a különböző vállalkozási formákban a fogyasztókkal való érintkezés körében 
elkövetett cselekményeit érti. Jellemzőnek tekinthető ezekre az esetekre az egyéni 
haszonszerzés motivációja. 
Ezzel szemben a belső gazdasági bűncselekmények a különböző vállalkozási formák termeléséhez, 
forgalmazásához és elosztásához fűződő érdekeket sértő magatartásokat ölelik fel, melyeket a 
vállalkozások dolgozói vagy a gazdasági igazgatásban foglalkoztatottak követhetnek el.20 
Az eddig elmondottak jól érzékeltetik, hogy micsoda komoly problémákkal találjuk szemben 
magukat, ha csak a gazdasági bűncselekményekre vonatkozó fogalomalkotásra teszünk is 
kísérletet. Erre való tekintettel, illetve a védett gazdasági érdekek heterogenitása miatt is, a 
büntetőjog-tudomány több neves képviselője az egységes és átfogó fogalomképzés helyett a 
gazdasági bűncselekmények körébe vonható jellegzetes csoportok kialakítását véli 
célszerűbbnek.21 Ezek a meghatározások – többnyire bevallottan – elméleti koncepciókhoz 
kapcsolódó, de eljárási és kriminalisztikai szempontból is értékelő, gyakorlati célú definíciók.22 
Kiss László például a kérdést vizsgálva beérte annak az inkább őszinteségével, mint 

                                                 
18 Berkes György: Górniok Oktawia: A gazdasági bűncselekmények koncepciója a német elméletben és a kriminálpolitika, In: 
Magyar Jog 1993/12., 746. o. 
19 Varga Zoltán: i. m. 121-122. o. 
20 Gula József: i. m. 42. o. 
21 Megjegyzés: a rendszerváltást követően a gazdasági bűncselekmények általánosan elfogadott definícióját nem 
sikerült – talán nem is lehetett – megalkotni. 
22 Gula József: i .m 42. o. 
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használhatóságával kitűnő gondolatnak a rögzítésével, hogy egységesen használt definíciója 
ennek a jelenségcsoportnak nem alakult ki, egyes jogrendszerekben bővebben, másutt 
szűkebben határozzák meg az ide sorolható bűncselekmények körét.23 
 
3. A gazdasági bűncselekmények egyes problémáinak bemutatása a 
csődbűntett tényállásán keresztül 
 
Amióta a gazdaságban széles körű forgalom zajlik, azóta vannak olyan cselekmények is, 
melyek sértik ennek a forgalomnak a biztonságát. A gazdaság fejlettségétől függően ezek a 
magatartások idővel átalakultak. Nem lehet elkövetni adócsalást egy olyan államban, ahol nem 
létezik adóztatás, vagy gazdasági tisztségviselők sem tudnak bűncselekményt elkövetni 
mindaddig, amíg a jog nem alakítja ki a gazdasági társaságok fogalmát. A társadalomban, a 
gazdaságban kialakult intézményes rendet védeni kell. Általános érdek, hogy a gazdasági 
életben részt vevők számíthassanak arra, hogy mindenki az általános erkölcsi normák és 
tisztesség alapján fog eljárni. Ez okból annak elkerülése végett, hogy a gazdasági rendet sértő 
cselekmények elszaporodjanak, a jogalkotó számos olyan rendelkezést hozott, mely 
szankcionálja a gazdálkodás rendjét sértő magatartásokat. Ezen tényállások a gazdálkodás 
rendjének változása függvényében változhatnak, időnként módosításra és felülvizsgálatra 
szorulnak. Ilyenformán a büntető szabályozás mindig nyomon követi a gazdaság aktuális 
változásait.24 A gazdasági életet érintő jogszabályok csak követik a gazdasági élet változásait, 
esetenként ötletszerűen, mindig a legégetőbb hibák, hiányosságok kiküszöbölésére törekedve. 
Csak ezen jogszabályokat követik a büntetőjogi normák, amelyeknél azonban különösen 
hangsúlyos az állandóság és a megismerhetőség követelménye.25 
A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények száma egyre inkább növekszik. A változások 
terjedelmét mutatja, hogy 1988. december 31-ig a Btk. XVII. fejezete mindössze 28 
paragrafusban fogalmazta meg a különböző bűncselekményeket, jelenleg azonban – a mintegy 
húsz módosítás után – 53 paragrafusból áll, amelyekben 41 bűncselekmény kerül definiálásra.26 
Az már más kérdés, hogy mennyiben indokolt ez a nagy szám, nincs-e valamilyen 
aránytévesztés a védendő jogtárgyak körét, illetve számát illetően.27 Az újabb és újabb 
bűncselekmények szinte csak az anyagi büntetőjog elvont világában jelentenek új színt, de a 
büntetőeljárás tényleges tárgyaként alig lehet velük találkozni.28 Nem alaptalan azonban az a 
feltételezés sem, hogy a hatályos törvényben rögzített bűncselekmények is egy átmeneti 
időszak átmeneti büntetőjogi normái.29 A gazdasági büntetőjog egyik „betegségének” 
tekinthető a tényállások sokaságában testet öltő „túlbiztosításra törekvő” kodifikáció. 
Megfontoltabb szabályozással elkerülhető lenne, hogy gyakorlatilag azonos elkövetési 
magatartást büntető, azonos szerkezetű tényállások külön szakaszban szerepeljenek, mivel csak 
lényegesen kiterjesztik, kiteljesítik azt a védelmet, melyet a korábbi tényállások nyújtottak.30 
Ekkor talán a Btk. XVII. fejezete is könnyebben áttekinthető, megtanulható és kezelhető 
lenne, s ez minden bizonnyal lendületet adna alkalmazásának is.  
A tisztán büntetőjogi megítélést nehezíti az a körülmény, hogy ezek a bűncselekmények – 
köztük a csődbűntett – nem értelmezhetők csupán a Btk. alapulvételével. A Btk. XVII. 

                                                 
23 Kiss László: Gazdasági bűnözés és bűnüldözés Magyarországon, Co-Nex-Traiding Bt., Budapest 1991, 21. o. 
24 Kővári Elvira: A csődbűntett szabályozása a jelenlegi magyar büntetőjogban, In: htpp://jogiforum.hu 
25 Gula József: i. m. 40. o. 
26 Diós Erzsébet: A gazdasági bűncselekmények bírói tapasztalatairól, In: Belügyi Szemle, 2000/6., 40. o. 
27 Varga Zoltán: i. m. 120. o. 
28 Bócz Endre: A gazdasági bűnözésről, In: Belügyi Szemle, 2000/6., 35. o. 
29 Gula József: i. m. 40. o. 
30 Tóth Mihály: Adalékok a magyar „gazdasági büntetőjog” fejlődéstörténetéhez, In: Belügyi Szemle, 2000/6., 31. o. 



Gaál Ildikó: Egy szelet a gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatos problémákból 

16                                       Optimi nostri 2007. 

fejezetében szereplő tényállások többsége tehát csak más jogágak körébe tartozó, 
háttérjogszabályok ismeretében, az azokban szereplő fogalmak megfelelő értelmezésével 
alkalmazhatóak helyesen.31 Szükséges a keretet kitöltő szabályok ismerete is az egyes 
tényállásoknál. Ezek sok esetben változnak, mint például a csődbűntett vonatkozásában a 
Cstv., mely  törvény rendelkezéseinek értelmezésével tudjuk csak megállapítani, hogy történt-e 
bűncselekmény vagy sem.32 A háttérnormák gyakori változásai súlyos problémákat 
okozhatnak, mivel bizonyos esetben kiüríthetik, más esetekben szétfeszíthetik az adott 
bűncselekmény törvényi tényállását.33 A keretet kitöltő szabályok szapora módosításai 
előidézik a büntetőjogi tényállás és a keretjogszabályok közötti összhang hiányát.34 Erre kitűnő 
például szolgál, hogy az 1993. LXXXI. törvény hatályon kívül helyezte a Cstv. azon 
rendelkezéseit, miszerint kötelező bizonyos esetekben a felszámolási eljárás kérése. Ám a Btk. 
szövege nem követte a Cstv. változásait, következésképpen a Btk. 290. § (6) bekezdés második 
fordulata a módosítás óta nem alkalmazható.35  
A csődbűntett kerettényállását képező Cstv. átfogó módosítása felveti a Btk. 2. § 
alkalmazásának kérdését. A Btk. különös rész egyes tényállásait kitöltő keretrendelkezések nem 
büntetőjogszabályok, így ezek megváltozására a 2. § automatikusan nem vonatkozik. Az 
ellentétes elvi álláspontok feloldása és az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében a 
Legfelsőbb Bíróság büntető jogegységi tanácsa a kérdésben jogegységi határozatot hozott, 
melyben kimondta: ha a Btk. különös részének valamely rendelkezése ún. keretdiszpozíció, és 
az annak keretét kitöltő jogszabályi rendelkezésekben a bűncselekmény elkövetése után olyan 
mérvű változás következik be, amely a kötelezettség megszüntetésével vagy a tilalom 
feloldásával az addigi büntetőjogi védelmet megszünteti, e változás – a meghatározott időre 
szóló jogszabályok kivételével – a Btk. 2. §-ának második mondatára figyelemmel az 
elbíráláskor hatályban lévő büntetőjogi szabályozás visszaható hatályú alkalmazását alapozza 
meg.36 
A továbbiakban a csődbűntett három esetét a következő, a jogirodalomban is elismert 
nevekkel használom: Btk. 290. § (1) bekezdésében meghatározott eset – fedezetelvonó 
csődbűntett, Btk. 290. § (3) bekezdésében meghatározott eset – csalárd bukásban megtestesülő 
csődbűntett, Btk. 290. § (5) bekezdésében meghatározott eset – felszámolás eredményét 
meghiúsító vagy adminisztratív csődbűntett.  
 
4. A csődbűntett tényállásának megvalósulási szakaszai és eredménye 
 
A 290. §-ban írt csődbűntett valamennyi fordulata eltérő tartalommal ugyan, de materiális, 
eredmény-bűncselekményt fogalmaz meg, a megkívánt eredmény pedig a hitelezők37 
kielégítésének [(1) és (3) bekezdés], illetve a felszámolás eredményének részbeni vagy 
egészbeni meghiúsítása [(5) bekezdés]. Kerettényállások esetén garanciális szempontból a 
materiális cselekményként értékelés mindenképpen támogatandó megoldás.  
A Cstv. 1. §-ának (3) bekezdése szerint a felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy 
a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők a Cstv.-ben 
meghatározott módon kielégítést nyerjenek.38 Eszerint – áttételesen – az adminisztratív 

                                                 
31 Varga Zoltán: i. m. 119. o. 
32 Kővári Elvira: In: htpp://jogiforum.hu. 
33 Varga Zoltán: i. m. 119. o. 
34 Tóth Mihály: i. m. 31. o. 
35 Szollár Pál: Csődbűntett, In: Magyar Jog 1994/8., 466. o. 
36 1/1999. Büntető jogegységi határozat. 
37 A hitelező fogalmát a Cstv. 3. §-ának (1) bekezdés c) pontja határozza meg. 
38 Cstv. 1. § (3) bekezdés. 
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csődbűntettnél is a bűncselekmény a hitelezői követelések kielégítését érinti, hiúsítja meg. 
Következésképpen az eredmény tekintetében nincs számottevő különbség a csődbűntett 290. 
§ (1), illetve (3) bekezdés és a 290. § (5) bekezdés között.39 
A tényállásban foglalt magatartás – mint ahogy az majd a későbbiekben részletes kifejtésre 
kerül – csak szándékosan követhető el, az elkövető szándékának egyenesen, de akár 
eshetőlegesen is át kell fognia az eredmény bekövetkezésének a lehetőségét. Az elkövető 
megvalósíthatja a tényállásban foglalt aktív magatartást, illetve mulasztást, azonban a 
befejezettséghez kell még egy azzal összefüggésben bekövetkező eredmény is.40 
Az elkövetési magatartások és az eredmény bekövetkezte között szigorú okozati 
összefüggésnek kell lennie. Ebbe a körbe tartozhat az az eset, amikor a tartozás fedezetéül 
szolgáló vagyon fizetésképtelenség esetén elvész, megsemmisül vagy az adósnak fel nem 
róható egyéb módon alkalmatlanná válik a hitelezői igények kielégítésére. Mindaddig, amíg az 
eredmény nem következik be, addig a bűncselekmény kizárólag kísérleti szakasza állapítható 
meg.41 További példaként említendő a BH 2002. 422. számú döntés, mely szerint a felszámolás 
eredményének meghiúsításával járó csődbűntett nem valósul meg, ha a felszámolási eljárás 
lefolytatásával megbízott vádlott az éves közbenső mérlegek elkészítésére vonatkozó 
kötelezettségének nem tesz eleget, de a felszámolási eljárás késedelme nem e kötelezettség 
megsértésével okozati összefüggésben következik be.42 Fontos, hogy ezt az eredményt az adós 
magatartása okozza. „Kívülálló személyek” ilyen magatartása nem alapozza meg az adós 
büntetését.43  
 
4.1. A fedezetelvonó csődbűntett és a csalárd bukás stádiumainak vizsgálata 
 
A bűncselekmény kísérlete annak függvényében állapítható meg, hogy melyik alapesetről van 
szó. A fedezetelvonó csődbűntett esetében szükséges annak megemlítése, hogy a 
fizetésképtelenség önmagában nem büntetendő cselekmény még akkor sem, ha annak 
bekövetkeztében az adós magatartása szerepet játszott. A kísérlet tehát kizárólag a 
fizetésképtelenség bekövetkezte után, de még a hitelezői igények kielégítésének akár részbeni 
meghiúsítása előtt állapítható meg, vagyis a 290. § (1) bekezdés a)-d) pontokig felsorolt 
elkövetői magatartások megkezdése, de be nem fejezése között. A csalárd bukás esetében 
ugyanezen elkövetői magatartások idézik elő a fizetésképtelenséget és a hitelezők 
kielégítésének akár részbeni meghiúsítását. Ebben az esetben az elkövetési magatartások 
befejezése után is megállapítható a kísérlet – feltéve, hogy a hitelezői igények még nem 
sérültek.44 
A szakirodalomban ellentétes állásfoglalások láttak napvilágot a Btk. 290. § (1) és (3) 
bekezdésében megfogalmazott bűncselekmények befejezettségét illetően. Az egyik vélemény 
szerint a csődbűntett ezen szakaszai akkor válnak befejezetté, ha a tényállásban írt magatartás 
legalább két hitelező igényének kielégítését gátolja meg. Szollár Pál úgy véli, hogy mivel a Btk. a 
hitelezők kielégítéséről beszél, tehát többes számot használ, befejezett csődbűntett csak akkor 
valósul meg, ha legalább kettő hitelezői igényt gátol az elkövetési magatartás. Ilyenformán, ha 
az elkövető csak egy követelést veszélyeztet, ezen bűncselekmény nem állapítható meg. 

                                                 
39 Szollár Pál: i. m. 471. o. 
40 Elek Balázs: Vádlotti védekezések az adminisztratív csődbűntett köréből, In: Bírák Lapja 2002/2., 72. o. 
41 Varga Zoltán: A csődbűntett, In: Magyar Jog, 2000/7., 394. o. 
42 BH 2002. 422. számú eseti döntés. 
43 Kővári Elvira: In: htpp://jogiforum.hu. 
44 Varga Zoltán: i. m. 394. o. 
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Amennyiben az elkövető cselekménye kettőnél több hitelező érdekeit sérti, a csődbűntett nem 
válik többrendbelivé, hanem természetes egység valósul meg.45 
Ezzel szemben Molnár Gábor a törvényhely azon kitételét, miszerint a hitelezők kielégítésének 
részbeni meghiúsítása is tényállásszerű eredmény, úgy értelmezi, hogy akár egyetlen hitelezői 
követelés kielégítésének részleges meghiúsítása is alkalmas e fordulat megvalósítására.46 
Ugyancsak ezt a szemléletet vallja Varga Zoltán, miszerint az kétségtelen, hogy a tényállás 
valamennyi esetben az adós „hitelezőiről” tesz említést, a bűncselekmény azonban akár egyetlen 
hitelezői igény részbeni kielégítetlensége esetén is befejezett bűncselekmény megállapítását 
eredményezi, illetve eredményezheti.47 Gula József az utóbbi álláspontokat a jogalkalmazó 
szervek „könnyebb ellenállás irányába való elmozdulásának” tekinti, és a törvényszövegnek 
túlzott mértékű kiterjesztő értelmezését jelenti véleménye szerint.48 Btk. kommentár szerint a 
Btk. a „hitelezői” kifejezés használatával arra utal, hogy egy jogviszonyon belül akár egy, akár 
több hitelező igényének meghiúsítása is csak egyrendbeli bűncselekményt képez.49 Ergo több 
hitelezői igény meghiúsítása – a törvényi egység folytán – halmazat megállapítását nem 
eredményezheti. Legfeljebb a súlyosabban büntetendő minősített eset megállapítását 
indokolhatja.50 
 
4.2. Az adminisztratív csődbűntett objektív tényállási eleme – eredmény 
 
A Legfelsőbb Bíróság több eseti döntésében kifejtette, hogy a 290. § (5) bekezdésben 
szabályozott bűncselekmény akkor válik befejezetté, azaz a felszámolás eredménye akkor 
tekinthető meghiúsultnak, ha a bíróság az egyszerűsített felszámolást elrendeli.51 Az 
egyszerűsített felszámolás elrendelésének annyiban van jelentősége a büntetőjogi értékelés 
szempontjából, hogy ez a körülmény egyértelműen igazolja az általános szabályok szerinti 
felszámolás lefolytatásának a lehetetlenné válását.52 Ebből a kezdeti álláspontból azonban 
elhamarkodottnak látszik annak a következtetésnek a levonása, hogy a cselekmény csakis az 
egyszerűsített felszámolás elrendelésével lehet befejezett, az elrendelés előtt tehát csak 
kísérletről beszélhetünk. Ez nem így van. Megfogalmazható úgy is, hogy az elrendelés szinte 
egyértelműen igazolja a meghiúsítást, ám nem kizárólag az elrendelés alapozhatja azt meg, 
tehát időközben ez a kezdeti szemlélet gyökeresen megváltozott. A Legfőbb Ügyészség 
gazdasági bűncselekményeket érintő 1997-ben kelt vizsgálati jelentése szerint számos olyan 
üggyel találkoztak, amelyben e fordulat befejezett alakzatát a bíróságok megállapították az 
egyszerűsített felszámolás elrendelésének hiányában is – mára már ezen koncepció mondható 
általánosnak.53 Például abban az esetben, ha az ügyvezető abszolút nem teljesíti 
kötelezettségeit, semmilyen iratot nem ad át a felszámolónak, a felszámolási eljárás 
technikailag tényleg lebonyolíthatatlan és a bíróság valami oknál fogva még sem rendeli el az 

                                                 
45 Szollár Pál: i. m. 469. o. 
46 Molnár Gábor: A csődbűntett elkövetési magatartásai, In: Ügyészek Lapja, 1994/1., 11. o. 
47 Varga Zoltán: i. m. 393. o. 
48 Gula József: i. m. 53. o. 
49 http://magyarorszag.hu 
50 Belovics Ervin – Molnár Gábor – Sinku Pál: Büntetőjog különös rész, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2005, 448. o. 
51 BH 1995. 555. számú eseti döntés, BH 1996. 516. számú eseti döntés, BH 1997. 471. számú eseti döntés 
52 BH 1997. 471. számú eseti döntés 
53 Tóth Mihály:Gazdasági bűnözés és bűncselekmények, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest 2000, 137. 
o. 
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egyszerűsített felszámolási eljárást, illetőleg az elrendelő végzés valami miatt nem jogerős, 
befejezett bűncselekmény elkövetése látszik megállapíthatónak.54 
Az egyszerűsített felszámolási eljáráshoz köti a bűncselekmény megvalósulását a BH 1996. 
516. szám alatt megjelent jogesetben a bíróság, amikor azt fejti ki, hogy a vádlott a 
rendelkezésre álló 30 napos (1997. augusztus 6-tól 45 napon belül)55 határidőn belül az 
adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget. A felszámoló az eljárást a vádlott 
magatartása folytán nem tudta lefolytatni, ezért került sor a bt. egyszerűsített felszámolási 
eljárásának az elrendelésére.56  A konkrét esetben azonban nagyon meg kell vizsgálni, hogy mit 
tett a cégvezető a felszámolás eredményes lefolytatása érdekében, és nem csak azt kell nézni, 
hogy a „kritikus” 45 napban mit csinált, illetve mit nem, hiszen bűnösség hiánya miatt nem 
valósulhat meg a felelősségre vonása. 
A vádiratok, illetve ítéletek szinte kivétel nélkül arról tanúskodnak, hogy a felszámolók 
viszonylag „türelmesek” a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek vezetőivel. A Cstv.-
ben előírt 45 napos határidőt követően több alkalommal is felszólítják őket, valamint gyakran 
élnek a Cstv. adta szankcionálási lehetőségekkel is annak érdekében, hogy a képviselők a 
kötelezettségeiknek tegyenek eleget. Majd amikor már a felszámolókat szorító két éves 
határidő is lejárni látszik, kérelmezik az egyszerűsített felszámolási eljárás lefolytatását. Az 
egyszerűsített felszámolási eljárás elrendelésének esetében a bíróság befejezett adminisztratív 
csődbűntett elkövetése miatt marasztalja el a vádlottakat.57  
A bírói gyakorlat szerint a tényállás eredménye az egyszerűsített felszámolási eljárás 
elrendelésén túl az is, ha a felszámolási eljárás lefolytatását jelentősen késlelteti az elkövető. Az 
eredmény tehát az eljárás sikeres lefolytatása vagy a felszámolás eredményének részben vagy 
egészben való meghiúsítása, az eljárás teljes vagy részleges, átmeneti vagy végleges 
megakadályozása.58 A BH 2003. 313. számú döntés szerint: A felszámolás eredményének 
meghiúsításával járó csődbűntett minden olyan esetben megvalósul, amikor az adós – a 
jogszabályban előírt kötelezettségeinek felróható elmulasztásával – jelentősen akadályozza, 
késlelteti, lehetetlenné teszi a felszámolási eljárás lefolytatását; az egyszerűsített felszámolásra 
történő áttérés feltételeinek a megléte nem mentesíti a felszámolás alatt álló gazdálkodó 
szervezet vezetőjét a jogszabályban előírt kötelezettségeinek a teljesítése alól. A terhelt azzal a 
magatartásával, hogy a felszámoláshoz szükséges iratanyagot nem megfelelő módon adta át a 
felszámolónak, a felszámolás eredményét meghiúsította. A felszámolás eredményének 
meghiúsítása akkor következik be, ha az adós – a keretrendelkezésben előírt –  
kötelezettségeinek elmulasztása folytán a bíróság nem jut a felszámoláshoz szükséges iratok 
birtokába, nem állnak rendelkezésére azok a beszámolók, bevallások, vagyonmérlegek, leltárok 
stb., amelyek alapján a gazdálkodó szervezet vagyonát felmérhesse, megnyugtatóan 
tisztázhassa. Ilyen helyzet kialakulása esetén az előzőekben írt feltételek mellett a Btk. 290. §-
ának (5) bekezdésében írt csődbűntett valamennyi tényállási eleme megvalósul az 
egyszerűsített felszámolási eljárás elrendelése nélkül is. Az egyszerűsített felszámolás 
elrendelése ugyanis nem törvényi tényállási eleme a szóban levő bűncselekménynek.59  
Nehezebb arra a kérdésre válaszolni, hogy mikor tekintsük a felszámolás eredményét részben 
meghiúsultnak? Részben meghiúsítottnak tekintendő a felszámolás eredménye, ha a 
befejezésre előírt határidőn belül a felszámolás végrehajtásának megkezdésére sem kerülhet 

                                                 
54 Szalainé Joánovits Krisztina: A csődbűntett egyes kérdéseiről, In: Büntetőjogi Tanulmányok IV., MTA, Veszprém 
2003, 252. o. 
55 Megállapította: 1997. évi XXVII. törvény 7. § (1) bekezdés. 
56 BH 1996. 516. számú eseti döntés. 
57 Szalainé Joánovits Krisztina: i. m. 244. o. 
58 Elek Balázs: i. m. 72. o. 
59 BH 2003. 313. számú eseti döntés. 
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sor.60 A gyakorlat kezdettől fogva hajlott arra, hogy részbeni meghiúsulást állapítson meg, ha a 
hitelezői kör egy részének kielégítése mellett, az adós magatartásának eredményeképpen más 
hitelezők kielégítésének esélyei tartósan vagy véglegesen csökkentek.61 Részleges a meghiúsítás 
akkor is, ha nem végleges, csupán átmeneti.62 Érdekes, ezzel nyilvánvalóan összefüggő kérdés 
az adminisztratív csődbűntett kísérletének problematikája, amelyet a következő fejezetben 
fejtek ki.  
 
4.3. Az adminisztratív csődbűntett szakaszainak boncolgatása 
 
A bűncselekmény csak a felszámolás elrendelését követően valósítható meg. Erre a 
felszámolást elrendelő végzés jogerőre emelkedésének napjától kerülhet sor. A cselekmény 
akkor válik befejezetté, ha a magatartásokkal okozati összefüggésben a felszámolás eredménye 
részben vagy egészben meghiúsul, akár a hitelezők csak bizonyos körének vonatkozásában.63 
Az az álláspont, hogy a tett az egyszerűsített felszámolás elrendelése után feltétlenül befejezett, 
előtte általában kísérlet, nem feltétlenül érvényesül. A baj nem annyira a gyakorlat ingadozása, 
sokkal inkább az, hogy a döntésekből sokszor nem ismerhető meg a megállapított stádiumra 
vonatkozó jogi álláspont indoka.64  
A „felszámolás eredménye” a jelenlegi tényállásban súlyos értelmezési gondokat vet fel. Mi 
ugyanis a felszámolás eredménye? Valószínűleg a hitelezők lehető legszélesebb körben történő, 
lehető legteljesebb kielégítése. A jelenlegi konstrukcióban megoldatlan a kísérlet problémaköre. 
Kísérletnek léteznie kéne, lévén vegyes mulasztásos bűncselekményről szó. Ám ez a következő 
kérdéseket veti fel. Az adós mulasztásának utólagos pótlása önként hárítja-e el az eredményt? 
Ha szakértő dolgozik az adós helyett, és nem tud minden adat birtokába jutni, teljes 
meghiúsítás kísérletéről van szó, vagy befejezett részbeni meghiúsításról? Egyáltalán a 
„részbeni meghiúsítás” a teljes meghiúsítás sui generis kísérlete?  
Tóthné Magyari Csilla két megoldási javaslatot vázol fel tanulmányában. Az egyik esetben az 
eredmény a felszámolás eredményes lefolytatása lenne. Ebben az esetben a teljes meghiúsítás az 
egyszerűsített felszámolással, a részbeni meghiúsítás eredménytelen bírsággal vagy szakértő 
igénybevételével lenne befejezett, kísérletről eredményes bírság esetén beszélhetnénk. A másik 
javaslat szerint az eredmény a felszámolási eljárás eredményes lefolytatása lenne. Minthogy a 
felszámolási eljárás akkor eredményes, ha nem kerül sor egyszerűsített felszámolásra, itt 
kísérletként lehetne értékelni minden olyan mulasztást, amely akadályozta ugyan a felszámolási 
eljárást, de – a felszámoló, illetve az általa igénybe vett szakértő közreműködése folytán, tehát 
az adós magatartásától függetlenül – mégsem vezetett az egyszerűsített felszámoláshoz.65 
A magatartás befejezettségét illetően egységesnek tűnik az a gyakorlat, hogy a kötelezettségek 
elmulasztása miatti egyszerűsített felszámolási eljárás elrendelésével befejezettnek tekintik a 
bűncselekményt. Felmerül annak vitatása, hogy vajon az egyszerűsített felszámolási eljárás 
elrendelését megelőzően hol van a határ a kísérlet és a befejezett bűncselekmény között. 
Abban az esetben, ha a felszámoló saját maga vagy szakértők bevonása útján pótoltatni tudja a 
mulasztást és a felszámolási eljárást le tudja folytatni, eredmény hiányában maximum a 
cselekmény kísérletéről beszélhetünk. Problémás az lehet, amikor a törvényi 45 napos 

                                                 
60 BH 1997. 471. számú eseti döntés. 
61 Tóth Mihály: i. m. 137. o. 
62 Belovics Ervin – Molnár Gábor –  Sinku Pál: i. m. 449. o. 
63 http://magyarorszag.hu. 
64 Tóth Mihály: i. m. 138. o. 
65 Tóthné Magyari Csilla: Töprengések a Btk. 290. § (5) bekezdése szerinti csődbűntettről, In: Ügyészek Lapja, 1996/1., 51-
57. o. 
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határidőt azzal a szándékkal nem veszi figyelembe a cégvezető, hogy „majd csak lesz 
valahogy”, ám még időben teljesíti kötelezettségeit.66  
Az utóbbi időben körvonalazódni látszik az a gyakorlat, mely szerint az adminisztratív 
csődbűntett a Cstv. 31. § (1) bekezdésben írt kötelezettségek teljesítésére előírt 45 napos 
határidők eredménytelen elteltét követő napon lép kísérleti szakba.67 Ugyanakkor befejezett 
bűncselekményben állapítható meg a bűnössége annak az ügyvezetőnek, aki a felszámolás 
elrendelésének napját követő például 43. napon közli a felszámolóval, hogy nem tud és nem is 
akar rendelkezésére bocsátani semmilyen iratot a felszámolás lefolytatásához. Ebben az 
esetben technikailag lebonyolíthatatlan a felszámolási eljárás, tehát az eredmény a magatartás 
következményeképpen be fog következni.68  
Befejezett részbeni meghiúsulásról akkor beszélhetünk, ha a csődbűntett alanyának 
együttműködési készsége teljesen hiányzik, s az említett 45 napos határidőt követően több hét 
ennek jegyében eltelik. Ha az alany legalább részbeni együttműködési készsége nem zárható ki, 
a bűncselekmény körülbelül egyéves késedelem esetén válik befejezetté.69 Ismert egy ezt 
megerősítő Legfelsőbb Bírósági döntés, mely azzal érvel, hogy a Cstv. 56. §-ának (2) bekezdése 
kétéves határidőt állapít meg a felszámolási eljárás befejezésére, így részbeni meghiúsulás 
befejezettségének megállapításához e határidő mintegy felének eltelte szükséges.70  
 
5. A csődbűntett elkövetőire vonatkozó tézisek és bűnösségük kérdése 
 
5.1. Alanyi kör 
 
A Btk. a felelősség pontos körének tisztázhatósága érdekében a 290. § és a 291. § kapcsán 
külön értelmező rendelkezésekkel vonja meg az alanyok körét. Eszerint: 
 
291/A. § (1) A 290. és a 291. §-ban meghatározott bűncselekményt tettesként az követi el, aki a 
gazdálkodó szervezet (adós) vagyonával vagy annak egy részével rendelkezni jogosult, akkor is, ha a 
fizetésképtelenség, a vagyon csökkenése a gazdálkodó szervezet (adós) vonatkozásában áll fenn, és a tettes a 
gazdálkodó szervezet (adós) hitelezőjének kielégítését hiúsítja meg. 
(2) Az (1) bekezdést akkor is alkalmazni kell, ha a vagyonnal történő rendelkezés alapjául szolgáló jogügylet 
érvénytelen.71 
 
A gazdálkodó szervezet és az adós fogalmát a Cstv. 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja pontosan 
meghatározza, míg a vagyon fogalmával a 3. § (1) bekezdés e) pont és a 4. § foglalkozik. A 
helyes értelmezéshez azonban alkalmanként nem nélkülözhető a gazdasági társaságokról szóló 
törvénynek a tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezéseinek ismerete sem. A speciális 
tevékenységet végző, működésüket külön törvényben rögzítő, gazdasági társasági formában 
működő szervezetekre72 a Cstv. a külön törvények rendelkezéseinek eltéréseivel 
alkalmazható.73 A vagyon feletti rendelkezési jogosultság rendszerint jogszabályon vagy 
szerződésen (alapító okiraton, alapszabályon, társasági szerződésen stb.) alapul, és csak akkor 
ruházható át, ha azt a létrehozáskor kikötötték, vagy erre jogszabály lehetőséget biztosít. 

                                                 
66 Szalainé Joánovits Krisztina: i. m. 252. o. 
67 Tóth Mihály: i. m. 138-139. o. 
68 Szalainé Joánovits Krisztina: i. m. 252. o. 
69 Tóth Mihály: i. m. 138-139. o. 
70 Legfelsőbb Bíróság Bfv. V. 1613/1997. 
71 Btk. 291/A. § 
72 Például: hitelintézetek, biztosító rt., biztosító szövetkezet, stb. 
73 http://meh.hu. 
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Szokás a rendelkezési jogosultság vizsgálatakor a gazdálkodó szervezeten belüli alanyokat, 
illetve a szervezeten kívüli alanyokat megkülönböztetni. A szervezeten belül csak az jogosult a 
vagyonnal való rendelkezésre, akit erre jogszabály, bírósági vagy más hatósági határozat vagy 
társasági szerződés kifejezetten felhatalmaz, ennek megfelelően különösen a gazdálkodó szervezet 
vezetője. Szervezeten kívüli vagyon feletti rendelkezési joga – meghatározott feltételek mellett – a 
vagyonfelügyelőnek és a felszámolónak lehet.  
A Btk.-ban szabályozott gazdasági bűncselekmények közül minden bizonnyal azon kevés 
kivétel közé sorolható a csődbűntett, amelynek elkövetését egyrészt az elkövető saját érdekei 
motiválják, másrészt e bűncselekmény kifejezetten a jogi személy ellen irányul, mivel sikeres 
megvalósítása a szervezet létének megszüntetésével egyenértékű. Ebben az értelemben a 
szervezet a csődbűntett „áldozatának” tekinthető, így – annak ellenére, hogy ebben az esetben 
is a jogi személy keretei között történő elkövetésről van szó – a szervezet szankcionálása nem 
indokolt. E bűncselekmény passzív alanyának – közvetlenül vagy közvetve – magát a jogi 
személyt kell tekinteni.74 Hasonló állásponton van Kis Norbert, aki szerint a társasági felelősségi 
modellekben általános jellegű kritérium a jogi személy érdekében történő cselekvés. Így 
amennyiben például a pénzügyi visszaéléseket bár a jogi személy nevében, de annak 
hátrányára, azt csődbe hajtva végzik el, a szervezet büntethetősége nem indokolt.75 
Világos tehát, hogy e bűncselekménynek speciális alanya van: tettese csak a Cstv. fogalomköre 
szerinti gazdálkodó szervezetnél olyan funkciót betöltő személy lehet, aki az adott szervezet 
vagyonával aktuálisan jogosult rendelkezni. A helyzet látszólagos egyértelműsége ellenére az 
alanyok körét illetően számos probléma vetődik fel.76 
 
5.1.1. Az értelmező rendelkezés elemzése 
 
Az  idézett értelmező rendelkezés (291/A. §) globálisan utal a 290. §-ra, vélhetnénk, hogy az 
alanyok 291/A. §-ban említett köre azonos mind az (1), mind a (3), mind pedig az (5) 
bekezdésben szabályozott esetben, s a kérdés értelmezésre sem szorul.  
Az (5) bekezdéses csődbűntett vonatkozásában az alanyi kör meghatározásában rendkívül 
tanulságos a BH 1996. 187. számon közzétett eseti döntés. A döntésben a Legfelsőbb Bíróság 
akként foglal állást, hogy az adminisztratív csődbűntett elkövetője csak a társaság 
üzletvezetésére és képviseletére egyaránt jogosult személy lehet, függetlenül attól, hogy esetleg 
másnak is van a vagyon feletti rendelkezésre jogosultsága. A bíróság úgy foglalt állást a 
kérdésben, hogy az adminisztratív csődbűntett nem a vagyon elvonásával valósul meg, hanem 
a bűncselekményt az követi el, aki a felszámolás elrendelését követően a jogszabályban előírt 
beszámolási, leltárkészítési vagy egyéb tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel 
a felszámolás eredményét részben vagy egészben meghiúsítja. A bíróság felmentette azt a 
személyt, akinek a vagyonnal egy részével való rendelkezési jogosultsága volt ugyan, de nem 
képviselte a társaságot. A társaság üzletvezetésére és képviseletére a társasági szerződés és a 
cégbírósági bejegyzés egyaránt a terhelt társát jogosította fel. Ilyen ténybeli helyzetben – a Btk. 
290. §-a (5) bekezdésének és a Cstv. 3. §-a d) pontjának az egybevetésével – a törvényi 
tényállásban meghatározott elkövetési magatartás esetében kizárólag ő lehetett volna a 
felszámolás eredményének meghiúsításával járó csődbűntett alanya.77 A döntéssel 
kapcsolatban Tóth Mihály megjegyzi: kétségtelen, hogy a képviselő és üzletvezető egyben 
vagyonkezelő is, a vagyonkezelő azonban nem feltétlenül vezető. Ám az is biztos, hogy a Btk. 

                                                 
74 Sántha Ferenc: i. m. 105. o. 
75 Kis Norbert: Válaszutak az európai büntetőjogok bűnösségi elméleteiben és dogmatikájában, In: Doktori Értekezés 2002, 
161-162. o. 
76 Tóth Mihály: i. m. 140-141. o. 
77 BH 1996. 187. számú eseti döntés. 
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nem az üzletvezetéshez, hanem a vagyonkezeléshez kötötte a speciális alanyiságot. A döntés 
tehát – logikus volta ellenére – egyáltalán nem következik az egyértelműen ezzel ellentétes 
szabályozásból, és csupán remélhetjük, hogy a társaságok esetében vagyonkezelői és 
képviseleti jogosultság nem válik olyan mértékben el egymástól, hogy ez tartós gyakorlati 
konfliktust okozzon.78 Álláspontja szerint a 291/A. §-nak csupán a csődbűntett (1) és (3) 
bekezdésére kellene vonatkoznia, hiszen itt van szó kifejezett vagyoni rendelkezésről. Az (5) 
bekezdésben szabályozott fordulatnak ezzel szemben éppen az a lényege, hogy nem vagyoni 
rendelkezéssel vagy annak elmulasztásával, hanem számviteli mulasztásokkal valósul meg. 
Nézete szerint hibás lépés volt a speciális alanyok körét e fordulatra is kiterjeszteni, és talán 
jobb lenne ha nem a bírói gyakorlat kerülné ki az alkalmatlannak vélt jogszabályokat, hanem a 
törvényhozás vonná le a szövegezési hibák konzekvenciáit..79 
 
5.1.2. Alannyá minősülés kérdései 
 
Fontos kiemelni, hogy az alannyá minősülés szempontjából döntő, hogy az elkövetés 
időpontjában álljon fenn fedezetelvonó, illetve csalárd bukásban megtestesülő csődbűntettnél 
a vagyonnal való rendelkezési jogosultság, illetőleg az adminisztratív csődbűntett esetében az 
üzletvezetési és képviseleti jogosultság.80 
A fentieket támasztja alá az a Legfelsőbb Bírósági döntés is, mely szerint az ügyvezetői 
tisztségről a felszámolás elrendelése előtt lemondott személy nem tekinthető a kft. vagyonával 
rendelkezni jogosult vezető tisztségviselőjének, így nem lehet a csődbűntett alanya. 
Mindezekből következően tehát az ügyben jogerős határozatot hozó bíróságok megsértették a 
büntető anyagi jog szabályait akkor, amikor a terhelt büntetőjogi felelősségét a terhére rótt 
bűncselekményben megállapították, és ezért büntetőjogi intézkedést alkalmaztak vele 
szemben.81 Ezzel kapcsolatos egy győri eset is, melyben a vádlott a kft. többségi tulajdonosa 
volt, de üzletvezetésre, ügyvezetői feladatok ellátására jogosítvánnyal nem rendelkezett. A 
cégbíróság által kiállított fénymásolat szerint a vádlott aláírási címpéldányt sem nyújtott be a 
cégiratokhoz, ellenben volt egy személy, aki cégjegyzésre jogosult ügyvezetőként járt el a kft. 
nevében – megbízási szerződés alapján végezte ezt a tevékenységet. Tehát az adminisztratív 
csődbűntett alanya a vádlott nem lehetett, hiszen a felszámolás kezdő időpontjában nem volt 
ügyvezetője a felszámolás alatt álló kft.-nek.82  
Ám azt meg kell jegyezni, hogy a Cstv. 33. § (1) bekezdés értelmében a felszámolóval való 
együttműködésre az az ügyvezető is köteles, aki a felszámolási eljárás időpontjában már nem 
áll az adós céggel munkaviszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó egyéb jogviszonyban, 
tagsági viszonyban vagy vezetői tisztségviselői minősége megszűnt, hiszen kötelezettségeinek 
elmulasztása vagy valótlan adatok közlése esetén meg is bírságolható.83 
Adminisztratív csődbűntettként értékelte azonban a bíróság annak a gazdálkodó szervezetnek 
képviseletre és vagyonkezelésre egyaránt feljogosított vezető tisztségviselőjének tettét, akinek a 
felszámolás elrendelésekor ugyan már megszűnt a vezető tisztségviselői megbízatása, de aki az 
e tisztséggel járó teendőit a társaság többi tagjának tudtával és beleegyezésével mintegy két 
éven át továbbra is ellátta. A bíróság e tényt úgy ítélte meg, hogy az érintett felek szerződési 
akaratukat – amely a Ptk. 216. § (1) bekezdésében szabályozott megbízásra irányult – ráutaló 
magatartással juttatták kifejezésre. Így a terhelt azon magatartását, hogy a felszámolás 

                                                 
78 Tóth Mihály: i. m. 141. o. 
79 Tóth Mihály: i. m. 144. o. 
80 Szalainé Joánovits Krisztina: i. m. 249. o. 
81 Legfelsőbb Bíróság Bfv. I. 1392/1996. 
82 Győri Városi Bíróság B. 475/1997. 
83 Cstv. 33. § (1) bekezdés. 
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elrendelése után – éppen arra hivatkozással, hogy már nem tölti be az ügyvezetői tisztséget – 
nem működött együtt a felszámolóval, a határidőn belül nem tett eleget adatszolgáltatási 
kötelezettségének, a bíróság a csődbűntettként értékelte.84 
 
5.1.3. A felszámoló felelősségének dilemmái 
 
A korábban említett szervezeten kívüli személyek, elsősorban a felszámoló, mint lehetséges 
alany, problémaköre sem elhanyagolandó. A kérdést azért érdemes hangsúlyozni, mert ezt 
olykor maguk a felszámolók is kétségbe vonják. A BH 1997. 364. számon közétett eseti döntés 
szerint a bíróság a következőket fogalmazta meg: A Cstv. meghatározza a bíróság által 
kirendelt felszámoló feladatait, jogait és kötelezettségeit. Tévesen érvel azonban a felszámoló 
akkor, amikor azt állítja, hogy a Cstv. nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely a felszámoló 
számára könyvelési, könyvvezetési kötelezettséget ír elő. Sem a Cstv.-ből, sem a felszámoló 
jogállását meghatározó egyéb szabályokból nem vonható le olyan következtetés, hogy a 
felszámoló csupán a könyvvezetés feltételeinek a megteremtéséről köteles gondoskodni. A 
felszámolói névjegyzékbe való felvételre pályázó felszámolónak számolnia kell azzal: minden, a 
törvényben előírt feladatot teljesítenie kell, s ennek megfelelően kell tevékenységét 
megszerveznie, tagjait, alkalmazottait megválasztania.85 Ezeknek a jogszabályban előírt 
kötelezettségeknek az elhanyagolása, elmulasztása szintén részben vagy egészben 
meghiúsíthatja a felszámolás eredményét, illetve a hitelezők kielégítését.  
A BH 1999. 329. számú döntés megfogalmazása szerint: a felszámolónak a felszámolási eljárás 
tartama alatt bármikor joga van – a feltételek fennállása esetén – kérni a bíróságtól az 
egyszerűsített felszámolási eljárásra való áttérés elrendelését. Ha úgy látja, hogy nincs remény 
arra, hogy a felszámolás alatt lévő adós a kötelezettségeit teljesítse, kérnie kell az egyszerűsített 
felszámolás elrendelését. Amennyiben a felszámoló a hitelezők érdekét veszélyeztetve látja, 
azonnal köteles a szükséges intézkedéseket megtenni. Míg ha ebben bűnös mulasztása terheli, 
egy sorban felel az adós ügyvezetőjével a csődbűntett tényállásának elkövetése miatt.86 
A vagyonkimentő adóssal egy sorban, azzal társtettességben felel a fedezetelvonó csődbűntett 
elkövetése miatt a felszámoló, ha bizonyos Cstv.-ben írt kötelezettségeinek szándékosan nem 
tesz eleget. A hitelezői követelések alól való kibújásnak egyik formája a gazdasági társaság 
vagyonának egy másik társaságba történő többé-kevésbé jól leplezett, illegális átvétele. A 
hitelezői érdekek kellő védelme érdekében maga a Cstv. írja elő a jogszabályellenes 
vagyonkimentés esetére a felszámoló kötelező fellépését. Ezen kívül bíróság előtt köteles 
megtámadni az egy éven belül és azt követően kötött ingyenes elidegenítést vagy 
kötelezettségvállalást tartalmazó, feltűnően aránytalan vagy egyéb a hitelezők kijátszását 
szolgáló szerződét.87  
Amikor a felszámoló az adós vagyontárgyát eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik, 
illetve ha az adós vagyonának értékesítéséből befolyt pénzt saját célra használja fel, akkor e 
cselekmények kimeríthetik a fedezetelvonó csődbűntett egyik elkövetési magatartását, mivel a 
hitelező kielégítési alapját csökkentik. A fedezetelvonó csődbűntett megvalósulása azonban 
csupán látszólagos. Eredményét tekintve igaz is lehet ez a következtetés, elkövetési 
magatartását illetően azonban kevésbé, míg az elkövető szándékát illetően – miután önös 
érdekeinek kielégítését kívánja elérni – már egyáltalán nem. Többen úgy foglalnak állást, hogy a 
csődbűntett elkövetői minden további nélkül lehetnek a felszámolók, ám – Kereszty Béla szerint 
– ez így generálisan nem fogadható el, ugyanis a csődbűncselekmények csak gazdasági 

                                                 
84 Diós Erzsébet: i. m. 43-44. o. 
85 BH 1997. 364. számú eseti döntés. 
86 BH 1999. 329. számú eseti döntés. 
87 Cstv. 54. § 
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tevékenység körében követhetők el. Ha a felszámoló működése ennek a kritériumnak 
megfelel, helytálló a megállapítás, ellenkező esetben azonban felmerülhet más bűncselekmény 
megvalósulása.88 
 
5.1.4. Az alanyok körét szabályozó és az elkövetési magatartások büntethetőségét 
körülhatároló rendelkezés együttes értelmezésének nehézségei 
 
Olykor értelmezési gondot okoz az alanyok körét szabályozó 291/A. § és az elkövetési 
magatartások büntethetőségét körülhatároló 290. § (6) bekezdésének89 (látszólagos) 
ellentmondása is. Az egyik ügyben egy kft. ügyvezetője a fizetésképtelenségére tekintettel 
elrendelt felszámolási eljárás megkezdése után, a felszámoló tudta nélkül értékesített három, a 
felszámolási eljárás előtt vásárolt tehergépkocsit. A városi ügyészség az eredetileg csődbűntett 
miatt indult eljárásban a következőket fejtette ki: a felszámolás elrendelését követően nem 
lehet a fedezetelvonó csődbűntettet az adós cég ügyvezetőjének terhére megállapítani, olyan 
ügyletek tekintetében, melyeket a felszámolás elrendelése után köt. Ugyanis ilyenkor már nem 
jogosult a vagyonnal rendelkezni, tehát nem lehet alanya a csődbűntett fenti alakzatának. 
Cselekménye azonban vagyon elleni bűncselekményként, jelen esetben csalásként értékelhető, 
hiszen megtévesztette a vele szerződő kft.-t, mert nem közölte, hogy cége felszámolás alatt áll, 
és így ő nem jogosult eljárni. Ezzel pedig kárt okozott a cég hitelezőinek.90 Az idézett álláspont 
feltehetően azon a jogi irodalomban hangot kapott nézeten alapul, mely szerint, ha olyan 
személy rendelkezik az adós vagyonával, akinek erre semmilyen jogcíme nincs, és jogellenesen 
csökkenti a vagyont, ez esetben vagyon elleni bűncselekmény állapítható meg.91 Szabó Eszter 
nézete szerint – mely a fent említett ügyészi állásfoglalást támasztja alá – a felszámolási eljárás 
során a Btk. 290. § (1) vagy (3) bekezdés szerinti bűncselekményt a felszámoló követheti el 
elsősorban.92 A fenti ügyben vagyon elleni bűncselekményt mégsem állapítottak meg, a tettet 
csődbűntett keretei között értékelték.93 Abban az esetben, ha a cselekményt vagyon elleni 
bűncselekményként értékelnénk, le lehetne szűkíteni a fedezetelvonó csődbűntett elkövetőinek 
körét a felszámoló személyére. A jogalkotó pedig nem valószínű, hogy csupán erre a szűk 
körre vonatkozóan fogalmazta volna meg a törvényi tényállást.94  
A BH 1998. 322. számú döntésben megfogalmazottak szerint  szintén csődbűntettet követ el a 
betéti társaság üzletvezetésre és képviseletre jogosult tagja, aki a betéti társaság 
fizetésképtelenségének megállapítása és a felszámolásának elrendelése után a társaság 
tulajdonában álló tehergépkocsit eladja, de a vételárat nem bocsátja a felszámoló 
rendelkezésére, és ezáltal a hitelezői igények kielégítését részben meghiúsítja.95  
Egy másik ügyben a bíróság a felszámolás alatt álló gazdasági társaság vezetőjét adminisztratív 
csődbűntett és csalás miatt ítélte el, mert egyrészt sorozatos felszólítások ellenére nem adott át 
a felszámoló részére iratokat, másrészt az eljárás megindítását követően – jogosultságának 
hiányát elhallgatva – eladta a társaság autóját egy magánszemélynek.96 Álláspontom szerint, ha 
a gyakorlat a csődbűntettkénti minősítést tekinti általánosnak, az utóbbi ügyben a 
fedezetelvonó csődbűntettkénti értékelés lett volna helyes. Ennek okát abban látom, hogy 

                                                 
88 Kereszty Béla: A „csődgondnok” büntetőjogi felelőssége, In: Belügyi Szemle, 2002/10., 23. o. 
89 Az (1)-(5) bekezdésben meghatározott cselekmény akkor büntethető, ha a csődeljárást vagy a felszámolási eljárást 
megindították, illetve a felszámolási eljárás a kötelező kérés elmulasztása miatt maradt el. [Btk. 290. § (6) bekezdés] 
90 Miskolci Városi Ügyészség B. 1619/1997. 
91 Molnár Gábor:  A csődbűntett, In: Ügyészek Lapja, 1994/3., 49. o. 
92 Szabó Eszter: A csődbűntett alanyai, In: Ügyészek Lapja, 1997/6., 57. o. 
93 Legfőbb Ügyészség Nf. 1632/1997.  
94 Szalainé Joánovits Krisztina: i. m. 247. o. 
95 BH 1998. 322. számú eseti döntés. 
96 Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság B. XV. 1538/1996.  
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kialakult egy olyan sajátos helyzet, hogy az adós nem teljesíti a meghatározott kötelezettségeit, 
ezáltal megvalósítja az adminisztratív csődbűntett bűntettét. Azonban, nem csupán a 
felszámolás eredményes lefolytatását hiúsítja meg, hanem a hitelezők tényleges vagyoni 
sérelmét is előidézi, mert a kielégítésükre szolgáló vagyont tovább csökkenti. Magatartásával az 
eredetileg fennállott jogtárgysérelmet tovább fokozza. Tehát a már megvalósított 
adminisztratív csődbűntett mellett a fedezetelvonó csődbűntett valamelyik fordulatát is 
kimeríti. Miután az előbbi bűntett 3 évig, az utóbbi pedig 5 évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő, csak a súlyosabb jogtárgysértést megvalósító fedezetelvonó csődbűntett 
bűntetteként értékelendő a cselekmény, az adminisztratív csődbűntett pedig ebbe beleolvad és 
a büntetés kiszabását befolyásolhatja.97 
Az nem vitatható, hogy a Cstv. 34. § (2) bekezdése alapján a felszámolás kezdő időpontjától a 
gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatot csak a felszámoló tehet. Ebből 
valóban az derülhet ki, hogy a felszámolási eljárás elrendelését követően csődbűntett alapját 
képező cselekményt az adós képviselője már nem követhet el, e bűncselekménynek ekkor már 
csak a felszámoló lehet alanya, hiszen az adós rendelkezési jogosultsága megszűnt. Ám ha ezt 
valóban elfogadnánk, csődbűntettet kizárólag a felszámoló követhetne el – hiszen az adós 
rendelkezési jogosultsága megszűnt, és ráadásul a 291/A. § sem különböztet az egyes 
fordulatok potenciális alanyainak szabályozásánál. Pontosan így vélekedik Kővári Elvira, aki 
tanulmányában kifejti, hogy a Btk. 290. § (5) bekezdésében szabályozott elkövetési magatartás 
alanya eltér a csődbűntett többi alakzatának elkövetői körétől. Ugyanis – írja a szerző – miután 
megkezdődik a felszámolási eljárás, nem a társaság vezető tisztségviselőjének, hanem a 
felszámolónak van szerepe. A Cstv.98 rendelkezései szerint nem lehet felszámoló az, aki maga 
az adós tulajdonosa vagy hitelezője, továbbá ezek vezető tisztségviselője vagy közeli 
hozzátartozója stb.99 A gyakorlat azonban mást mutat Tóth Mihály úgy véli, nincs ok ennek 
megváltoztatására, tehát el kell viselnünk a jogalkotás pontatlanságát.100 
Felvethető az is, hogy a tulajdonosi jogok a felszámolás kezdő időpontjától nem szűnnek meg 
teljesen, s e jogosultságok között lehet olyan is, amely bizonyos értelemben a vagyonnal való 
rendelkezés, vagy annak előkészítése körébe vonható. Mondhatnánk tehát azt is, hogy nem 
szűnik meg a felszámolás megindulásával az adós teljes rendelkezési joga, s így – elvileg – a 
csődbűntett valamennyi fordulatának alanya lehet.101 
 
5.1.5. Névleges ügyvezetés 
 
Igen gyakori védekezés az adminisztratív csődbűntett miatt megvádoltak körében, hogy ők 
csak névleg voltak ügyvezetők nem ritka az, hogy ez a probléma egy házasság felbontását 
követően kerül előtérbe, amikor például a családi betéti társaságban beltag feleség lesz 
megvádolva a csődbűntett elkövetésével, aki egyébként soha semmit nem intézett a céggel 
kapcsolatban és abban bízott, hogy a felszámolási eljárás során is eljár a korábbi házastársa. 
Ilyen védekezés esetén a Btk. 291/A. §-ból szükséges kiindulni. A Btk. 291/A. § (2) bekezdése 
értelmében tettesként vonható felelősségre az a vagyonnal jogilag ténylegesen rendelkezni 
jogosult személy, aki a vagyonnal történő rendelkezés jogát jogellenesen ruházta át másra. Az a 
személy tehát, aki a cégbírósági bejegyzés szerint a cég ügyvezetője, képviselője, a felszámolási 
eljárás során kötelezettségei teljesítése alól nem mentesülhet pusztán azért, mert korábban 
bármilyen okból a cég vezetését másra átruházta. Aki vállalja azt, hogy úgymond, csak névleg 

                                                 
97 Belovics Ervin – Molnár Gábor –  Sinku Pál: i. m. 451. o. 
98 Cstv 27/A. § (4) bekezdés. 
99 Kővári Elvira: In: htpp://jogiforum.hu. 
100 Tóth Mihály: i. m. 144. o. 
101 Tóth Mihály: i. m. 145. o. 
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legyen vezetője a társaságnak, a felszámolási eljárás során a kötelessége ugyanúgy fennáll, 
mintha nem csak névleg lett volna ügyvezető. Az ő vonatkozásában is megállapítható az, hogy 
szándékosan elmulasztotta az együttműködési kötelezettséget, és ezáltal a felszámolási eljárás 
lefolytatását jelentősen késlelteti.102 Az, aki pedig a vagyonnal tényleg rendelkezett, szintén 
felel. Ennek oka az, hogy ha a vagyonnal rendelkezni jogosult személy „megbízás” alapján 
jogellenesen csökkeneti a gazdálkodó szervezet vagyonát. Noha a vagyonnal történő 
rendelkezés átruházása érvénytelen, az értelmező rendelkezés (2) bekezdése alapján a 
csődbűntett tettesévé válik – mivel a Btk. rendelkezése folytán az érvénytelen megbízás alapján 
eljáró személy a csődbűncselekmény tettese.103 
 
5.2. Szubjektív tényállási elemek 
 
A bűnösségre rátérve, a bűncselekmény valamennyi fordulata csak szándékosan követhető el, s a 
szándéknak valamennyi változat esetében az eredményre is ki kell terjednie, az elkövető 
tudatának át kell fognia a bűntett valamennyi lényeges elemét. 
Az (1) bekezdésben szabályozott csődbűntett esetében az elkövető tudata átfogja:104 

Saját fizetésképtelenségét; azt, hogy adósságai vannak és megmaradt, valamint ezután 
esetleg befolyó vagyonából hitelezőit kell kielégítenie; azt, hogy vagyonmentő tetteivel 
hitelezői kielégítését legalább részben meghiúsítja; ennek ellenére e következményt 
kifejezetten kívánja, vagy közömbös iránta. 

A Btk.-ban e bekezdést illetően nincs célzatra utaló kifejezés, és a tényállás szerkezetéből sem 
lehet olyan következtetést levonni, hogy a törvényhozó ki kívánta zárni az eshetőleges 
szándékú elkövetést. Ezért ezt a cselekményt mind egyenes szándékkal, mind eshetőleges szándékkal 
meg lehet valósítani.105  
A (3) bekezdés esetében az elkövető tisztában van vele, hogy:106 

Az (1) bekezdésben felsorolt, általa elkövetett magatartások (valamelyike) okozta 
fizetésképtelenségét, vagy annak látszatát, tehát a fizetésképtelenség nem eredménye, 
hanem következménye az elkövetési magatartásnak, sőt mindezt kifejezetten a hitelezői 
igények legalább részbeni meghiúsítása céljából tette. 

A csalárd bukásként jellemzett alakzat Tóth Mihály megítélése szerint csak egyenes szándékkal 
követhető el, hiszen az elkövető célzatosan cselekszik, mivel a fizetésképtelenség előidézése, 
de különösképpen annak látszatának keltése azt a célt szolgálja, hogy az adós mentesüljön a 
hitelezői követelések alól, vagy a még meglévő vagyonát különböző manipulációkkal a 
hitelezők elől elvonja. Álláspontja inkább a szöveg logikai elemzésén, mint a Btk. teljesen 
egyértelműnek nem tekinthető szövegén alapul.  
Molnár Gábor ezzel ellentétes koncepciót képvisel. A (3) bekezdés esetén nézete szerint a tettes 
azzal van tisztában, hogy:107 

Fizetésképtelenné válását, vagy annak látszatát tényállásszerű magatartásával idézi elő, és 
a szándéka kiterjed az eredményre, azaz a hitelezők kielégítésének meghiúsítására, mert 
azt kívánja vagy közömbös iránta. 

Varga Zoltán szemlélete szerint, aligha vonható kétségbe, hogy a (3) bekezdésben szabályozott 
csődbűntett célzatosságot fogalmaz meg, ezért kizárólag egyenes szándékkal követhető el. Az (1) 
bekezdés a)-d) pontjában írt elkövetési magatartások behatóbb vizsgálata révén még 

                                                 
102 Elek Balázs: i. m. 74. o. 
103 Varga Zoltán: i. m. 391. o. 
104 Tóth Mihály: i. m. 146. o. 
105 Szollár Pál: i. m. 469. o. 
106 Tóth Mihály: i. m. 146. o. 
107 Belovics Ervin – Molnár Gábor – Sinku Pál: i. m. 450. o. 
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egyértelműbbé válik a célzatos elkövetés, hiszen az elkövetési magatartások egyértelműen és 
jól felismerhetően olyan megtévesztő magatartásokat fogalmaznak meg többségében, amelyek 
a hitelezői igények kielégítésének meghiúsítását célozzák.108  
Az (5) bekezdés szándékos mulasztásos bűncselekményt fogalmaz meg. A csődbűntett e 
fordulata mind egyenes, mind eshetőleges szándékkal elkövethető. Az elkövető tisztában van azzal, 
hogy:109 

A felszámolást elrendelték; beszámolási, leltárkészítési vagy egyéb tájékoztatási 
kötelezettség terheli; ezek nem teljesítésével, illetve szándékos elmulasztásával a 
felszámolás eredményét részben vagy egészben meghiúsítja, tehát előre látja 
magatartásának a következményeit. 

Ebben a bekezdésben olvasható magatartásnál azt fontos kiemelni, hogy a szándékosságnak a 
mulasztásban megnyilvánuló tetten és az eredményen kívül a kettő közötti okozati 
összefüggésre is ki kell terjednie.110 A szoros okozati összefüggés hiánya – a felszámoló nem 
szakszerű eljárása vagy objektív körülmények közrehatása – kizárhatja a bűncselekmény 
megállapítását.111 Objektív okok akadályozására kitűnő példa a vádlott rossz egészségügyi 
állapota, betegségére, kórházi kezelésére történő hivatkozás. E védekezés kapcsán valóban 
megállapítható, hogy hiányzik a bűnösség, feltéve, ha a mentesüléshez egy igen hosszú, ágyhoz 
kötött betegség vezetett, mivel a gazdálkodó szervezet vezetője a szükséges iratokat a 
felszámolás kezdő időpontját követő 45 napon belül köteles átadni a felszámolónak. A 
betegségről, a késlekedésről, a kötelezettség teljesítésének várható időpontjáról a „beteg” 
köteles értesíteni a felszámolót, hiszen ennek elmaradása a bűnösség megállapításához 
vezethet.112 Előfordul, hogy az adós cég vezetője még bízik abban, hogy a hitelezőkkel 
megegyezik, velük egyezséget köt, és ezért nem fog hozzá valamelyik kötelezettségének 
teljesítéséhez. A Cstv. 41. § (1) bekezdése szerint a felszámolási eljárásban egyezségkötésnek 
bármikor helye lehetséges. Abban az esetben, ha az adós cég vezetője a felszámolót 
tájékoztatja az egyezségkötési kísérletről, akkor hiányzik a bűnösség, és a cégvezető nem 
vonható felelősségre. Amennyiben a cégvezető úgy kezd az egyezségi tárgyalásokba, hogy az 
vagy sikerül vagy nem, ha sikerül, akkor nincs felszámolás, ha nem sikerül, akkor azt le kell 
folytatni, azonban az jelentősen elhúzódik, akkor a felszámoló tájékoztatása hiányában az 
eshetőleges szándék megállapítható.113  
 
6. Elhatárolási fejtegetések 
 
A csődbűntett meglehetősen összetett és bonyolult szerkezetű diszpozíció, amely magába 
foglal olyan elemeket is, amelyek adott esetben tényállási elemei lehetnek más 
bűncselekményeknek is. 
 

                                                 
108 Varga Zoltán: i. m. 398. o. 
109 Varga Zoltán: i.m. 398. o. 
110 Szollár Pál: i. m. 471. o. 
111 Varga Zoltán: i. m. 398. o. 
112 Elek Balázs: i. m. 75. o. 
113 Szalainé Joánovits Krisztina: i. m. 250. o. 
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6. 1. A számvitel rendjének megsértése114  
 
Leggyakrabban az adminisztratív csődbűntett tényállását a Btk. 289. §-ban szereplő 
bűncselekménytől indokolt elhatárolni, hiszen ott is bizonyos számviteli szabálytalanságok 
vezetnek büntetőjogilag releváns eredményhez. 
Az elkülönítés szempontjai:115  
Jogi tárgy 
A számviteli előírások törvényes rendje, a korrekt piaci információkhoz fűződő érdeket védi a 
számvitel rendjének megsértése, míg a felszámolási eljárás eredményes lefolytatása, illetve a 
hitelezők érdeke a csőd- és felszámolási eljárás eredményes lefolytatása révén az adminisztratív 
csődbűntett védendő köre. 
Eredmény 
Az elkövetési magatartásnak a vagyoni helyzet áttekintésének vagy az ellenőrzésnek a 
megnehezítését kell eredményeznie a számvitel rendjének megsértése megvalósulása esetén, 
míglen a kötelességszegő magatartásnak a felszámolás eredményét kell részben vagy egészben 
meghiúsítania az adminisztratív csődbűntett tényállásánál. 
Elkövetési idő 
A számvitel rendjének megsértése vétségét csak a csőd- és felszámolási eljárás elrendelése előtt 
lehet elkövetni, miközben az adminisztratív csődbűntett bűntetténél a felszámolás elrendelését 
követően kell a mulasztásnak bekövetkeznie. 
Alany 
A számviteli törvény (továbbiakban: Számv. tv.) hatálya alá tartozó szervezetek és személyek 
lehetnek a számvitel rendjének megsértése bűncselekmény alanyai. Az adminisztratív 
csődbűntett alanya leegyszerűsítve az a személy, aki a gazdálkodó szervezet vagyonával vagy 
annak egy részével rendelkezni jogosult. 
A Számv. tv. és a Cstv. kapcsolatának – e két cselekmény kapcsán felmerülő – vizsgálata során 
megállapítható, hogy a Számv. tv. alapján a számvitel rendjének megsértése folyamatában 
rendszeresen felméri a működő vagyont és a gazdálkodás folytatásának elve érvényesül. Egy 
kritikus pillanatot, rövid folyamatot szabályoz az adminisztratív csődbűntett esetében a Cstv. 
akkor, ha a gazdálkodó szervezet nem tudja fenntartani, nem tudja folytatni, illetve nem 
kívánja folytatni a tevékenységét.116 
A Legfőbb Ügyészség vizsgálati jelentése szerint országos viszonylatban a legeltérőbb jogi 
megoldások a számvitel rendjének megsértése (2002. IV. 01. előtt számviteli fegyelem 
megsértése, megállapította: 2001. évi CXXI. törvény 56. §) és az adminisztratív csődbűntett 
anyagi halmazatának a megítélésekor születtek. A tipikus tényállás szerint az elkövető 
magatartása nem csupán a gazdálkodó szervezet vagyoni helyzete áttekintésének, 
ellenőrzésének a megnehezítésére alkalmas, de egyszersmind lehetetlenné válik a Cstv.-ben 
előírt felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetre vonatkozó kötelezettség teljesítése is. A 
cselekményt bűnhalmazatként értékelik Zala megyében és Győr-Moson-Sopron megyében is, 
de ezt a gyakorlatot követte több városi ügyészség és bíróság is. Ezzel szemben a budapesti 
kerületi ügyészségek és a PKKB kizárólag a számviteli fegyelem megsértését, míg a debreceni 
városi bíróság és ügyészségek a felszámolás eredményének meghiúsulásával járó csődbűntettet 
látta megállapíthatónak.117 

                                                 
114 Btk. 289. § 
115 Szalainé Joánovits Krisztina: i. m. 256. o. 
116 Erős József – Orosz Sándor: Csődtörvény és a kapcsolódó jogszabályok, PM-VERZIÁL Budapest 1992, 107. o. 
117 Tóth Mihály: Újabb szempontok a gazdasági bűncselekmények értelmezéséhez, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó 
Kft., Budapest 1998, 35. o. 
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E két bűncselekmény elhatárolása azért okozhat gondot, mert a számvitel rendje 
megsértésének elkövetése – egyes esetekben – eleve kizárhatja, hogy a gazdálkodó szervezet 
vezetője a Cstv.-ben írt kötelezettségeit teljesíthesse. Ha a gazdálkodó már e (korábbi) 
tevékenysége során megszegi a reá irányadó számviteli szabályokat és ezáltal olyan helyzetet 
teremt, amelyben gazdálkodásának utólagos rekonstruálása, a mulasztások pótlása nem 
lehetséges118, e körülmény utóbb a Cstv. 31. §-ában írt valamennyi kötelezettség teljesítését 
eleve kizárhatja. A már elkövetett bűncselekmény folytán képtelen lehet arra, hogy a 
felszámolási eljárásban előírt kötelezettségeit teljesítse. Ebben az esetben – bűnösség 
hiányában – csak a számvitel rendjének megsértéséért tartozhat felelősséggel és az 
adminisztratív csődbűntett büntetlen utócselekményként értékelendő.119 
Legtöbbnyire azonban az fordul elő, hogy a gazdálkodó magatartása kimeríti a számvitel 
rendje megsértésének tényállását, az így teremtett objektív helyzet azonban nem teszi eleve 
kizárttá a Cstv.-ben előírt kötelezettségek teljesítését. A csődbűntett és azzal bűnhalmazatban a 
számviteli fegyelem megsértésének vétsége (a számvitel rendjének megsértése) valósul meg, ha 
a cégjegyzésre jogosult képviselő a felszámolási eljárásban a bíróság kötelező határozata 
ellenére nem tesz eleget az adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettségének.120 Tóth Mihály azt 
írja, hogy konkrét ügyben a felszámolási eljárás előtt és után bekövetkezett számviteli 
szabályszegések időben és térben jól elkülöníthetőek, tehát a látszólagos alaki halmazat mellett 
teszi le voksát e cselekmény kapcsán, míg az anyagi halmazatot elképzelhetőnek tartja.121  
Varga Zoltán úgy véli, hogy a Btk. 289. § esetében az elkövetői magatartások térben és időben 
egybeeshetnek, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy a felszámolás elrendelését követően 
elkövetett adminisztratív szabálytalanságok kizárólag a súlyosabban büntetendő 
csődbűntettként értékelhetők.122 Ezt az elvet azonban teljesen kiforrott gyakorlat egészen 
napjainkig nem támasztja alá. 
A halmazati értékeléshez az szükséges, hogy a terhelt a felszámolási eljárást megelőzően fejtse 
ki azt a magatartást, amely a számviteli fegyelem megsértését, illetve 2002-től a  számvitel 
rendjének megsértését önállóan megvalósítja, majd a felszámolási eljárás megindítását 
követően ne teljesítse a Cstv.-ben írt kötelezettségeit, természetesen mindezeket szándékosan. 
Előfordulhat, hogy mindez egy folyamat, tehát a felszámolási eljárás megindulását követően is 
ugyanazokat a mulasztásokat követi el a terhelt, mint előtte, azonban e magatartás folyamatnak 
ki kell mindkét tényállást merítenie a halmazati értékeléshez.123 Következésképpen, ha újabb 
szándékos mulasztásával a gazdálkodó előidézi a Btk. 290. § (5) bekezdésében meghatározott 
eredményt, nincs akadálya a két bűncselekmény valóságos anyagi halmazatban történő 
megállapításának.  
 

                                                 
118 Például: bizonylatolás nélkül tevékenykedett. 
119 Belovics Ervin– Molnár Gábor – Sinku Pál: i. m. 439. o. 
120 BH 1995. 621. számú eseti döntés 
121 Tóth Mihály: Gazdasági bűncselekmények az alakuló joggyakorlatban, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 
Budapest 1996, 92. o. 
122 Varga Zoltán: i. m. 399. o. 
123 Szalainé Joánovits Krisztina: i. m. 254. o. 
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6.2. Tartozás fedezetének elvonása124  
 
Az elhatárolás szempontjai:125  
Jogi tárgy 
A tartozás fedezetének elvonása esetén a hitelezők jogos érdekére terjed ki a védelem, mely az 
egész gazdasági tevékenység idejére vonatkozik, míg a csalárd bukás a csőd- és felszámolási 
eljárásban védi a hitelezők érdekeit. 
Elkövetési tárgy 
A tartozás fedezetének elvonása esetén a tartozás fedezetéül lekötött vagyon szolgál az 
elkövetés tárgyául. A lekötés gyakorlatilag lehet óvadék, zálogjog vagy engedményezés, lényeg, 
hogy annak szerződésen kell alapulnia. Minden vagyon, mely a tartozás fedezetéül szolgál, 
szóba jöhet a csalárd bukásnál. Nem csupán a csőd- vagy felszámolási eljárás során meglévő 
vagyon tartozik e körbe, hanem mindaz, amit a rendelkezésre jogosult személy ezt követően, 
az eljárások ideje alatt szerez. 
Elkövetési magatartás 
Csak egy elkövetési magatartás jöhet szóba a tartozás fedezetének elvonása esetén, 
nevezetesen az elvonás, miközben a csalárd bukás tényállása az elvonás nevesített eseteit, 
annak módját is szabályozza. 
Fizetésképtelenség 
A tartozás fedezete elvonásának adósa az elvonással fizetésképtelensége esetén él. E tartozás 
nem az általános fizetésképtelenség folyománya, hanem a gazdálkodók egymás közötti 
megállapodása. A felek szerződéses jogviszonya a tartozás és a kikötött fedezet alapja. Az 
elvonással azonban általános fizetésképtelenséget idéz elő a csalárd bukás adósa. Ez esetben 
általában a fizetésképtelenség ténye hoz létre hitelezői jogviszonyt az adós és valamennyi 
hitelezője között. 
Eredmény 
A tartozás kiegyenlítésének meghiúsítása szolgál a tartozás fedezetének elvonása cselekmény 
megvalósulása eredményéül, amíg a hitelezők kielégítésének meghiúsítása következik be a 
csalárd bukás eredményeként. 
Alany 
Bárki lehet a tartozás fedezetének elvonása bűncselekmény alanya, aki gazdasági tevékenység 
folytatására jogosult. Konkrétan az a tettes, aki a vagyont elvonja, s ez nem biztos, hogy 
azonos a tartozás kiegyenlítésére köteles személlyel vagy az adóssal. A csalárd bukásban 
megtestesülő csődbűntett alanya leegyszerűsítve az a személy, aki a gazdálkodó szervezet 
vagyonával vagy annak egy részével rendelkezni jogosult. 
Rendbeliség 
A sértett hitelezők számához igazodik a tartozás fedezetének elvonása bűntette, miközben a 
csalárd bukásé a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodó szervezetek számához.  
Tóth Mihály álláspontja szerint nem csődbűntett, hanem a Btk. 297. §-ába ütköző tartozás 
fedezete elvonása megállapításának van helye, ha a fedezetül lekötött vagyont vonják el 
jogellenesen, akkor is, ha a kérdéses vagyon a csődeljárásban is kielégítési alap lenne. Az ezzel 
ellentétes nézet pusztán azon az alapon látja a tartozás fedezetének elvonását a csődbűntettel 
halmazatban megállapíthatónak, hogy a két előbbi bűncselekmény más jogtárgyat sértenek.126  
Az elhatárolás igénye akkor merül fel, ha mindkét tényállás maradéktalanul megvalósul, tehát a 
fizetésképtelen adós a tartozás fedezetéül külön lekötött vagyont vonja el. Amennyiben ezzel a 

                                                 
124 Btk. 297. § 
125 Szalainé Joánovits Krisztina: i. m. 256-257. o. 
126 Tóth Mihály: Gazdasági bűnözés és bűncselekmények, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest 2000, 
147. o. 
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hitelezők igényeinek kielégítését részben vagy egészben meghiúsítja, megállapítható a 
csődbűntett. Álláspontom szerint a csődbűntett a Btk. 297. §-ában meghatározott 
bűncselekménnyel a specialitás viszonyában áll, így az alaki halmazat látszólagos, és rendszerint 
csak a csődbűntett állapítható meg.  
 
6.3. Hitelező jogtalan előnyben részesítése127 
 
A hitelező jogtalan előnyben részesítésének vétsége szoros kapcsolatban áll a csődbűntettel. 
Ezt mutatja az is, hogy az 1878. évi V. tc. 414. §-a a csalárd bukás tényállásán belül, azzal 
azonosan rendelte büntetni azt, aki egy vagy több hitelezőjét kielégíti, zálog vagy megtartási 
jognak engedélyezése, vagy vagyona valamely részének átengedése által kedvezményben 
részesíti.128 
Alapvető eltérés mutatkozik a két cselekmény elkövetési magatartását illetően. A Btk. 291. § 
esetében az adós meghatározott kielégítési sorrendet sértve elégíti ki egy vagy több hitelezőjét. 
Elkövethető úgy is, hogy amikor az adós vagyona valamennyi hitelező kielégítésére nem 
elegendő, a kötelező sorrendet betartva, de valamelyik hitelezőt a tényleges jogosultságát 
meghaladó mértékben elégíti ki, vagy pedig a sorrendet továbbra is betartva a hitelezőt 
valamilyen kedvezményben részesíti, és ezáltal sérti meg a többi hitelező érdekét. További 
különbség a tényállás eredménye kapcsán mutatkozik. A hitelező jogtalan előnyben 
részesítésének vétsége megvalósulásához eredmény nem szükséges, de a cselekmény 
befejezettségéhez szükséges az előnyös, illetve hátrányos helyzet bekövetkezése. Legfontosabb 
eltérés azonban az, hogy az említett bűncselekmény esetében a kielégítésre szolgáló vagyon 
összességében nem csökken, tehát nem általában a hitelezők, hanem egyes hitelezők tudatos 
előnyben részesítése révén kerülnek hátrányos helyzetbe.129 
Ezt a megállapítást teszi a bíróság is a BH 1997. 471. számon megjelent eseti döntésében: A 
tartozás fedezetéül szolgáló vagyon elvonásával elkövetett csődbűntettet a hitelező jogtalan 
előnyben részesítésének vétségétől az különbözteti meg, hogy a csődbűntett elkövetője a 
hitelezők elől a vagyont elvonja, eltitkolja stb. és ezzel meghiúsítja a hitelezők kielégítését; a 
hitelező jogtalan előnyben részesítésének vétsége esetén pedig az elkövető az igények 
kielégítésének módjára vonatkozó rendelkezéseket szegi meg, anélkül azonban, hogy a 
kielégítés vagyoni alapja csökkenne.  
A két bűncselekmény közt az alapvető különbség az, hogy míg a fedezetelvonó csődbűntett 
elkövetője a Btk. 290. §-a (1) bekezdésének a), b), c) vagy d) pontokban írt módon rendelkezik 
a vagyonnal és ezzel részben vagy egészben meghiúsítja a hitelezők kielégítését, addig a 
hitelező jogtalan előnyben részesítésének vétségét megvalósító adós csupán a hitelezői igények 
kielégítésének módjára vonatkozó rendelkezéseket szegi meg anélkül, hogy ennek 
következtében a hitelezők kielégítésének a vagyoni alapja összességében ténylegesen 
csökkenne. Az utóbbi esetben a törvény a hitelezők egymás közötti viszonyában nyújt 
büntetőjogi védelmet a hitelezői érdekek érvényesüléséhez: lényegében tehát a „másodlagos” 
hitelezői érdeksérelem okozásának büntetendővé nyilvánítása jelenik meg a Btk. 291. §-ának 
(1) bekezdésében.130 
A büntetőjogi minősítés szempontjából nem lehet jelentőséget tulajdonítani annak, hogy a 
hitelező igényét a felszámolás közzétételétől számított 30 napon belül131 nem jelentette a 
felszámolónak. A Cstv. 3. §-ának c) pontja szerint hitelezőnek tekintendő mindenki, akinek a 

                                                 
127 Btk. 291. § 
128 Szollár Pál: i. m. 472. o. 
129 Szalainé Joánovits Krisztina: i. m. 258. o. 
130 BH 1997. 471. számú eseti döntés 
131 A hatályos Cstv. 28. § (1) bekezdés f) pontja szerint 40 napon belül 
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gazdálkodó szervezettel szemben jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági határozaton 
(végrehajtható okiraton) alapuló vagy az adós által nem vitatott, lejárt vagyoni követelése van. 
A Cstv. 37. §-a lehetővé teszi az adóssal szemben fennálló követelések egy éven belüli 
bejelentését is. Ebből következően e határidőn belül a felszámolónál be nem jelentett igény 
jogosultja is hitelezőnek tekintendő. Az ilyen be nem jelentett igénynek a felszámolás 
közzétételétől számított egy éven belül történő kielégítése tehát nem a csődbűntettet, hanem a 
hitelező jogtalan előnyben részesítésének a vétségét valósíthatja meg. Ellenkező esetben az 
ilyen cselekmény megvalósításának büntetőjogi megítélése kizárólag a hitelező magatartásának 
a függvénye lenne.132 
A felszámolási eljárás elrendelését követően a felszámoló veszi nyilvántartásba a hitelezők által 
bejelentett igényeket, majd a Cstv.-ben előírtaknak megfelelően megállapítja a tartozások 
kielégítési sorrendjét.133 Erre különösképpen azért van szükség, mivel a hitelezői igények 
kielégítésére fordítható vagyon általában korlátozott, s ennél fogva a sorban hátrább álló 
hitelező hátrányba kerül az előtte állókkal szemben.134 Ha a felszámoló a meghatározott 
kielégítési sorrendet sértve elégíti ki az adós társaság egy vagy több hitelezőjét, vagy ha 
valamelyik hitelezőt annak tényleges igényét meghaladóan elégíti ki, elköveti a hitelező jogtalan 
előnyben részesítésének vétségét.135 
A hitelező jogtalan előnyben részesítése esetén az előny kizárólag a kielégítési sorrend 
megsértése miatt jogtalan. Egyébként nem jogtalan, sőt kifejezetten jogos hitelezői igények 
kielégítéséről lehet csak szó. Ha ugyanis jogtalan kifizetés történik, azáltal az adós a hitelezők 
kielégítésére szolgáló vagyont csökkenti, s e magatartása már a csődbűntettbe ütközhet, amely 
konszumálja a tárgyalt bűncselekmény tényállását.136 Végezetül csak arra utalnék, hogy a cégek 
vezető tisztségviselői fizetésképtelenségi helyzetben minden rossz szándék nélkül gyakran 
megpróbálják a helyzetet a leghangosabb, esetleg eljárást kezdeményező hitelezőjük 
kifizetésével megoldani. Nem is gondolnak rá, hogy a Btk. 291. §-ban írt bűncselekményt 
valósítják meg.137 
 
6.4. Hitelsértés138 
 
Erre az elhatárolásra azért van szükség, mert a tényállások szövegezése nagyban hasonlít 
egymásra, és a gyakorlatban ugyancsak gyakran felmerülhet annak vizsgálata, vajon melyik 
cselekmény elkövetésével állunk is szembe. 
A hitelsértés és a fedezetelvonó csődbűntett között a fő eltérések a hitelezői érdek és az 
elkövetési tárgy kapcsán merülnek fel. A hitelsértés jogi tárgya a vagyoni viszonyok fennálló 
rendje, és ezen belül a hitelezők érdeke. Itt egy általános hitelezői védelem jelentkezik. Az 
egész gazdasági folyamatban védi a tényállás a hitelezők érdekeit. A fedezetelvonó csődbűntett 
a csőd- és felszámolási eljárásban védi a hitelezők érdekeit. A hitelsértés elkövetési tárgya a 
hitel fedezetéül szolgáló és a hitel kielégítésére szolgáló vagyontárgy, míg a fedezetelvonó 
csődbűntetté minden vagyon, mely a tartozás fedezetéül szolgál, szóba jöhet. Nem csupán a 
csőd- vagy felszámolási eljárás során meglévő vagyon tartozik e körbe, hanem mindaz, amit a 
rendelkezésre jogosult személy ezt követően, az eljárások ideje alatt szerez.139 

                                                 
132 BH 1997. 471. számú eseti döntés 
133 Cstv. 46. § (5) bekezdés 
134 BH 1998. 504. számú eseti döntés 
135 Kereszty Béla: i. m. 28. o. 
136 Belovics Ervin – Molnár Gábor – Sinku Pál: i. m. 453. o. 
137 Juhász László: A csődbűntett magánjogi nézőpontból, In: Magyar Jog, 2000/12., 733. o. 
138 Btk. 330. § 
139 Szalainé Joánovits Krisztina: i. m. 259. o. 
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A hitelsértés megállapításának van helye, ha a fedezetül lekötött vagyont vonják el 
jogellenesen, akkor is, ha a kérdéses vagyon a csődeljárásban kielégítési alap lenne. A halmazat 
lehetőségének kizárását támasztja alá, hogy a meghatározott hitelügyletek kapcsán elkövetett 
tettek a vagyonvédelem körében megfelelően értékelhetők.140 
 
6.5. Csalás141 
 
Számos vitára ad okot a gazdasági bűncselekmények és a csalás bűncselekményének 
elhatárolása. Kétségtelen, hogy csaknem valamennyi gazdasági bűncselekmény elkövetési 
magatartásában fellelhető a legjellemzőbb csalási elem: a gazdálkodás során tanúsított 
megtévesztő magatartás. A csődbűntett esetében az eltitkolással, elrejtéssel, színlelt ügylettel a 
tettes általában megtéveszti a hitelezőit, máskor a megtévesztés a csalárd bukásban ölt testet. 
Gyakran azzal a sommás megállapítással intézik el a kérdést, hogy a csődbűntett a csalás 
speciális esetének tekinthető, így az ilyen tettek minősítésekor nem csalás, hanem csődbűntett 
állapítható meg. Máskor mindehhez hozzáteszik, hogy ha a cselekmény a gazdálkodás 
menetében fordul elő, a Btk. XVII. fejezete az irányadó, ha nem gazdasági alanyok ez irányú 
tevékenysége során, akkor a tett vagyoni viszonyokat véd, tehát a XVIII. fejezet alkalmazandó.  
Tóth Mihály megítélése szerint az említett igen sommás érvek nem jelentenek megnyugtató, 
teljes megoldást, és a dolgok ilyen leegyszerűsítése dogmatikailag is kifogásolható. A legtöbb 
esetben ugyanis a „specialitás” – helyesebben, amit annak vélünk – éppoly látszólagos, mint az 
alaki halmazat, aminek kiküszöbölésére szánják. Ugyanakkor nem gyárthatunk felcímkézett 
skatulyákat sem – ez a tett gazdasági érdekeket sért, amaz individuálisabb vagyoni viszonyokat 
–, mivel a bűnözési fajták kapcsán felállított kategóriák mára különösen átjárhatóvá váltak és 
gyakran fedik is egymást. A gazdaság alanyai is elkövethetnek vagyon elleni vagy más 
bűncselekményt, „kívülállók” pedig nem csupán részesei, de akár tettesei is gyakran lehetnek 
gazdasági bűncselekményeknek.   
A csalással rokonítható vagy csalási elemeket is tartalmazó gazdasági bűncselekmények olykor 
akár indokolatlannak is tűnhető burjánzásának Tóth Mihály nézete szerint egyetlen létalapja 
lehet: ha a gazdasági bűncselekménnyel a fenyegetettséget kiterjesztjük, előrehozzuk. Nem a 
csalás mellé, vagy helyette, hanem a csalás elé állítunk őröket. 
Ha azonban „többet tett” az elkövető, s a gazdasági bűncselekmény a csaláshoz képest például 
a megtévesztés módjában speciális elkövetési magatartása mellett a haszonszerzési célzat és a 
káros eredmény is megállapítható, a tett csalásnak minősíthető. Legfeljebb akkor maradhatunk 
a gazdasági bűncselekmény keretei között, ha annak fenyegetettsége nagyobb a csalásénál.142 
Csődbűntett helyett csalásnak minősítette a Legfelsőbb Bíróság annak a brókernek a 
tevékenységét, aki lejárt tartozásait a határidő utolsó napján rendre kifizette – formálisan tehát 
nem lehetett fizetésképtelennek tekinteni –, ám hosszabb ideje a kamatoztatás hamis ígéretével 
vett át újabb és újabb összegeket, tudva, hogy azokkal csak a korábbi adósságait lesz módja 
törleszteni.143  A fedezet elvonását eredményező csődbűntettet valósítja meg a kft. ügyvezető 
igazgatója, aki az általa vezetett gazdasági társaság felszámolásának elrendelését követően a kft. 
számára újabb számlát nyit, és a pénzintézet megtévesztésével egy másik cég nevében 
inkasszót nyújt be, majd a pénzt felveszi. A megyei bíróság a terheltnek az elsőfokú bíróság 
által csalás bűntetteként és felszámolás eredményének meghiúsításával járó csődbűntettként 
értékelt cselekményeit egységesen csődbűntettnek minősítette.144 

                                                 
140 Tóth Mihály: i. m. 147. o. 
141 Btk. 318. § 
142 Tóth Mihály: i. m. 58. o. 
143 Fővárosi Bíróság B. 1234/1994. 
144 BH 2000. 340. számú eseti döntés 
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7. Záró gondolatok 
 
Összességében megállapítható, hogy a gazdaság rendjét sértő cselekmények törvényi szinten 
való szankcionálása szükséges tevékenysége az államoknak. Védeni kell a gazdaság szereplőit 
azon más résztvevőktől, akik az általánosan elfogadott felfogással szemben, mások 
megkárosításával tanúsítanak olyan cselekményt, mely saját vagyonukat gyarapítja. A gazdasági 
bűncselekményekkel összefüggő jogalkotás, illetve gyakorlati jogalkalmazás talán a 
legalaposabb és legsokoldalúbb szakmai ismereteket, felkészülést igénylő jogterülete a 
büntetőjognak. A gazdasági jogszabályok, illetőleg háttérjogszabályok ma is jellemző gyakori 
módosulásai, az újabb és újabb kriminális magatartások egyáltalán nem könnyítik meg sem a 
törvényalkotók, sem a jogalkalmazók dolgát. Részben ezzel is magyarázható, illetve emiatt 
bizonyos mértékig érthető, hogy egy-egy tényállás bevezetése elsietettnek vagy nem 
kellőképpen átgondoltnak tűnik. Ebből kifolyólag az az érzése támadhat az embernek, hogy a 
gazdasági jog kodifikátorai kipróbálnak valamit, majd tapasztalatokat gyűjtve módosítják 
azokat. Mindebből arra lehet következtetni, hogy esetleg egy lassúbb, átgondoltabb, 
koncepcionálisan kidolgozottabb jogalkotás jobban szolgálná a bűnüldözési és 
igazságszolgáltatási érdekeket. Tudniillik az előbbiekben vázolt körülmények között 
meghozott – elsietett – jogszabályok sem a felderítést, sem a büntetőjogi felelősségre vonást, 
az igazságszolgáltatást nem segítik, hanem inkább nehezítik. Gyakorlatilag a változások 
követése, a hatályos jogszabály áttekintése igen komoly felkészültséget igényel. Ennek 
eredményeképpen a viharos gyorsaságú jogszabályváltozások miatt a gyakorló jogásznak alig 
jut idő a megfelelő elméleti felkészülésre, hogy az adott ügyben szakszerűen tudjon állást 
foglalni egy konkrét bűncselekmény jogi megítélésében. Kétségtelen, hogy a lassúbb reagálás 
az élet kihívásaira azzal az eredménnyel is járhat, hogy egy-két elkövető büntetlenül marad, de 
hosszabb távon komolyabb eredmények érhetők el. 
Már több mint tizennégy év eltelt a csődbűncselekményt elkövetők ismételt büntethetősége 
óta. Ez alatt az idő alatt számos büntetőeljárást lefolytattak nyomozó hatóságaink és 
bíróságaink. A gyakorlatban kialakultak a tényállás egyes elemeinek értelmezésénél 
elengedhetetlenül fontos elvek, fogódzók, ámde néhány vonatkozásban sok még a 
megválaszolatlan kérdés, az ellentmondás, mely problémás területeket érintően a 
jogirodalomban már számos nézet vált ismertté. Egy sereg gonddal, megoldásra váró 
nehézséggel kell szembenéznie mind a szűken, mind a tágan értelmezett gazdasági 
bűncselekményeket tárgyaló bírónak. Kétségkívül hasznos lenne a nyomozás során eljáró 
hatóságok e téren szerzett tapasztalatainak megismerése is. A hatóságok közötti 
tapasztalatcsere, a szükséges tanulságok levonása mindenképpen hasznára válna az 
igazságszolgáltatás egészének. 
Könnyen belátható, hogy sem a jogkövető állampolgárok, sem a jogalkalmazók helyzete nem 
irigylésre méltó. Ma már egy büntetőjogász önmagában a büntetőjogi tudásanyagával nem sok 
eredményt érhet el a gazdasági bűncselekmények területén, mivel egy-egy ügy felderítése, 
elbírálása olyan interdiszciplináris tudást feltételez, amely a hazai alap jogászképzésben még 
egyelőre megoldatlan. A jogalkalmazók számára leginkább az okoz gondot, hogy az új 
bűncselekményekkel kapcsolatos egységes bírói gyakorlat még mindig várat magára – a 
Bírósági Határozatok Tárában csak elvétve fordul elő a XVII. fejezetbe tartozó 
bűncselekményekkel kapcsolatos eseti döntés. Az is igaz viszont, hogy jó néhány 
megfogalmazott bűncselekmény miatt – mint például a Btk. 290. § (1) és (3) bekezdése – eddig 
egyáltalán nem, vagy csak elenyésző számban indult büntetőeljárás, amely nem is végződött 
mindig vádemeléssel, illetve marasztaló ítélettel. Ennek azonban nem feltétlenül az az oka, 
hogy ilyen cselekmények elkövetésére a gyakorlatban nem kerül sor. Sokkal inkább az, hogy 
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azok felfedezése és bizonyítása, a speciális fogalmak értelmezése a hiányzó gyakorlati 
tapasztalatok miatt nehézségbe ütközik.  
A dolgozat természetesen csak a gazdasági bűncselekményekkel, illetve a csődbűntettel 
kapcsolatos problémák, dilemmák illetve elemzések rendkívül szűk körére korlátozódhatott. 
Jóllehet, csak néhány ellentmondásra sikerült rámutatni és néhány kérdést sikerült felvetni – 
mely a téma esetleges továbbgondolására serkent – úgy vélem, terjedelmi keretek között egy 
szeletet sikerült felvázolnom, illetőleg bemutatnom a felvetett problémákból.  
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Döntés-előkészítés és nyilvánosság 
 

Győri Levente 
 
Témavezető: Dr. Halmai Gábor, egyetemi tanár 
 
1. Bevezető 

 
Az abszolutizmus létrehozta a bürokráciát, mely a modern államban a legnagyobb szervezetté 
fejlődött, hatalmas apparátussal és információtömeggel. Az állam közhiteles nyilvántartásokat 
tart fenn a magán és közjogi viszonyok biztonságos lebonyolítására, de vannak olyan adatok, 
információk is, melyeket maga bürokrácia használ fel, sok esetben a rajta kívül eső alanyokra 
vonatkozó döntéseik meghozatalához. A bürokrácia — ahogyan azt Max Weber 1914-ben 
megfogalmazta Gazdaság és társadalom című művében — igyekszik tevékenységét, ismereteit, 
szándékait a nyilvánosság elől eltitkolni. Azonban a döntéseikhez felhasznált adatok, 
szándékaik ismerete nem csak az államapparátusnak fontosak, hanem az állampolgároknak is. 
Több szempontból is. 
Szükség van az érintettek meghallgatására is, akiknek viszonyait a leendő döntés 
megváltoztatja, akikre az kihat. A közigazgatási döntés szakmai alapon születik, a politikai 
döntések esetében is a döntéshozóké a felelősség. Ez azonban nem járhat azzal a 
következménnyel, hogy a döntést az érintettek meghallgatása nélkül, véleményük, esetenként 
akár szakmai észrevételeik figyelmen kívül hagyásával hozzák meg. Shaw — Wellingtont 
idézve — is így folytatja: sosem tudhatni, mi történik a domb túloldalán. A döntéshozó 
szervek ilyen —természetesen törvényes keretek között történő — befolyásolásának főként a 
döntés meghozatala előtti szakaszban kell érvényesülnie. 
A másik figyelembe veendő körülmény az előzőhöz hasonló. A polgári államban ugyanis 
általában is követelmény, hogy a döntést meghozó szervek működése átlátható legyen. Tudni 
kell, milyen hatások, befolyások érték a szervet, mi döntésének alapja. Ezt figyelembe vehetjük 
választott tisztségviselőink újraválasztásakor, jogi eszközökkel élhetünk ezen megszerzett 
információk birtokában, a visszaélések könnyebben megelőzhetővé válnak, illetve későbbi 
döntéseket is immár kellő tudás birtokában terelhetjük az általunk kívánatosnak vélt irányba. 
Értékelhetővé válik a munka minősége, a köztisztviselők, politikai döntéshozók 
alkalmasságáról képet kaphatunk. Csak ez teremti meg sok esetben véleményünk kifejtésének 
lehetőségét, melyet alkotmányunk 61. § (1) bekezdésében garantál, a véleménynyilvánításhoz 
való jog keretében. 
Nem véletlen tehát, hogy Alkotmány a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot a 
véleménynyilvánítási szabadsággal együtt, az Alkotmány 61. § (1) bekezdésében garantálja. 
Természetesen a közérdekű adatok megismerésének joga nem csak a döntés meghozatalában 
felhasznált adatokra terjed ki, hanem minden közérdekű adatra. A közérdekű adat 
meghatározását a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
1992. évi LXIII. törvényben (továbbiakban: Avtv.) találhatjuk1, melyet az Alkotmány 
kötelezése alapján az országgyűlés 1992. október 27.-én fogadott el.2 A jelen dolgozatban 

                                                 
1 Avtv. 1. § (1); A közérdekű adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére 
vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy 
ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. 
2 Alkotmány 8. § (1) 
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azonban csak azon közérdekű adatokkal kívánok foglalkozni, melyek a döntés-előkészítés 
során keletkeztek. 
Ezen jog korlátozására azonban lehetőség van a magyar Alkotmánybíróság 32/1992. (V.29.) 
AB határozata (továbbiakban Abh. 1.) alapján, ha a korlátozás az iratok tartalma szerint 
történik. Ezt szolgálják a főként az Avtv.-ben található kivételek. Ebben találhattuk a korábban 
„belső használatra készült, valamint a döntés-előkészítéssel összefüggő” adatnak nevezett, a 
hatályos törvényben pedig a „döntés megalapozását szolgáló adat”-ként megjelölt információk 
hozzáférhetővé tételének korlátását célzó rendelkezést.3 Ezen rendelkezés azonban 
megfogalmazása folytán alkalmasnak látszik közérdekű adatok visszatartására. Túlzottan tág, 
emiatt szükségtelen és aránytalan alapjog korlátozást látszik megvalósítani. Valóban így van-e, 
alkalmas-e az adatvédelmi törvény eme megtagadási oka közérdekű adatok nyilvánosság előli 
elzárására? A következőkben erre keressük a választ. Vizsgálom azt is, milyen esetleges egyéb 
akadályok állhatnak a gyakorlatban ezen adatok megismerése útjában, annak ellenére, hogy 
ezen adatok védelmét szolgálja az említett külön törvényi rendelkezés. Törekszem ugyanakkor 
a joganyag és joggyakorlat feldolgozására is, valamint megvizsgálom, hogyan jelenik meg 
hasonló szabályozás uniós szinten és annak gyakorlatában, milyek az esetleges hasonlóságok, 
különbözőségek. Az Európai Unió intézményei közül főként az Európai Parlamentnek, a 
Bizottságnak, valamint a Tanácsnak szentelek figyelmet. Mivel a környezeti adatok kiemelt 
fontosságúnak mutatkoznak, ezért azzal — az uniós szabályozással foglalkozó rész keretében 
— külön foglalkozom.  
Dolgozatomnak nem tárgya egyes országokban található szabályozás (bár érdemes lenne 
például az Egyesült Államokkal kapcsolatban a Pentagon Papers-ügyet közelebbről szemügyre 
venni.). 

 
2. A közérdekű adatok megismerésének joga és korlátai 

 
A közérdekű adatok megismeréséhez való jog különös viszonyban áll a véleménynyilvánítás 
szabadságával. A két jog érvényesülésekor első az információk megismerése, mintegy feltétele 
a véleménynyilvánítás szabadságának. A jogtudomány azonban előbb ismerte el a 
véleménynyilvánításhoz való jogot, mint az információszabadságot.4 A jog ezek alapján a 
kommunikációs jogok csoportjába tartozik az Alkotmánybíróság szerint.5 
 

                                                 
3 A korábbi szabályozást az Avtv. 19. § (5) bekezdésében, a jelenlegit a 19/A. §-ban találjuk. 
4 Halmai Gábor, Tóth Gábor Attila (szerk.), Majtényi László: Emberi jogok; Osiris, 2003. 615.o. 
5 30/1992. (V.29) AB hat. In: Halmai Gábor, Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok. 427. o. 
A testület ebben a határozatában megsemmisítette a helyi önkormányzatokról szóló 1992. évi LXV. törvény 
(továbbiakban: Ötv.) azon rendelkezését, mely lehetővé tette a képviselőtestület számára zárt ülés és zárt szavazás 
elrendelését. (Zárt ülést ma is lehetővé tesz az Ötv., de már lényegesen szűkebb körben.) Kimondták, „a közérdekű 
információkhoz való szabad hozzáférés lehetővé teszi a választott népképviseleti testületek, a végrehajtó hatalom, a 
közigazgatás jogszerűségének és hatékonyságának ellenőrzését, serkenti azok demokratikus működését. A közügyek 
bonyolultsága miatt a közhatalmi döntésalkotásra, az ügyek intézésére gyakorolt állampolgári ellenőrzés és befolyás 
csak akkor lehet hatékony, ha az illetékes szervek felfedik a szükséges információkat.” 
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2.1 Az információszabadság az adatvédelmi törvényben 
 
Az előbbiek alapján az Avtv. céljaként deklarálja a közérdekű adatok nyilvánossága 
biztosításának követelményét. Fontos, hogy ezt az általános célt konkrétan is körülírja, amikor 
kimondja, az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott 
egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: szerv) a feladatkörébe 
tartozó ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak 
végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és 
az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére 
különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani 
a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.6 Főszabályként tehát minden ilyen adat 
hozzáférhetőségét lehetővé kell tenni tehát. Ennek két módja lehet: vagy egy konkrét 
dokumentumhoz kíván hozzáférni a kérelmező, melyet kérelmében megnevez (access to 
dokuments), vagy valamilyen információt kíván megtudni, anélkül, hogy tudná, az melyik 
dokumentumban található (access to information). Az Avtv. mindkettőre utal, amikor 
kimondja, a dokumentumról vagy annak részéről másolat adható.7 A Fővárosi Bíróság 
értelmezésében a tájékoztatási kötelezettségnek elsősorban a teljes irat hozzáférhetővé 
tételével (tehát másolat rendelkezésre bocsátásával), másodsorban — ha az törvényes okból 
kizárt vagy a teljes irat másolatának rendelkezésre bocsátása nem lehetséges törvényes vagy 
egyéb okból — tartalmi tájékoztatással kell eleget tenni.8 
 
2.2 A korlátok 
 
A főszabály alól azonban van kivétel, sőt kivételek egész rendszere. Az Avtv. 19. § (3) 
bekezdésének megfelelően nem nyilvános a közérdekű adat, ha az arra jogosult szerv állam- 
vagy szolgálati titokká nyilvánította; az nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján 
minősített adat; azt az adatfajták meghatározásával törvény honvédelmi, nemzetbiztonsági, 
bűnüldözési vagy bűnmegelőzési, központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből, külügyi 
kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra, bírósági vagy közigazgatási 
hatósági eljárásra tekintettel korlátozza; az üzleti titok a polgári törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV törvény 81. §-a szerint9. A közérdekű adat nyilvánosságát az Avtv. 19. § (7) 
bekezdésénél fogva korlátozhatja az Európai Unió jogszabálya az Európai Unió jelentős 
pénzügy- vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel, beleértve a monetáris, a költségvetési és 
az adópolitikai érdeket is. Az Avtv. új 19/A. § (1) és (2) bekezdése következtében a 
közfeladatot ellátó szerv vagy személy feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára 
irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat10, melyet a 
közfeladatot ellátó szerv 10 évig nem nyilvánossá nyilváníthat; az ugyanezen — a döntés 
megalapozását szolgáló — adat a döntés meghozatalát követően is, h a az adat megismerése a 
szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól 

                                                 
6 Avtv. 19. § (1) 
7 Avtv. 20. § (3) 
8 Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.751/2005/3. Részletesebben lásd később. 
9 Ezen szabályok alkalmazására az Avtv. 19.§ (6) bekezdése hivatkozik. Itt szükséges megjegyezni, az Avtv. 19. § (5) 
bekezdése értelmében közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy állami, illetőleg helyi önkormányzati szervvel 
kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek 
vagy személyek kezelésében levő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat is, amely 
adott esetben szűkítheti az üzleti titok fogalmának védelmi hatókörét. 
10 Rövidebben automatikus nyilvánosság-korlátozásnak is hívják. Az automatikus nyilvánosság korlátozás azonban 
— ahogy ezt a későbbiekben be fogom mutatni — nem jelenthet teljes automatizmust. 
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mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése 
során történő szabad kifejtését veszélyeztetné. 
A közérdekű adat definíciója kizárja a személyes adatot fogalmi köréből, azonban az mégis 
lehet adott esetben jogvita tárgya, egy adatot a nyilvánosság számára megismerhető személyes 
adatnak tekintenek vagy sem.11 
A megtagadási okok között a döntés-előkészítő irat különleges helyet foglal el véleményem 
szerint több okból is. 
Igen tág teret ad az adatkezelőnek a mérlegelésre, minden adattípusra vonatkozhat. Ilyen lehet 
például az ekkor készült jogi tanácsadás, statisztikai adatok, gazdaságosságot vizsgáló 
szakvélemények, hatástanulmányok. Ezzel ellentétben az államtitokról és szolgálati titokról 
szóló 1995. évi LXV. törvény szerint (továbbiakban Ttv.), csak az államtitokkört illetve a 
szolgálati titokkört tartalmazó jegyzékbe tartozó felsorolt adattípusokat lehet állam- illetve 
szolgálati titokká minősíteni.12 
Alkalmazásához nem szükséges semmilyen különleges szituáció, ellentétben például az üzleti 
titokkal, ahol valamilyen szerződéses viszony szükségeltetik. Végül pedig ez a rendelkezés nem 
keretszabály, arra az adatkezelő közvetlenül hivatkozhat, úgy hogy más jogszabályt nem kell 
alkalmazni. Emiatt, ha a törvényhozó nem alkotja meg ezeket a szabályokat, akkor az 
adatnyilvánosság alapelve fog érvényesülni.13 
 
3. A döntés-előkészítés, mint adatnyilvánosság-korlátozás 
 
Először a problémát elméletileg szeretném vizsgálni. Ehhez mindenekelőtt a döntéselőkészítés 
fogalmát szükséges tisztázni. 
 
3.1. A döntés-előkészítés 
 
A közigazgatás igazgatási feladatokat lát el. Az igazgatás részei H. Fayol szerint a tervezés, 
szervezés, parancsolás, koordinálás és ellenőrzés. L. Gulick és L. Urwick a tervezést, 
szervezést, személyzeti tevékenységet, irányítást, koordinálást, tájékoztatást, pénzügyeket 
tartotta az igazgatás részeinek. V. G. Afanaszjev az irányító döntés kidolgozásáról és 
elfogadásáról, szervezésről, szabályozásról, korrekcióról, nyilvántartásról és ellenőrzésről 
beszélt.14 Ezek a tevékenységek nem feltétlenül vannak jelen minden döntéshozatali eljárásban, 
de kétségtelenül kimondhatjuk, az információra minden döntéshez szükség van és az 
információk gyűjtésére minden esetben a célkitűzési szakasz után, a döntés előkészítésekor 
kerül sor. Természetesen nem minden ekkor keletkezett (például a jogszabályok ismerete vagy 
a szerv birtokába korábban került adat), a döntés megalapozását szolgáló adat olyan, melynek 
nyilvánossága követelmény. És nem is minden adat közérdekű. 
 
3.2. Döntés-előkészítés két Alkotmánybírósági határozat tükrében 
 
Hogy miért is van szükség ezeknek a döntés-előkészítő adatoknak védelemre? Erre az 
Alkotmánybíróság először 34/1994 (VI.24.) AB határozatában (továbbiakban: Abh. 2.) utalt: 

                                                 
11 Fontos megjegyezni, hogy az Avtv. 19. § (4) bekezdése meghatározza a közérdekből nyilvános adat fogalmát. 
Ezen adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 
12 Ttv. 7. § (4) és (6). Az eljárás: 7. – 9. § 
13 Ugyanígy a szolgálati titokköri jegyzék összeállítása sem kötelező Ttv – ben felsorolt szervek számára. Ez 
azonban azt jelenti, hogy adataikat sem nyilváníthatják szolgálati titokká, azokat kérés esetén ki kell adni. Az 
adatvédelmi biztos éves beszámolója, 1998 
14 Fazekas Marianna, Ficzere Lajos (szerk.), Kalas Tibor: Magyar közigazgatási jog. 23-26.o. 
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„Az aktanyilvánosság általában nem vonatkozik az ún. munkadokumentumokra. A belső használatra 
szánt munkaanyagok, emlékeztetők, tervezetek, vázlatok, javaslatok, a szervezeten belül váltott levelek, 
általában a döntés-előkészítés körében alkotott iratok, amelyek nyilvánosságra hozatala jelentősen 
hátráltathatja a köztisztviselőket feladataik teljesítésében, rendszerint mentesek a nyilvánosság alól. 
Éppenséggel garanciális intézménye a köztisztviselői munka színvonalának és hatékonyságának, hogy a 
köztisztviselők döntés-előkészítése szabadon, informálisan és a nyilvánosság nyomásától mentesen folyik.” 
Tehát a közfeladatot ellátók munkavégzésének védelme, ha úgy tetszik, a „tisztségviselői 
véleménynyilvánítás szabadsága” és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog kerül 
összeütközésbe és ez teszi lehetővé a korlátozást. 
Hogy valamilyen aktus meghozatalára irányuló eljárás előkészítési szakaszában milyen adatokat 
és mi alapján lehet törvényi védelem alá venni, az Alkotmánybíróság 12/2004. (IV.7) AB 
határozatában (továbbiakban: Abh. 3.) foglalkozott. Az Avtv. akkori 19. § (5) bekezdése 
szerint, ha törvény másként nem rendelkezik, a belső használatra készült, valamint a döntés-
előkészítéssel összefüggő adat a kezelését követő húsz éven belül nem volt nyilvános. 
Kérelemre az adatok megismerését a szerv vezetője e határidőn belül is engedélyezhette. Az 
indítványozó szerint ez olyan gumiklauzula, mely alapján bármely adat nyilvánosságra hozatala 
megakadályozható. 
Az Alkotmánybíróság a korábbiakhoz hozzátette, miért van szükség a korlátozás efféle 
automatikus módjára. Könnyítést jelent ugyanis a közérdekű adatokat kezelők számára 
annyiban, amennyiben nem kell az adatokat egyenként titkosítaniuk, külön döntéseket 
hozniuk, ami számukra elviselhetetlen adminisztrációs terhet jelentene. 
Az általam és az indítványozó által felvetett problémára a következőképpen próbált meg 
válaszolni az Alkotmánybíróság már említett Abh. 3.-ban. Korábbi megállapításának 
megfelelően a köztisztviselői munka hatékonyságát, színvonalát és befolyástól mentességét 
kívánta a testület továbbra is védelmezni. A döntés meghozatalát egyfajta határnak tekinti a 
testület, amikortól a hivatalnoki munka már nem szorul olyan erős védelemre, mint ami a 
döntés meghozatala előtt szükséges volt. Döntés után átbillen a mérleg nyelve az 
információszabadság javára és a döntés-előkészítő iratokat már nem lehet elzárni a 
nyilvánosság elől. Előtérbe kerül az átlátható, korrupciómentes, társadalmilag kontrollált 
közigazgatás kialakításával és a közigazgatás által gyűjtött információ újrafelhasználásával 
szembeni igény. Ezzel a testület tulajdonképpen átvágta a gordiuszi csomót és nem tartalmi 
megoldást adott a kérdésre, hanem egy formális kritériummal, az időtényezővel oldotta azt 
meg. 
Mivel a testület megfogalmazása szerint a közérdekű adatokhoz való hozzáférésnek a döntés-
előkészítés érdekében történő korlátozása az ügyekkel összefüggő iratok többségében a döntés meghozatalával 
már nem indokolt, azelőtt indokoltnak tartják. Ennek megfelelően nem semmisítették meg az 
automatikus nyilvánosság korlátozást megengedő törvényi passzust.15 
A jogszabályok célja, hogy megelőzzék, megoldják a társadalmi konfliktusokat. Ez 
jogbiztonságot teremt, az egyének előre tudják, mihez igazítsák viselkedésüket.16 A bírók ezen 
jogszabályok alapján érvényesítik a törvényi rendelkezéseket. A határozat alapján a korlátozással 
szemben formai követelmény, hogy a korlátozásra kizárólag törvényben meghatározott eljárás eredményeként 
kerüljön sor. Tartalmi követelmény, hogy a korlátozás szükséges és a korlátozással elérni kívánt célhoz képest 
arányos legyen. Emellett az alapjog érvényesülése érdekében biztosítani kell a nyilvánosságkorlátozás feletti 

                                                 
15 Az adatvédelmi biztos ezzel ellentétesen kimondta, az Avtv. helyes, a törvényalkotói akarattal összhangban álló 
értelmezése szerint nem általában minden belső használatra készült, illetve döntés-előkészítő adat nyilvánossága 
korlátozható, hanem csak azoké, melyek nyilvánosságra kerülése a közfeladatot ellátó szerv működését, hatásköre 
illetéktelen külső befolyástól mentes gyakorlását akadályozná. Ez a követelmény bekerült egyébként az Avtv.-be a 
2005. évi XIX. törvénnyel: Avtv. 19/A. § (2). 
16 Szigeti Péter: Jogtani és államtani alapvonalak. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2002. 83.o. 
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érdemi és hatékony bírói jogorvoslati lehetőséget, melynek a formai kritériumok vizsgálatán túlmenően ki kell 
terjednie a nyilvánosságkorlátozás indokoltságának tartalmi vizsgálatára. Az Alkotmánybíróság azzal, 
hogy pusztán az idő múlásával kapcsolja össze a korlátozás alkotmányosságát és adottnak veszi 
tartalmi kritériumoknak való megfelelést, nehéz feladat elé állítja a bíróságokat, mivel az 
előbbiek szerint tőlük már tartalmi vizsgálatot követel. 
Még súlyosabb a helyzet, ha figyelembe vesszük, hogy a nyilvánosságkorlátozás határidejét – 
ahogy azt kifejtették – az adat kezelésétől kellett számítani. Az adatkezelés fogalmába az 
adatvédelmi törvény szerint az adat tárolása is beletartozik, ami miatt a korlátozás időtartama 
„minden” tárolástól újra számítandó, így gyakorlatilag nincs időkorlátja. Erre maga az 
Alkotmánybíróság hívta fel a figyelmet, jelenleg tárgyalt 2004-es határozatában. 
Az adatnyilvánosságnak meg nem felelő helyzettel az alkotmánybírák is tisztában voltak, 
amikor kimondták, a „belső használatra készült”, illetve a „döntés-előkészítéssel összefüggő” adatok 
fogalmi tisztázatlansága, differenciálatlansága, együttes használata, s azokkal kapcsolatban azonos szabályok 
alkalmazása önmagában is olyan súlyos szabályozási hiányt jelent, amely a közérdekű adatok 
nyilvánosságához való alkotmányos alapjog [Alkotmány 61. § (1) bekezdés] szükségtelen és aránytalan 
korlátozását eredményezi, mert bizonytalan körű adatok tekintetében rendeli el a nyilvánosság kizárását. 
Kimondták azt is, hogy a vizsgált nyilvánosságkorlátozás nem válik a alkotmányossági szempontból 
kielégítő megoldássá azáltal, hogy kérelemre az adatok megismerését a szerv vezetője engedélyezheti. Ez 
ugyanis csak a szerv vezetőjének diszkrecionális döntése, melytől nem függhet egy alapvető jog 
érvényesülése. 
Ebből azonban meglepő következtetésre jutottak. Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet 
állapítottak meg, mivel a törvényhozó nem biztosította azokat a jogállami garanciákat, melyek 
a döntés-előkészítéssel összefüggő valamint a belső használatra készült adatok nyilvánosságát 
biztosítják, ha azok nyilvánosság elöli elzárása nem indokolt. Ennek a szabálynak a 
megalkotására 2004. december 31.-ig adtak időt az Alkotmány őrei. 
Összességében mégis egy alkotmányellenes helyzetet tartottak fenn és ezért egyet kell értenem 
Kerekes Zsuzsával abban, hogy mulasztás megállapítása helyett inkább az Alkotmány 8. § (2)-
ának sérelmét kellett volna megállapítaniuk és ezért a rendelkezést megsemmisíteniük.17 
Itt kell megjegyezni, hogy az általuk vizsgált szabályozás két fogalmat különböztetett meg: a 
„belső használatra készült” és a „döntés-előkészítéssel kapcsolatos” adatot. Ez véleményüknek 
megfelelően a mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértés kimondásakor fogalmi 
tisztázatlanság, differenciálatlanság, és a fogalmak együttes használata, rájuk közös szabályok 
alkalmazása súlyos szabályozási hiányt jelent. Ugyanakkor az utólagos normakontrollnál és a az 
adatkezelő diszkrecionális döntési lehetőségének problémájánál ez a fogalmi kettősség meg 
sem jelenik.18 
 
3.3. A korábbi szabályozás értékelése 
 
A korábbi törvényi állapotban a megtagadási okokat két csoportba oszthattuk.19 
Az egyik csoportba azok a törvényhelyek tartoztak, melyeknél külön törvényben 
meghatározott minősítési eljárás volt szükséges a nyilvánosság elől elzárt adatkör 
meghatározásához. Ide sorolandó az állam- vagy szolgálati titokká minősítés. 
A másik csoportban lévőknél pedig valamilyen törvényben, jogszabályban meghatározott ok és 
maga a törvény, a jogszabály alapján a közérdekű adatot a nyilvánosság elé tárni nem szabad. 
Ilyen az Európai Unió jelentős pénzügy- vagy gazdaságpolitikai érdeke, vagy az üzleti titok. 

                                                 
17 Kerekes Zsuzsa: „Hivatali kényelem?”: az információszabadság korlátairól. Fundamentum, 2004. 3. sz. 100.o. 
18 Kerekes Zsuzsa: im. 99. o. 
19 Az Avtv. módosítása 2005. június 1.-jétől hatályos. 
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Mindkét csoportra jellemző, hogy magában az Adatvédelmi törvényben lehetővé tett 
adatvédelmi korlátozás érvényesüléséhez még egy törvényre van szükség. Ez felel meg ugyanis 
az ilyen jellegű korlátozással kapcsolatos következő követelménynek. Az adatvédelmi 
törvényben foglaltaktól eltérni csak akkor lehet, ha azt a törvény kifejezetten megengedni. Ezt 
egyfajta engedélynek tekinthetjük az esetleges korlátozásra. (Ennek az újabb szabálynak 
azonban véleményem szerint ismételten meg kell felelnie az Alkotmány 8. § (2) bekezdésének, 
miszerint az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. 
Ez nem azt jelenti az államtitoknál és a szolgálati titoknál, hogy a titokköri listákat is 
törvénynek kellene szabályoznia.20 Ezek a listák ugyanis a „harmadik lépést” jelentik, a 
második maga az adatvédelmi törvény. 
A korábbi szabályozás döntés-előkészítő vagy belső használatú iratai azonban kilógtak a 
rendszerből. A fenti szabályozásokat vizsgálva azt állapíthatjuk meg, hogy önmagában egyik 
másik megtagadási ok sem lenne megfelelő, de a normaegyüttesek már kellő részletességgel 
eligazítást nyújtanak, emiatt törvényi rendelkezések alkalmazhatóak közvetlenül. (Ha máshogy 
nem, hát minősítési eljárás képében.) A döntés-előkészítő és belső használatú iratok 
információkorlátozását önmagában kellett alkalmazni. Véleményem szerint ez a szabályozás 
nem volt kellő részletességű.21 A két fogalom jelentése az adatvédelmi biztos gyakorlatában is 
visszatérő probléma volt, amit esetről esetre kellett pontosítani.22 
Ennek okait csak röviden sorolom fel és talán nem is teljes körűen. Először is, ahogy a 
„döntés-előkészítő” határozatban fogalmaztak, nem lehetséges megállapítani a két fogalom 
különbségét. Tisztázatlan, milyen adatok döntés-előkészítéssel kapcsolatosak, mik annak 
időbeli, tárgy szerinti határai, milyen szoros összefüggés szükséges a döntéssel.23 Attól, hogy 
valami belső használatra készült, még nem biztos, hogy nem közérdekű. Ilyenek lehetnek 
például az önkormányzat által készített felmérések, melyek egyébként nem születnének meg, 
de adott esetben a köz számára fontos, közérdekű információkat tartalmaznak és elzárásukat 
semmi sem indokolja. Hasonlóak lehetnek a hatástanulmányok is, melyek valamilyen 
beruházást előznek meg és igenis az adófizetők pénzéből valósulnak meg. Ezek az adatok nem 
csak egyszerűen egy eljárásban nyújtanak segítséget, hanem attól függetlenül is létezhetnének 
magának az eljárásnak nem feltétlenül részei. 
 
3.4. A „döntés-előkészítő határozat” hatása 
 
Az Országgyűlés hallgatott a Abh 3.-ban foglaltakra és a 2005. évi XIX. törvénnyel átformálta 
a törvényszöveget.24 Jelentősen kibővítette azt és a norma részévé tette a határozat érvelését. 
Az beiktatott új bekezdés szerint a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó 
döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását 
szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Ezen adatok megismerését — 
figyelemmel a közvélemény gyors és pontos tájékoztatásának elősegítésére és biztosítására 
vonatkozó kötelezettségre — az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti.25 
Először is egyértelművé tették, hogy a döntés-előkészítő adat a döntés meghozatalára irányuló 
eljárás során készített vagy rögzített és a döntés megalapozását szolgálja.26 A korlátozás 
tartamául megszabott, 10 évre csökkentett periódus immár nem az adat kezelésétől, hanem 
                                                 
20 Sőt, az adatvédelmi biztos 2004. évi jelentésében állítja, a törvényhozói akaratnak formailag leginkább egy közlemény 
formájában közzétett titokköri jegyzék felelne meg. 
21 Az Alkotmánybíróság is „fogalmi tisztázatlanságot” említett (Abh. 3.). 
22 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2001. 
23 A döntés meghozatalának fordulóponttá tételével a fentiekben leírtaknak megfelelően reagáltak az Abh. 3.-ban. 
24 Lásd T/14709 számú törvényjavaslat indoklása. 11.o. 
25 Avtv. 19/A. § (1). 
26 Itt tehát eltűnt a testület által emlegetett fogalmi kettősség. 



Győri Levente: Döntés-előkészítés és nyilvánoság 

45                                       Optimi nostri 2007. 

annak keletkezésétől számítódik.27 Ezzel a határozat indokolásában kifejtett időproblémára 
reagáltak. 
A legszembetűnőbb változás egy új bekezdés beiktatása, mely rendelkezése alapján az adat 
kiadására vonatkozó igény – a már említett 10 éves időtartamon belül - a döntés meghozatalát 
követően akkor utasítható el, ha az adat megismerése a szerv törvényes működési rendjét vagy 
feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot 
keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését 
veszélyeztetné.28 
Ez nem más, mint az adatkezelő diszkréciójának egyfajta, a határozati érvelésnek megfelelő 
mederbe terelése, a 2004-es határozat törvényszövegbe beillesztése. A törvényhely védelmezi a 
szerv törvényes működését, külső nyomástól mentességét. Ez utóbbi a munkával kapcsolatos 
fenti említett színvonalbeli, hatékonysági követelménynek is eleget kíván tenni. 
Kétség kívül szűkebbre szabja a törvényi megoldás az adatkezelők mozgásterét annyiban, 
amennyiben nem elegendő az adatkérési igény megtagadásakor pusztán arra hivatkozni, hogy 
azért tagadják meg az adatkérést, mert az döntés-előkészítő vagy belső használatra készült. De 
az Alkotmánybíróság érvelése nem erre vonatkozott. A munka színvonalát, hatékonyságát, 
befolyásmentességét nem a döntés megszületése utáni, hanem az az előtti korlátozás legitimálásához 
használták érvként. A döntés meghozatala után éppenséggel pont előtérbe kell kerülnie az 
átlátható, korrupciómentes, társadalmilag kontrollált közigazgatás kialakításával és a 
közigazgatás által gyűjtött információ újrafelhasználásával szembeni igénynek. 
Az aktus meghozatalát megelőzően az adatkezelő szintén kiadhatja kérelemre az adatot, a régi 
szabályozásnak megfelelően, viszont mérlegelnie kell, hogy a feladatkörébe tartozó ügyekben 
köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.29 Mivel a 
kiadást már a korábbi változat is lehetővé tette, valamint ezt a szempontot a törvény korábban 
is tartalmazta, a kettőnek egy bekezdésben szerepeltetése semmilyen változást sem hozott. 
Amikor a döntés utáni szakaszhoz értünk, az ügy lezárását követően csak úgy lehetséges a 
szervet befolyásolni, hogy nyomásgyakorlás már a következő ügyre vonatkozik.30Meglátásom 
szerint egyéb törvényeink feladata az ilyen szervek eljárásának védelme. Ilyen a Büntető 
törvénykönyv aktív és passzív vesztegetést31 tiltó formája, vagy a közigazgatási eljárásnak32 az 
az alapelve, mely alapján a közigazgatási szerv hatáskörét a jogszabályokban előírt célok 
megvalósítása érdekében, mérlegelési és méltányossági jogkörét a jogalkotó által meghatározott 
szempontok figyelembevételével gyakorolja. Egyik törvény sem engedi meg az illetéktelen 
befolyásolást és a működés törvényes rendjének megzavarását. Ezen értékek garantálásának 
módja nem az információk nyilvánosság előli elzárása, melyek éppenséggel – ahogy a 
fentiekben arról már szóltam –a véleménynyilvánítási jog gyakorlásának feltételét teremtik 
meg. A döntést keletkeztető álláspontjának szabad kifejtését pedig szintén a 
véleményszabadság védi. 
 
3.5. A döntés-előkészítés védelmének más eszközei 
 
A döntési folyamatot nem csak az Avtv.-ben található döntés megalapozását szolgáló szakasz 
védi. Már korábban említettem egy korlátozási lehetőséget, melynek itt jelentősége lehet. Az 

                                                 
27 Avtv. 19/A § (1) 
28 Avtv. 19/A. § (2) 
29 Avtv. 19. § (1) 
30 Ennek felel meg az Avtv. 19/A. § (2) bekezdésében szerepeltetett példa is: (…) az adatot keletkeztető álláspontjának 
a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné 
31 Btk. 250.-255/A. § 
32 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 1. § (1) 
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adatfajták meghatározásával törvény a közérdekű adatok hozzáféréséhez való jogot 
korlátozhatja bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel.33 Ez nem befolyásolja az 
döntés megalapozását szolgáló adatot védő Avtv.-beli rendelkezés alkalmazását, ugyanis az 
adatok megtagadásakor akár egyszerre több okra is lehet hivatkozni. A védelem nem kizárólag 
a előkészítési szakaszban létrejött iratokra, adatokra vonatkozhat, hanem más eljárási részekre 
is. 
Egy ilyen törvény speciális annyiban az Avtv.-ben meghatározottakhoz képest, amennyiben 
nem minden adatra, hanem csak az adatok benne meghatározott fajtáira vonatkozik. Meg kell 
határozni ugyanakkor a törvényben az adatkezelőt is, aki (ami) ezt a bizonyos adatfajtát 
kezeli.34 Ilyen adatokra példa Ttv. mellékletében található két olyan titokfajta, melyet 
valamilyen előkészítő szakaszban helyezhetünk el. A nemzetközi szervezetekben képviselendő 
magyar álláspont, az ezzel kapcsolatos kormányszintű jóváhagyást vagy országgyűlési 
megerősítést igénylő előterjesztések államtitoknak minősülnek, ahogyan a Kormány és az 
ügyrendje alapján létrehozott testület működésével összefüggő döntés-előkészítő, belső 
használatra készült adat, valamint az e testületek üléseiről készült összefoglaló, emlékeztető 
vagy jegyzőkönyv is.35 
 
4. A döntés-előkészítő iratokkal kapcsolatos jogalkalmazói gyakorlat 
 
A fentiekben bemutatott fogalmi tisztázatlanságokat, időbeli bizonytalanságokat a bírói 
gyakorlatnak kell orvosolnia esetről esetre, valamint az adatvédelmi biztos segíthet az egységes 
gyakorlat kimunkálásában, vagy megfelelő törvénybeli szabályozásra tesz javaslatot. 
A bírósági eljárással kapcsolatos fontosabb adatvédelmi szabályok a következők: Abban az 
esetben, ha az adatkezelő megtagadja az adat kiadását, ezt 8 napon belül írásban (elektronikus 
levelezési cím megadása esetén elektronikus úton) közölnie kell a megtagadás okával együtt a 
kérelmezővel.36 A kérelmező a megtagadástól számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 
A perben a megtagadás megalapozottságát az adatkezelőnek kell bizonyítania.37 
Az adatvédelmi biztos hatáskörei közül négynek van közvetlenül jelentősége az 
adatszolgáltatás megtagadási okaival kapcsolatos jogfejlesztés szempontjából38: bejelentés 
alapján vagy — ha az adott ügyben bírósági eljárás nincs folyamatban — hivatalból ellenőrzi e 
törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok megtartását; kivizsgálja a hozzá 
érkezett bejelentéseket; elősegíti a személyes adatok kezelésére és a közérdekű adatok 
nyilvánosságára vonatkozó törvényi rendelkezések egységes alkalmazását; feladatkörében 
általános jelleggel, valamint meghatározott adatkezelő részére ajánlást bocsáthat ki. 
 
4.1. Meddig tart a döntés-előkészítés? 
 
Korábban már kifejtettem, a folyamatot lehet döntés előtti és utáni szakaszra bontani, aminek 
jelentősége van. A törvényi megfogalmazásokból nem világos, a közfeladatot ellátó szerv vagy 
személy adatgyűjtését, dokumentumok, adatok létrejöttét mikortól számítjuk már a döntés-
előkészítési szakaszba tartozónak és ez a szakasz meddig tart? Számszerű választ adni a 
kérdésre nyilvánvalóan abszurd lenne. Ezért az évek során egyedi, a meghatározott eljárásra 

                                                 
33 19. § (3) f) pontja. 
34 1. § (3) E törvény szerint megengedett kivételt csak meghatározott adatfajtára és adatkezelőre együttesen lehet 
megállapítani.  
35 Ttv. 1. számú melléklet 12. és 13. pontja. 
36 Avtv. 20. § (6). 
37 Avtv. 21. § (1) (3). 
38 Avtv. 24. § a), b), d), e). 
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vagy eljárástípusra jellemző adatokat, iratokat minősítettek a már a döntésmegalapozás 
folyamatába tartozónak illetve abba nem tartozónak. Kérdés lehet még az is a döntés 
megszületése után, meddig van lehetőség ezeket a dokumentumokat visszatartani, tekintve, 
hogy a korábbi aktusok további döntésre irányuló munkafolyamat részei lehetnek, tehát újfent 
ugyanazon kategóriába eshetnek. 
A legelső tárgyalandó ügyben egy kérelmező az alperestől a „Európai Unió csatlakozási 
joganyagának nyersfordítása” elkészültére tekintettel a pártok rendelkezésére bocsátott 
közérdekű adatok eljuttatását kérte CD lemez formájában.39 Kérését azzal indokolta, hogy még 
az Európai Unióról tartandó népszavazás előtt szeretné az anyagokat megismerni. Az alperes 
válaszlevelében a kérelmezőt az Európai Unióról szóló szerződés teljes magyar nyelvű 
szövegének internetes elérhetőségéről és egyéb, a témakörben számára információt nyújtó 
forrásokról tájékoztatta. A felperes keresetében az Unióval folytatott tárgyalások 
berekesztésekori és az egy évvel azelőtti dokumentumok kiadását kérte. 
Az alperes szerint pártok frakcióvezetői számára rendelkezésre bocsátottak munkaanyagnak 
minősülnek. Ezek nem tartoznak szerintük az adatvédelmi törvény hatálya alá, ha azonban a 
törvény hatálya mégis kiterjedne rájuk, akkor döntés-előkészítőnek minősülnek. 
Az első fokú bíróság a kikérni kívánt csatlakozási okmányokat, dokumentumokat, 
jegyzőkönyveket és levélváltásokat közérdekűnek, tehát az adatvédelmi törvény hatálya alá 
tartozónak tekintette. Mégsem kellett az ítélet szerint azokat kiadni, mert a döntés 
megalapozását szolgálják. 
A felperes fellebbezett. Az alperes a korábbiakhoz hozzátette, a nyersfordításokat kifejezetten 
döntés-előkészítés körében adták a frakcióknak. Ez még a szerződés munkaanyaga volt és 
ezért akár módosító javaslatok is születhettek volna. 
A másodfokú bíróság az elsőfok ítéletét helybenhagyta. A nemzetközi szerződések 
országgyűlés általi megerősítése előtt előkészítés folyik és ennek a része a szerződéses 
dokumentumok megküldése. Tehát addig, amíg a csatlakozási okmányt meg nem erősíti az 
országgyűlés, addig attól függetlenül, hogy vita gyakorlatilag lezajlott már, sőt, nagy 
valószínűséggel változtatásokat sem fognak már eszközölni, a rendelkezésre álló 
dokumentumok kiadása szempontjából még mindig zajlik a döntés megalapozása. Egyébiránt 
az alperes a nem ezekre a munkadokumentumokra, hanem a kész szövegekre vonatkozó 
tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. 
Fontos hangsúlyoznom mégis a jogalkotás nyilvánosságát, amelynek megfelelően kell 
érvényesülnie és melyet a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény(továbbiakban: Jat.), 
valamint az Elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény is biztosít.40 
Ennek ellenére sokszor előfordul, a minisztériumok tervezeteiket a döntés-előkészítő iratokat 
védő korlátozás mögé bújva lehetetlenné teszik, hogy azokról a civil szervezetek véleményt 
nyilváníthassanak. Az adatvédelmi biztos éves jelentésében ezt a gyakorlatot elítélte. 

                                                 
39 Fővárosi Bíróság 8. Pf.20.730/2004/2. 
40 Teszik mindezt annak ellenére, hogy a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 27. § c) pontja lehetővé teszi a 
társadalmi szervezetek számára a jogszabálytervezetek véleményezését. Az elektronikus információszabadságról 
szóló 2005. évi XC. törvény külön fejezetet szentel a jogszabály-előkészítés nyilvánosságának, melynek része a Jat-
ban és a kormány ügyrendjében véleményezésre bocsátott jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, 
jogszabálytervezetek, a miniszteri rendelet-tervezetek, valamint az ezen tervezetekhez kapcsolódó előterjesztések 
vagy szakmai indokolások a jogszabályt előkészítő minisztérium vagy országos hatáskörű szerv honlapján történő 
közzététele (9.- 10. §). 
Ezeknek az elveknek felel meg a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) 
OGY hat. 41. § (1) bekezdése is, mely az ülést főszabály szerint nyilvánossá teszi. Ezek hiteles jegyzőkönyvei, 
irattárban elhelyezett mellékletei a nyilvánosság számára hozzáférhetőek. A 65. § (2) a) pont a tárgyalás alá vont 
iratokat – így a törvényjavaslatokat is – a jegyzőkönyv irattárban elhelyezendő mellékletei közé sorolja. amiket nem 
feltétlenül követ végleges döntés. 
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Szükségesnek vélte annak szabályozását, hogy a jogszabály-, kormányrendelet- és miniszteri 
rendelet-tervezetek az előkészítés mely fázisától kezdve minősülnek nyilvánosnak és nem 
tekinthetők döntés-előkészítő iratoknak.41 Ez a normaalkotás tehát a jelenleg rendelkezésre 
álló, nyilvánosságot védő arzenál szükséges kibővítése lenne. 
Ennek a szabályozásnak nyilvánvalóan megfelelő egyensúlyt kell teremtenie az ésszerűség, a 
nyomástól mentes eljárás, a szabad mandátum elve, valamint a közérdekű adatok 
nyilvánossága, és társadalmi-szakmai kontroll között. 
 
4.2. Mely dokumentumokra vonatkozhat a döntés-előkészítés fogalma? 
 
A fentiekben vizsgált kérdés megfelelő szabályozása csak a probléma egyik részét érinti. Az 
ugyanis önmagában, hogy egy dokumentum a döntési folyamat egy bizonyos részén keletkezik, 
nem jelenti automatikusan nyilvánosságtól történő elzárását, tehát nem csak az időtényezőt 
kell figyelembe venni. A következőkben azt vizsgálom, milyen egyéb szempontok 
érvényesülhetnek itt. 
Leglényegesebbek nyilvánvalóan azok az olyan esetek, melyekben arról kell dönteni, vajon egy 
dokumentum, irat valóban döntés-előkészítést, a döntés megalapozását szolgálja-e. Egy 
önkormányzat egy tulajdonában lévő ingatlant kívánt értékesíteni.42 Erről előterjesztés készült 
soron következő képviselő-testületi ülésre. Az indítványozó ezen ülés előtti napon kívánta az 
előterjesztést megtekinteni a felperes polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján. Az 
ügyfélszolgálat vezetője nem adta ki a dokumentumot, mivel az előterjesztés „zárt anyagot” 
képez. Az ülésen határozattal zárt ülést rendeltek el, az ingatlanra vonatkozó tárgyalási pontra. 
Az alperes ellenkérelmében az előterjesztés előkészítő irat mivoltára hivatkozva kérte a kereset 
elutasítást. 
Mind az első fokú, mind a második fokú bíróság ugyanazon a véleményen volt az üggyel 
kapcsolatban. Az előterjesztés valóban a döntés előkészítését szolgálja és az adatkezelő 
jogosan tagadta meg annak rendelkezésre bocsátását a bíróságok szerint. 
Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény szerint a helyi 
önkormányzatoknak honlapjukon kell közzétenni az előterjesztéseket a benyújtás időpontjában 
azonnal.43 Ha a zárt ülés elrendelésének valóban helye van, az erre vonatkozó előterjesztést 
nem kell közzétenni. Azonban az előterjesztésnek kell tartalmaznia zárt ülés elrendelésére a 
javaslatot. Az Abh. 1. szerint a visszatartás nem vonatkozhat általában véve dokumentumokra 
és megemlítette az előterjesztést, is mint ilyet. Így véleményem szerint a bíróság ebben az 
ügyben helytelen ítéletet hozott. 
Az előző ügyfajtánál gyakoribbak azok, melyekben személyek, szervezetek környezetre 
vonatkozó adatokat kérnek és azokat kiadását megtagadják. Ezek elbírálásánál vajon milyen 
szempontok érvényesülhetnek? Az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelethez egy 
magánszemély fordult és emisszió-, imisszió- és zajméréseket tartalmazó jegyzőkönyveket kért 
ki közérdekű adatként. 44 Az adatok a felügyelőség magas vastartalmú redukált zsugorítvány 
kísérleti gyártásához vastartalmú veszélyes hulladék átvételéhez, kezeléséhez és 
hasznosításához szükséges környezetvédelmi engedély kiadásához kellett elvégezni. A 
felmérések az engedély elintézéséhez szükséges hatástanulmány részei voltak. A hatóság azért 
tagadta meg az adat kiadására vonatkozó kérelem teljesítését, mert a jegyzőkönyveket a döntés 
előkészítését szolgáló adatnak tekintette. 

                                                 
41 Az országgyűlési biztos éves beszámolója, 2000 
42 Fővárosi Bíróság 29. P. 90. 838/2000/6. 
43 Lásd az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. § (1) és annak az általános 
közzétételi listát tartalmazó mellékletet. 
44 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 4.Pf.22.149./2001/2. 
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A felperes kereseti kérelmében beszámolt arról, hogy az engedélyt kérő kötelezettsége volt az 
adatok beszolgáltatása és az ehhez szükséges vizsgálat elvégeztetése. 
Az első fokú bíróság ezeket az adatokat döntés-előkészítőnek tekintette és a felperes keresetét 
elutasította, ugyanis az adatok az engedély kiadását szolgáló eljárás alatt annak megalapozását 
szolgálták. 
A felperes egy megkülönböztetésre alapította fellebbezését, mely szerint meg kell 
különböztetni a döntés-előkészítő adatok és a döntés meghozatalához igénybe vett adatokat.  
A másodfokú, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a fellebbezésnek helyt adott. 
Indokolásában az Alkotmánybíróság Abh. 2.-t idézte, aminek alapján döntés-előkészítő iratok 
a  belső használatra szánt munkaanyagok, a emlékeztetők, tervezetek, vázlatok, javaslatok, szervezeten 
belüli levelezés, általában a döntés-előkészítés körében alkotott iratok. Ennek fényében – a felperesi 
fellebbezéssel összhangban – az állami, önkormányzati szervek saját, belső eljárásában 
keletkezett iratokat kell ilyeneknek tekinteni. Mivel esetünkben külső alannyal végeztetett 
vizsgálatról van szó, a különböző mérési jegyzőkönyveket valóban a  döntés meghozatalához 
igénybe vett adatnak kell tekintenünk. Az ilyen adatok pedig a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló törvényben közérdekű adatként van meghatározva.45 Ez az ítélet 
mérföldkőnek számít a környezetvédelmi adatokhoz való „hozzáférés történetében”, ugyanis 
később ezt az érvelést több alkalommal is sikerrel alkalmazták bíróságokon a 
környezetvédelmi adatokhoz történő hozzáférésre, amikor az alperes döntés-megalapozásához 
felhasznált adatként nem kívánta kiadni az alperes. Így sikerrel alkalmazták, amikor egy 
budapesti lakótelep azbeszttel kapcsolatos felmérését kérték, melyet szintén döntés 
meghozatalához igénybe vett adatnak tekintettek46 valamint hivatkozott a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Bíróság ítéletére egy perben a Fővárosi Ítélőtábla is, mely több társadalmi 
szervezet és a Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága között zajlott, 
és szakvéleményeket, számításokat, elemzéseket tartalmazó iratok kiadását célozta.47 
Az adatvédelmi biztos is állást foglalt hasonló típusú, tehát szakvéleményeket, elemzéseket, 
számításokat tartalmazó dokumentumok kapcsán. Véleménye szerint általában nem 
kifogásolható az adatnyilvánosság korlátozása a bizalmas alternatívák, személyes vélemények 
védelme érdekében, de a nyilvánosság korlátozása nyilvánvalóan nem terjeszthető ki a döntés előkészítés 
során felvett, objektív mérési adatokra.48 Ebbe a meghatározásba az is belefér, hogy ezeket az 
adatokat az eljáró közigazgatási szerv, akár közvetlenül a döntés meghozatalára irányuló eljárás 
során hozza létre és nem előtte. 
Van, amikor a kérdés nem az iratok döntés-megalapozói minősége, így nyilvánosság előli, a 
jogszabálynak megfelelő elzárása, hanem az, hogy ezen elzárható iratok pontosan milyen 
iratokat foglalnak magukba. Az adatvédelmi biztos elé került ügyben az indítványozók a 
ORTT rádiós műsorszolgáltatással kapcsolatos eljárásának nyilvánosságát hiányolták.49 Az 
ORTT 1999-ben pályázatot hirdetett budapesti körzeti rádiós műsorszolgáltatásra. A pályázat 
elbírálását követően, 2000 márciusában és áprilisában három vesztes pályázó azzal a panasszal 
fordult hivatalomhoz, hogy az ORTT Irodájának igazgatója nem hajlandó tájékoztatást adni a 
vesztes pályázók részpontszámairól és a pontozás indokolásáról. Az ORTT elnöke döntés-

                                                 
45 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 12. § (1) bekezdése alapján 
mindenkinek joga van a környezetre vonatkozó tényeknek, adatoknak a megismerésére. Ugyanezen szakasz (3) 
bekezdése pedig kötelezővé teszi az állami, önkormányzati szerveknek a környezet állapotát és annak emberi 
egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, az így szerzett adatokat nyilvántartani, hozzáférhetővé tenni, a 
megfelelő tájékoztatást megadni. 
46 Fővárosi Bíróság 6.P.29. 612/2002/3. Ebben az esetben egyébként jogszabály-alkotáshoz volt szükséges a 
felmérés. 
47 Fővárosi Bíróság 2.Pf.20.751/2005/3. 
48 Az adatvédelmi biztos 227/A/2001. számú állásfoglalása 
49 Az adatvédelmi biztos 166/A/2000. számú állásfoglalása 
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előkészítésre hivatkozva tagadta meg a pályázati döntés részleteiről és annak indokairól 
történő tájékoztatást. Az ombudsman vizsgálatot tartott az ügyben. Megállapítása szerint a 
testület döntési eljárása áttekinthetetlen a hiányos törvényi szabályozás miatt. Nem lehetett 
megállapítani, mely dokumentumok tekinthetők a döntéselőkészítés részének és melyek 
tartalmazzák magát a döntést. 
Fontos megemlíteni, hogy természetesen a frekvenciák közjavak, így az azokról szóló 
határozás is közérdekű. Különlegessége az ügynek, hogy nem döntés-előkészítő 
dokumentumokhoz kívántak a kérelmezők hozzájutni, hanem magához a nyilvános 
végeredményhez, de az elhatárolás lehetetlensége miatt adott esetben akár jogszerűen 
alkalmazott megtagadási ok így jogszerűtlen eredményre vezetett. Tulajdonképpen a döntést 
„elnyelték” a döntés-előkészítő iratok. Itt már pusztán a döntési folyamat megfelelő 
szabályozása elégségesnek bizonyulhatott volna az adatnyilvánosság biztosításához. 
 
5. Kormányülések nyilvánossága 
 
Az országgyűlésen kívül talán nincs is olyan testület a magyar jogrendszerben, amelynek 
döntései olyan közvetlen és nagy befolyással bírnak, mint a kormány által hozottak. 
Törvényhozás esetén ugyanis a tendenciaszerűen a kormányé a kezdeményező szerep, és mivel 
alapvetően többség is mögötte van az általa javasolt feles törvények kerülnek elfogadásra. Az 
országgyűlés általában nyilvános, üléseiről hagyományosan jegyzőkönyv, országgyűlési napló 
készül. Munkája során lehetőség van a vélemények ütköztetésére. A kormányülésekkel 
szemben nem támaszthatunk ilyen szigorú követelményeket, több okból sem. A kormány a 
közigazgatás csúcsán helyezkedik el, közigazgatási szerv. Ilyeténképpen működése is inkább 
közigazgatási testület működésének képét mutatja. Kívülről egységesen jelenik meg. 
Gondoljunk csak a miniszterelnök Alkotmányban meghatározott pozíciójára,50 vagy a 
miniszterelnöknek a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvényben biztosított pozícióra, mely szerint a 
miniszterelnök meghatározza a kormány politikájának általános irányát.51 
Nem szabad ugyanakkor megfeledkezni arról, hogy alapvetően politikai intézmény és ezért a 
választóknak szélesebb tudomással kell bírniuk tevékenységéről, ellentétben a pusztán szakmai 
alapon kiválogatott és ilyen alapon működő közigazgatással. Olyan szabályozást kell tehát 
találni, mely kielégíti mind az illetéktelen külső befolyástól mentes működés követelményét, 
mind a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését. Utóbbihoz pedig alapvető, 
hogy egyáltalán létezzenek ilyen döntés megalapozását szolgáló adatok, iratok. A 
kormányülések nyilvánosságának kérdésével jogrendszerünk két fontos intézménye, az 
Adatvédelmi Biztos és az Alkotmánybíróság52 is foglalkozott. Az első lépést az ombudsman 
tette meg. 
 
5.1. Az adatvédelmi biztos által támasztott követelmények 
 
Az Adatvédelmi Biztos — az Alkotmánybírósághoz hasonlóan — áttekintette a magyar és a 
külföldi szabályozást is.53 A kormány ülésen történtek rögzítéséről a kormány ügyrendjéről 
szóló 1088/1994. (IX.20.) kormányhatározat (továbbiakban: kormhat. 1) rendelkezik, sok más 

                                                 
50 Az Alkotmány 33/A. §-a például a kormány megbízatását a miniszterelnök megbízatásához köti hatból öt 
esetben, illetve gondoljunk a 39/A.-§-ban szabályozott konstruktív bizalmatlansági indítványra. 
512006. évi LVII. törvény 14. §  
52 Az Alkotmánybíróság 32/2006. (VII. 13.) AB határozatáról utóbb lesz szó. 
53 Vö.: az adatvédelmi biztos 144/A/1996. számú ajánlása 
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kérdés mellett.54. Ezek legyenek bármilyen formájúak, döntés megalapozását szolgáló adatnak 
minősülnek. Az első „ideiglenes” ügyrend a 1006/1990. (V. 5.) kormányhatározat szerint 
szószerinti jegyzőkönyvet, összefoglalót kellett készíteni. Az 1025/1992. (V. 5.) 
kormányhatározat megszüntette a szószerinti jegyzőkönyvek vezetését, a kormhat. 1 
összefoglaló és hangfelvétel készítését írta elő, majd  a 1070/1996 (VII. 29.) kormányhatározat 
megszüntette a hangfelvétel készítést. A külföldi szabályozást áttekintve úgy találta, hogy a 
nemzetközi jogfejlődés nem alakította ki a kormányműködés teljes dokumentálásának 
követelményét. 
A kormányülések rögzítésével szemben — a 1070/1996 (VII. 29.) kormányhatározattal együtt 
— a legkevesebb követelményt a 1090/1998. (VII. 24.) kormányhatározat támasztotta, 
amennyiben sem szószerinti jegyzőkönyvet, sem hangfelvételt nem kellett készíteni, csak 
összefoglalót. Az összefoglaló csak a jelenlévők névsorát, az előterjesztések címét, a 
hozzászólók nevét, a szavazás tényét és arányát, ellenvéleményre való utalást, és a döntést 
tartalmazta. Az akkori Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter szerint a dokumentálás 
módjára nincs semmilyen törvényi előírás, ennek megfelelően a kormány határozhatja meg azt, 
és az akkori állapot nem is sértette az információszabadságot. 
Az összefoglalóhoz csatolt mellékletek közül több is döntés-előkészítő iratnak minősülhetett, 
így az előterjesztések, országgyűlés elé terjesztett javaslatok, az erre vonatkozó átiratok, 
emlékeztetők.55 Az összefoglalót, valamint az ahhoz csatolandó mellékletekre többek között 
titoktörvénynek az államtitokra és a szolgálati titokra vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni. A minisztériumi előterjesztések mindegyike „titkos”, „szigorúan titkos”, valamint 
„nem nyilvános” minősítést kapott, tehát automatikus volt a nyilvánosságkorlátozás.56  
Az adatvédelmi biztos szerint valóban lehetetlenné válna a kiegyensúlyozott és illetéktelen 
befolyástól mentes kormányzati működés, ha a kormányülések nyilvánosak lennének, így 
megfelelő a kormányzati működés időbeli korlátozása. A teljes körű dokumentáció készítése 
sem lehet alkotmányos követelmény. Azonban az akkori szabályozás, mely nem tette 
kötelezővé sem hangfelvétel, sem szó szerinti jegyzőkönyv készítését az adatvédelmi biztos 
szerint nem felelt meg a szükségesség-arányosság követelményének. Ezért az adatvédelmi 
biztos kezdeményezte a megfelelő törvényi szabályozást. 
A helyzet azóta megváltozott. Először visszakerült a kormány ügyrendjébe a hangfelvétel 
készítés, mint a szószerinti dokumentáció, majd ezt követően újból csak összefoglaló 
készítését írta elő a kormányhatározat. 57 Az ombudsman által óhajtott törvényi szabályozás a 
kormányülések dokumentálásáról nem született meg, a kormányhatározati szint pedig nem 
elégíti ki az Alkotmány 8. § (2) bekezdésében támasztott követelményeket, mely szerint az 
alapvető jogokat és kötelezettségeket törvényben kell szabályozni. 
 
5.2. Az Alkotmánybíróság a kormányülések dokumentálásáról 
 
Az Alkotmánybírósághoz érkezett indítványok egyike éppen a törvényi szabályozás hiánya 
miatt kérte mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértés megállapítását. Az indítványozó 
szerint ugyanis a közérdekű adatok megismeréséhez való jog megköveteli, hogy a 
kormányülésekről tartalmi összefoglaló készüljön, melyet törvényben lenne szüksége 
szabályozni. A másik indítvány a Ttv. mellékletének 13. pontjának alkotmányossági vizsgálatát 
kérte, mely szerint legfeljebb 50 évre államtitokká minősíthető a Kormány és az ügyrendje 

                                                 
54 Kormhat. 1. 83. pontja 
55 Titoktörvény mellékletének 86. pontja a), c), e)   
56 Az államtitokká minősítés jogalapjául a titoktörvény mellékletének 13. pontja szolgál. Ez egyébként az ajánlás 
megszületésekor 90 éves nyilvánosság korlátozást jelentett, mely jelenleg 50 évben van meghatározva. 
57 Kormhat. 1. megváltozott 83. pontja 
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alapján létrehozott testület működésével összefüggő döntés-előkészítő, belső használatra 
készült adat, valamint az e testületek üléseiről készült összefoglaló, emlékeztető vagy 
jegyzőkönyv. Az indítványozó szerint ez közérdekű adatok megismeréséhez való jogot 
aránytalanul és önkényesen korlátozza, ugyanis a kormány így diszkrecionális döntése alapján 
nyilváníthat államtitokká közérdekű adatokat. Ugyanezen indítvány kifogásolta a Ttv.-nek azt a 
részét is, mely valamely közérdekű adat a kormány és ügyrendje alapján létrehozott testület 
zavartalan működéséhez fűződő érdek védelme alapján történő államtitokká minősítésének a 
lehetőségét teremti meg, ugyanis a „zavartalan működés” fordulat fogalmilag tisztázatlan, így a 
jogbiztonságot sérti. 
A testület 32/2006. (VII. 13.) AB határozatában áttekintette a nemzetközi szabályozási 
módokat és megállapította, hogyha az Alkotmány egyáltalán nem szól a kormány üléseinek 
dokumentálásáról — és a magyar alkotmány ezt a módot választja — , akkor ezen 
szabályoknak a megalkotása minden esetben az alaptörvény információszabadságot garantáló 
rendelkezéseivel kell összhangban lenniük. Az alkotmányőrök szerint a polgároknak alapvető 
joguk van az életükre alapvetően kiható döntések, azok indokai és a döntéshozatal 
résztvevőinek szakmai álláspontjainak — akár későbbi időpontban történő — megismerésére. 
A testület szükségesnek tartotta az ülések tartalmi dokumentálásának törvényi szintű 
szabályozását is. A kormány határozatát ugyanis bármikor módosíthatja.58 Ezt az 
Alkotmánybírák az Alkotmány információszabadságot szabályozó rendelkezései alapján 
bármikor felülbírálhatják, ez azonban nem pótolja azokat a tartalmilag dokumentált 
információkat, melyeket egy elégtelen szabályozás miatt korábban nem rögzítettek. Így 
lehetőség van a közérdekű adatok megismeréséhez való jog ellehetetlenítésére. Ezért a 
kormányülésekről készült összefoglalók, jegyzőkönyvek tartalmára és a hangfelvételek 
kezelésére vonatkozó szabályozás kizárólagos törvényhozási tárgykör.59 A törvényhozás 
szükséglete azonban nem csak ezen alkotmányszabályból ered. Az Alkotmány 2. § (1) 
bekezdésében megfogalmazott jogállamiság megköveteli, hogy alkotmányosan, az eljárási 
normáknak megfelelően működjenek a jogintézmények. Ez a kormány számára is egyenértékű 
a formalizált szabályok szerinti döntéshozatallal, melyért a kormány felelőséggel tartozik az őt 
ellenőrző országgyűlésnek. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította a 
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet. 
A másik indítvánnyal kapcsolatban az alkotmánybírák megállapították, a jogszabályok 
alkotmányosan korlátozhatják a nyilvánosságot a kormányülésekkel kapcsolatban. Egyrészt a 
teljes körű nyilvánosság a kormány politikájának egységességét kérdőjelezné meg, döntései 
végrehajtását akár lehetetlenné is tehetné, valamint a tervezett intézkedések is 
meghiúsulhatnának. Ezek alapján a kormányzati ülésekről készített dokumentáció tartalmazhat 
olyan adatokat, melyeket nem szabad még rövid időre sem elzárni a nyilvánosság elől, de 
létezhetnek olyanok is, melyek esetén nem vet fel alkotmányos aggályokat az ideiglenesen 
történő államtitokká nyilvánítás. A jelenlegi szabályozás pedig nem ad lehetőséget a 
dokumentáció egészének elzárására, mivel minden adat esetében szükséges az államtitokká 
nyilvánítási eljárás. Tehát az nem ellentétes az alaptörvénnyel, nem valósít meg aránytalan 
korlátozást. 
 

                                                 
58 Amit gyakran meg is tett, ahogy azt már a korábbiakban láthattuk. 
59 Itt nem egészen világos, miért nem használta az Alkotmánybíróság korábbi érvelését, melyet először a 64/1990 
(XII. 17.) AB határozatában fejtett ki, amely alapján egy alapjog lényeges garanciáinak megállapítása kizárólag 
törvényben történhet. Az pedig nyilvánvaló, hogy lényeges garanciális kérdés ebben az esetben a tartalmi 
dokumentáció puszta léte. 
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5.3. Újabb javaslat a kormányülések dokumentálására 
 
2006 novemberében az igazságügyi és rendészeti miniszter benyújtotta az országgyűlés elé a 
közigazgatási szervezetalakításról szóló törvényjavaslat-csomagját.60 Ebben már megfelelő 
szinten kívánják szabályozni a kormányülések nyilvánosságát, a kormányülések tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvénybe egy újabb alcím iktatásával61. De 
vajon megfelelő módon? 
A kormányülésen elhangzottakat eszerint ismét összefoglalóban kellene rögzíteni. Az 
összefoglaló tartalmazná a kormányülés helyét és időpontját, az ülésen résztvevők nevét, a 
tárgyalt írásbeli anyagok címét és az előterjesztő megjelölését, a napirenden kívül szóba került 
ügyek tárgy szerinti ismertetését, a hozzászólók nevét, szavazás esetén annak tárgyát és 
számszerű arányát, a testületi döntés lényegét. A javaslat mellékletként megőrizni rendeli az 
előterjesztést, a jelentést, a kormányrendeletek, valamint a kormányhatározatok, irányelvek és 
elvi állásfoglalások, továbbá a Kormány által meghatározott egyéb iratok eredeti aláírással 
ellátott egy-egy példányát. A felsorolásból látható, hogy a mellékletek listája közel sem teljes. 
Sőt, olyan dokumentumokat tartalmaz, melyek nyilvánossága a jelen törvénymódosítás nélkül 
is biztosított, hovatovább a jogbiztonság, az előreláthatóság követelményének alapvető 
garanciája. A többi dokumentumot pedig csak akkor kellene mellékelni, ha azt a kormány 
elrendeli. Ami pedig az ülésen elhangzottakat illeti, azokat csak az ülésen részt vevő külön 
kérelmére kellene szó szerinti jegyzőkönyvbe venni. 
Ilyen módon mind az ülésen elhangzottak, mind az üléshez kapcsolódó dokumentáció az 
ülésen részt vevők illetve a kormány belátásától függően kerülnének nyilvánosságra. Ez 
egyértelműen visszalépés volna a minden korábbi, jegyzőkönyvezést vagy hangfelvételt előíró 
szabályozáshoz képest. Azok ugyanis teljes körűen tartalmazzák az ülésen elhangzottakat, 
legfeljebb egyes részei nem nyilvánosak. Így a nyilvánosság diszkrecionális döntés függvénye 
lenne, ami alkotmányellenes helyzetet teremtene. 
 
6. Az Európai Uniós intézmények eljárásaiban keletkezett adatok védelme 

 
6.1. Az alapvető szabályozás 

 
Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 255. cikke szerint az Európai Unió 
állampolgárainak, valamint a tagállamban tartózkodási hellyel, székhellyel rendelkező bármely 
természetes vagy jogi személynek joga van az Európai Parlament, a Bizottság és Tanács 
dokumentumaihoz való hozzáféréshez. Ennek a jognak általános alapelveit, közérdekű illetve 
magánérdekű korlátozását a Tanácsnak kell meghatároznia az Európai Közösséget létrehozó 
szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás szerint. Ezen kívül minden egyes Európai 
Uniós intézménynek meg kell határoznia saját szabályzatát a dokumentumaihoz hozzáférést 
illetően.  
Ez az Európai Parlament és az Európai Tanács 2001-ben hozott döntésével valósult meg az 
Európai Unió intézményeinek demokratizálását célul kitűző az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendelettel 
(továbbiakban: Rendelet). 
A Rendelet célja, hogy a lehető legteljesebb érvényt szerezzen a dokumentumokhoz való 
nyilvános hozzáférés jogának, és ezzel a hozzáféréssel kapcsolatban általános elveket és 
korlátokat állapítson meg.62 Ugyanakkor kiemeli az intézmények belső konzultációinak és 
                                                 

60 T-1202. számú törvényjavaslat 
61 Ez lenne a kormányülések tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 13/A. § 
62 Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendeletének bevezetőjének (4) pontja. 
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tanácskozásainak védelmét is, szükségesség esetén. Az intézmények akkor tagadhatják meg a 
dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a közzététel kedvezőtlenül befolyásolná a rendeletben 
felsoroltak védelmét. Ilyen okok lehetnek közérdekűek, szolgálhatják a személyiség vagy a 
becsület védelmét, illetve más célokat is. Ilyenek a 4. cikk (2) bekezdése szerinti bírósági 
eljárások és a jogi tanácsadás is, melyek közül a második a döntés megalapozását szolgálja.63 
Kifejezetten a döntés megalapozó dokumentumok védelméről a külön rendelkezés szól: Az 
intézmény által belső használatra összeállított vagy az intézmény által kapott, olyan ügyre 
vonatkozó dokumentumhoz való hozzáférést, amellyel kapcsolatosan az intézmény még nem 
hozott határozatot, meg kell tagadni, ha a dokumentum közzététele az intézmény 
döntéshozatali eljárását súlyosan veszélyeztetné, kivéve, ha a közzétételhez nyomós közérdek 
fűződik. Az érintett intézményen belüli tárgyalások és előzetes egyeztetések részét képező, 
belső használatra korlátozott, állásfoglalásokat tartalmazó dokumentumokhoz való hozzáférést 
meg kell tagadni a döntés meghozatalát követően is, amennyiben a dokumentum közzététele 
az intézmény döntéshozatali eljárását súlyosan veszélyeztetné, kivéve, ha a közzétételhez 
nyomós közérdek fűződik.64 
A normaszöveg a magyar szabályozáshoz nagyon hasonló szerkezetet és szabályozási módot 
alkalmaz. Két bekezdése a közérdekű adatokat keletkeztető intézményi eljárásokat döntés 
meghozatala előtti és utáni szakaszra osztja. A rendelet azonban – a magyar szabályozással 
ellentétben – megkülönböztet az intézmény által belső használatra összeállított és az 
intézmény által kapott dokumentumokat. Ahogyan azt a fentiekben már megemlítettem, a 
magyar bírói gyakorlatban ezzel éppenséggel ellentétes döntések születtek, melyek szerint a 
nem szervezeten belül keletkezett adatok a döntés megalapozásához szükséges adatoknak 
minősülhetnek és ebben az esetben a nyilvánosság elé kell tárni őket. 
A döntés megszületése után már csak az állásfoglalásokat tartalmazó dokumentumokat lehet 
elzárni, ami szándékolt hatásában egyezik az adatvédelmi törvénnyel, ahol a szervek, személyek 
illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, álláspontjának kifejtését védi a törvény a külső 
nyomásgyakorlástól. 
A 4. cikk (3) bekezdése szerinti közzétételnél az is mérlegelendő, vajon az intézmény 
döntéshozatali eljárását súlyosan veszélyeztetné-e. Ugyanis csak ebben az esetben van lehetőség az 
adatok elzárására. Ha mégis nyomós közérdek fűződik a közzétételhez, a hozzáféréshez való 
jog elsőbbséget élvez. Tehát itt nem az adat minősítésén van a hangsúly, hanem a magát a 
veszélyeztetést veszik figyelembe. Első pillantásra ez a magyar szabályozásnál 
kifinomultabbnak tűnik, mert itt nem elegendő azt mondania az adat birtokosának, hogy nem 
adja ki az adatot, mert az a döntés megalapozását szolgáló, belső használatra összeállított, 
hanem azt is meg kell mondania, hogy az a közérdeket súlyosan sérti. Így legalábbis a bíróság 
előtt már két tényt kell bizonyítania a kérést megtagadónak. Az Avtv. ezt a terhet leveszi a 
bíróság válláról és a mérlegelést az Alkotmánybíróságra bízza. 
Ha azonban a bírósági eljárások és jogi tanácsadás védelme érdekében (abban az esetben is, ha 
ez döntések meghozatalára irányuló eljárás alatt történik!) történik a nyilvánosságkorlátozás ott 
értelemszerűen nem szükséges a processzus súlyos veszélyeztetésének bizonyítása. 
A dokumentumokhoz való hozzáférést lehetővé tévő eljárási szabályok két szakaszra bontják 
az eljárást két kérelemnek megfelelően. Az első kérelem beiktatásától számított 15 
munkanapon belül az intézmény megadja hozzáférést a dokumentumokhoz vagy írásbeli, 
indokolt válaszban teljesen vagy részlegesen elutasítja a kérelmet továbbá tájékoztatja a 
kérelmezőt, hogy megerősítő kérelmet nyújthat be az intézmény válaszának kézhezvételétől 
számított újabb 15 munkanapon belül, melyben az intézményi álláspont felülvizsgálatát kéri. 

                                                 
63 A dolgozat későbbi részében jelentősége lesz, hogy ez a két elem egy pontban, együtt található. 
64 1049/2001/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés 
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Megerősítő kérelmet lehet benyújtani akkor is, ha az intézmény nem adott választ. Ha 
ismételten teljesen vagy részlegesen elutasító a válasz, akkor bírósági eljárást lehet indítani az 
Európai Közösségek Bírósága előtt, vagy panasszal lehet fordulni az Európai 
Ombudsmanhoz.65 
 
6.2. Környezeti információ, mint döntés megalapozását szolgáló adat 
 
Amint azt a magyar gyakorlatban is láthattuk, különböző szervezetek, magánszemélyek 
sokszor kívánják megismerni a környezet állapotára, valamely emberi tevékenységnek a 
természetes élőhelyekre gyakorolt hatására vonatkozó adatokat. Érdemes így a területtel 
kiemelten is foglalkozni. Ezzel egybehangzóan fogalmazta meg az adatvédelmi biztos, hogy a 
környezeti tevékenységgel kapcsolatos információk „minősítetten közérdekű adatok”, ugyanis azok 
országhatárokra tekintet nélkül mindenkit sújtanak, a még meg nem született generációkat is.66 
A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról 
szóló egyezményt az ENSZ keretében 1998. június 25.-én, a dániai Aarhus városában fogadták 
el.67 Az Egyezménynek részese lett az Európai Unió is, mely ezt követően jogrendjét 
hozzáigazította az Egyezmény által támasztott követelményekhez. A legfontosabb talán ezen 
módosítások közül a 2003/4/EK irányelv elfogadása volt.68 Magyarország a 2001. évi LXXXI. 
törvénnyel tette a magyar jogrend részévé magát az Aarhusi Egyezményt (továbbiakban: 
Egyezmény). Az Egyezmény célja az információk nyilvánosság számára történő 
hozzáférhetővé tétele, valamint a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételének 
elősegítése, de mindkét irányelv is hasonló célt követ.69 Mindkét jogi dokumentumban több 
helyen találunk olyan rendelkezéseket, melyek a döntés meghozatala során felhasznált 
dokumentumokra vonatkoznak, vagy elősegítik a nyilvánosság tájékozódását a döntési 
folyamatban szerepet játszó tényezőkről. 
 
6.3. A környezeti információ hozzáférhetősége 
 
A környezeti információ az Egyezmény kulcsfogalma, ugyanis a részes felektől olyan nemzeti 
szabályozás megalkotását kéri számon, mely biztosítja a környezeti információ kérés esetén 
történő nyilvánosságra hozatalát. Az Egyezmény megadja70 a „környezeti információ” 
fogalmát, melynek a döntés alapjául szolgáló adatnak is tekinthető tárgya71 a terv és program, 
mely befolyásolhatja a környezeti elemeket72, valamint a környezeti döntéshozatalban 
felhasznált költség-haszon, továbbá egyéb gazdasági elemzéseket és becsléseket. Ez a 
meghatározás jelentősen leszűkíti tehát azon kikérhető adatok körét, melyeket egy döntés 
meghozatalához használnak fel. Az Egyezmény 6. cikk 2. pontja mégis garantálja a 
nyilvánosság részvételét a döntéshozatalban, amikor előírja a környezeti döntéshozatali 

                                                 
65 Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete 7.-8. cikk 
66 Az adatvédelmi biztos 935/K/1998. számú ajánlása 
67 http://www.unece.org/env/pp/  2006. október 25. 
68 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való 
nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
69 Az Aarhusi Egyezmény — címéből következően is — kifejezetten céljának ismeri  el a nyilvánosság 
részvételének elősegítését a döntés-előkészítésben, a 2003/4/EK irányelv pedig általában szól az 
információszabadságról.  
70 A környezeti információ az Aarhusi Egyezmény 2. cikk 3. pontja szerint írott, látható, hallható, elektronikus vagy 
egyéb formában megjelenő információ. 
71 Aarhusi Egyezmény 2. cikk 3. b) alpont 
72 A „környezeti elem” fogalma Aarhusi Egyezmény 2. cikk 3. a) alpontjában található. 
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folyamat korai fázisában73 az érintett nyilvánosság tájékoztatását egyénileg vagy közzététel 
útján, többek között a javasolt tevékenységről és kérelmekről, a lehetséges döntések 
tervezetéről, a nyilvánosság részvételi lehetőségéről, valamint a javasolt tevékenységgel 
kapcsolatos releváns környezeti információ hozzáférhetőségéről. Itt két újabb 
kulcsfogalommal szembesülünk, a releváns környezeti információ, valamint az érintett 
nyilvánosság fogalmával. A szabályozásból ugyanis az következik, hogy a nyilvánosság 
rendelkezésére a környezeti információt, az érintett nyilvánosság részére pedig releváns 
környezeti információt kell rendelkezésre bocsátani. A nyilvánosság részvételére tehát a 
döntéshozatalban speciális szabályok vonatkoznak. Az érintett nyilvánosság azon nem 
kormányzati szervezetek összessége, melyeket a környezeti döntéshozatal befolyásol, 
befolyásolhat, vagy ahhoz a szervezetnek érdeke fűződik, ahogyan a fogalmat az Egyezmény 2. 
cikk 5. pontja meghatározza. Az érintett nyilvánosság számára kérelemre általában is 
biztosítani kell az összes releváns információ megismerését, mely a környezeti 
döntéshozatalban való részvételhez szükséges. A releváns környezeti információ fogalmába 
mindenképpen beletartoznak a javasolt tevékenység jellemzői, ideértve a várható kibocsátásra 
és a visszamaradó anyagokra vonatkozó becslést is, a tevékenység jelentős környezeti 
hatásainak leírását, a főbb jelentéseket és állásfoglalásokat, melyeket az ügydöntő hatósághoz 
eljuttattak. Ebből egyértelműen következik, hogy a hatástanulmányokat ezen szervezetek 
számára hozzáférhetővé kell tenni. 
A 2003/4/EK irányelv — az Egyezmény követelményeit gyakorlatilag megismételve — 
meghatározza, a tagállamokban használatos környezeti információ fogalomnak legalább mit 
kell felölelnie: többek között a környezet állapotára vonatkozó adatokat; azon intézkedéseket, 
tényezőket és intézkedéseket, melyek hatnak vagy hathatnak a környezetre illetve a környezet 
védelmére jöttek létre; az intézkedések — ide értve a jogalkotást, terveket, programokat, 
megállapodásokat — és tevékenységek kapcsán elkészített költség-haszon elemzéseket és 
egyéb gazdasági elemzéseket; az ember életére és biztonságára vonatkozó adatokat.74 Ez az 
irányelv nem különböztet meg az Egyezményhez hasonlóan két szintet a környezeti 
információkhoz történő hozzáférés tekintetében, a nyilvánosság hozzáférését csak általában 
biztosítja. 
 
6.4. A döntéshozatali eljárások védelme 
 
Fontos szempont a döntéshozatali eljárások védelme az illetéktelen külső befolyástól, ennek 
megfelelően annak szabályait megtaláljuk mind az Egyezményben, mind a 2003/4/EK 
irányelvben (továbbiakban: Irányelv). Alapelv természetesen a közérdekű adat, a környezeti 
információ kérelemre történő rendelkezésre bocsátása és csak a felsorolt esetekben lehetséges 
a kérelem megtagadása. A megtagadási okok mindkét dokumentum szerint szűken 
értelmezendők,75 mérlegelni kell a velük szemben fennálló közérdeket és az alapján kell a 
nyilvánosságra hozatalról dönteni.76 Az Egyezmény 4. cikk 3. c) alpontja lehetővé teszi az 
információ kiadásának megtagadását, ha az olyan anyagra vonatkozik, mely előkészítés alatt 
áll77, vagy a hatóságok belső kommunikációjára vonatkozik78, ha ezen okokat a nemzeti 
szabályozásban megtaláljuk, vagy erre nézve szokásjogi joggyakorlat alakult ki, de tekintetbe 

                                                 
73 Erre az Aarhusi Egyezmény külön meghatározást ad a 6. cikk 4. pontjában: korai fázisban még az összes 
választási lehetőség nyitott és megvalósulhat a hatékony társadalmi részvétel. 
74 2003/4/EK irányelv 2. cikk 1. pontja 
75 Aarhusi Egyezmény 4. cikk 4. pontja valamint 2003/4/EK irányelv bevezetőjének (16) pontja 
76 Aarhusi Egyezmény 4. cikk 4. pontja valamint 2003/4/EK irányelv 2. cikk 2. pontja 
77 Hasonló ehhez a szabályhoz a 2003/4/EK irányelv 4. cikk 1. d) alpontja 
78 A belső kommunikációt a 2003/4/EK irányelv is védelmezi, a 4. cikk 1. d) alpontjában 
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kell venni a közérdeket, mely az információ kiadásához fűződik. Tehát elvileg nem lehetséges 
az automatikus nyilvánosság korlátozás, pusztán ezen okokra hivatkozással, hanem az eseti 
mérlegelést kíván. Ezen kívül akkor sem kell kiadnia az adatot, ha az információ feltárása 
hátrányosan érintené a hatósági eljárás titkosságát, ha ez a titkosság a nemzeti jogban 
biztosított.79 A hatósági eljárás titkosságát sajnos nehéz értelmezni az Egyezmény 
rendszerében, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az előkészítés alatt álló, valamint a 
belső kommunikációra vonatkozó iratokat egy korábbi pont alapján már nem szükséges a 
nyilvánosság elé tárni. Igaz, ez a megtagadási ok — ahogyan a megtagadási okok általában — 
szűken értelmezendő, ám ha ennyire bizonytalan már a fogalom magva is, ez nem nyújt 
kielégítő megoldást.80 A titkosság a környezeti információk esetében ily módon kizárhatja a 
nyilvánosságot akár az összes, döntés-előkészítési szakaszban keletkezett adat 
vonatkozásában.81 Emiatt szerintem szükségeses lenne a titkosság mibenlétét tisztázni. 
Az Irányelv lehetőséget ad a tagállamoknak olyan rendelkezésre, mely elzárja ítélkezési és 
jogalkotói tevékenység keretében keletkezett minden a döntés megalapozását szolgáló adatot a 
nyilvánosság elől.82 
 
6.5. Az uniós szabályozás értékelése 
 
Ha a magyar és a külföldi joggyakorlat megfelelően alkalmazza az Egyezményben foglaltakat, 
tehát például minden esetben összemérik a megtagadási okok által szolgált érdekeket azzal az 
előnnyel, amit nyilvánosságra hozatal nyújt, akkor véleményem szerint az uniós szabályozás és 
az Aarhusban elfogadott dokumentum megfelelő garanciákat nyújt a környezetünkkel 
kapcsolatos közérdekű adatok megismerésére. Láttuk, a magyar gyakorlat sajnos nem 
mindenben felel meg ennek. Ezért is különösen érdekes lehet az uniós gyakorlat rövid 
bemutatása. Ennek keretében nem csak a környezetvédelmi adatokkal kapcsolatos ügyekkel 
szükséges foglalkozni, hanem a részben hasonló általános szabályozásból eredő esetleges 
hasonlóságokra és különbözőségekre is érdemes ráirányítani a figyelmet. 

 
7. Az Európai Unió intézményeinek gyakorlatából 

 
Láttuk, az uniós szabályozás sok lényeges elemében hasonló a magyar felfogáshoz, azonban 
léteznek atttól eltérő szabályok is. A szabályozás bemutatása után emiatt feltétlenül szükséges a 
magyar után ezek jogesetekben történő megvalósulását is bemutatni. 
 
7.1. A korlátozás indokoltságának megjelenése 
 
Az Alkotmánybíróság a döntés-előkészítés dokumentumait a köztisztviselői munka 
hatékonyságának, színvonalának és illetéktelen külső befolyástól mentességének indokával 
tartotta a nyilvánosság elől elzárhatónak. Vizsgáljuk meg, ez az indokolás hogyan jelenik meg 
az unióban előfordult esetekben! 
A kérelmező83 egy állást szeretett volna elnyerni, amelyhez pályázatban kellett részt vennie. 
Ennek írásbeli fordulóján nem jutott tovább, így az Európai Unió által kínált állások 

                                                 
79 Aarhusi Egyezmény 4. cikk 4. a) alpontja 
80 Aarhusi Egyezmény 4. cikk 4. 
81 A titkosság jelenthet egyébként valamely jogrendszerben titkosnak minősített adatokat, például állam vagy 
szolgálati titkot. Ugyanitt fontos megjegyezni, hogy a nyilvánosságra hozatal esetleges megtagadása előtt figyelembe 
kell venni az információ feltárásához fűződő közérdeket. 
82 2003/4/EK irányelv 2. cikk 2. pontja 
83 Az Európai Ombudsman 2028/2003/(MF) PB számú kérelemre adott döntési javaslata (draft recommendation) 
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betöltésének feladatára létrehozott testülethez (European Personnel Selection Office, a 
továbbiakban: ESPO) benyújtott kérelmében kijavított dolgozatának másolatát, az értékelő 
lapot és az értékelő bizottság által összeállított kiválasztási kritériumokat kérte. Az EPSO 
megküldte dolgozatának másolatát, melyen semmiféle javítás nem volt látható, valamint az 
értékelő lapot. A kérelmező ismételt kérelmében megerősíttette korábbi kérését. Az EPSO 
újabb válaszlevelében közölte a kérelmezővel, hogy minden olyan dokumentumot eljuttatott 
hozzá, melyhez hozzáférést tudott biztosítani számára. A kérelmező ezek után fordult az 
ombudsmanhoz, ami után az EPSO-t a Tanács képviselte. 
A Tanács előadta, az értékelők nem magán a lapon értékelik a dolgozatot, hanem egy külön 
értékelő lapon. Az értékelő lapok pedig olyan tanácsokat tartalmaznak, melyeket az 
úgynevezett értékelő bizottság számára készítettek belső használatra, döntésének elősegítése 
céljából. Ezen dokumentumok hozzáférhetővé tétele súlyosan veszélyeztetné a döntéshozatali 
eljárást a Tanács szerint, például illetéktelen külső befolyásolást eredményezhet így 
veszélyeztetve az értékelő bizottság független és tárgyilagos munkáját. A döntési szempontokat 
maga az értékelő bizottság dolgozta ki előre, döntési folyamatának integráns részét képezik és 
ezek nem nyilvánosak. A Tanács hivatkozott az Immorati-ügyre is, melyben az ilyen értékelési 
szempontokat szintén a döntési folyamat részének tartották, ami miatt szükség van ezek a 
titkosságára. 
Az ombudsman megállapítása szerint nincsen olyan szabály, ami az értékelésnek közvetlenül a 
vizsgalapra vezetését írná elő. Az Immorati-ügyben84 alkalmazott érvelést azonban az 
ombudsman nem tartotta alkalmazhatónak az értékelési kritériumok hozzáférhetővé tételének 
megtagadására, ugyanis abban az esetben csak az eredmények indokolásáról volt szó. Ezért az 
Európai Ombudsman az értékelési szempontok hozzáférhetővé tételét tartotta szükségesnek. 
Véleményem szerint a Tanács az Immorati-ügyre hivatkozáskor tulajdonképpen összekeverte 
a 1049/2001. rendelet bekezdésének két mondatát. Az ombudsman előtt zajló ügyben ugyanis 
hivatkozhatott arra a mondatra, mely a döntés meghozatala után védi a dokumentumokat. Az 
Immorati-ügyben viszont éppen hogy a döntés folyamatát kívánta védeni a nyilvánosság elől, 
ami a jelen ügyben már lezajlott. Ezt erősíti meg az ítélet azon része is, melyben a bíróság az 
értékelő bizottsági eljárást védő titkosságot említi. 
 
7.2. A jogi tanácsadás 
 
2002. október 22.-én egy magánszemély kérelmet intézett a Bizottsághoz, melyben a 
tagállamokban menedékkérelemért folyamodókkal szemben felállított minimum-
követelményekről szóló iránymutatáshoz kiadott véleményeit igényelte a Bizottság jogi 
osztályának.85 A Bizottság négy esetben csak részlegesen adta ki a dokumentumokat. Az igényt 
ilyen módon elutasító levélben belső használatra összeállítottnak minősítették a kért iratokat, 
valamint leírták, nincs lehetőség a Bizottság jogi véleményének megismerésére, ugyanis annak 
hozzáférhetővé tétele hátrányosan befolyásolná a jogi tanácsadást.86 
Ezt követő megerősítő kérelmében nyomós közérdekként jelölte meg a demokrácia alapelvét, 
valamint a jogalkotásban való részvétel elvét. 
A Bizottság válaszában kiemelte, a jogalkotási folyamat még nem zajlott le, és még zajlik az 
ügyekről való határozás. Emiatt korai lenne a nyilvánosság elő bocsátás, valamint folyamatot 
védeni szükséges.87 

                                                 
84 Az Európai Bíróság C-254/95 számú ügye 
85 Az Európai Bíróság T-84/03 számú ügye 
86 Lásd: 1049/2001 rendelet 4. cikk (3) és (2) bekezdése 
87 Azonosítani lehetne ugyanis a különböző álláspontok szerzőjét, ami akadályozza az elfoglalt pozíciók 
újragondolását vagy a vita újraindításához vezetne.  
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Az Európai Bíróság előtt zajlott jogvitában a kérelmező a következő érveket sorakoztatta fel. 
Véleménye szerint rendelet fordulatában – bírósági eljárások és jogi tanácsadás – a rendelet 
alkotói jogi tanácsadáson bírósági jogi tanácsadást értettek, és nem bármilyen tanácsadást,88 
mivel a jogszabályszöveg a „bírósági eljárások és jogi tanácsadás” kifejezést használta. Ha 
azonban a jogi tanácsadás mégis vonatkozna erre az esetre, akkor a kifejezést szorosan kell 
értelmezni. A Bizottság túl széles értelemben használta a fogalmat, így az arányosság 
alapelvébe ütközően. Minden egyes jogi véleményt külön meg kellett volna vizsgálniuk és 
eszerint egyeseket rendelkezésére bocsátani, míg másokat nem.89 További okfejtésében 
kifejtette, a Bizottság Eljárárási Szabályzata90 csak azon jogi véleményeknek ad védelmet, 
melyek a döntéshozatali folyamatba szervesen kapcsolódnak, a szervezeten belül felelősségre 
vonható tisztségviselők készítenek, és egyértelmű szerepük van a jogalkotási folyamatban. 
Ezen szabályozásnak célja szintén a külső befolyástól való védelem.91 Sérelmezte azt is, hogy 
nem mutatta ki a Bizottság, mennyiben érintené hátrányosan a dokumentumok védelmét 
nyilvánosság elé tárásuk. 
A bíróság nem látta megállapíthatónak, hogy a Rendelet a jogi tanácsokat csak a bírósági 
eljárásokban védené. A vonatkozó rendelkezésben ugyanis erre semmi sem utal, és maga a 
rendelet sem a bíróságokra, bírósági eljárásokra vonatkozik. A hozzáférés jogától való eltérést 
megengedő kivételeket hiába kell szűken értelmezni, ebben az esetben ennek a szabálynak 
nincs relevanciája, ugyanis a szabály csak akkor alkalmazható, ha maga az értelmezendő 
fogalom nem egyértelmű. A jogi vélemény fogalma pedig nem támaszt kétségeket. Emiatt 
eleve lehetetlenné teszi azon jogi tanácsok hozzáférhetővé tételét, melyeket a Bizottság jogi 
tanácsadói vázolnak föl. A bíróság meglátása szerint a kérelmező azt sem tudta bizonyítani, 
hogy az ügybeli dokumentumok nem tartoznak a belsőhasználatra összeállított vagy kapott 
dokumentumok védelmét szolgáló kivétel hatálya alá. Így azt sem, miért tenné ki nem 
megfelelő befolyásnak a jogalkotási folyamatot.92 Elfogadta ugyanakkor, hogy valóban minden 
egyes esetben külön kell mérlegelnie az adatbirtokosnak. Ez mindazonáltal csak általánosítva 
lehetséges, mert ha konkrétan megmondaná, mit miért nem lehet közzétenni, azzal magának a 
szövegnek a tartalmát fedné föl. A jogi tanács első szakaszának közlésével tehát elegendő 
részletességgel tett eleget indoklási kötelezettségének. 
Az átláthatóságra, nyitottságra és a demokráciára, mint nyomós közérdekre pedig az Európai 
Bíróság ez ügyben kifejtett véleménye alapján csak akkor lehet hivatkozni ezen szakasz 
kapcsán, ha bizonyítja is a bírósági jogorvoslatot kereső, miként sérülnek ezek az alapelvek. 
Mindenképpen érdemes összehasonlítani a luxemburgi bíróság előtt zajlott ügyet, azzal, 
melyben hasonló módon jogi tanácsokat tartalmazó dokumentumokat kért egy diák a 
Tanácstól. Az intézmény csak részben biztosított hozzáférést a dokumentumokhoz, arra 
hivatkozva, hogy ezen iratok kiadása ellehetetlenítené azt, hogy a Tanács jogi tanácsadói a 
jövőben képesek legyenek szabadon tanácsot adni. Ezek a tanácsok ugyanis jogkérdésre 
vonatkoztak, így esetleges jövőbeli peres ügyek alapjául szolgálhatnak. Ugyanezen álláspontját 

                                                 
88 Elismerték azonban, erre a szöveg nem utal egyértelmű módon. 
89 Az adatok kiválogatásának kérdése, miszerint el kell dönteni, mi tartozik egy bizonyos adatnyilvánossági tilalom 
alá, például egy összefüggő szövegben foglaltak közül, a magyar joggyakorlatban is felmerül. Igaz, nem csak a 
döntés megalapozását szolgáló adatok védelme esetében. 
90 Az Európai Közösséget létrehozó szerződés kötelezi irataihoz hozzáférés szabályozására a közösségi 
intézményeket 253. cikkében. 
91 A külső szakvélemények szintén megilleti védelem, de annak szintje alacsonyabb a kérelmező okfejtése szerint. A 
magyar joggyakorlat, ahogy azt már korábban kimutattam, egyenesen ezek közzétételének irányába mutat. 
92 Eszerint a bírósági ítélet szerint tehát a kérelmezőnek kellene bizonyítania, hogy a megtagadás jogtalan volt. 
Ugyan nincs benne explicite a Rendeletben, de mivel a kérelem megtagadásakor indokolni kell, ebből az következik, 
hogy ez a perben is ez folytatódik, és az adatbirtokosnak kellene bizonyítani. (8. cikk (1)) Ez is és a magyar 
adatvédelmi törvény rendelkezése [21. § (2)] is ellentmond az ítéletnek is tehát. 
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ismételte meg a kérelmező megerősítő kérelmére adott válaszában. Az Európai Ombudsman 
ezt az érvelést nem tekintette elfogadhatónak. Véleménye szerint ugyanis a 1049/2001 
rendeletben található kivételeket szűken kell értelmezni, nem lehetséges az automatikus 
nyilvánosság-korlátozás, pusztán a hivatkozás nem elegendő. Ezért a 1049/2001. rendelet 
vonatkozó szabálya alapján szükséges annak a bizonyítása is, hogy a hozzáférhetővé tétel 
súlyosan veszélyeztetné az intézmény döntéshozatali eljárását. 
Nem nehéz észrevennünk, hogy a luxemburgi bíróság és az Európai Ombudsman eltérő 
eredményre jutott, ugyanazon jogszabályi hely értelmezése során. A bíróság szerint a kivételek 
szűk értelmezésének szabálya szubszidiárius szabály, melyet csak akkor kell értelmezni, ha 
kivétel nem egyértelmű. Az Európai Ombudsman ezzel szemben úgy vélte, a kivételek szűk 
értelmezésekor nem elegendő a kivétel fennforgásának bizonyítása, hanem szükség van az 
eljárás súlyos veszélyeztetését bizonyítására is. Ennek megfelelően a jogi tanácsok nem 
képeznek mindenképpen kivételt, míg a bíróság szerint azokat puszta hivatkozással is el lehet 
zárni a nyilvánosság elől. 
Úgy vélem, a közérdekű adatok kapcsán alapelv az adat nyilvánossága, ezért ennek 
megfelelően kell interpretálnunk a szűk értelmezés szabályát is. Nem fogalmak szűk 
értelmezéséről van szó, hanem azt kell ilyen módon vizsgálni, hogy egy dokumentum valóban 
a kivétel hatálya alá tartozik-e, pont azért, mert alapelv az adatok nyilvánossága. Így tévesnek 
kell minősítenem a bírósági, és helyesnek az ombudsmani értelmezést. Sőt, még az eljárás 
súlyos veszélyeztetését is bizonyítani kell. A magyar Alkotmánybíróság is az Európai Bíróság 
érvelésével egybehangzóan állapította meg a 32/1994. (VI. 2.) számú AB határozatában, hogy 
az arányosság követelményével ellentétes, ha az információkat általában véve 
dokumentumokra, iratfajtákra nézve tartják vissza. 
 
7.3 A dokumentumok megfelelő megjelölése 
 
Az előző jogesetben — és ez igaz a jogesetek jó részére — a kérelmező pontosan meg tudta 
jelölni, milyen dokumentumokra van szüksége. De mi a helyzet akkor, ha erre sincsen 
lehetőség, ha nem határolhatók el azok a dokumentumok, amelyekben a kérdéses információ 
található? Ezt a fontos kérdést vetette fel a következő jogeset. 
A Bizottságtól a találkozókról készült dokumentumokat, számozatlan iratokat, valamint 
minden olyan egyéb adatot kért a kérelmező, melyet megtárgyaltak a Bizottság egy bizonyos 
ülésén, de azok nem szerepeltek az ülés napirendjén.93 A Bizottság válaszában kifejtette, a 
kérelem csak olyan iratokra vonatkozhat, melyeket azonosítani lehet a napirend alapján, mely 
az azonosítás egyetlen eszköze. 
A kérelmező megerősítő kérelmében ezzel az okfejtéssel nem értett egyet. Ilyen módon nem 
lenne ugyanis lehetőség az összes dokumentumhoz való hozzájutásra, valamint azt a 
következtetést is levonta, hogy a Bizottság nem tart fenn semmilyen listát sem az ülésen 
megtárgyalt dokumentumokról, annak ellenére, hogy azok a döntési folyamat részét képezték. 
A Bizottság válaszában a 93/731/EK bizottsági döntésre hivatkozott, mely ugyan nem szól az 
előkészítő és a végleges dokumentumok közti megkülönböztetésről, a Bizottság szerint 
azonban nem szükséges a megkülönböztetés.94 Léteznek ugyanis olyan iratok, melyek egy-egy 
személy vagy kisebb csoport előzetes véleményét tükrözik, melyeket nem lehet véglegesnek, 
hivatalosnak tekinteni, azon dokumentumokkal ellentétben melyek már bizonyos fokú 
véglegességet mutatnak. Ez utóbbiaknak kell szerepelniük az ülések napirendjén. A többi irat 

                                                 
93 A Európai Ombudsman 917/2000/GG számú panaszra adott döntési javaslata 
94 A 93/731/EK bizottsági döntés a bizottsági dokumentumokhoz való hozzáférésről szól, mely a már tárgyalt 
1049/2001/EK rendelet mellett a Bizottság saját szabályait tartalmazza a dokumentumokhoz való hozzáférésről. 
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pusztán véleményt tükröz, ezért befejezetlen és pontatlan. Egy, az összes iratot tartalmazó lista 
fenntartása pedig súlyos adminisztrációs terhet jelentene a Bizottság számára. 
A különböző szervek, egyének véleménye sok esetben fontos lehet mégis — vélte a kérelmező 
—, mert ezek sok esetben kormányálláspontok vagy egy intézkedés majdnem teljesen kész 
tervezetei. Azokat az érveléseket lehet segítségükkel követni, melyek szóba kerültek a 
tárgyalások során, így azok nyilvánossága egy demokráciában alapvetően fontos. 
Az ombudsman nem értett egyet a Bizottság által felvázoltakkal. A Bizottság által tett 
megkülönböztetésnek ugyanis semmilyen alapja nincsen, ami azonban nem jelenti, hogy a 
Bizottságnak minden megjelölt dokumentumot hozzáférhetővé kell tennie, mivel az említett 
93/731/EK számú bizottsági döntés kivételeket tartalmaz, így lehetőség van a kérelem ezek 
alapján történő megtagadására. Nem tartotta ésszerűtlennek, hogy a Bizottság nem rendelkezik 
ilyen nyilvántartással. Az összes dokumentumra vonatkozó adatnyilvánosság azonban sérelmet 
szenvedne, ilyen lista hiányában. A jó közigazgatáshoz való jog95 pedig megkívánja az összes 
dokumentumhoz való hozzáférést. Emiatt mégis szükséges ilyen fenntartása. 
Ez az ügy azért fontos, mert itt a Bizottság a listán szerepeltetésével, már azelőtt próbálta 
korlátozni a nyilvánosságot, mielőtt egyáltalán szóba jöhetett volna egyáltalán bármilyen 
hozzáférést kizáró ok vizsgálata, alkalmazása. Ilyen okot találunk magában a 93/731/EK 
döntésben, ami lehetővé teszi a hozzáférhetővé tétel megtagadását, amennyiben az a Bizottság 
eljárásának zavartalanságát (confidentiality) veszélyezteti.96 Így a Bizottság tulajdonképpen az 
eljárás zavartalanságát, az egyes személyek, csoportok által készített véleményeket, 
dokumentumokat úgy védte, hogy nem alkalmazta a kifejezetten az erre a célra szolgáló 
rendelkezését saját szabályának, megkerülve azt.97 
Ugyanehhez a döntéshez kapcsolódva érdemes megemlíteni a Bizottság jogalkotási 
tevékenységéhez kapcsolódó információk fejlesztéséről és a bizottsági dokumentumokat 
tartalmazó nyilvántartásokról szóló bizottsági döntést [Council Decision on the improvement 
of information on the Council's legislative activities and the public register of Council 
documents (December 1999)].98 Ez alapján listát kell készíteni és azt nyilvánosságra hozni már 
a találkozó előtt. A lista az ügyrendi pontokra vonatkozó dokumentumok számát és ezek 
tartalmának rövid összefoglalását tartalmazza, mindig az aktuális helyzetnek megfelelően. 
Bizonyos dokumentumok tartalmát mégsem kell feltüntetni a listában. Ilyenek például a 
magánszemélyek, az üzleti és ipar titok, valamint a Közösség pénzügyi érdekének védelme. Ez 

                                                 
95 A jó igazgatás (principles of good administration), jó kormányzás (principles of good governance), illetve az jó 
igazgatási viselkedés alapelveinek (principles of good administrative behaviour) egymásnak megfelelő fogalma 
először a Bizottság egy 1991-es határozatában jelent meg, azután 1998-tól európai bírósági döntésekben is feltűnt. 
1997-ben az Európai Ombudsman a meghatározta rossz igazgatást (maladministration), 1999-ben ajánlást tett, mit 
kellene tartalmaznia a Jó igazgatási viselkedésről szóló szabályzatnak (Code of Good Administrative Behaviour). 
2001-től rendszeresen használj a fogalmat. Tartalma nagyjából azonosan jelenik meg különböző tanulmányokban, 
jogforrásokban és más helyeken, leegyszerűsítve az eljárásokban érvényesülő emberi jogok és a megfelelő igazgatási 
szabályok összessége. Ide tartozik például a nyitottság (openness), a részvétel (participation), a beszámoltathatóság 
(accountability), a hatékonyság (efficiency), az átláthatóság (transparency) és a kiszámíthatóság (coherence). Ezen 
ügy kapcsán az ombudsman ezen gazdag jelentéstartalomból a nyitottság, a részvétel, az átláthatóság értelmében 
használhatta ezen összetett alapelvet. Vö.: U. Bernitz, J. Nergelius (editors), T. Koopmans: General Principles of 
European Comminity Law, The Hague, Kluwer Law International, 2000. 25.-34. o. 
96 93/731/EK számú bizottsági döntés 4. cikk 2. pontja 
97 A Bizottság által alkalmazott rendelkezés (93/731/EK számú bizottsági döntés 2. cikk 1. pontja) a kérelmezőtől a 
kellő pontosságú megjelölését kívánja a kérelmezőtől. Ugyanezen rész ugyanakkor megköveteli a Bizottságtól a 
kérelem teljesítésének elősegítését is, ugyanis nem kellő egyértelműség esetén a kérelmezőtől pontosítást kell kérni. 
A nem teljes lista miatt azonban ez adott esetben nyilvánvalóan nem volt elvárható az adatigénylőtől. 
 
98 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/register2.pdf 2006 október 14. 1. és 2. cikk 
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a rendelkezés ugyan megnehezíti a kérelmező számára a megfelelő dokumentumok 
kiválasztását, mégis kötelezővé teszi egy teljes lista elkészítését a Bizottság számára.99  

 
8. Összegzés 

 
Valóban nem felelne meg tehát a döntés-előkészítő iratokat, adatokat a nyilvánosság elől 
elzáró törvényi rendelkezés a szükségességi-arányossági teszt alapján? Aligha. 
Az Alkotmánybíróság megmutatta, a döntéshozatal e szakaszában szükséges a bürokrácia 
munkavégzésének védelme, hogy az előkészítést informálisan, szabadon, a nyilvánosság 
nyomásától mentesen végezhessék. Ezért a döntés megalapozását célzó szakaszban keletkezett 
iratok, információk hozzáférhetővé tételének korlátozása szükségesnek bizonyulhat, ha a 
nyilvánosságra kerülés a szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének 
illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását veszélyeztetné. Ugyanerre az eredményre jutottak 
az Európai Unió szervei is, amikor több jogforrásuk is lehetővé teszi szerveik számára az adat 
kiadásának megtagadását, mert az döntéshozatali eljárásukat súlyosan veszélyeztetné. 
Így a közérdekű adatok megismeréséhez való joggal, illetve az uniós terminológiában 
használatos nyitottsággal, átláthatósággal szemben valóban legitim érdek áll fenn. Az iratok 
megismerése azonban nem válhat lehetetlenné. A magyar szervek gyakorlata azt mutatja, ezen 
iratokat, dokumentumokat — tartalmazzanak azok bármennyire is fontos információkat — ha 
az adatkezelők nem kívánják kiadni, elegendőnek tartják a törvényhelyre való puszta 
hivatkozást is. Ezen pedig az Abh. 3.-at követő törvényváltozás sem változtatott érdemben. A 
baj már a változtatás előtt sem a törvényi szabályozásban volt keresendő. Ugyanezeket a 
jelenségeket megtalálhattuk az uniós gyakorlatban is, annak ellenére, hogy ott kezdettől fogva 
jelen volt a jogforrásokban, miért is kell elzárni a döntés-előkészítési szakaszban keletkezett 
iratokat a nyilvánosság elől. A döntés megalapozását szolgáló iratok hozzáférhetővé tételének 
megtagadására az egyetlen mód, ha az Abh. 1.-ben foglaltaknak megfelelően az információkat 
nem általában véve iratfajtákra, dokumentumokra nézve tartják vissza. Ugyanezt támasztotta 
követelményként magyar adatvédelmi biztos és az európai ombudsman is. Tartalmilag kell 
indokolni, miért is van szükség iratok, adatok visszatartására. Összességében tehát nem a 
korlátozás mértéke aránytalan, hanem az, ahogyan azt alkalmazni szeretnék. 
A megfelelő és megfelelően alkalmazott szabályozásnak azonban előfeltételei is vannak. 
Melyek tehát a döntés megalapozását szolgáló iratok, adatok? A gyakorlatot áttekintve ez 
korántsem olyan egyértelmű, különösen környezi információkkal kapcsolatos ügyekben. Az 
adatvédelmi biztos, az európai ombudsman és a magyar bíróságok véleménye alapján, valamint 
az Aarhusi Egyezmény rendelkezéseiből következően a hatástanulmányok, objektív, mérési 
eredmények nem tartoznak a kivétel hatálya alá, így kvázi nem számítanak a döntés 
megalapozását szolgáló adatok körébe. A döntés nyilvánossága is sérülhet, ha a megfelelő 
eljárási szabályok hiányoznak, így az egyébként megfelelően visszatartott döntés megalapozását 
szolgáló iratok magukba olvasztják az egyébként nyilvános döntést. Elsődleges mégis az iratok, 
adatok egyáltalán hozzáférhetősége, materiális megjelenése. Itt nem törekedtem a közigazgatás 
valamennyi szerve jegyzőkönyvezésének, iratkezelési gyakorlatának áttekintésére, hanem 
kiválasztottam a legfontosabb közigazgatási szerv, a kormány üléseinek erre vonatkozó 
szabályozását. Különösen érdemes volt ezt tennem azért is, mert a kormány ilyen szabályozása 
nem mindig felel(t) meg az információszabadság kívánalmainak. A kormányüléseken csak 
jegyzőkönyv vezetése és/vagy hangfelvétel készítése garantálhatja a közérdekű adatok 
nyilvánosságához való jog érvényesülését, melyet a kormány törekedett és — a dolgozat 
                                                 
99 Ez a szabályozás 2000 január 1.-jén lépett hatályba, később, mint ahogy az adatigénylő kérelmét benyújtotta 
(1999. január 27.) Ennél ugyan később hozta meg döntését az ombudsman (2001 március 1.-jén), de az kihatással 
már nem volt az ügyre. 
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írásának pillanatában — törekszik elhagyni. A szabályozás áttekintése után a kormánnyal 
kapcsolatban még egy fontos kérdés merül fel. Miért van szükség az Avtv.-ben már létező 
védelem megismétlésére a Ttv. mellékletének szabályai közt, mely kifejezetten a kormány és az 
ügyrendje alapján létrehozott testület irataira vonatkozik? Ez azért különösen jelentős, mert az 
Avtv.-ben található szabály 10 év, a Ttv. mellékletében lévő szabály pedig 50 (!) év 
nyilvánosságkorlátozást tesz lehetővé. Természetének politikai jellege — mely a hagyományos 
közigazgatási szervekhez képest magasabb szintű átláthatóságot követel meg — éppenséggel 
ezzel ellentétes logikát diktálna. Ha nem kívánjuk a titoktörvényben nagyobb nyilvánosságot 
biztosító esetként kezelni (tehát, hogy a védelmi idő 10 évnél kevesebb legyen), akkor 
véleményem szerint indokolt a kormányülésekre az általános szabály alkalmazása és a jelenlegi 
Ttv.-ben lévő szabály hatályon kívül helyezése. 
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Bevezető 
 
Az Európai Közösség tagadhatatlanul gazdasági célokra jött létre. Ezen gazdasági célokat 
közigazgatási jellegű szabályozás útján lehet elérni. Az Európai Közösség joga túlnyomórészt 
közigazgatási jog. Ezen a területen a Közösség különösen intenzív jogalkotási és igazgatási 
tevékenységet végez. Ebből adódik az Európai Bíróság (továbbiakban Bíróság) és – amióta a 
közvetlen keresetekre kiterjedő hatáskörrel bír – az Elsőfokú Bíróság (továbbiakban EFB) 
jogvédelmi és egyben közigazgatási bírósági szerepe.1 
A gazdasági közigazgatási jog területén a gazdasági szereplők jogbiztonság iránti igénye 
ütközik azzal a szükségszerűséggel, hogy a komplex gazdasági helyzetek és azok változásának 
rugalmas kezelése érdekében generálklauzulák útján történjen a szabályozás, mérlegelési 
jogkörrel felruházva a jogalkalmazó hatóságot. Amikor a közigazgatás ilyen döntési 
szabadsággal bír, akkor a bíróság nem helyettesítheti saját döntésével a hatóság döntését. Ezért 
a hatóság döntési játékteréből adódik a bíróság felülvizsgálatának terjedelme.  
A közösségi jogba a francia modell került alkalmazásra, melyben a közigazgatás jelentős 
döntési játéktérrel bír és a bíróság felülvizsgálata korlátozott.2  
A gazdasági szabályozás jellegéből fakadó és az intézményi egyensúly által alátámasztott 
közigazgatási döntési játéktér és a jogszerűség érdekében lefolytatott bírósági felülvizsgálat 
egymásnak feszülését az Európai Bizottság (továbbiakban Bizottság) közösségi versenyjog 
tárgyában hozott határozatainak EFB általi felülvizsgálatán keresztül mutatja be a dolgozat.  
A dolgozat a kartelleljárás alatt az Európai Közösség létrehozásáról szóló Szerződés 
(továbbiakban Szerződés) 81. cikkének alkalmazását érti. A dolgozat eljárásjogi tárgyából 
kifolyólag a közösségi versenyjog anyagi jogi kérdéseivel nem foglalkozik. A dolgozat 
témájánál fogva nem foglalkozik se a Bizottság eljárásával, se a Bíróság EFB határozatai felett 
gyakorolt jogi felülvizsgálattal (kivéve ahol az arra vonatkozó megállapítások befolyásolják az 
EFB felülvizsgálatának terjedelmét). Bár az eljárás tekintetében nincs különbség a Szerződés 
81. és a 82. cikkének alkalmazása között, a dolgozat az egyedi mentesítési rendszer – melyet a 
81. cikk (3) bekezdése szabályoz – felülvizsgálatot befolyásoló hatása miatt a 81. cikk 
alkalmazására korlátozódik. Természetesen a 82. cikk alkalmazása kapcsán kinyerhető és a 81. 
cikk alkalmazása során is figyelembe veendő konklúziókra a dolgozat tekintettel van. A 
dolgozat nem terjed ki a Bizottság összefonódások ellenőrzése (merger control) során hozott 
határozatainak felülvizsgálatára. A dolgozat a megsemmisítési kereset általános szabályaival a 
81. cikk alkalmazása során érvényesülő eltérésekre tekintettel foglalkozik. Ebből következően 

                                                 
1 Gündisch, Jürgen – Wienhues, Sigrid: Jogvédelem az Európai Unióban, Richard Boorberg Verlag, Stuttgart, 2003. 
(Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala, Oktatási Főosztály), 48. o. 
2 Schwarze, Jürgen – Schmidt-Aßmann, Eberhard: Das Ausmaß der gerichtlichen Kontrolle im Wirtschaftsverwaltungs- und 
Umweltrecht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1992. 206. o. 
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a dolgozat nem terjed ki olyan kérdésekre, mint a megtámadható aktusok köre illetve a kereseti 
jog, hiszen a kartelleljárásban a Bizottság határozatának felülvizsgálható jellege kétségtelen, 
akárcsak a határozat címzettjeiként szereplő vállalkozások kereseti joga.  
A dolgozat hipotézise – amint arra a mottó is utal – hogy a kartelleljárás csak másodfokon 
(jelen esetben a Bíróság előtt zajlódó eljárás másodfokán) nyerhető meg, azaz a Bizottság 
határozatait nehéz, ha nem lehetetlen sikeresen megtámadni az EFB előtt. Vajon mindez nem 
a jogvédelem defektusára vezethető vissza? A dolgozat két témakörre – a felülvizsgálat 
terjedelme és okai – összpontosítva vizsgálja a hipotézis helyállóságát. A dolgozat a 
jogvédelemre vonatkozó hipotézis okán kiemelten foglalkozik a felülvizsgálat okainál a 
védelemhez való joggal. A dolgozat kiindulópontja az ún. Harding-Gibbs vizsgálat, mely 
rámutat a téma jelentőségére és időszerűségére.  
 
1. Harding-Gibbs-vizsgálat 
 
A versenyjogi határozatok felülvizsgálatának jelentőségét leginkább Christopher Harding és 
Alun Gibbs 2005-ös vizsgálata3 demonstrálja, ezért annak megállapításaival a dolgozat 
részletesen foglalkozik ebben a fejezetben. A vizsgálat 1995 és 2004 közötti kartelleljárási 
jogorvoslatokkal foglalkozott.  
A kartell ügyekben rendkívül terebélyes pereskedés alakult ki. Ennek egyik oka, hogy bár a 
Bizottság döntését a kartellre, mint egységre alkotja, a szankciók egyéniek, így a vállalkozások 
egyenként folyamodnak jogorvoslathoz. További ok, hogy az EFB mind a tényekre, mind a 
jogi érvekre kiterjedő vizsgálatot folytat a Bizottság határozatának felülvizsgálatakor, tehát 
inkább elsőfokú bíróságként jár el, semmint jogorvoslati fórumként. A kilencvenes évek 
közepére a szakirodalomban az a vélemény terjedt el, hogy az európai versenyjog krízise 
alakult ki, mivel az EFB a Bizottság sok határozatát változtatta meg jogorvoslati eljárás 
következtében. Ezt akkor azzal magyarázták, hogy a vállalkozások jogainak megsértése logikus 
következménye annak, ahogy a Bizottság a közigazgatási eljárást lefolytatja. Ezt a véleményt 
azóta cáfolták azon az alapon, hogy a jogorvoslatok sikerét tévesen mérték fel. Legjobb példa 
erre az első PVC-ügy4, melyben az EFB indokolás hiányában nemlétezőnek nyilvánította a 
Bizottság határozatát, ami sikeresnek mutatta a vállalkozások jogorvoslatát, ugyanakkor miután 
a Bíróság megváltoztatta az EFB döntését az ügyben, a Bizottság azonos tartalmú határozatot 
hozott az ügyről ezúttal megfelelő, az EFB és a Bíróság által is később jóváhagyott 
indokolással. 
A Bizottság döntéseit alapvetően két okból támadják meg: vagy a bizonyítás hiányosságai vagy 
eljárási hiba miatt (utóbbi is inkább olyan kérdésekben gyakori, mint a bizonyíték 
megengedhetősége vagy a bizonyíték kétségbe vonásának lehetősége). Ez azt jelenti, hogy a 
vállalkozások nem magatartásuk jogsértő jellegét vagy megtörténtét vonják kétségbe, hanem a 
bizonyítottság szintjét nem találják megfelelőnek.  
Szintén gondot okoz, hogy a Bizottság kettős szereppel bír a versenyjog területén. Egyrészt 
felelős a versenypolitika formálásáért és az ennek megfelelő jogi környezet kialakításáért, 
másrészt azonban ezen szabályok végrehajtásáért is felelős. Ez vezetett ahhoz, hogy a 
közigazgatási eljárásra jellemzően a Bizottság a versenyeljárásban egyszerre nyomozó, vádló és 
bíró. Mindez hatással volt az EFB szerepfelfogására is. Ahelyett hogy a versenyeljáráson belül 
választották volna el a különböző szerepeket a Bizottság döntését teljes mértékben 
felülvizsgálhatóvá nyilvánította az EFB, megtoldva egy jogi felülvizsgálattal a Bíróság által. Ezt 

                                                 
3 Harding, Christopher – Gibbs, Alun: Why go to court in Europe? An analysis of cartel appeals 1995-2004, European Law 
Review, 2005. June (3. szám), 349. o. 
4 Commission v BASF and others, C-137/92P, 15 June 1994, 21. o. 
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támasztja alá, hogy a Bíróság a Pioneer-ügyben5 ragaszkodott a Bizottság eljárásának és 
hatalmának közigazgatási jellegéhez, ami miatt az Emberi Jogok Európai Egyezménye 
(továbbiakban Egyezmény) 6. cikkének követelményei nem alkalmazhatók (lásd részletesebben 
a Bizottság eljárásának jellegéről szóló részben). 
A kilencvenes évek közepe óta azonban az eljárás megszilárdult, minek következtében az 
eljárási hibák száma minimálisra csökkent és a jogorvoslatok körében a bizonyítottság kérdése 
került előtérbe. 
1995 és 2004 között kartell ügyekben 217 vállalkozásból 153 folyamodott jogorvoslathoz az 
EFB-hez és 47 később a Bírósághoz is. Az összesen 200 jogorvoslatból 12 volt teljes 
mértékben sikeres, 122 részben sikeres és 66 sikertelen. Tekintve, hogy a részben sikeres 
jogorvoslatok a bírság csökkentéséhez vezettek, nem a jogsértés megállapításának 
visszavonásához, a Bizottság az esetek 94 %-ban (200-ból 188-ban) meg tudta védeni állítását. 
A részben sikeres jogorvoslatok vagy a kartell tévesen megállapított, hiányosan bizonyított 
időtartamára vagy a vállalkozás hibásan kiszámolt bevételére épültek. Az EFB ezt szokta a 
bírság csökkentésével kompenzálni, ugyanakkor tekintettel kell lenni arra, hogy az eddigi 
legnagyobb csökkentés 37 %-os volt. Utóbbi érték megtévesztő is lehet, hiszen a British Steel-
nek a Steel Beams kartellben6 való részvételéért így is 20 millió ECU-t kellett fizetnie.  
Az EFB annak alátámasztására, hogy mindennek ellenére a fő kifogások a vállalkozások ellen 
helytállóak, a vállalkozásokat a teljes perköltség viselésére szokta kötelezni. A Bizottság 
átlagban 3-ból 1 esetben (66 sikertelen jogorvoslat) minden tekintetben meg tudta védeni 
álláspontját az EFB előtt. A Bíróság előtt ez még jobb arányt mutat, hiszen az esetek 72 %-ban 
(47-ből 34) a Bíróság igazat adott a Bizottságnak.  
Ebből a statisztikából az a következtetés vonható le, hogy ha ma jogorvoslathoz folyamodik 
egy vállalkozás akkor legfeljebb a bírság csökkentésére számít illetve csak abban 
reménykedhet. Az ügyvédek szerepe az európai kartell eljárásokban a kárcsökkentésre 
korlátozódik. A vállalkozások komoly jogi kérdésekben ritkán vették fel a versenyt a Bizottság 
álláspontjával, ugyanakkor azok az esetek, amikor ez sikerült mára már beépültek a Bizottság 
gyakorlatába. Amikor egy vállalkozás tehát jogorvoslathoz folyamodik elsősorban a bírság 
kiszabásának időpontját akarja késleltetni illetve a Bizottság erőforrásait kívánja lekötni.  
A vizsgálatból levonható következtetés az, hogy az EFB szinte minden esetben helyben hagyja 
a Bizottság kartellhatározatait. Ennek okait firtatja a dolgozat különös tekintettel két dologra. 
A vizsgálat nemcsak azt mutatta ki, hogy a jogorvoslati kérelem sikerének esélye csekély, de azt 
is hogy ennek ellenére a vállalkozások nem hagyják kihasználatlanul a jogorvoslati lehetőséget. 
A felülvizsgálat tehát egy minden vállalkozás számára releváns és aktuális kérdés illetve a 
kockán forgó pénzösszegek folytán nagy jelentőségű kérdés is.  
 
2. A felülvizsgálat jellemzői 
 
2.1. Vonatkozó szabályok 
 
A bírósági felülvizsgálat terjedelmére utaló egyetlen normatív szabály a 17/62/EGK tanácsi 
rendelet (továbbiakban 17. sz. rendelet) 17. cikke, mely szerint a Bizottság bírságot kiszabó 
döntését a Bíróság korlátlan felülvizsgálatnak vetheti alá. 2004. május 1. óta a 1/03/EK tanácsi 
rendelet (továbbiakban 1/03. rendelet) vonatkozik a Bizottság versenyjogi eljárásaira, melynek 
a 31. cikke azonos tartalmú szabályt fogalmaz meg. Ennek alapja Szerződés 229. cikke, mely 
szerint rendeletben a Bíróság teljes körű mérlegelési jogkört kaphat szankciók tekintetében. 

                                                 
5 Musique Diffusion Francaise v Commission, 100-103/80, 7 June 1983, 7. o. 
6 British Steel v Commission, T-151/94, 11 March 1999 



Horváth András: Bírósági felülvizsgálat az Európai … 

67                                       Optimi nostri 2007. 

Mindez azt jelenti, hogy a Bizottság versenypolitikai megfontolásait, melyet a bírság kiszabása 
útján fejez ki a Bíróság (a hatásköri szabályoknak megfelelően az EFB)7 felülvizsgálhatja és 
helyettesítheti saját álláspontjával.  
Az EFB tevékenységének korlátját képezi ugyanakkor a Szerződés azon előírása, mely a 
Bíróság alapfunkcióját határozza meg (220. cikk). Eszerint a Bíróság biztosítja a jog 
tiszteletben tartását. Ebből következően a Bíróság a döntés jogi tartalmával foglalkozhat és 
nem vehet figyelembe olyan jogon kívüli szempontokat, mint a célszerűség.8 
 
2.2. A felülvizsgálat terjedelme 
 
Abból, hogy a Bíróságnak külön felhatalmazása van a korlátlan felülvizsgálatra a Szerződés 
229. cikke alapján arra lehet következtetni, hogy az ott meg nem jelölt esetekben a 
felülvizsgálat korlátozott. 
A korlátozott felülvizsgálat azt jelentené, hogy a Bíróság nem vehet figyelembe célszerűségi 
szempontokat vizsgálata során. Ez megfelelne a hatalommegosztás elvének, mely megköveteli, 
hogy a Bíróság saját értékelését nem állíthassa a Bizottság értékelése helyébe. Ugyanakkor a 
célszerűségi vizsgálatra lehetőség van a jogszerűségi vizsgálat keretében is, amennyiben a 
jogszerűség érdekében a döntés arányossága is a vizsgálat tárgyává válik. 
A Bíróság a Granaria-ügyben9 hangsúlyozta, hogy a Közösség is a jogállamiság elvén alapul. A 
jogállamiság elve megalapozza a teljes körű bírósági felülvizsgálatot és indokoláshoz köti a 
felülvizsgálat korlátozását. A Bíróság a Remia-ügyben10 adott hangot annak, hogy átfogó 
vizsgálatnak veti alá a Bizottság döntéseit. 
Korábban a Bíróság az alapján különböztette meg a felülvizsgálat terjedelmét, hogy a 
Szerződés 81. cikk (1) vagy (3) bekezdését alkalmazták-e. Szemben az első esetben a Bíróság 
szigorú, teljes körű, anyagi vizsgálatával utóbbi alkalmazása esetén a Bíróság nem szokott 
beavatkozni. A Remia és Metropole-ügyekben11 azonban új álláspont merült fel, miszerint a 
bírói felülvizsgálatot nem az alapján kell megkülönböztetni, hogy melyik bekezdést 
alkalmazzák, hanem a vizsgálat speciális természetének és az intézményi egyensúlynak a 
figyelembevételével. 
A Bíróság ennek megfelelően átfogó vizsgálatra jogosult, ugyanakkor két okból korlátozza 
saját felülvizsgálatát: hatalommegosztás és összetett gazdasági elemzés. Előbbi kérdés a 
közigazgatási és bírói szervek közti intézményi egyensúly kérdéseként vetődik fel. A Bizottság 
a versenypolitika alakításáért és a versenyszabályok betartatásáért felelős, míg a Bíróság azért, 
hogy a Szerződés értelmezése és alkalmazása során a jogot tiszteletben tartsák. Példának okáért 
a bírság kiszabására a Bizottság van alkalmas helyzetben. A Bíróság nem kívánja ezen a téren 
(versenypolitika alakítása) bitorolni a Bizottság hatáskörét.12 
A hatalommegosztás szigorúságára utal, hogy a Bíróság nem kötelezheti a Bizottságot 
meghatározott döntés meghozatalára. 

                                                 
7 Mind a releváns szabályok, mind a szakirodalom a Bíróságot jelöli meg az érintett témában akkor is ha a konkrét 
jogkört ma már az EFB gyakorolja, arról nem is beszélve, hogy az 1989 előtti kartellügyek a Bíróság ítélkezésébe 
tartoznak, így kénytelen vagyok ezen kettős szóhasználathoz igazodni (a Bíróság mint közösségi intézmény és a 
Bíróság mint a közösségi judikatúra egyik eleme az EFB mellett). 
8 Nolte, Norbert: Beurteilungsspielräume im Kartellrecht der Europäischen Gemeinschaft und der Bundesrepublik Deutschland, 
Peter Land GmbH, Frankfurt am Main, 1997. 25. o. 
9 Granaria v Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, 101/78, 13 Feb. 1979, 5. o. 
10Remia v Commission, 42/84, 11 July 1985, 34. o. 
11 Metropole Television v Commission, T-528/93, 11 July 1996,  93. o. 
12 Bailey, David: Scope of judicial review under article 81 EC, Common Market Law Review, 2004. 2. szám, 1334. o. 
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A teljes körű felülvizsgálat mellett szóló érv az is, hogy az általános indokolási 
kötelezettségnek, melyet a Szerződés 253. cikke deklarál, csak akkor van értelme, ha az nem 
pusztán formai eljárási követelmény, hanem lehetőség van annak érdemi vizsgálatára is.13 
Ahol a Bíróság tartalmi felülvizsgálata korlátozott, ott az eljárási szabályok betartását 
szigorúbban ellenőrzi, ellensúlyozva ezzel az egyének kiszolgáltatottságát a gazdasági 
közigazgatás mérlegelési jogkörével szemben.14  
Valójában mind a két önkorlátozást kiváltó tényező egy tőről fakad, mégpedig a mérlegelési 
szabadság15 fennállásából. A jogszabályi mérlegelési szabadságra példa a bírságok átfogó 
felülvizsgálata, míg a gyakorlatban kidolgozottra a 81. cikk (3) bekezdés alkalmazásakor a 
Bizottságnak tulajdonított mérlegelési szabadság.  
A mérlegelési szabadságot élvező kérdésben korlátlan felülvizsgálatra az Európai Bíróságnak 
csak kivételes esetben van jogköre. A bírósági ellenőrzés terjedelme ebből következően a 
mérlegelési szabadság fennállása esetén szerényebb. A közösségi jogban mégis van rá példa, 
hiszen a jogsértés esetén a tényállás felderítését és az olyan általános jogelvek betartását, mint 
az arányosság vagy az önkényesség tilalma is ellenőrzés alá vonhatja a Bíróság.16 
A korlátlan felülvizsgálati jogkör a bírság tekintetében azt jelenti, hogy a Bíróság se a döntés, 
se annak alapja tekintetében nincs megkötve, így a döntést nem csak megsemmisítheti vagy 
helyben hagyhatja, de meg is változtathatja, a döntés alapjait illetően pedig nincs kötve a 4 
megsemmisítési okhoz.17 Az EFB tehát a jogsértés kimondását csak megsemmisítheti (azt is 
csak a négy megsemmisítési ok alapján) vagy helyben hagyhatja, de a bírságot akármilyen 
alapon megváltoztathatja (emelheti és csökkentheti is). A korlátlan felülvizsgálat sem korlátlan 
valójában, hiszen a Szerződés 229. cikke alapján született jogszabály meghatározhatja a 
felülvizsgálati jogkör részleteit, továbbá azon eljárás természete is befolyásolja a felülvizsgálat 
tényleges körét, melynek keretében azt gyakorolják (lásd részletesebben a formai korlátozó 
tényezőkről szóló részben).18 
Amint az látható a közösségi jog ebből a szempontból megfelel annak a német dogmatikai 
felosztásnak miszerint a bírósági felülvizsgálat a tényállás (összetett gazdasági elemzés) 
felülvizsgálata kapcsán korlátozott, a jogkövetkezmények felülvizsgálata során azonban teljes 
felülvizsgálat lehetséges.19  
A felülvizsgálat terjedelmének és a felülvizsgálat okainak kérdését a mérlegelési szabadság köti 
össze. A felülvizsgálat okai között a hatalommal való visszaéléssel kapcsolatban jelentkezik a 
Bizottság döntési játékterének kérdése, míg a felülvizsgálat terjedelme esetén az összetett 
gazdasági elemzés kérdése kapcsán.  
 

                                                 
13 Rausch, Ralf: Die Kontrolle von Tatsachenbehauptungen und –würdigungen durch den Gerichtshof der Europäischen 
Gemeinschaft, Duncker & Humblot, Berlin, 1994. 175. o. 
14 Schwarze – Schmidt-Aßmann, i.m. 271. o. 
15 Az adott fogalmat számos szakkifejezés takarja: döntési játéktér, mérlegelési jogkör, megítélési határ stb. 
16 Rengeling, Hans-Werner – Middeke, Andreas – Gellermann, Martin: Handbuch des Rechtsschutzes in der Union, 
Verlag C. H. Beck, München, 2003. 137. o. 
17 A bírósági felülvizsgálat négy megjelölt alapját a külföldi szakirodalom számos módon idézi: jogellenességi ok, a 
jogellenesség alapja, perok, semmisségi ok, megsemmisítési ok. 
18 Lasok, KPE – Millett, Timothy: Judicial control in the EU: Procedures and principles, Richmond Law & Tax Ltd, 
Richmond, 2004. 72. o. 
19 Classen, Claus Dieter: Die Europäisierung der Verwaltungsgerichtsbarkeit, J. C. B. Mohr, Tübingen, 1996. 265. o. 
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2.3. Korlátlan felülvizsgálat, bírságkiszabás – kapcsolat a mérlegelési jogkörrel 
 
A bírság kiszabásának módjáról a Bizottság 1998-ban iránymutatásokat20 bocsátott ki. Ezek 
alapján a Bizottság számba veszi a jogsértés súlyát és időtartamát az 17. sz. rendelet 15. 
cikkének megfelelően (1/03. rendelet 23. cikke azonos szabályt tartalmaz). Előbbit az 
határozza meg, hogy az adott cselekmény mennyiben ellenkezik a közös piac céljával.21 Szintén 
figyelembe szokták venni a szóban forgó áru mennyiségét és értékét, továbbá a jogsértő 
vállalkozás piaci pozícióját.22 A Pioneer-ügyben a Bíróság rögzítette, hogy a Bizottság nincs 
kötve a korábban hasonló ügyekben kiszabott bírságok mértékéhez. A Bizottság széles 
mérlegelési jogkörére utal, hogy bizonyos esetekben a jogsértés megállapítása mellett vagy 
ellenére nem szab ki bírságot.23 Utóbbinak akkor van jelentősége, ha a nemzeti bíróságok előtt 
lehetőség van a vállalkozás ellen kártérítési eljárás megindítására.  
Annak ellenére, hogy a Bíróságnak teljes körű felülvizsgálati jogköre van a bírság mértékét 
illetően, azt csak akkor változtatja meg, ha az nyilvánvalóan aránytalan vagy nyilvánvaló 
tévedésen alapul. A teljes körű felülvizsgálatból fakad, hogy a Bíróság akár ultra petita 
növelheti a bírság mértékét. A bírság mértékét illetően figyelembe kell venni, hogy az nem 
kényszerítő intézkedés és célja tisztán preventív. Ebből következik, hogy a bírság mértékét 
illetően nem szabad csak a megtörtént aktuális jogsértésre tekintettel lenni.24 
A korlátlan felülvizsgálatból adódik, hogy az EFB nincs kötve a Bizottság számításaihoz és 
saját értékelést végezhet. Az EFB a Volkswagen-ügyben25 a kellő visszatartó erő érdekében 
hagyott jóvá egy az iránymutatásoktól eltérő mértékű bírságot, míg az Archer Daniels 
Midland-ügyben26 azért, mert azt az eltérés ellenére is arányosnak vélte.  
A bírság mértékének emelésére az EFB eljárása során eddig egyetlen példa volt, mikor a Tokai 
Carbon-ügyben27 az egyik vállalkozással szemben 2 %-kal növelte a bírságot.  
A Seamless Steel Tubes-ügyben28 az EFB rögzítette, hogy a Bizottság ilyen irányú kérelme 
hiányában nem növeli a bírság mértékét, mivel kérelem híján a vállalkozások nem tudnák 
kifejteni álláspontjukat a kérdésről.  
A Bizottság 2006-ban új iránymutatásokat29 bocsátott ki. A legfontosabb változás a korábbi 
iránymutatásokhoz képest, hogy átalány kiindulási összeg helyett a vállalkozások releváns piaci 
bevételei szolgálnak a bírság alapjául. Mindez elősegíti, hogy az EFB gyakorlatában 
elválaszthassa a puszta számolási hiba következtében téves illetve az aránytalan bírságokat.30 
 

                                                 
20 Iránymutatás a 17. sz. rendelet 15. cikk (2) bekezdésének illetve az ESZAK Szerződés 65. cikk (5) bekezdése 
alapján kiszabott bírságok megállapításáról 
21 Commission decision 75/77/EEC, 8 Jan. 1975 
22 IAZ v Commission, 96-102, 104, 105, 108, 110/82, 8 Nov. 1983, 52. o. 
23 BP v Commission, 77/77, 29 June 1978, 3. o. 
24 Schermers, Henry G. – Waelbroeck, Denis F.: Judicial protection in the European Union, Kluwer Law International, 
The Hague – London – New York, Sixth Edition, 2001. 580. o. 
25 Volkswagen v Commission, T-62/98, 6 July 2000, 347. o. 
26 Archer Daniels Midland and Archer Daniels Midland ingredients v Commission, T-224/00, 377.o. 
27 Tokai Carbon v Commission, T-236/01, 29 April 2004, 112. o. 
28 JFE Engineering v Commission, T-67/00, 8 July 2003, 577. o. 
29 Iránymutatás az 1/2003/EK rendelet 23. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján kiszabott bírságok megállapításáról 
30 von Alemann, Florian: Die Abänderung von Bußgeldentscheidungen der Kommission durch die Gemeinschaftsgerichte in 
Kartellsachen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 2006. 16. szám, 491. o. 
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2.4. Mire terjed ki a felülvizsgálat 
 
A Bíróság a versenyjog területén messzemenő ellenőrzési jogkört tartott fenn magának, mely 
kiterjed a tényállításokra és azok értékelésére. Annak ellenére, hogy utóbbi szubszumciós 
művelet szinte mindenhol a végrehajtó hatalom számára van fenntartva.31 
A felülvizsgálat kiterjed a szubszumció műveletére is. A Bizottság csak akkor hozhat olyan 
döntést tényálláselemekről, mely végső döntésnek számít, ha arról teljes körű bírósági 
felülvizsgálat folytatható le. A Bíróság tehát teljes körűen felülvizsgálja nemcsak a 
tényálláselemek fennállásával, azok értelmezésével kapcsolatos döntést, hanem az ezek 
alkalmazásához szükséges tényállításokat is. Ugyanakkor a felülvizsgálat korlátozódik az iratok 
vizsgálatára és a felek által a keresetben megtámadott tényekre, megállapításokra és 
értelmezésekre (lásd formai korlátozó tényezőkről szóló részben).32 
 
2.5. Tények felülvizsgálata – kapcsolat a Szerződés megsértésének megsemmisítési 
okával 
 
Mivel a Szerződés hatalmazza fel az intézményeket, határozza meg a felhatalmazás célját és 
szabályozza a felhatalmazás alkalmazásának módját, az intézmények bármely téves cselekvését 
a Szerződés megsértésének lehet minősíteni. Ezen megsemmisítési ok alkalmazása során nem 
csak a Szerződés releváns cikkeire kell tekintettel lenni, hanem a kiegészítő és módosító 
szerződések cikkeire, az Euratom és az ESZAK szerződés cikkeire is (lásd részletesebben a 
közösségi jog megsértéséről szóló részben).33 
A ténybeli tévedés azért minősülhet a Szerződés megsértésének, mivel a jog helytelen 
alkalmazásához vezethet, ezáltal pedig a Szerződés megsértéséhez. A ténybeli tévedések esetén 
a bírósági felülvizsgálat terjedelmét meghatározza, hogy általános gyakorlat szerint az olyan 
kérdésekben, mikor szakértelemre van szükség a döntéshozatalhoz az intézmények nagyon 
döntési (mérlegelési) szabadságot élveznek. Amennyiben a Bíróság maga értelmezni tudja a 
szóban forgó tényállást, a ténybeli tévedések vizsgálata sokkal szigorúbb. Mivel a Bíróság jogot 
alkalmaz és nem politikai szervezet, ezért nem helyettesítheti saját értékelésével az 
intézmények értékelését. Ebből következően a Bíróság nem vizsgálhatja a gazdasági tényekből 
vagy körülményekből adódó helyzet értékelését (összetett gazdasági elemzés). Ezt még az 
ESZAK szerződés deklarálta 33. cikk (1) bekezdésében. Ilyen esetben a Bíróság nem 
vizsgálhatja a Bizottság értékelését, amennyiben azok védhetőnek, tarthatónak látszanak. A 
Szerződésben és az Euratom szerződésben nem szerepel hasonló előírás, ezért azok 
alkalmazása során a Bíróság maga körvonalazhatta felülvizsgálatának terjedelmét.  
A Bíróság ezért nem alkalmazza szigorú (átfogó) felülvizsgálatát, amennyiben a Közösségi 
jogalkotás vagy közigazgatás politikai felelősségét illetve szabadságát gyakorolja, eltekintve 
attól az esettől, mikor az adott intézkedés nyilvánvalóan nem megfelelő vagy az alapjául 
szolgáló értékelés nyilvánvalóan téves.34 A kétségtelen tévedéseken (nyilvánvaló hiba) túl a 
hatalommal való visszaélés esetére is kiterjesztette a Bíróság a szigorú vizsgálat körét az első 
Deuka-ügyben35. A Bíróság rögzítette, hogy az összetett gazdasági helyzet esetében az 
intézményeknek nemcsak a tények értékelése, de az alkalmazandó intézkedés tekintetében is 
széles mérlegelési jogkörük van.36 Az alkalmazandó intézkedést a Bíróság csak akkor vizsgálja 

                                                 
31 Schwarze – Schmidt-Aßmann, i.m. 273. o. 
32 Nolte, i.m. 56. o. 
33 Schermers – Waelbroeck, i.m. 395. o. 
34 Matra Hachette v Commission, T-17/93, 15 July 1994, 104. o. 
35 Deuka v Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, 78/74, 18 March 1975, 9. o. 
36 Roquette v Council, 138/79, 29 Oct. 1980, 25. o. 
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felül ilyen esetben, ha az nyilvánvalóan az elérni kívánt célhoz képest aránytalanul nagy 
korlátozást jelent az érintettekre (arányosság).37 Mindez érvényes a Bizottságra is, mikor a 
Szerződés 81. cikk (3) bekezdését alkalmazza.38 
 
2.6. A felülvizsgálat jellege 
 
2.6.1. A Bíróság eljárásának jellege 
 
A Bíróság már a Van Gend en Loos-ügy39 óta az egyént a közösségi jog őrének tartja, aki a 
Közösség működése felett hatékony kontrollt gyakorol. Így az egyén jogainak védelme egyben 
a Közösség és intézményei Szerződésnek megfelelő (jogszerű) működését is szolgálja.40  
Francia eredetű az elképzelés, miszerint az egyének popularis actio útján a törvényesség őrei. 
Eszerint az egyén keresettel élhet egy hatósági döntés ellen, amennyiben az jogellenes és jogos 
érdekeit az ügy érinti.41  
A Bíróság hatásköre a francia objektív jogszerűségi ellenőrzéshez hasonlít, szemben a német 
közigazgatási bíráskodással, ahol a döntésnek szubjektív közjogi jogosultságot kell sértenie.42  
A Bíróság a megsemmisítési kereset keretében bírósági felülvizsgálatot végez, nem (csak) 
jogorvoslati (jogvédelmi) eljárást folytat le. A keresetben nem kell egyéni jogok megsértését 
feltüntetni. A természetes és jogi személyek esetében a kereset megalapozásához nem egyéni 
jog megsértésre van szükség, hanem közvetlen és egyéni érintettségre. Terjedelmi okokból a 
közvetlen és személyes érintettség kérdéskörével a dolgozat nem foglalkozik.  
Mindez nem jelenti, hogy a vizsgálat során az egyéni jogok nem bírnának jelentőséggel. Így az 
alapjogokat és az általános jogelveket ugyanúgy figyelembe kell venni (lásd részletesebben az 
általános jogelvekről szóló részben).43 
 
2.6.2. A Bizottság eljárásának jellege 
 
Mivel a felülvizsgálat jellegét az is befolyásolja milyen eljárásnak minősül a Bizottság eljárása, 
ezért szükséges bemutatni az Emberi Jogok Európai Bíróságának (továbbiakban EJEB) 
vonatkozó esetjogát. 
Az EJEB gyakorlatára és az Egyezmény követelményeire ugyanakkor azzal a fenntartással 
hivatkozik a dolgozat, hogy a Közösség nem tagja az Egyezménynek. A Deweer-ügyben44 az 
EJEB megállapította, hogy az igazgatási hatóság által kiszabott szankció és az ehhez vezető 
eljárás is az Egyezmény 6. cikke alá tartozik. A 6. cikk a tisztességes eljárás követelményeit 
tartalmazza.  
Az EJEB az Öztürk-ügyben45 a 6. cikk „büntetőügy” fogalmát terjesztette ki a büntetési és 
megelőzési-elrettentési célokat szolgáló szankciók kivetésével járó adminisztratív ügyekre. A 
Bendenoun-ügyben46 az EJEB négy tényezőt sorolt fel, ami büntető jellegűvé tesz egy eljárást 
illetve szankciót. A szankciót megalapozó előírásnak általános hatállyal kell bírnia, a 

                                                 
37 Schlüter v Hauptzollamt Lörrach, 9/73, 24 Oct. 1973, 23. o. 
38 Consten and Grundig v Commission, 56, 58/64, 13 July 1966, 347. o. 
39 Van Gend en Loos v Administratie der Belastingen, 26/62, 5 Feb. 1963 
40 Gündisch – Wienhues, i.m. 49. o. 
41 Schwarze – Schmidt-Aßmann, i.m. 210. o. 
42 Koenig, Christian – Pechstein, Matthias – Sander, Claude: EU- / EG-Prozessrecht, Mohr Siebeck, Tübingen, 2. 
Auflage, 2002. 279. o. 
43 Rausch, i.m. 156. o. 
44 Deweer v Belgium, No. 6903/75, Judgment of 27 Feb. 1980 
45 Öztürk v Germany, No. 8544/79, Judgment of 21 Feb. 1984 
46 Bendenoun v. France, No. 12547/86, Judgment of 24 Feb. 1994 
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szankciónak nem kártérítési jellegűnek kell lennie, hanem büntető jellegűnek, a szankció célja a 
büntetés és visszatartás kell hogy legyen és szankciónak jelentős mértékűnek kell lennie. A 
Stenuit-ügyben47 az EJEB a versenyjoggal kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy az a 
szabad verseny védelme útján ugyanúgy társadalmi érdeket véd, mint a büntetőjog, így mind az 
eljárás, mind a szankció büntető jellegűnek minősülhet.48 
Mivel a Golder-ügy49 alapján a 6. cikk nem csak a tisztességes eljárás követelményét foglalja 
magába, hanem a bírósághoz fordulás jogát is, a követelmények akkor is teljesülnek, ha az 
közigazgatási eljárás bírósági felülvizsgálata lehetséges.50 
Az EJEB König-ügyben51 megállapította, hogy az Egyezmény 6. cikkének tárgyi hatálya nem a 
nemzeti jogban szereplő fogalmaktól és értelmezésektől függ, így annak követelményeit akkor 
is biztosítani kell, ha egy közigazgatási aktus jogszerűségi felülvizsgálatáról van szó, feltéve 
hogy a jogvita közvetlenül hatással van egyéni jogokra. Bár ez feltételezi a tények vizsgálatát, a 
felülvizsgálat mélységére nem ad iránymutatást.52 
A Le Compte-ügyben53 az EJEB a bíróság általi teljes körű felülvizsgálat lehetőségét jelölte 
meg, mint annak feltételét, hogy egy közigazgatási eljárásban büntető jellegű szankciót 
szabjanak ki.54 
A Van Landewyck-ügyben55 merült fel, hogy a Bizottság bírságot kiszabó eljárására alkalmazni 
kellene az Egyezmény 6. cikkét. A Bíróság szerint az Egyezmény követelményei teljesülnek, 
amennyiben a Bizottság döntéseit az EFB felülvizsgálhatja. Mivel a Bizottság nem minősül az 
Egyezmény szerinti bíróságnak (tribunal), az EFB nem jogorvoslati szintként jár el. A Hüls-
ügyben56 a Bíróság megerősítette, hogy a versenyjogi bírságok az Egyezmény szerinti büntető 
jelleggel bírnak, ezért az azokat megállapító határozatokat nem csak a bírság mértéke, de a 
tények megállapítása és értékelése tekintetében is bírói felülvizsgálatnak kell alávetni.57 
 
2.7. Korlátozó tényezők csoportosítása 
 
2.7.1. Formai korlátozó tényezők 
 
A felülvizsgálat terjedelmét formai és anyagi korlátozó tényezők befolyásolják. A formai 
tényezők azon eljárási sajátosságokat takarja, melyek korlátozzák a felülvizsgálat terjedelmét. 
Ide tartozik például, hogy a felülvizsgálat korlátja a felek keresetének terjedelme. A tárgyalt 
kérdésben figyelembe kell venni, hogy az EFB számára már rendelkezésre áll egy előzetes 
döntés, melyhez felülvizsgálata során igazodnia kell. A bíró nem az objektív valóság 
felderítésére koncentrál, hanem a felek által felhozott érvekre.  
A másik felülvizsgálatot az eljárás jellegéből fakadóan korlátozó tényező a saját bizonyítás 
felvételétől való tartózkodás. A Bíróság Eljárási Szabályzatának 45. cikke alapján elrendelhet 
bizonyítást, ugyanakkor ezen jogával a gyakorlatban igen visszafogottan szokott élni. A 
Bíróság ezt úgy oldotta meg, hogy a bizonyítékok legkisebb közös többszörösével 

                                                 
47 Stenuit v. France, No. 11598/85, Judgment of 27 Feb. 1992 
48 Riley, Alan: Saunders and the power to obtain information in Community and United Kingdom competition law, European Law 
Review, 2000. June (3. szám), 265. o. 
49 Golder v The United Kingdom, No.4451/70, Judgment of 21 Feb. 1975 
50 Berke Barna: Versenyhatósági eljárás és a védelemhez való jog, Magyar Jog, 1995. 12. szám, 752. o. 
51 König v Germany, No. 6232/73, Judgment of 28 June 1978 
52 Rausch, i.m. 160. o. 
53 Le Compte, Van Leuven and De Meyere v Belgium, No. 6878/75, 7238/75, Judgment of 23 June 1981 
54 von Alemann, i.m. 487. o. 
55 Van Landewyck v Commission, 209-215, 218/78, 29 Oct. 1980, 79. o. 
56 Hüls v Commission, C-199/92P, 8 July 1999, 149-150. o. 
57 Schermers – Waelbroeck, i.m. 49. o. 
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megelégedett. Ez annyit jelent, hogy Bíróság inkább megpróbál a már meglevő vitathatatlan 
bizonyítékokra támaszkodni. Mindennek oka az volt, hogy nem létezett egy bírósági 
felülvizsgálatot megelőző bírósági fok. A helyzet azonban az EFB létrejöttével sem változott, 
hiszen többnyire az EFB is átvette a bizonyítási szabályokat (Eljárási Szabályzatának 49. cikke) 
és szokásokat.58 
A bizonyítással kapcsolatban a legjobb példa a Hoffmann-La Roche-ügy59. A Bíróság nem 
foglalkozott a felek azon hivatkozásával, hogy nincs lehetőségük ellenbizonyításra, mivel az 
lehetetlen. Az adott ügyben a vállalkozásnak piaci részesedését illetően kellett volna 
megcáfolnia a Bizottság erre vonatkozó adatát a vállalkozásnak, ugyanakkor mivel nem férhet 
hozzá más vállalkozások adataihoz, ilyen bizonyítékot nem tudott felmutatni. A Bíróság tehát 
kétség esetén a Bizottság által felderített tényekre támaszkodik és amennyiben nem merül fel 
kétség ezekkel kapcsolatban, akkor még a tényfelderítés jogszerűségét sem vizsgálja. A United 
Brands-ügyben60 ugyanakkor pont az ellenkezője történt. A Bíróság a fél javára értékelte a 
bizonyítékkal szembeni kétségeket. Ebben az esetben sem volt hajlandó saját bizonyítást 
lefolytatni, hiszen azt a Bizottság feladatának tartotta.  
Amennyiben elfogadjuk azt az elvet, hogy a közigazgatás csak meghatározott tényállás 
fennforgása esetén hozhat döntést, akkor a jogszerűségi vizsgálat keretében az adott tényállás 
tényleges fennállását is vizsgálni kell.61  
A Bíróság azért tartózkodik saját bizonyítás felvételétől, mert az intenzív írásbeli eljárás 
következtében számos ügy már ebben a fázisban eldönthetővé, döntésre éretté válik. 
A Bíróság felülvizsgálatát az is korlátozza, hogy szükséges kompromisszumot kötni az eset 
teljes felderítése iránti érdek és az ésszerű időn belül való döntéshez fűződő érdek között. A 
közvetlen keresetek esetében az eljárás várható időtartama 23 hónap.62 
A Bíróság a bizonyítás során tekintettel van arra, hogy egy bonyolult gazdasági helyzet nem 
minden eleme felderíthető és bizonyítható. Ettől eltekintve azonban a Bizottságot ugyanúgy 
érinti a bizonyítási teher és annak ellenére, hogy a Bíróság hajlamos a Bizottság tényállását 
elfogadni, a nem bizonyított tényállás esetén megsemmisíti a Bizottság határozatát. Az egyetlen 
könnyítés, hogy amennyiben fizikailag lehetetlen további bizonyítás, akkor nagyobb döntési 
játéktérrel bír a Bizottság és a Bíróság tartózkodik az alapos felülvizsgálattól. 
A Bizottság egyértelmű bizonyítékokra alapozott következtetések alapján hozhat döntést. A 
Bíróság ezzel kapcsolatban a Rheinzink-ügyben63 megállapította, hogy amennyiben a felek 
bizonyítják, hogy a Bizottság által felhasznált bizonyítékok másképp is értelmezhetők és más 
ésszerű következtetésre is lehet belőlük jutni, akkor a Bizottság döntése nem bizonyított.64 
A bizonyítási kérdések vizsgálatakor nem szabad megfeledkezni arról, hogy a bizonyítékok 
alapvetően a felektől származnak. A Bizottságnak a gazdasági szereplőktől kell beszereznie az 
információkat, ami jelentősen megnehezíti a tényfeltárást.65 
A formai és anyagi korlátozó tényezőket az köti össze, hogy összetett gazdasági helyzet 
elemzésekor megengedhetők a bizonyítás terén az általánosítások, amennyiben következetesen 
alkalmazzák őket és nem fedezhető fel benne nyilvánvaló hiba (tehát az anyagi korlátozó 
tényező implikálja a formai korlátozó tényezőt).66 
 
                                                 
58 Nolte, i.m. 105. o. 
59 Hoffmann-La Roche v Commission, 85/76, 13 Feb. 1979 
60 United Brands v Commission, 27/76, 14 Feb. 1978 
61 Rausch, i.m. 181. o. 
62 Gündisch – Wienhues, i.m. 144. o. 
63 CRAM v Commission, 29-30/83, 28 March 1984, 20. o. 
64 Schwarze – Schmidt-Aßmann, i.m. 259. o. 
65 Gündisch – Wienhues, i.m. 143. o. 
66 Classen, i.m. 267. o. 
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2.7.2. Anyagi korlátozó tényezők 
 
Az anyagi korlátozó tényezőket illetően a Remia-ügy jelentős, hiszen ebben a Bíróság az 
átfogó felülvizsgálatot éppen azért állapította meg, hogy az alóli kivételt is azonnal deklarálja. 
Az anyagi tényező alapvetően a komplex gazdasági tényállás és ezek értékelése, melyben a 
Bíróság önmagát korlátozza a felülvizsgálatban.67 
Meg kell különböztetni az egyes tények és az adott helyzet értékelését. A Bíróság az egyes 
tények értékelését teljes mértékben felülvizsgálhatja, a Bizottság csak a bonyolult gazdasági 
helyzet egészének értékelése során rendelkezik szabad mérlegeléssel.  
A Bizottságnak számos esetben bonyolult gazdasági helyzetet kell diagnosztikus és 
prognosztikus átfogó szemlélettel értékelnie. Ilyen értékelések során mérlegelési jogkörrel bír, 
amelyet a Bíróság az intézményi egyensúlyra és hatalommegosztásra tekintettel csak 
korlátozott felülvizsgálatnak vethet alá. Ez a jogkör egy bonyolult gazdasági helyzet nehéz 
értékelését előfeltételezi.  
Ebben az esetben a Bíróság csak a hatalommal való visszaélés fennállását vizsgálhatja 
(hivatalból). Amennyiben a vállalkozás a Szerződés megsértésének megsemmisítési okára 
hivatkozik, a Bíróság csak azt vizsgálhatja, hogy a Bizottság nem követett-e el nyilvánvaló 
hibát (erreur manifeste) az értékelés során. Nyilvánvaló hiba akkor áll fenn, ha a Bizottság 
értékelésével egyértelműen tehát különleges szakértelem nélkül megállapítható módon túllépte 
mérlegelési jogkörét. Ez nem azonos a hatalommal való visszaélés külön megsemmisítési 
okával, hanem a Szerződés megsértésének egyik aspektusa.68 
Az EFB a második PVC-ügyben69 úgy nyilatkozott, hogy nyilvánvaló és súlyos hiba esetén az 
aktus nem semmis, hanem nemlétező.70 
Az első példa az összetett gazdasági elemzésre a BAT-ügy71, melyben a Bíróság kimondta, 
hogy ha a Bizottság nem tudja bizonyítani, hogy a megállapodás versenykorlátozó célú volt, 
azt kell bizonyítania, hogy versenykorlátozó hatású volt. Az erre vonatkozó bizonyítékok 
azonban már összetett gazdasági helyzet elemzését igénylik, mikor a Bíróság csak akkor 
avatkozik be, ha a Remia-ügyben kifejtett kivételek fennállása az iratokból kivehető. A 
versenykorlátozó hatás mellett szintén összetett gazdasági elemzést igényel a tagállamközi 
kereskedelem érintettségének tényállási eleme72. A tagállamközi kereskedelem érintettsége 
mindig nehéz gazdasági jellegű, prognózist igénylő kérdéseket vet fel, a gazdasági helyzet 
komplexitásából fakadóan.  
Az Italian Flat Glass-ügyben73 az EFB rögzítette, hogy feladata nem piacelemzés végzése, 
hanem hogy a Bizottság megállapításainak helyességét vizsgálja. Nem hozhat a Bizottság rossz 
határozata helyett saját határozatot.  
A TUM-ügyben74 ugyanakkor Jacobs főtanácsnok felhívta a figyelmet rá, hogy az ügy szakmai 
természete nem lehet feltétlen ok arra, hogy a Bíróság lemondjon Szerződésben megállapított 
kötelességéről. Kényes egyensúly van a Bíróság jogszerűségért való felelőssége és a Bizottság 
hatásköre között. 

                                                 
67 Nolte, i.m. 114. o. 
68 Rausch, i.m. 240. o. 
69 BASF and others v Commission, T-79/89, 27 Feb. 1992, 68. o. 
70 Hakenberg, Waltraud – Stix-Hackl, Christine: Handbuch zum Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, Nomos 
Verlagsgesellschaft, Wien, 2. Auflage, 2000. 62. o. 
71 BAT and Reynolds v Commission, 142/84, 17 Nov. 1987, 45. o. 
72 A Bizottság közleményt adott ki a kérdésről Iránymutatás a kereskedelemre gyakorolt hatásnak a Szerződés 81. és 
82. cikke szerinti fogalmáról címmel. 
73 SIV and others v Commission, T-68/89, 10 March 1992, 160. o. 
74 Technische Universität München v Hauptzollamt München-Mitte, C-269/90, 21 Nov. 1991 
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Az összetett gazdasági elemzés tekintetében figyelembe kell venni, hogy a gazdasági 
szakértelemmel és a nyomozási hatalommal a Bizottság rendelkezik. Anyagi korlátozó tényező 
tehát a Bizottság különleges szakértelme is. A gazdasági elemzés, mint korlátozó tényező eleve 
előfeltételezi, hogy a Bizottság döntése szakmailag megalapozott.75 
A Bíróság ugyanakkor az ICI-ügyben76 szakértők segítségével annak ellenére felülvizsgálta 
részletesen a Bizottság által megállapított tényállást, hogy általában a bizonyítás enyhítése 
érdekében a közvetett bizonyítékok egészének értékelését is elegendőnek szokta tartani ilyen 
esetben.77 
Mivel az összetett gazdasági elemzés kivétele a 81. cikk (3) bekezdés másféle megítéléséből 
ered, annak alkalmazása is a vizsgálat tárgyává kell hogy váljon. A Bíróság szerint a Bizottság a 
81. cikk (3) bekezdése keretében egyértelműen politikai mérlegelést végez.  
A Bizottság azért bír nagyobb döntési játéktérrel a 81. cikk (3) bekezdés kapcsán, mivel az ott 
mérlegelendő kérdés sokkal komplexebb, mint a jogsértés alapjául szolgáló gazdasági helyzet 
helyes értékelése. A 81. cikk (3) bekezdés bírósági felülvizsgálata más szempontok alapján 
alakul. Mivel az egyedi mentesítési döntés során komplex becslésekre, mérlegelésekre, 
prognózisokra van szükség és politikai célok konkretizálására a Bizottság döntési szabadsággal 
rendelkezik, a Bíróság csak nyilvánvaló hiba esetén vizsgálja felül ezen döntést.78  
 
2.7.3. További korlátozó tényezők 
 
A szabályozás módja és sűrűsége is meghatározza a felülvizsgálat terjedelmét. Amennyiben a 
szabályozás nem határozza meg részletesen az általa alkalmazott fogalmakat, azokat a hatóság 
határozza meg. A Szerződés 81. cikke is ilyen fogalmakkal operál.79 
A 81. cikk fogalmainak értelmezési nehézségeire a Bíróság joggyakorlatában számos példa van.  
A Bayer-ügyben80 a Bizottság tévesen értelmezte a 81. cikk (1) bekezdés alatti megállapodás 
fogalmát, ezért határozatát az EFB megsemmisítette. Egy megállapodás akkor esik tilalom alá, 
ha célja a verseny korlátozása. Ilyenkor nem a megállapodás hatását kell bizonyítani, hanem 
hogy a felek ténylegesen ilyen céllal állapodtak meg. Amennyiben a versenykorlátozó cél 
bizonyítása az eljárás tárgya az EFB szigorú vizsgálatnak veti alá a megállapított tényállást.  
A szakértői vélemények megrendelése is a szigorú felülvizsgálatot segíti elő, amit a második 
Wood Pulp-ügy81 példáz legjobban, ahol a Bíróság két szakértői véleményre alapozva annak 
ellenére utasította el a Bizottság tényállását, hogy az ügy bonyolult ténymegállapítást és 
gazdasági értékelést tartalmazott. 
Ha azonban a felek célja nem a verseny korlátozása volt, akkor a megállapodás ilyen hatását 
kell bizonyítani, ami összetett gazdasági elemzést igényel és ahol a Bíróság korlátozott 
felülvizsgálatot végez. 
A Remia-ügy tárgya egy szerződési kikötés volt, ami az üzlet eladóját korlátozta a vevővel 
szembeni versenyzésben. A felek szerint a kikötött 10 év nem eltúlzottan hosszú, míg a 
Bizottság álláspontja az volt, hogy 4 év elegendő a vevőnek új márkajelzés bevezetésére, a 
jóhírnevének kialakítására. A kérdést csak gazdasági kontextusba helyezve lehet megválaszolni, 
amit nehezít, hogy a kikötés csak egy meghatározott ésszerű időtartamon túl válik 
versenykorlátozóvá. A Bíróság kimondta, hogy mindennek megállapításához összetett 

                                                 
75 Bailey, i.m. 1335. o. 
76 ICI v Commission, C-48/69, 14 July 1972 
77 Nolte, i.m. 43. o. 
78 Rausch, i.m. 230. o. 
79 Schwarze – Schmidt-Aßmann, i.m. 256. o. 
80 Bayer v Commission, T-41/96, 3 June 1996, 62. o. 
81 Ahlström and others v Commission, C-89, 104, 114, 116, 117, 125-129/85, 31 March 1993 
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gazdasági elemzésre van szükség, mely a Bizottság (szubjektív) értékítéletén alapul és melynek 
felülvizsgálatától a Bíróságnak tartózkodnia kell. 
A BAT-ügy tárgya az volt, hogy a Philip Morris egyik versenytársában a Rothmansben szerzett 
kisebbségi részesedést. A kérdés az volt, hogy versenykorlátozó-e a Philip Morris döntő 
befolyása versenytársa magatartására. A Bíróság kimondta, hogy kényes egyensúly van a cégek 
befektetési szabadsága és a versenytárs ellenőrzésének korlátozása között. 
A Tractors-ügyben a Bizottság arra kötelezte a UK Agricultural Tractors Associationt, hogy az 
eladási adatokat szerződési területenként 10 traktorra csoportosítsa, nehogy azok átadása 
sértse a versenyt. A felhalmozás előírására azért volt szükség, hogy ne lehessen azonosítani a 
gyártót az adatokból, ezáltal akadályozva meg, hogy a UK ATA tagjai koordinálják a gyártást. 
A Bizottság döntését mind az EFB82, mind a Bíróság83 helybenhagyta, főleg arra tekintettel, 
hogy a felhalmozás mértékének meghatározása a Bizottság értékítéletén alapszik.84 
A szabályozás másik fontos eleme a versenypolitikai felhatalmazás. A Szerződés 
felhatalmazását a Bizottságnak a versenyjog alakítására a Bíróság kiterjesztően értelmezte a 
Camera Care-ügyben.85 A Bíróság az ügyben rögzítette, hogy a Bizottság a lefektetett 
szabályokon túl is cselekedhet, ha azt a felhatalmazás célja megköveteli. Ennek feltétele, hogy 
a felek érdekeit, így különösen a 17. sz. rendelet 19. cikkében szereplő eljárási garanciákat 
vegye figyelembe és lehetséges legyen ezek érvényesítése, akár bírósági felülvizsgálat útján is.86 
 
2.8. A mérlegelési jogkör kérdése – kapcsolat a hatalommal való visszaéléssel 
 
A gazdasági tények és körülmények értékelésének korlátozása az intézmények közötti 
hatalommegosztás elvéből ered. Bár a Bíróság korlátozza magát a tények tárgyhoz 
tartozásának illetve az abból következő jogi következtetések vizsgálatára, nehéz meghúzni a 
határt a tények hitelességének vizsgálata és a tények értékelése között. A Bíróság gazdasági 
tényeket és körülményeket is értékelhet, amennyiben hatalommal való visszaélés esete forog 
fenn vagy a közösségi jog nyilvánvalóan téves értelmezéséről (hibáról) van szó. Utóbbiak 
vizsgálatához szükségszerűen értékelni kell a döntés alapjául szolgáló gazdasági helyzetet is. A 
tények vizsgálatának feltétele, hogy a megtámadott tények szoros kapcsolatban legyenek az 
aktus jogszerűségével, a relevánsak legyenek a vállalkozás érveihez, továbbá kellően jelentősek 
legyenek. A diszkrimináció vagy az arányosság, mely elvek megsértése a közösségi jog 
megsértésének minősül, vizsgálata is számos bonyolult problémához vezet, melyek megoldása 
csak a gazdasági tények és körülmények vizsgálatával lehetséges. Egy diszkrimináló intézkedés 
ésszerűsége vagy az intézkedés arányossága nyilván nem mérhető fel az adott helyzet 
értékelése nélkül.87 
Már a Consten-ügyben elismerte a Bíróság, hogy felülvizsgálata korlátozott, amennyiben az 
ügy összetett gazdasági elemzést igényel. Ilyen ügyekben a Bizottságnak mérlegelési jogköre 
van a gazdasági bizonyítékok bonyolult értékelésére.  
Az ún. margin of appreciation (megítélési határ) biztosítja, hogy amennyiben a Bizottság 
határozata kellően indokolt, bizonyítékok által alátámasztott és nyilvánvaló hibáktól mentes az 
EFB tartózkodik a döntés megkérdőjelezésétől. Ebben az esetben pusztán az eljárási 
igazságosságot vizsgálja. 

                                                 
82 Deere v Commission, T-35/92, 27 Oct. 1994 
83 Deere v Commission, C-7/95, 28 May 1998 
84 Bailey, i.m. 1344. o. 
85 Camera Care v Commission, C-792/79R, Order of 17 Jan. 1980, 19. o. 
86 Schwarze – Schmidt-Aßmann, i.m. 257. o. 
87 Bebr, Gerhard: Development of judicial control of the European Communities, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague – 
London – Boston, 1981. 137. o. 
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A diszkrecionális jogkör (discretion) ugyanakkor más, mint a megítélési határ. Előbbi azt 
jelenti, hogy valakinek arra van lehetősége, hogy döntése kritériumait, feltételeit anélkül 
határozhassa meg, hogy etekintetben valamilyen szabálynak kellene megfelelnie. Egyik példa 
erre, mikor a Verseny Főigazgatóság (DG Competition) főigazgatója kijelöli az ún. hajnali 
rajtaütést (dawn raid) végrehajtó tisztviselőket. Se abban nincs megkötve a keze, hogy 
konkrétan kit válasszon, se abban, hogy milyen feltételek alapján döntsön. Másik példa rá, 
amikor a Bizottság a 81. cikk (3) bekezdésére alapozva gyakran úgy állapít meg egyéni 
mentességet, hogy az ott lefektetett feltételeken túli (nem versenyjogi) tényezőkre is 
figyelemmel van. A Bíróság vonakodik ilyen döntések felülvizsgálatára, azzal az indokkal, hogy 
azokban gyakran összemérhetetlen dolgok között mérlegelnek és azok különben is a 
versenypolitika alakítása körébe tartoznak. Tehát a diszkrecionális jogkör a felülvizsgálat 
lehetőségét korlátozza. A megítélési határ eltekintve a Bíróság önmérsékletétől nem érinti a 
felülvizsgálat terjedelmét.88 
Tehát ha a Bizottság egy lefektetett feltételt rosszul alkalmaz, helye van az átfogó 
felülvizsgálatnak (önkorlátozás lehetőségétől eltekintve), mikor egy nem megadott feltételt 
alkalmaz, akkor azonban a felülvizsgálat eleve korlátozott. 
 
3. A felülvizsgálat okai 
 
3.1. A megsemmisítési okokról általában 
 
A megsemmisítési okok a Szerződés 230. cikkében és az Euratom szerződés 146. cikkében 
szerepelnek és többféleképpen csoportosíthatók. A megtámadási okok a francia közigazgatási 
jogból származnak és mind a formai, mind a tartalmi jogellenességet átfogják.89 
A következő megsemmisítési okokról van szó: 
- a hatáskör hiánya, 
- a jelentős formai követelménysértés, 
- a közösségi jogsértés (Szerződés vagy annak alkalmazásához kötődő jogi szabály megsértése) 
és 
- a hatalommal való visszaélés. 
A jogellenesség alapjai közt megkülönböztethetjük a formális jogellenességet (hatáskör hiánya, 
alapvető eljárási követelmények) és a materiális jogellenességet (közösségi jog megsértése, 
hatalommal visszaélés). Ez a megkülönböztetés nem pusztán tudományos. Gyakorlati értékét 
az adja, hogy a jogellenesség okától függ az EFB által gyakorolt felülvizsgálat terjedelme is. Az 
anyagi jogellenesség esetében a felülvizsgálat szélesebb. Így a közösségi jog megsértése esetén 
az érdemi megállapítások helyességét is vizsgálni lehet, a hatalommal való visszaélés esetén 
pedig a gazdasági megállapítások újraértékelésére is sor kerülhet.90 
A jogellenesség alapjai aszerint is csoportosíthatóak, hogy külső jogellenességről vagy belső 
jogellenességről van szó. Előbbi a hatáskör hiányában illetve az alapvető eljárási követelmény 
megsértése esetén, utóbbi a közösségi jog megsértése illetve a hatalommal való visszaélés 
esetén áll fenn. A kettő közti különbség, hogy a külső jogellenességet a közrend („d’ordre 
public”) megsértésének tartják és azt a Bíróság hivatalból vizsgálja, míg a belső jogellenességet 
a feleknek kell indítványozniuk.91 
A megsemmisítési okok megnevezésével kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a 
gyakran szinonímaként használt perok nem azonos fogalmat takar. A megsemmisítési okok a 
                                                 
88 Bailey, i.m. 1338. o. 
89 Hakenberg – Stix-Hackl, i.m. 58. o. 
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Szerződés által felsorolt okok, melyre a vállalkozásnak hivatkoznia kell és melyek fennállása 
esetén a döntést meg kell semmisíteni. A perok a vállalkozás kérelmét alátámasztó tényállás, 
amelyek megalapozzák a megsemmisítési okra hivatkozást. Előbbit a kereset 
befogadhatóságát, megengedhetőségét illetően vizsgálják, utóbbit pedig az érdemi vizsgálat 
során. A megengedhetőség vizsgálata során a Bíróság arra ügyel, hogy a perokokból kitűnik-e 
egy megsemmisítési ok. 
A Bíróság a vállalkozás felhozatala (perok) alapján átfogó ellenőrzési jogkörrel bír. Ezért van, 
hogy a nem érvényesített, de a vállalkozás felhozatala szerinti tényállás által kimerített 
megsemmisítési ok is szolgálhat a döntés alapjául.92 
Nem szükséges konkrét megsemmisítési ok nevesítése, elég ha kellően egyértelműen kivehető 
a keresetből, hogy mire hivatkozik a vállalkozás. A megsemmisítési okok között nincsenek éles 
határok, ezért nem érinti a megengedhetőséget, ha a kereset rossz megsemmisítési okra 
hivatkozik, de a keresetben előadottak megfelelnek egy másik megsemmisítési oknak. A 
Bíróság széleskörű felülvizsgálatot folytat, mely nincs korlátozva az érvényesíteni kívánt 
megsemmisítési okra. A ténymegállapítás nyilvánvaló hibáját minden esetben (hivatalból) 
vizsgálja93 és ugyanígy hivatalból vizsgálja a hatáskör meglétét és az alapvető formai előírások 
betartását.94 
Ezen okok egyedi jelentőségüket elvesztették és a Bíróság álláspontja szerint elegendő az 
eljárás megindításához, ha lényegük kifejezésre jut a keresetben. A legtöbb ügy a Szerződés 
vagy annak alkalmazásához való jogi szabály megsértésének okából zajlik. Az oknak a 
döntéshozatal idején kell fennállnia (tempus regit actum). A Thyssen Stahl-ügyben95 az EFB 
azt is rögzítette, hogy egy közösségi aktus érvényessége nem függ későbbi aktusoktól.96  
A megsemmisítési kereset okai közti határ elmosódására jó példa, hogy a bizonyítottság hiánya 
alapvető eljárási követelmény megsértése (bizonyítékok hiánya, indokolás hiánya), ugyanakkor 
a Szerződés megsértésének is minősül, mivel a határozat elfogadásának nincs alapja, ha a 
jogsértő magatartás nem bizonyított (korlátozott egyedi felhatalmazás, szubszidiaritás). A 
vállalkozások ezért a konkrét megsemmisítési ok megjelölése nélkül a bizonyítottság hiányára 
szoktak hivatkozni.97 
A 1/03. rendelet 2. cikke alapján a Bizottságot terheli a bizonyítási teher és a bizonyítási szint 
magas, bár nem éri el a büntetőjogi ésszerű kételyt kizáró bizonyítottság követelményét. A 
Bíróság megelégedett azzal, hogy a Bizottság elegendő, pontos és következetes bizonyítékkal 
szolgál a jogsértés minden részletére, így a résztvevők azonosítására, részvételük mértékének 
megállapítására, a szóban forgó termékek és szolgáltatások megállapítására, a konkrét 
versenykorlátozás és annak időtartamának megállapítására. Az EFB rögzítette a 
Polypropylene-ügyben98, hogy szabadon értékelheti a bizonyítékokat és nincs kötve a nemzeti 
jogrendszerekben e téren lefektetett szabályokhoz (az ún. requisite legal standard elérése 
elegendő). A bizonyíték egyetlen fokmérője, hogy lehet-e rá támaszkodni, hiteles-e. A 
Bizottság által általában használt, a jogsértéssel egyidejűleg, a vállalkozás által készített 
dokumentumok ilyennek szoktak minősülni, mivel tekintet nélkül arra készültek, hogy esetleg 
később felhasználható lesz a vállalkozással szemben (tempore non suspecto). Az ilyen kartell-
ülésekről készült jegyzőkönyvek mellett egyre nagyobb szerepe van az enyhítések (leniency) 
térnyerésével a vállalkozások beismerő vallomásainak is. Egyetlen bizonyíték akkor elegendő a 
                                                 
92 Koenig – Pechstein – Sander, i.m. 281. o. 
93 Kernkraftwerke Lippe-Ems v Commission, T-149, 181/94, 25 Feb. 1997, 90. o. 
94 Rengeling – Middeke – Gellermann, i.m. 136. o. 
95 Thyssen Stahl v Commission, T-141/94, 11 March 1999, 164. o. 
96 Schermers – Waelbroeck, i.m. 360. o. 
97 Kerse, Christopher – Khan, Nicolas: EC Antitrust Procedure, Sweet & Maxwell, London, Fifth Edition, 2005. 
467. o. 
98Hercules Chemicals v Commission, T-7/89, 17 Dec. 1991, 298. o. 
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bizonyításhoz, ha bizonyító ereje kétségtelen és önmagában bizonyítja a jogsértés létezését.99 
Egyetlen vállalkozás beismerő nyilatkozatát ugyanakkor nem szokták elegendőnek elfogadni. 
Ha két ilyen beismerő nyilatkozat van, akkor az hitelesnek számít akkor is, ha a kettő között 
van némi ellentmondás. Az EFB ezt az álláspontot annyival igazította ki később a Seamless 
Steel Tubes-ügyben, hogy a bizonyíték különösen hiteles és a támogató bizonyítékokkal 
szemben alacsonyabbak a követelmények, ha az közvetlen forrásból származik, így például 
olyan személytől, aki jelen volt vagy aki komoly megfontolás és jogi tanácsadás után 
nyilatkozott. 
A német szakirodalom a bizonyítottság hiányát az indokolási kötelezettség megszegésének 
tekinti.100  
Nem szabad megfeledkezni olyan szabálytalanságokról sem, melyek az érvényességet nem 
érintik, de kártérítésre teremtenek jogcímet vagy alkalmazhatatlanná teszik az aktust, így az 
eljárás túlzott időtartama előbbire, az aktus nem megfelelő nyilvánosságra hozatala utóbbira 
lehet példa.101 
 
3.2. Hatáskör hiánya 
 
A hatáskör hiányára, mint jogellenességi okra ritkán hivatkoznak a felek, hiszen a közösségi 
jog megsértése sokkal szélesebb.102 
A hatáskört azért vizsgálja hivatalból a Bíróság, mivel a hatáskört megállapító szabályok a 
Szerződés alapvető szabályai. 
A hatáskör hiánya esetén három esetkört érdemes megvizsgálni: 
- személyi hatáskör hiánya 
- tárgyi hatáskör hiánya és 
- területi hatáskör hiánya. 
A személyi hatáskör hiánya, melyet a szakirodalomban relatív, belső vagy horizontális 
hatáskörhiányként is szoktak jelölni, arra az esetre utal mikor egy közösségi intézmény egy 
másik intézmény hatáskörébe tartozó kérdésben cselekszik. Ilyenkor a Szerződés felhatalmazó 
rendelkezéseit kell szem előtt tartani, különös tekintettel az intézményi egyensúlyra.103 
A hatáskör hiánya akkor állapítható meg, ha az intézmény olyan területen cselekszik, mely 
kifejezetten más intézménynek lett fenntartva. A hatáskör hiányának kérdését tovább 
bonyolítja, hogy a Közösségben megengedett a hatalom átruházása (delegáció). Meg kell 
különböztetni a hatalom és a szignálás átruházását illetve a (magán) ügynökségekhez, 
tagállamokhoz, nemzetközi intézményekhez, másik intézményhez, intézményen belül történő 
delegációt.  
Versenyjogi szempontból a delegáció legjelentősebb esete, mikor az intézményen belül 
történik a delegálás, különös tekintettel arra az esetre, mikor a Bizottság egyik tagjára vagy 
főtisztviselőjére bíznak egy feladatot. A Bíróság etekintetben mindig szigorú felfogást képviselt 
és a Bizottságtól kifejezett, egyértelmű döntést követelt meg a felhatalmazásról. A Bíróság az 
első PVC-ügyben teljes mértékben kizárta a döntési hatalom intézményen belül történő 
delegálását, amennyiben a Szerződésből fakadó feladatról van szó, és annak lehetőségét az 
adminisztratív feladatokra korlátozta, mint például az olyan előkészítő aktusokra, mint a 
kifogások közlése (statement of objections, továbbiakban SO) vagy a vizsgálati intézkedések. 

                                                 
99 Cimenteries CBR v Commission, T-25-26, 30-32, 34-39, 42-46, 48, 50-65, 68-71, 87-88, 103-104/95, 15 March 
2000, 1838. o. 
100 Classen, i.m. 270. o. 
101 Schermers – Waelbroeck, i.m. 361. o. 
102 Bebr, i.m. 87. o. 
103 Rengeling – Middeke – Gellermann, i.m. 141. o. 
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A Bizottság Eljárási Szabályzatának (Rules of Procedure) 11. cikke is kimondja, hogy csak a 
kollektív felelősségre tekintettel lehet egyértelműen meghatározott adminisztratív 
intézkedéseket egyes biztosokra bízni.  
A Versenyért felelős biztos ennek megfelelően tovább delegálhat bizonyos feladatokat a DG 
Competition tisztviselőire. Ezeket a felhatalmazásokat korábban a 17. sz. rendelet, jelenleg az 
1/03. rendelet adja meg, minek következtében többek között az adatközlés iránti 
megkeresésről, a nyomozásnak való alávetésről, a formális eljárás megindításáról, a kifogások 
közléséről, a szóbeli meghallgatás megtagadásáról és a panaszok elutasításáról szóló döntések 
kerültek delegálásra.104 
A tárgyi hatáskör hiánya, melyet a szakirodalomban abszolút, külső vagy vertikális 
hatáskörhiányként is szoktak jelölni, arra az esetre utal, mikor az Európai Közösségnek nincs 
hatásköre. A tárgyi hatáskörrel kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy a Közösségi 
intézményeknek nincsen olyan általános hatásköre, mint az állami szerveknek, így a közösségi 
jogban hiányzik a hatáskör, amennyiben az intézmény olyan téren hoz döntést, melyet a 
Szerződés nem fed le. Itt merül fel az implied powers kérdése, mellyel a Bíróság a Fedechar-
ügyben105 foglalkozott. Eszerint a szabályok, melyeket egy nemzetközi szerződés vagy 
jogszabály lefektetnek, előfeltételeznek olyan szabályokat, melyek nélkül a szerződés vagy a 
jogszabály értelmetlen lenne és nem lehetne ésszerűen és hatékonyan alkalmazni. A versenyjog 
területén a Camera Care-ügyben merült fel a kérdés, hogy joga van-e a Bizottságnak közbenső 
intézkedés elfogadására annak ellenére, hogy a 17. sz. rendelet ilyet nem említett. A Bíróság 
álláspontja szerint mivel a 17. sz. rendelet nem zárja ki a közbenső intézkedés lehetőségét, a 
Bizottság érdemi döntési hatalma magába foglalja (imply) a közbenső intézkedés 
elfogadásának hatalmát is. A tárgyi hatáskört illetően a dolgozat terjedelmi okokból nem 
tárgyalja a szubszidiaritás és egyedi korlátozott felhatalmazás kérdéskörét.  
A területi hatáskörrel kapcsolatban a Bíróság a Continental Can-ügyben106 rögzítette, hogy 
nem a vállalkozások székhelye alapozza meg a Közösségi hatáskört, hanem a Közösség 
területén kifejtett tevékenység. Az első Wood Pulp-ügyben107 a Bíróság megerősítette a 
versenyjog extraterritoriális alkalmazását.108 
Amennyiben a hatáskör hiánya nyilvánvaló és jelentős a Bíróság nemlétező aktussá 
nyilváníthatja a határozatot. A semmisség kimondására akkor van lehetőség, ha a hatáskör 
hiánya negatív hatással volt a felek jogaira.109 
 
3.3. Jelentős formai követelménysértés 
 
Ezen megsemmisítési ok nem csak az eljárási szabályokra vonatkozik, hanem minden eljárással 
szembeni (írott és íratlan) formai követelményre. A formai előírások közé tartoznak a 
részvételi és meghallgatási jogokra vonatkozó, a döntéshozatalra vonatkozó, az indoklási 
kötelezettségre vonatkozó és a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó előírások. Ezeket a Bíróság 
hivatalból vizsgálja. A döntéshozatali előírások megsértésére természetes vagy jogi személyek 
akkor hivatkozhatnak ha ezen előírások jogot teremtenek számukra.110 
A döntéshozatali előírások egyrészt az aktus formájára vonatkoznak, másrészt a döntéshozatali 
eljárásra. Az előírások származhatnak primer, szekunder jogforrásból vagy akár általános 
                                                 
104 Schermers – Waelbroeck, i.m. 371. o. 
105 Fédération charbonničre de Belgium v ECSC High Authority, 8/55, 29 Nov. 1956, 299. o. 
106 Europemballage Corporation and Continental Can Company v Commission, 6/72, 21 Feb. 1973, 16. o. 
107 Ahlström and others v Commission, 89, 104, 114, 116, 117, 125-129/85, 27 Sept 1988, 16. o. 
108 Lenz, Carl Otto– Borchardt, Klaus-Dieter: EU- und EG-Vertrag Kommentar, Bundesanzeiger, Köln, 3. 
Auflage, 2003. 1705. o. 
109 Schermers – Waelbroeck, i.m. 362. o. 
110 Lenz – Borchardt, i.m. 1706. o. 
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jogelvből. A döntéshozatali eljárás szabályai kiterjednek a meghallgatást szabályozó 
előírásokra, a szűkebb értelemben vett döntéshozatali szabályokra, így a határozatképességet 
vagy a kollegialitást szabályozó előírásokra illetve a nyilvánosságra hozatalra (habár ez nem 
tartozik szorosan a döntéshozatalhoz). Nem az előírásnak kell jelentősnek lennie, hanem a 
szabályszegésnek. Jelentősnek minősül a szabályszegés, ha hatással volt a döntés tartalmára 
illetve ha az előírás a vállalkozás jogainak védelmét szolgálta.111 
Az alapvető eljárási követelmények nem feltétlenül igazodnak az adott intézmény által 
elfogadott eljárási szabályzathoz. Az eljárási követelmény (és ebből következően megsértés is) 
csak akkor minősül alapvetőnek, ha megsértése befolyással van az aktus tartalmára vagy 
megfosztja a vállalkozást attól a lehetőségtől, hogy annak jogszerűségét ellenőrizhesse. A 
döntéshozatal eljárási előírásain túl az indokolás és a nyilvánosságra hozatal minősül még ilyen 
alapvető eljárási követelménynek. 
A nyilvánosságra hozatali kötelezettséget a Szerződés 254. cikke teremti, mely kimondja, hogy 
a döntéseket közölni kell azokkal, akiknek címezték azokat és a döntések a közléstől 
hatályosak. A Bíróság ugyanakkor az ICI-ügyben kimondta, hogy a közlés során jelentkező 
szabálytalanságok nem érintik a döntés érvényességét, csak késleltetik annak hatályát, minek 
következtében a keresetbenyújtásának határideje nem indul el.112 
 
3.4. Indokolás 
 
Az indokolás értékelése függ az adott aktus természetétől és formájától, az aktus tárgyának (az 
ügy) természetétől, az aktus meghozatalának körülményeitől illetve a Bizottság mérlegelési 
esetleg diszkrecionális jogának terjedelmétől. Utóbbi esetben az indokolásnak elegendőnek kell 
lennie ahhoz, hogy az EFB vizsgálhassa, hogy a Bizottság nem lépte-e át ezen jogkörét.113 
Az indokolást formális és materiális szempontból is vizsgálja az EFB. Formálisan az indokolás 
akkor megfelelő, ha alapos, következetes, meggyőző és nincs benne ellentmondás. Formális 
szempontból hibás indokolás jelentős formai követelménysértésnek minősül. Materiális 
szempontból akkor megfelelő az indokolás, ha a benne szereplő tények valósak. Materiális 
szempontból hibás indokolás a közösségi jog megsértésének minősül.114 
Az indokolási kötelezettséggel kapcsolatban a Bíróság a Papiers Peints-ügyben115 rögzítette, 
hogy amennyiben a határozat más határozatokhoz igazodik, akkor elegendő összefoglalóan 
indokolni, többek közt a megelőző döntésekre való utalással. Amennyiben a Bizottság új 
álláspontot fogad el, a Bíróság részletesebb indokolást követel meg. 
Az indokolással szembeni elvárásokat jól mutatja, hogy nem csak az indokolás teljes hiányában 
kerül megállapításra a jelentős formai követelménysértés, hanem akkor is, ha a döntés alapjául 
szolgáló okok hibásak vagy nem elegendőek vagy az indokolás téves. Ugyanakkor el kell 
határolni a rossz indokolást (materiálisan hibás) és annak hiányát (formálisan hibás), mivel 
előbbi már nem jelentős formai követelménysértés, hanem a Szerződés megsértése. Kellő 
indokolás létezése, mint formai szempont minősül alapvető eljárási követelménynek.116 Az 
indokolási kötelezettség okát a Bíróság a következőképp fogalmazta meg a Brennwein-
ügyben117: az indokolás célja, hogy lehetővé tegye, hogy a felek megvédhessék jogaikat, a 

                                                 
111 Rengeling – Middeke – Gellermann, i.m. 143. o. 
112 Schwarze, Jürgen: EU-Kommentar, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2000. 1974. o. 
113 Bebr, i.m. 104. o. 
114 Kerse – Khan, i.m. 487. o. 
115 Papiers Peints v Commission, 73/74, 26 Nov. 1975, 31. o. 
116 Cipeke v Commission, T-84/96, 7 Nov. 1997, 47. o. 
117 Germany v Commission, 24/62, 4 July 1963,  
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Bíróság gyakorolhassa felülvizsgálatát, a tagállamok és egyéb érdekeltek megismerhessék annak 
körülményeit, a Bizottság hogyan alkalmazza a Szerződést. 
A Bíróság a Michel-ügyben118 rögzítette, hogy az indokolásnak alapvetően a döntéssel 
egyidejűleg kell történnie. Az indokolás tartalmával kapcsolatban a Bíróság a második Dalmas-
ügyben119 megállapította, hogy indokolás helyett elegendő egy másik aktusra való utalás, 
amennyiben ez az utalás teljes és egyértelmű. Az első Geitling-ügyben120 a Bíróság 
megfogalmazta, hogy az indokolásnak a ténybeli körülményekre és az aktushoz vezető 
megfontolásokra kell kiterjednie, ugyanakkor komplex aktusok esetében nem szükséges 
minden pont független és kimerítő indokolása, amíg az okok kellően kikövetkeztethetők a 
döntés egészéből. Szintén a Brennwein-ügyben fogalmazta meg a Bíróság, hogy az 
indokolásnak azon jogi megfontolásokat és tényeket kell magába foglalnia, melyekre a döntés 
épül továbbá, melyek szükségesek a döntés megértéséhez.  
A versenyjog szempontjából jelentős, hogy a bírságot kiszabó határozatok esetében 
szigorúbban vizsgálják az indokolási kötelezettség teljesítését és az EFB megsemmisíti azon 
döntést, mely nem jelöli meg pontosan, mely okok igazolják a kiszabott bírságot. A második 
Dalmas ügyben a Bíróság rámutatott, hogy a bírság összetételéről is részletes információt kell 
szolgáltatni a döntésben. 
A hatóságnak nem kell minden a vállalkozás által felhozott jogi kérdésre vagy tényre kitérnie, 
ugyanakkor köteles megjelölni, hogy miért tekintett egyes tényeket irrelevánsnak. Az 
indokolásnak elegendőnek kell lennie, hogy magyarázatot adjon arra, miért nem vették 
figyelembe a vállalkozás érveit. Ennek ellenére nem szükséges válaszolni olyan érvekre, melyek 
nyilvánvalóan nem kapcsolódnak az ügyhöz, jelentéktelenek vagy másodlagos természetűek.121 
Mivel az indokolási kötelezettség terjedelme függ az aktus elfogadásának körülményeitől, a 
Bíróság a Food Gifts-ügyben122 rögzítette, hogy az indokolásnak nem kell annyira kiterjedtnek 
lennie, amennyiben a vállalkozás közvetlenül részt vett az eljárásban és tisztában volt a döntés 
okaival. Természetesen az indokolásnak nem kell kiterjednie az üzleti titkokra.123 
 
3.5. Védelemhez való jog 
 
A részvételi és meghallgatási jogok a kartelleljárásban a vállalkozások védelemhez való 
jogaként nyertek jelentőséget.  
Az EJEB immár megszilárdult esetjoga, hogy a versenyügyekben kiszabott bírságok büntető 
jellegűek (Stenuit-ügy). Mindez azt vonja maga után, hogy az Egyezmény 6. cikke által lefedett 
egyéb garanciák is érvényesülnek a bírsághoz vezető eljárásban, így a tisztességes és nyilvános 
meghallgatás ésszerű időn belül, az ártatlanság vélelme, a védekezéshez szükséges kellő 
felkészülési idő biztosítása. Az olyan nemzeti előírások is alkalmazandók, melyek az egyének 
érdekeit védik, mint például az önvád tilalma vagy a vállalkozás és az ügyvéd közötti levelezés 
védett jellege.124 
A védelemhez való jog a következő elemekből áll: meghallgatáshoz való jog, jogi képviselethez 
való jog, üzleti titokhoz és jogi szakmai kiváltsághoz való jog, önvád tilalma és a hallgatáshoz 
való jog illetve az ügy ésszerű időn belül történő eldöntéséhez való jog.125 

                                                 
118 Michel v Parliament, 195/80, 26 Nov. 1981, 22. o. 
119 Macchiorlati Dalmas e Figli v ECSC High Authority, 1/63, 16 Dec. 1963 
120 Geitling Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft and others v ECSC High Authority, 2/56, 20 March 1957, 16. o. 
121 Commission v Sytraval and Brink's France, C-367/95P, 2 April 1998, 64. o. 
122 Netherlands v Commission, 13/72, 11 Jan. 1973, 11. o. 
123 Schermers – Waelbroeck, i.m. 388. o. 
124 Schermers – Waelbroeck, i.m. 581. o. 
125 Lasok – Millett, i. m. 323. o. 
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Tekintettel kell lenni arra, hogy az eljárás a Bizottság előtt két szakaszra osztható: vizsgálati 
(előzetes) és formális eljárásra. A tisztán vizsgálati eljárásokban, melyek a tények felderítésére 
korlátozódnak nem szükséges azonos mértékben biztosítani a védelemhez való jogot.126 Az 
olyan közigazgatási eljárásokban, melyek nem bírság kiszabásához vezetnek (előzetes eljárások) 
a védelemhez való jogokat olyan mértékben kell biztosítani, mely szükséges az orvosolhatatlan 
károk megelőzéséhez.127 
A védelemhez való jog ideiglenesen korlátozható, ha annak biztosítása a határozat célját 
veszélyeztetné. A 17. sz. rendelet 14. cikke (1/03. rendelet 20. és 21. cikke) alapján a Bizottság 
betekinthet a vállalkozások könyveibe és egyéb üzleti irataiba, azokról készített kivonatokba és 
másolatokba, szóbeli magyarázatot kérhet helyben illetve beléphet a vállalkozás helyiségeibe, 
területére és közlekedési eszközeibe. Ilyen esetben a vizsgálatot elrendelő határozat 
meghozatala a fél meghallgatása nélkül történhet, sőt az elrendelő határozat közlése is várhat a 
vizsgálat megkezdéséig, ha korábbi időpontban az meghiúsítaná a vizsgálat célját. Az elrendelő 
a határozat a Bíróság előtt támadható és a Bíróság elrendelheti, hogy az így lefolytatott 
vizsgálat során szerzett információk ne legyenek felhasználhatók az eljárásban.128 
A meghallgatáshoz való jognak két eleme van. A vállalkozást először is tájékoztatni kell az 
ellene emelt kifogásokról, másodszor lehetőséget kell adni számára nézetei ismertetésére. A 
vállalkozás tájékoztatása egy aktív és egy passzív oldalból áll: a vállalkozással a kifogásokat 
közölni kell (SO) illetve a vállalkozás hozzáférhet az iratokhoz.  
A SO-nak nem szükséges minden tényt részletesen kifejtenie, a Quinine-ügyben129 a Bíróság 
szerint elegendő volt a lényeges tények tisztázása. A vállalkozás azt a következtetést vonhatja 
le, hogy a nem említett dokumentum nem jelentős, ezért a Bíróság szerint az ilyenek később 
sem használhatók fel bizonyítékként.130 A végső döntés csak olyan kifogásokra épülhet, 
melyek szerepeltek a SO-ban és melyre a vállalkozásoknak lehetőségük volt saját nézeteiket 
kifejteni. A kifogások közlésétől indul a formális eljárás, mikortól kezdve a vállalkozások 
észrevételeket tehetnek és ennek érdekében hozzáférhetnek a Bizottság számára rendelkezésre 
álló iratokhoz.  
Az iratokhoz való hozzáférést a fegyverek egyenlőségének elve alapján minden dokumentumra 
kiterjesztették függetlenül attól, hogy terhelő vagy mentesítő jellegűek. A hozzáférés nem 
terjed ki a más vállalkozások üzleti titkait vagy egyébként érzékeny, bizalmas információkat 
tartalmazó iratokra, melyekről azonban a Bizottság készíthet olyan kivonatot, mely nem 
tartalmaz bizalmas információt. A hozzáférés nem terjed ki a Bizottság belső 
dokumentumaira, így a döntéstervezetekre és egyéb munkaanyagokra sem.131 
A Transocean marine paint-ügyben132 a Bíróság rögzítette, hogy akinek érdekét a hatósági 
döntés érzékelhetően befolyásolja, annak lehetőséget kell adni álláspontja kifejtésére. A 
Hoffmann-La Roche-ügyben a Bíróság kiterjesztette minden olyan eljárásra ezt az elvet, 
melyben szankció vethető ki. A Hoechst-ügyben133 a Bíróság a versenyhatóság előzetes 
eljárására is kiterjesztette ezen elv alkalmazást függetlenül attól, hogy abban nem szabnak ki 
szankciót.134 

                                                 
126 Neue Maxhuette Stahlwerke v. Commission, T-129/95, T-2, 97/96, 21 Jan. 1999, 280. o. 
127 Dow Benelux v. Commission, 85/87, 17 Oct. 1989, 26-27. o. 
128 Schwarze, Jürgen: Europäisches Verwaltungsrecht, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2. erweiterte Auflage, 2005.1279. o. 
129 Boehringer Mannheim v Commission, 45/69, 15 July 1970, 9. o. 
130 AEG v Commission, 107/82, 25 Oct. 1983, 27. o. 
131 Giannakopoulos, Themistoklis K.: Safeguarding companies rights in competition and anti-dumping/anti-subsidies proceedings, 
Kluwer Law International, The Hague – London – New York, 2004. 123. o. 
132 Transocean Marine Paint v Commission, 17/74, 23 Oct. 1974, 15. o. 
133 Hoechst v Commission, 46/87 és 227/88, 21 Sept. 1989, 52. o. 
134 Berke, i.m. 748. o. 
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Az EFB a Lisrestal-ügyben135 megállapította, hogy a meghallgatáshoz való jog a közösségi jog 
olyan alapelve, melyet akkor is figyelembe kell venni, ha csak közigazgatási eljárásról van szó 
és a jogalkotás hallgat annak alkalmazásáról.136 
A meghallgatást nem szó szerint kell érteni, így az írásbeli úton való nyilatkozás is ezen jog 
része. Sőt a meghallgatáshoz való jog elsősorban írásban gyakorolható. A meghallgatás jogi 
alapja a 17. sz. rendelet 19. cikke (1/03. rendelet 27. cikke), mely felsorolja azon döntéseket, 
melyek nem hozhatók meg anélkül, hogy a vállalkozások számára nem nyújtottak volna 
lehetőséget véleményük kifejtésére. Ezek közé tartozik a többek között a jogsértés 
megállapítása és a bírság kiszabása is. A SO-ra adandó válasznak írásban kell történnie és 
szóbeli meghallgatásra csak akkor kerülhet sor, ha az szükségesnek mutatkozik.137 
A jogi képviselethez való jog a védelemhez való jog legfontosabb aspektusa ezáltal az előzetes 
vizsgálati szakaszban is tiszteletben kell tartani természetesen nem ugyanolyan mértékben, 
mint a formális közigazgatási eljárás során. Mivel a vizsgálat illetve a konkrét kutatás 
érvényességének nem feltétele jogász jelenléte, ezért a vállalkozások nem hátráltathatják annak 
végrehajtását jogi képviselőjük megérkezéséig. Az előre be nem jelentett kutatás során 
lehetőség van arra, hogy az ügyvédet értesítsék és azonnali tanácsot kérjenek tőle, azonban a 
konzultáció az ügyvéddel nem hátráltathatja túlzottan a kutatást. A Bizottság tisztviselői 
ilyenkor az ügyvéd megérkezése előtt nem fejezhetik be a kutatást.  
A vállalkozásokat segítheti független jogász a szóbeli meghallgatás során is, azonban olyan 
személy aki nem áll munkaviszonyban az érintett vállalkozással képviselőként nem 
helyettesítheti a vállalkozást.138 
A Bizottság jogosult megismerni olyan dokumentumokat is, melyek üzleti titkot tartalmaznak, 
ugyanakkor a Bizottság számára ilyen dokumentumokkal kapcsolatban felhasználási korlátozás 
áll fenn.  
A versenyjogi eljárásokban különös jelentőségre tett szert az ún. jogi szakmai kiváltság (legal 
professional privilege), mely a megbízott ügyvéd és a megbízó vállalkozás közötti 
kommunikáció bizalmasságát védi. A Bíróság az AM & S Europe-ügyben139 ismerte el eme 
kiváltság védelmét és saját esetjoga útján kívánta lefektetni a védettség kritériumait. Ezen 
kritériumok, hogy a szóban forgó kommunikáció a vállalkozás védelmének érdekében és 
céljából történt, független jogászoktól származzon, akik a vállalkozáshoz nem munkajogi 
viszony alapján kötődnek és olyan ügyvéddel történjen, aki jogosult szakmája gyakorlására 
legalább egy tagállamban függetlenül a vállalkozás tagállamától. A védett kommunikációnak 
bizalmas vagy titkos természetűnek kell lennie. A védettség nem terjed ki az ún. házi 
jogászokra (in-house lawyers) akkor sem, ha a függetlenség látszatát keltő jogi osztályként 
működnek a vállalkozáson belül. A védettség kiterjed azon kommunikációra is, melyet az 
ügyvéd vagy a vállalkozás felügyelete alatt álló alkalmazottak, megbízottak folytatnak. A 
védettség nem csak az írott kommunikációra terjed, ki hanem minden rögzített 
kommunikációra a rögzítés eszközétől függetlenül (telex, mágneses szalag, elektronikus 
dokumentum).140 
A Bíróság az önvád tilalmával az Orkem-ügyben141 foglalkozott, melyben a vállalkozások arra 
hivatkoztak, hogy a hallgatáshoz való jog a tagállamok közös elve, minek következtében a 
közösségi jog része is. A Bíróság rámutatott arra, hogy ezt a jogot a tagállamok csak 

                                                 
135 Lisrestal and others v Commission, T-450/93, 6 Dec. 1994, 42 o. 
136 Schermers – Waelbroeck, i.m. 51. o. 
137 Giannakopoulos, i.m. 167. o. 
138 Giannakopoulos, i.m. 180. o. 
139 AM & S v Commission, 155/79, 18 May 1982, 2. o. 
140 Giannakopoulos, i.m. 80. o. 
141 Orkem v Commission, 374/87, 18 Oct. 1989, 28. o. 
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büntetőeljárás során és csak magánszemélyek számára biztosítják. Az EFB később árnyalta ezt 
a véleményt miszerint a Bizottság tisztviselői feltehetnek kizárólag tényekre vonatkozó 
kérdéseket, ugyanakkor olyan kérdéseket nem tehetnek fel, melynek megválaszolása jogsértés 
beismerését jelentené.142 A Bizottság kérdéseket tehet fel az elsődleges tényekre, ugyanakkor 
nem tehet fel olyan kérdéseket, melyek minősített tényekre vonatkoznak és melynek 
megválaszolásával a vállalkozást saját helyzetének minősítésére kényszerítené. Az általános, 
széles megfogalmazású kérdések és az hogy a vállalkozást arra kényszerítik, hogy bizonyos 
tényeket jellemezzen meghiúsítaná, hogy a vállalkozás a későbbi közigazgatási eljárásban 
védekezhessen és előterjeszthesse álláspontját a tényekről.143 
Az ésszerű időn belül való ügyintézés követelménye minden közigazgatási eljárásra 
vonatkozik, így a versenyjogira is. Az EFB ezzel a kérdéssel a SCK-ügyben144 foglalkozott, 
melyben rögzítette, hogy az ésszerű időn belüli eljárás a közösségi jog általános elve.145  
 
3.6. A közösségi jog megsértése 
 
A Szerződés 253. cikke okán az indokolási kötelezettség megsértése, az 5. cikk okán pedig a 
hatáskör hiánya is a Szerződés megsértésének minősülhetne. Ezentúl a Szerződés megsértése, 
mint megsemmisítési ok lefedi a tények hiányos vagy hibás értékelését illetve a téves 
jogértelmezést is.146 
Mivel a másik három megsemmisítési ok is a közösségi jog megsértését jelenti, ezért a 
közösségi jogsértés megsemmisítési oka alapvetően egy felfogó tényállás (Auffangtatbestand), 
szubszidiárius, kiegészítő megsemmisítési ok.147 
A többi megsemmisítési okot lehet tekinteni eljárásjogi jogsértésnek, míg a közösségi jog 
megsértését anyagi jogi jogsértésnek.148  
A jogsértésre való hivatkozás a tényállás átfogó jogi tisztázásához vezet. A megsértett norma 
lehet íratlan vagy írott, primer vagy szekunder jogforrásból származó. A Bíróság azt is 
vizsgálja, hogy az intézkedés megfelelő ténymegállapításon és tényállás-értékelésen alapul.149 
A jogsértés esete egyrészt vonatkozik a szerződés szintű normák megsértésére, így a 
szerződésekre, azok mellékleteire, kiegészítéseire, módosításaira és a tagállamok közös 
alkotmányos alapelveire. Ezenkívül vonatkozik az összes többi kötelező Közösségi aktusra és 
kötőerővel rendelkező intézkedésre, továbbá a Közösséget kötelező nemzetközi 
szerződésekre. Utóbbira természetes vagy jogi személy csak akkor hivatkozhat, ha a 
nemzetközi szerződés szubjektív jogot teremt számukra vagy ha a Közösségi szerv az érintett 
terhére helytelenül alkalmazta azt.150 
A közösségi jogsértés vizsgálatakor a Bíróság az általános jogelvekre is tekintettel van. Többek 
között a következő elvek számítanak olyan általános jogelveknek, melyek megsértése a 
közösségi jog megsértésének minősül: az arányosság elve, a jogi meghatározottság elve, a 
szerzett jogok védelme, a jogos várakozások védelme illetve az egyenlőség elve.151 
 

                                                 
142 Mannesmannröhren-Werke v Commission, T-112/98, 2 Feb. 2001, 71. o. 
143 Giannakopoulos, i.m. 101. o. 
144 SCK and FNK v Commission, T-213/95, 22 Oct. 1997, 54-66. o. 
145 Schermers – Waelbroeck, i.m. 49. o. 
146 Kerse – Khan, i.m. 488. o. 
147 Rengeling – Middeke – Gellermann, i.m. 147. o. 
148 Kecskés László – Lomnici Zoltán – Marczonkai Mihály: Az Európai Közösségek Bírósága, HVG-ORAC, Budapest, 
2001. 96. o. 
149 Schwarze, (2000) 1975. o. 
150 Lenz – Borchardt, i.m. 1709. o. 
151 Lasok – Millett, i.m. 60. o. 
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3.7. Általános jogelvek 
 
Mivel a közösségi jog megsértésének megítélése viszonylag egyszerű, ezért érdemes annak 
legrugalmasabb részterületére összpontosítani, az általános jogelvek megsértésére.  
A közösségi jog általános jogelvének számít az emberi jogok védelme. A Bíróság ezt még az 
Európai Unióról szóló szerződés (továbbiakban EUSZ) 6. cikkének – mely kimondja, hogy az 
Unió többek között az emberi jogok tiszteletben tartására épül – kodifikálása előtt, a Stauder-
ügyben152 megállapította. Az alapjogok tartalmát illetően előbb az Internationale 
Handelsgesellschaft-ügyben153 a közös alkotmányos hagyományokra, majd a Nold-ügyben154 a 
nemzetközi emberi jogi egyezményekre utalt.  
A közösségi jog általános jogelvét képezik bizonyos igazságszolgáltatáshoz való jogok is (lásd 
részletesebben a védelemhez való jogról szóló részben).  
Szintén a közösségi jog általános azóta kodifikált (EUSZ 5. cikk) elve a szubszidiaritás illetve 
az arányosság. Mivel a közösségi versenyjog a Közösség kizárólagos hatáskörébe tartozik a 
szubszidiaritással a dolgozat nem foglalkozik. Az arányosság kapcsán általában az egyének 
számára kötelezettséget megállapító intézkedést atekintetben vizsgálják, hogy megfelelő és 
szükséges-e a jogszerűen követett cél érdekében. Amennyiben van rá lehetőség, a kevésbé 
terhelő megoldást kell választani. Ha erre nincs lehetőség, akkor is arányban kell állnia a 
kötelezettségnek az elérendő céllal. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a Közösség 
mérlegelési szabadsága egy kérdésben korlátozza az arányosság vizsgálatát (csak nyilvánvalóan 
helytelen intézkedés aránytalan).155 
A szintén kodifikált jogállamiság elvéből fakad a jogbiztonság elve. A jogbiztonság egyrészt a 
jogszabályok világos és pontos meghatározottságát, másrészt a visszaható hatály tilalmát 
támasztja követelményként.  
A visszaható hatály a közösségi jogban nem tilalmazott. A visszaható hatályú jogalkotással 
szembeni követelményeket a Bíróság a Racke-ügyben156 fogalmazta meg, így az elérni kívánt 
cél igazolhatja az ilyen jogalkotást, amennyiben nem nyilvánvalóan hibás vagy visszaélésszerű 
illetve a szerzett jogokra és a jogos várakozásokra tekintettel van.  
A Bíróság a Toepfer-ügyben157 rögzítette, hogy a jogos várakozások közösségi jog részét 
képezik.  
A közösségi jog általános elve a non bis idem illetve a nulla poena sine legem elvek. A 
kétszeres eljárás tilalmának az ad jelentőséget, hogy a vállalkozásokat azonos magatartásért 
mind a tagállami, mind a Közösségi versenyhatóság megbírságolhatja. A Walt Wilhelm-
ügyben158 a Bíróság megállapította, hogy mivel a két versenyjog más megfogalmazást nyerhet 
és a két versenyhatóság más célokat követ (a közös piac védelme illetve a verseny védelme) a 
párhuzamos eljárás nem tilalmazott, ugyanakkor a bírság mértékének megállapításakor 
tekintettel kell lennie a versenyhatóságoknak a másik által kiszabott szankcióra. Mivel a 
versenyjogi bírság büntető jelleggel bír a bírságok kiszabására felhatalmazó normáknak a 
kötelezettséget világosan és egyértelműen meg kell határoznia (maximális mérték 
meghatározása a 1/03. rendelet 23. cikke által illetve a kiszabásra irányadó iránymutatások).  

                                                 
152 Stauder v Stadt Ulm, 29/69, 12 Nov. 1969, 7. o. 
153 Internationale Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, 11/70, 17 
Dec. 1970, 4. o. 
154 Nold KG v Commission, 4/73, 14 May 1974, 13. o. 
155 Blutman László: EU-jog – működésben, Bába Kiadó, Szeged, 2004. 211. o. 
156 Racke v Haupzollamt Mainz, 98/78, 25 Jan. 1979, 5. o. 
157 Töpfer v Commission, 112/77, 3 May 1978, 19. o. 
158 Walt Wilhelm and others v Bundeskartellamt, 14/68, 13 Feb. 1969, 3. o. 
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A Szerződés a jogegyenlőség elvének és a diszkrimináció tilalmának csak néhány esetét 
(például a 12. cikk állampolgárság alapján) nevesíti, azonban a Bíróság a Ruckdeschel-
ügyben159 ezeket egy a közösségi jogban létező általános tilalom elemének tekinti.160 
 
3.8. Hatalommal való visszaélés 
 
A hatalommal visszaélés nehezen bizonyítható, hiszen a döntéshozó intézmény tényleges 
szándékát kellene bizonyítani. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a Bizottság esetében a döntés 
kollegialitás elve alapján születik. Ezzel magyarázható, hogy a Bíróság szerint az is hatalommal 
való visszaélésnek minősül, ha a Közösségi intézmény a Közösségi célokat figyelmen kívül 
hagyja, körültekintés vagy megfontolás hiánya okán. A Bíróság a Chasse-ügyben161 a bizonyítás 
hangsúlyát a valószínű szándékról a tényleges célokra helyezte át.162 
A hatalommal visszaélés esetében mind az ún. detournement de pouvoirs, mind a 
detournement de procédure francia közigazgatási jogi fogalmakat érteni kell. Előbbi esetében a 
hatalmat más célra használják, mint amire azt delegálták, utóbbi esetben az intézmény arra 
használ egy aktust, hogy megkerülje a Szerződés által adott esetre előírt alkalmazandó 
eljárást.163 
A hatalommal visszaélés megállapításával szemben a Bíróság szigorú követelményeket 
támasztott.164 Csak akkor állapítható meg, ha objektív, releváns és következetes bizonyítékok 
támasztják alá, hogy az aktust kizárólag vagy főként más cél elérése okán hozták, mint amit az 
aktus akként megjelöl.165 
Ezeket a szigorú követelményeket némileg enyhíti, hogy a mérlegelési jogkörrel visszaélés is 
hatalommal visszaélésnek minősül továbbá, hogy a gyakorlatban a bizonyítás más alapokon 
zajlik.  
A német jog különbséget tesz a tényállás megállapítása tekintetében fennálló megítélési 
szabadság (jogkör) és a jogkövetkezmények megállapítása terén fennálló mérlegelési szabadság 
között. A Bíróság és a közösségi jog nem különbözteti meg a két esetet, ezért a mérlegelési 
szabadság fogalma a közösségi jogban minden döntési, megítélési és alakítási jogkört 
(hatalmat) magába foglal.166 
A mérlegelési visszaélés akkor állapítható meg, ha szubjektív jogellenes célt szolgál. Ebből 
következően, ha objektív alapokon nyugszik az intézkedés a mérlegelési szabadsággal való 
visszaélés nem megállapítható. Ebben az esetben a közösségi jogsértés állapítható meg.167 
Mérlegelési visszaélés nem csak egy szubjektív jogellenes cél Közösségi eszközzel történő 
megvalósítását fedi, de a mérlegelési szabadság túllépését, alulmúlását vagy téves alkalmazását.  
A gyakorlatban meglehetősen nehéz téves céltételezést vagy céltévesztést megállapítani, ezért 
ezekben az esetekben a Bíróság korlátozza vizsgálatát annak ellenőrzésére, hogy az eljárási 
előírásokat betartották-e, az indokolás megfelelő-e, a tényállást találóan állapították-e meg, a 
tényállás értékelése nem nyilvánvalóan helytelen és a mérlegeléssel nem éltek-e vissza.168 
 

                                                 
159 Ruckdeschel and others v Hauptzollamt Hamburg-St. Annen, 117/76, 16/77, 19 Oct. 1977, 7. o. 
160 Kecskés – Lomnici – Marczonkai, i.m. 122. o. 
161 Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse v High Authority, 15/57, 12 July 1958, 230. o. 
162 Bebr, i.m. 123. o. 
163 Schermers – Waelbroeck, i.m. 402. o. 
164 United Kingdom v Council, C-84/94, 12 Nov. 1996, 69. o. 
165 Kerse – Khan, i.m. 489. o. 
166 Schwarze, (2000) 1976. o. 
167 Lenz – Borchardt, i.m. 1710. o. 
168 Rengeling – Middeke – Gellermann, i.m. 150. o. 
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4. Zárógondolatok 
 
A dolgozat alapján a jogvédelemről több következtetés is levonható.  
A Bíróság joggyakorlatában számtalanszor megerősítette átfogó felülvizsgálatra való 
hatáskörét, ami pozitívum a jogvédelem szempontjából. Szintén a hatékony jogvédelem egyik 
jele a felülvizsgálat popularis actio jellege illetve hogy az EJEB követelményei szerint a 
jogorvoslati eljárásnak, melyet az EFB gyakorol a tényállításokra és azok értékelésére is ki kell 
terjednie. A hatékony jogvédelem irányába tett legfontosabb lépés a felülvizsgálat okainak 
rugalmas kiterjesztő értelmezése. Azáltal hogy az okok a jogellenesség minden formáját 
felölelik az objektív jogszerűségi vizsgálat jelleget erősítik. Az EFB a kereset 
megengedhetőségének vizsgálatakor nem a hivatalosan megjelölt megsemmisítési okra 
összpontosít, hanem a perokra, a tényállásra melyet a vállalkozás előterjeszt. Ez ad arra 
lehetőséget, hogy az EFB a jogszerűségi vizsgálat során olyan megsemmisítési okok alapján is 
cselekedjen, melyekre a vállalkozások nem hivatkoztak, mégis fennállnak. Ezt láthatjuk, amikor 
az EFB a közösségi jog megsértésének megsemmisítési okán kívül minden más okot hivatalból 
vizsgál. A leglátványosabb kiterjesztő értelmezés az íratlan eljárási követelmények 
érvényesítése illetve az íratlan általános jogelvek alapján való megsemmisítés. A védelemhez 
való jog evolúciója is megmutatta milyen jelentőséggel bír a Bíróság számára, hogy a Bizottság 
a vállalkozások jogait tiszteletben tartva hozzon határozatot.  
Ettől függetlenül számos a hatékony jogvédelem ellen ható tényező is található az EFB és a 
Bíróság gyakorlatában. Abból adódóan, hogy a Bíróság ragaszkodott a Bizottság eljárásának 
közigazgatási jellegéhez eleve kevesebb eljárási garancia áll a vállalkozások rendelkezésére. A 
Bíróság a felülvizsgálat tényállításokra való kiterjesztésével reagált az EJEB azon igényére, 
hogy az Egyezmény 6. cikkének követelményeit a kartelleljárásban is biztosítsák. A 
közigazgatási jellegből fakad, hogy a határozathozatalhoz szükséges bizonyítási szint is 
alacsonyabb.  
A vállalkozások feladatát eleve nehezíti, hogy az EFB elé már egy szakértelemmel és a 
Bizottság nyomozati hatalmából kifolyólag hatóságilag lefoglalt dokumentumokkal 
alátámasztott határozat kerül. Az ezáltal okozott nehézséget hatványozza a Bíróság 
tartózkodása bizonyítás felvételétől, ami abból ered, hogy a Bíróság önkorlátozása folytán csak 
a nyilvánvaló hibákat vizsgálja. Mivel az EFB az iratok alapján dönt, a vállalkozások által a 
keresettel együtt benyújtható iratok száma pedig elhanyagolható mind mennyiségben, mind 
minőségben a Bizottság határozatához és mellékleteihez képest, a vállalkozások eleve 
hátrányból indulnak a bírósági felülvizsgálat során.  
A túlterheltség – erre utal az EFB illetve legutóbb a Közszolgálati Törvényszék létrehozása és 
a várható eljárási időtartam – és az ésszerű időtartamon belüli eljárás követelménye azt 
eredményezik, hogy az eljárás eleve korlátozott lesz mind a bizonyítás, mind a szóbeli rész 
tekintetében.  
A versenypolitikai felhatalmazás a Bizottság oldalán nem csak azt eredményezi, hogy számos 
esetben mérlegelési jogkörre hivatkozva az EFB tartózkodik a szigorú felülvizsgálattól, hanem 
azt is hogy kétségbe nem vonható módon értelmezheti a Bizottság a jogszabályok általános 
fogalmait.  
A kartelleljárásban szinte minden esetben szükség van összetett gazdasági elemzésre, ami 
ahhoz vezet, hogy az EFB szinte mindig tartózkodik a szigorú felülvizsgálattól. Mindez 
különösen annak fényében érthetetlen, hogy amint azt néhány példa mutatta is, az EFB képes 
a bonyolult gazdasági helyzetek saját értékelésével előállni kirendelt szakértők útján.  
A mérlegelési jogkör kiterjedtsége okozza, hogy a vállalkozások szinte kivétel nélkül a 
tényállítások kétségbevonására építik keresetüket. A Bizottság határozatának megtámadására a 
legtöbb eséllyel a bizonyítási rendellenességekre hivatkozás kecsegtet. Ezt ugyanakkor azzal a 
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fenntartással kell kezelnünk, hogy éppen a bizonyítás az, ami a közigazgatási eljárás alacsony 
bizonyítási szintje és az EFB korlátozott eljárása miatt rendkívül nehéz feladattá vált. Ebből 
kifolyólag az EFB tényállításokra kiterjedő szigorú felülvizsgálata nem nyújt kellő garanciát. 
A kartelleljárásban mindezek alapján az a következtetés vonható le, hogy párhuzamos 
tendenciák vannak egyrészről a Bizottság döntési játékterének bővítésére és biztosítására, 
másrészről a jogvédelem kiterjesztésére. 
A két tendencia közül mégis az előbbi látszik erősebbnek a dolgozat alapján. A Bizottság 
alkalmazkodva az eljárási garanciák és védelemhez való jog követelményeihez továbbra is 
ezeket könnyedén ellensúlyozó döntési szabadsággal bír. A dolgozat alapján a hipotézis 
miszerint a Bizottság határozata a bírósági felülvizsgálat során nehezen támadható sikeresen 
helytállónak bizonyult. Ennek oka abban keresendő leginkább, hogy a hatékony jogvédelem 
csak egy bizonyos mértékig célja a rendszernek. Ezen a szinten túl azonban már a Szerződés 
céljait végrehajtó Bizottság cselekvéseinek van elsőbbsége.  
A Bíróság előtt zajlódó kartelleljárást tehát – a mottónak megfelelően – legfeljebb másodfokon 
lehet megnyerni, ha egyáltalán (elvégre a Bíróság jogi felülvizsgálata az EFB határozatai felett 
még korlátozottabb).  
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Személyiségi jog és Persönlichkeitsrecht 
 

Horváth András 
 

 
Témavezető: Dr. Székely László, egyetemi adjunktus 
 
„Szavak, melyekben olyan tömény pusztító erő van, mint a ciánban.” 

 
Márai Sándor 

 
1. Bevezető 
 

Képesek-e a szavak kárt okozni? A lelki károsodásról pontos ismereteket nem szerezhetünk. 
Amit tudhatunk az az, amit a jog megállapít. A jog ezt a kérdést a személyiségi jogok és a 
szólásszabadság konfliktusaként absztrahálja. A szavak nem csak lelki károkat okozhatnak. 
Másokat befolyásolva tényleges károkhoz vezethet. Mindennapos, hogy valaki egy szóbeszéd 
miatt esik el egy állástól, egy megbízástól, egy megrendeléstől, egy állampolgári szavazattól 
vagy „csak” a társadalmi együttéléshez nélkülözhetetlen bizalomtól. Mivel az írott szavak 
ebből a szempontból sokkal veszélyesebbek, hiszen szélesebb közönséget képesek elérni és 
maradandóbb szégyenfoltot jelentenek, az esetek többségében a sajtószabadság és a 
személyiségi jogok konfliktusáról beszélhetünk. A személyiségi jog az a modern védőeszköz, 
mellyel mind a lelki sérelmeket, mind a rossz szóbeszéd folytán bekövetkező tényleges károkat 
elháríthatjuk.  
Vannak bizonyos szavak, melyek tényleg bírnak eme pusztító erővel. A kérdés az, hogy 
rendelkezünk-e olyan megfelelő védelmi eszközzel, mellyel megóvhatjuk magunkat. Mindez 
felveti a kérdést: kellően hatékony-e hazánkban a személyiség jogi védelme a szavak ellen? 
Az egyik legegyszerűbb módszer saját jogvédelmi rendszerünk megmérettetésére és 
hatékonyságának növelésére a jog-összehasonlítás. Ennek során hasznos ismeretek 
keletkeznek arról, hogyan kezel egy másik jogrendszer azonos helyzeteket. Mit tart a másik 
jogrendszer helyesnek, mely érvek alapján, milyen megfontolásból? Jellegéből fakadóan a 
német alkotmányjog és polgári jog mutatkozik a legalkalmasabbnak arra, hogy példát 
mutasson. A német bíróságok alkalmassá tették jogalkalmazás folytán a polgári jogot és 
alkotmányjogot a modern kor kihívásaira. A minden szempontból alapos joggyakorlat 
érdemessé teszi a német jogi megoldásokat, hogy összehasonlítás tárgyává váljanak. 
A dolgozat témájából fakadóan a személyiség azon jog által is garantált rétegeivel kíván 
foglalkozni, melyek a sajtó útján sérthetők. Ebből következően a személyiség és ennek olyan 
aspektusai a dolgozat tárgya, mint a méltóság, a becsület, a jóhírnév illetve a kegyelet. A 
jogtárgyak tárgyalása a megfelelő jogvédelmi eszközök és szankciók illetve a sajtóval 
kapcsolatos néhány értelmezési kérdés tárgyalása nélkül értelmetlen lenne, ebből következően 
a dolgozat mindhárommal foglalkozik. 
A dolgozatnak nem célja a személyiség összes oldalának felkarolása két kivételtől eltekintve. 
Az általános személyiségi jog kapcsán szükség van olyan megállapításokra, melyek az összes 
aspektusra vonatkoznak és a nem tárgyalt személyiségi jogi elemekkel kapcsolatban merülnek 
fel, továbbá a német joggyakorlat bemutatásához szükséges olyan eseteket is említeni, melyek 
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nem a dolgozat tárgyául szolgáló aspektusokkal foglalkoznak, ugyanakkor nélkülözhetetlen 
érveket tartalmaznak a személyiségvédelem dolgozat által tárgyalt oldalához.  
A dolgozat a 2006. szeptemberében hatályban lévő magyar és német joganyaggal foglalkozik. 
Ennek egyik oka, hogy a legújabb magyar polgári jogi kodifikációnak a befejezése nem 
megjósolható, másik pedig hogy a kodifikáció után is lehetnek a dolgozatnak olyan 
megállapításai, melyek új jogi környezetben is érvényességgel bírhatnak.  
A két joggyakorlat és szakirodalom tapasztalatainak bemutatása után a dolgozat összefoglalja 
az összehasonlítás eredményét és levonja a magyar jogrendszer számára irányadó 
következtetéseket, mit kell tennünk azon bizonyos szavak méregfogának hatékony 
eltávolítására.  
 

2. Szemékyiségi  jogok és a véleménynyilvánítás szabadsága 
 
2.1. Védett jogtárgyak 
 
2.1.1. Személyiség 
 
A személyiség pragmatikus fogalma talán úgy adható meg, hogy az ember minden nem 
vagyoni érdekeinek összessége. Ez az oka, hogy tartalmilag nehezen körülhatárolható és csak a 
gyakorlati szakemberek fantáziáján múlik, mit tekintenek a személyiség sérelmének. Elemei és 
alkalmazási területei ebből következően nem sorolhatók fel kimerítően.  
A személyiség eszmei fogalma az emberi lény teljes szellemi struktúrájára vonatkozik, felöleli 
az emberi jellem minden összetevőjét.1  
A személyiség azért védendő mert önmegvalósítása során a társadalom szempontjából értékes 
javakat, kultúrértékeket tud létrehozni, melyekre a társadalomnak szüksége van.2 Az 
önmegvalósítás szükségszerűen a társadalom kereteiben történhet, minek következtében az 
embernek az önmegvalósítás során szüksége van személyisége védelmére a társadalomban 
személyisége kibontakoztatásának megvalósításához. A személyiség megvalósításához tehát a 
társadalom minden tagjának közreműködésére (tartózkodására) szükség van.3 
Ugyanakkor az önmegvalósítás érdekében biztosított védelem mindenkit megillet, hiszen 
társadalmi érték létrehozására minden ember potenciálisan képes. A jog ezért minden ember 
személyiség mivoltát vélelmezi. Ez a vélelem megdönthetetlen.  
Ezen vélelem történeti indoka a polgári átalakulásban keresendő mikor a személyiségi jogot a 
jogképességgel azonosították. Minek következtében a jogképesség mindenki részére való 
biztosításával együtt a személyiségi jogokat is minden személy részére biztosították.4 
A személyiségi jog tehát abszolút (egy jogosult és meghatározatlan számú kötelezett) és negatív 
(a kötelezettek főkötelezettsége a tartózkodás) szerkezetű jogviszonyt teremt.5 
A személyiség autonómiájából és abból hogy az egyéniség védelméről van szó, adódik hogy az 
minősül személyiségi jognak, amit az egyén annak tart és a jognak tartózkodnia kell a 
személyiség tartalmának lezárólagos meghatározásától. Ebből adódik, hogy a nevesített alanyi 
jogokon túl a személyiséget mint összefüggő egészet és annak nem nevesített 
megnyilvánulásait is védeni kell.  

                                                 
1 Petrik Ferenc: A személyiség jogi védelme. A sajtó-helyreigazítás, HVGORAC, Budapest, 2001. 40. o. 
2 Jobbágyi Gábor: Személyi és családi jog, Szent István Társulat, 2. kiadás, Budapest, 2001. 57. o. 
3 Törő Károly: Személyiségvédelem a polgári jogban, KJK, Budapest, 1979. 40. o.  
4 Sólyom László: A személyiségi jogok elmélete, KJK, Budapest, 1983. 258. o. 
5 Lenkovics Barnabás – Székely László: A személyi jog vázlata, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002. 98. o. 
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A személyiség azért védendő jogilag, mert egységes, oszthatatlan, zárt egészet alkot és egy 
aspektusának megsértése egyrészt az egész személyiségre hatással van, másrészt ténylegesen 
nem reparálható, a személyiség elveszti önértékét, mely szükséges ahhoz, hogy betöltse 
társadalmi feladatát.6 
Mivel azonban a belső tudatvilág, melyben a sérelem bekövetkezik mérhetetlen, a polgári jog 
társadalmi hatásban méri a személyiség sérelmét. 
A személyiségi jogok tárgyának két oldalát többféleképpen is megfogalmazták. Szladits szerint 
a személyiség eleven folyam, érintetlenségét védeni hivatása a jognak, egyfelől abban, hogy 
mozgása ne legyen akadályoztatva, tisztasága ne legyen elhomályosítva, másfelől önmagával 
azonossága és más folyamatokból, a külvilágtól való különbözősége el legyen ismerve.7 A 
Sólyom szerint a személyiségi jogok a szabad tevékenykedést és egyes különös állapotokat 
védik.8 Petrik ezt a két részt személyiségcélnak és személyiséglétnek nevezi. Előbbi az ember 
valamire való törekvésének szabadságát, utóbbi a meglévő értékek megóvását jelenti.9 
A személyiségi jogok társadalmi kötöttségéből és céljából adódik, hogy csak rendeltetésszerűen 
gyakorolhatók. A személyiségi jogok gyakorlása akkor felel meg társadalmi rendeltetésének, ha 
nem sérti a mások személyiségi jogainak tiszteletben tartását előíró jogszabályokat.10 
Akárcsak a legtöbb jogintézményt, ennek védelmét is többrétegű felelősségrend biztosítja. A 
jogsértés megtörténtének bírósági megállapítása, az elégtételadás, vagy az eredeti állapot 
helyreállítása nem alkalmas az igazságérzet kielégítésére. A kártérítés pedig nem adekvát 
szankció, ezért az orvoslásban a büntetőjognak és a közigazgatási (szabálysértési) jognak is 
szerepet kell vállalnia. A történelmi hagyományokból eredően ezeken a területeken alakult ki 
legkorábban a személyiségvédelem, ezért aki a személyhez fűződő jogok védelmének tartalmát 
kívánja megállapítani a büntetőjogi és szabálysértési jogi gyakorlatra is tekintettel kell lennie.11 
Személyiségvédelmi igényt akkor is lehet önállóan érvényesíteni, ha egyben bűncselekményt is 
megvalósít a magatartás. A polgári ítélkezés független a bűncselekmény létezésétől, mivel a 
büntetőjogi tényállás más elemeket tartalmazhat, továbbá független a bűnösségtől is, mivel a 
polgárjogi szankciók objektívek. Polgári bíróság nem utasíthat el személyiségi jogi keresetet, 
azon az alapon, hogy ugyanazon cselekmény miatt a büntető bíróság az elkövető bűnösségét 
már megállapította.12 
A polgári jogi védelem lényege nem a jogi védelem tárgya, hiszen azt más jogágak is 
védelmezik, hanem a védelem eszköze. Ez az eszköz helyreállító és kiegyenlítő.13 
 

2.1.2. Méltóság 
 
A római „dignitas” fogalma az ember társadalmon belüli helyét fejezte ki. Azt mutatta, milyen 
társadalmi megbecsülés jár az illetőnek. A rómaiak felfogása szerint nem illetett meg 
mindenkit. A sztoikus filozófiában jelent meg a minden embert megillető méltóság, majd a 
keresztény emberkép elterjedésével vált általánossá.14  

                                                 
6 Magyar magánjog, szerk.: Szladits Károly, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1941. 648. o. 
7 Szladits, i.m. 636. o. 
8 Sólyom, i.m. 271. o. 
9 Petrik, (2001) 41. o. 
10 BH 1992.387. 
11 Petrik, (2001) 26. o. 
12 BH 2001.367. 
13 Törő, (1979) 36. o.  
14 Emberi jogok, szerk.: Halmai Gábor – Tóth Gábor Attila, Osiris, Budapest, 2003. 257. o. 
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Az emberi méltóság az emberi mivolthoz kötődik a mai jogban, amit senki nem vonhat 
kétségbe. Tehát a társadalmi elismerés legalsó, mindenkit megillető határát jeleni. Szintén az 
emberi méltóságból vezetik le az emberhez méltó életfeltételek védelmét.  
Az emberi méltóság tehát közel nem fogja át a személyiség teljességét, hiszen megsértését csak 
az jelenti, ha valakit emberi mivoltában megaláznak illetve ha a társadalom kulturális szintje 
szerint minden embert megillető érintkezési formák minimális követelményeit nem teljesítik.  
A társadalomban kialakult érintkezési mód követelményei szerint nem megengedhető 
kifejezések használatával tett nyilatkozat sérti az emberi méltóságot.15 
Az emberi méltóság egyben állami (objektív intézményvédelmi) kötelezettséget is teremt, az 
önkiteljesedés állapotának eléréséhez szükséges feltételek megteremtésére. Ez a fentiek alapján 
két parancsot tartalmaz: mindenki emberi mivoltát tiszteletben kell tartani és az 
önkiteljesedéshez szükséges (emberhez méltó) feltételeket mindenki számára meg kell 
teremteni, és védeni kell.16 
Ugyanakkor az emberi méltósággal kapcsolatban nem szabad elfelejteni a jog érvényesülésének 
társadalmi kötöttségét. A mindenkori társadalmi felfogásnak jelentős szerepe van abban, hogy 
mi minősül az emberi méltóságot sértő bánásmódnak. Az emberi méltóság ebből következően 
időben változó tartalmú fogalom.17  
Az Alkotmánybíróság (a továbbiakban AB) egy korai határozatában18 az emberi méltósághoz 
való jogot az általános személyiségi jog megfogalmazásának tekintette, melynek néhány 
aspektusát nevesítette is: személyiség szabad kibontakoztatása, önrendelkezés, általános 
cselekvési szabadság, magánszféra. Az AB az általános személyiségi jogot szubszidiárius 
anyajogként deklarálta, melyre a bíróságok hivatkozhatnak az egyén autonómiájának 
védelmére, mikor nevesített alapjogra nem hivatkozni. 
Az emberi méltóság fogalmát a bírói gyakorlat más tartalommal használja, mint az AB. Az AB 
az emberi méltósághoz való jogot azonosítja az általános személyiségi joggal, a bírói gyakorlat 
az emberi méltóságot a becsülettel és jó hírnévvel rokonértelmű fogalomként használja.19 
Lábady és Tersztyánszky alkotmánybírók a halálbüntetés alkotmányosságáról szóló AB 
határozathoz20 fűzött párhuzamos indokolása szerint az emberi méltóság nem jog, hanem a 
jog számára hozzáférhetetlen, jogon kívüli érték, mely más jogok forrása lehet. Ugyanakkor az 
emberi méltóság védelmét más jogoknak kell szolgálniuk.  
Sólyom alkotmánybíró ugyanezen határozathoz fűzött párhuzamos indokolása szerint az 
élethez és méltósághoz való jog összekapcsolása az emberi létezés fizikai és szellemi, testi és 
lelki, biológiai és intellektuális oldalát ragadja meg és integritását védi. Ahogy az élethez való 
jogtól csak szélsőséges jogsértés útján lehet megfosztani az embert, ugyanúgy a méltósághoz 
való jog megsértése is csak szélsőséges esetben képzelhető el.  
Az emberi méltóság az állami és mások általi beavatkozás abszolút határa, az emberi 
autonómia és önrendelkezés mindenki más rendelkezése alól kivont (azaz sérthetetlen) magja, 
az emberi státusz minimális feltétele, mely minden embert azonos módon megillet.  
Az első abortuszról szóló AB határozat21 szerint az emberi méltósághoz való jog az egyén 
autonómiájának mindenki más rendelkezése alól kivont magja, mely biztosítja, hogy az ember 
alany maradjon, ne váljon tárggyá. Az emberi méltóság az élettel eleve együtt járó minőség. 
 

                                                 
15 BH 2004.55. az adott ügyben az alperes tolvajnak és megélhetési bűnözőnek titulálta a felperest 
16 Andrew Clapham: Human Rights in the Private Sphere, Clarendon Press, Oxford, 1998. 148. o. 
17 Halmai – Tóth, i.m. 264. o. 
18 8/1990. (IV. 23.) AB határozat 
19 Petrik Ferenc: A személyiségi jogok az új Polgári Törvénykönyvben, Magyar Jog, 2004. 5. szám, 263. o.  
20 23/1990. (X. 31.) AB határozat 
21 64/1991. (XII. 17.) AB határozat 
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2.1.3. Becsület 
 
A becsület a személy társadalmi megítélését kifejező értékítéletek összessége, ami kapcsán a 
személyt tényleges és valóságos értékeinek megfelelően részesítjük védelemben. Ebből 
következik, hogy az emberi méltósággal ellentétben a becsület védelme az embert 
magatartásától, egyedi értékétől függően illeti meg. Mivel értékítéleteket véd a becsület ezért 
megsérteni is értékítélettel, azaz véleménnyel lehet.  
A becsületvédelem akkor nyújt védelmet, ha ez az értékítélet nem felel meg az ítélet-alkotás 
közmegegyezés által elfogadott törvényeinek, a logika szabályainak, az ésszerű 
gondolkodásnak, a gyakorlati tapasztalatoknak vagy a valóságos tényeknek. Ha ezeket a 
szabályokat a véleményalkotó megsérti, értékítélete torz, következetlen, túlzó, indokolatlanul 
bántó, lealacsonyító, becsmérlő lesz. Önmagában a negatív értékítélet nem jogsértő. Akkor 
válik azzá, ha megszegi a rendeltetésszerű joggyakorlás, a jóhiszeműség és a tisztesség 
követelményeit, vagy önkényes (tehát megszegi a fenti értékítélet-alkotási elveket).22  
A vélemény, bírálat, értékítélet akkor jogsértő, ha valótlan tényállítást tartalmaz, a valóságot 
hamis színben tünteti fel, vagy kifejezésmódjában indokolatlanul bántó, lealázó.23  
Annak ellenére, hogy a társadalmi megítéléshez köti a becsület védelmét a jog, abban 
bekövetkező tényleges változást nem követel meg a jogellenesség megállapításához. Tehát nem 
kell vizsgálni, hogy a közlés hatására ténylegesen hogyan változott meg az érintett társadalmi 
értékelése.24 
 
2.1.4. Jóhírnév 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban Ptk.) külön 
szabályozza a jóhírnévhez való jogot. A becsülettel és méltósággal ellentétben a Ptk. explicit 
módon maga szabályozza, hogy mely jogellenes cselekmények sértik jóhírnévhez való jogot. 
Ezek a sértő és valótlan tényközlés, tényhíresztelés illetve a való tények hamis színben való 
feltüntetése sértő módon (utóbbi értelmezése kérdéses).  
A hírnév az adott személyről mások által hozzáférhető mindazon tényállítások és információk 
összessége, melyek alkalmasak a személy értékelésére, vele kapcsolatos értékítélet kialakítására. 
A hírnév tehát a személyiség társadalmi értékelésének alapját jelentő tényekre, a becsület pedig 
magára a társadalmi értékelésre vonatkozik. A jog a jóhírnév védelmével garantálja, hogy a 
személy értékelése valós tények alapján történik. Ebből következően a jóhírnév sérelmét 
elsősorban a valótlan tényállítással lehet megvalósítani. A jó hírnév sérelme azonban nem 
következik be, ha a valótlan tény közlése nem sértő, bántó.25 
A jóhírnév sérelmét eredményezi az is, ha valóságot hamis színben tüntetik fel, tehát valótlan 
tényállítás nélkül a közlés valótlanságot sugall. A valóságos tények téves következtetésre vezető 
csoportosítása, egyes elemek elhallgatása, vagy túlhangsúlyozása is vezethet a jóhírnév 
megsértéséhez. További feltétele a hírnévrontásnak, hogy a közmegítélés szerint a kifejezés 
alkalmas legyen a személy társadalmi megítélésének hátrányos befolyásolására. Ez az 
alkalmasság tehát nem az érintett szubjektív elképzeléseitől függ. Ugyanakkor eredmény 
(tényleges hírnévromlás) itt sem követelmény. 26 
 
 

                                                 
22 Lenkovics – Székely, i.m. 118. o. 
23 BH 1993.89. 
24 Törő, (1979) 364. o. 
25 Petrik, (2001) 89. o. 
26 Lenkovics – Székely, i.m. 120. o. 
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2.1.5. Kegyelet  
 
A személyiségi jogok érvényesítésével kapcsolatban a Ptk. 85. § (1) bekezdése kimondja, hogy 
a személyhez fűződő polgári jogi igényeket csak személyesen lehet érvényesíteni. Ez alól csak a 
meghalt személy emlékének (kegyeleti jog) megsértése esetében a hozzátartozó és a 
végrendeleti juttatásban részesült személy javára létezik kivétel. 
A kegyeleti joggal kapcsolatban két nézőpont határolható el. Egyik szerint az emberi 
személyiség a halállal szűnik meg, mert annak létfeltétele az élet és a társadalom. Az 
életműködés megszűnése lehetetlenné teszi a személyiség bármiféle megnyilvánulását, 
megvalósulását, a társadalmi életben való részvételét.27 A személyiségi jog a személy akaratától 
függ, aminek alapján nem fogadható el a személyiségi értékek továbbélése, hiszen a 
személyiségi értékeket meghatározó akarat a halál után nem azonosítható. 
A másik nézet szerint a kegyeleti jog a megszűnt személyiség életében megvalósított 
személyiségi, eszmei értékéhez kapcsolódik. A személy ezen személyiségi értékei a halál után is 
továbbélnek. A halott emléke magában foglalja az élők tudatában tükröződő továbbélő 
személyiségi értékeket. A jog ezt védelmezi. Az ember nem nyomtalanul múlik el. Személyiségi 
értékei a továbbélők személyiségi jogába transzformálódnak, és az élők személyiségi jogaként 
érvényesülnek. Valójában tehát a ma élő emberi személyiség értékeit oltalmazzuk.28 
A magyar jog kompromisszumos megoldást alkalmaz azzal, hogy a halott emlékét, tehát 
transzformálódott személyiségi értékeit védi, de határozottan rögzíti a személyiség 
megszűnését a halál után (tiltja a halál utáni személyiségi igények érvényesítését).  
A jogutód nem kérheti az elhunyt személyhez fűződő joga megsértésének megállapítását, 
hanem a halott emlékének megsértése miatt nyújthat be saját keresetet. 29 
 
3. A sajtó  
 
3.1. Véleménynyilvánítási és sajtószabadság 
 
Az AB véleménynyilvánítással kapcsolatos gyakorlatának alapköve az első közösség elleni 
izgatásról szóló határozat30. Az AB ebben a határozatban megállapította, hogy 
véleménynyilvánítás szabadságának kitüntetett szerepe van az alkotmányos alapjogok között. 
Olyan kommunikációs alapjogok anyajoga, mint a szólásszabadság, a sajtószabadság, az 
informáltsághoz való jog, a művészi alkotásnak és az alkotás terjesztésének szabadsága. 
Továbbá ez a jog teszi lehetővé az egyén megalapozott részvételét a társadalmi és politikai 
folyamatokban.  
A véleményszabadságot korlátozó törvényeket megszorítóan kell értelmezni. Az ilyen 
törvénynek nagyobb a súlya, ha közvetlenül másik alanyi alapjog védelmére szolgál, kisebb ha 
mögöttesen valamely intézmény közvetítésével véd és a legkisebb ha elvont értéket védelmez. 
A véleményszabadságnak csak külső (nem tartalmi) korlátai vannak. Az emberi méltóság a 
véleménynyilvánítás szabadság korlátja lehet. 
A demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges feltételek biztosítására az állam 
köteles. Az Alkotmány a szabad kommunikációt mint egyéni magatartást és mint társadalmi 
folyamatot biztosítja.  

                                                 
27 Törő, (1979) 634. o. 
28 Petrik, (2001) 179. o. 
29 BH 1997.435. 
30 30/1992. (V. 26.) AB határozat 
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Az Alkotmánybíróság egy későbbi határozatában31 kifejti, hogy az államnak a sajtó szabadságát 
arra figyelemmel kell garantálnia, hogy a sajtó a véleményalkotáshoz szükséges 
információszerzés és a véleménynyilvánítás kitüntetett fontosságú eszköze. A 
véleménynyilvánítás kitüntetett szerepe akkor vonatkozik a sajtóra, ha adott esetben a sajtó a 
véleménynyilvánítást szolgálja. A sajtószabadság az állam tartalmi be nem avatkozását 
biztosítja a lapalapítás szabadsága és a cenzúra tilalma útján. Ezzel az állam lehetővé teszi, 
hogy a közérdekű információk teljessége megjelenhessen a sajtóban.  
A közszereplőkről szóló alkotmánybírósági határozat32 foglalkozott részletesen a 
véleménynyilvánítás korlátaival. Az Alkotmány nem tesz kifejezett különbséget a tényközlés és 
értékítélet között, minek következtében mindenféle közlést véd függetlenül annak módjától, 
értékétől, erkölcsi minőségétől és valóságtartalmától.  
A közlés körülményei és módja következtében a tényközlés is véleménynek minősülhet. 
Az értékítéletre a véleményszabadság minden esetben kiterjed, függetlenül attól, hogy értékes 
vagy értéktelen, igaz vagy hamis (jelen esetben helyes vagy helytelen, hiszen nincs 
valóságtartalma és arra nem is tart igényt), érzelmen vagy észérveken alapul. Az emberi 
méltóság, a becsület vagy a jóhírnév a véleményszabadság külső korlátja lehet. Egy vélemény 
fokozott védelmet élvez, ha közügyekre vonatkozik.  
A tényközlések esetében nem terjed ki az alkotmányos védelem a becsületsértésre alkalmas 
valótlan tények közlésére, ha a közlő tudatában volt a valótlanságnak vagy a foglalkozása, 
hivatása gyakorlásának szabályai alapján tőle elvárható lett volna ennek felismerése, de az erre 
vonatkozó gondosságot elmulasztotta. 
Érdemes még megemlíteni Tersztyánszky alkotmánybíró különvéleményét miszerint azt, hogy 
melyik jog (a véleményszabadság vagy annak külső korlátjaként szolgáló méltóság, becsület 
vagy jóhírnév) védendő adott esetben, csak a bíróságok dönthetik el, a történeti tényállás 
alapos feltárása után.  
Az AB 1270/B/1997. határozatában rögzítette, hogy az emberi személyiség 
kibontakoztatásához elengedhetetlennek tekinti a véleménynyilvánítás és az önkifejezés 
szabadságát, ami ezáltal a személyiség aktív oldalát részesíti védelemben, a becsülettel 
szemben, ami a passzív oldal.33 
Az Alkotmánybíróság különbséget tesz a véleményszabadság politikai viszonylatban és nem 
politikai viszonylatban felmerülő korlátozása között és utóbbi esetében nagyobb terjedelmű 
korlátozást tartott elfogadhatónak. Ez azt eredményezhetné, hogy a politikai lapok szabadsága 
szélesebb lenne, mint a bulvárlapoké, a hírműsorokat inkább védeni kellene, mint a 
szórakoztató műsorokat. A politikai nyilvánosság alakításában szerepet nem vállaló médiumok 
ilyen diszkriminációja ugyanakkor nem fogadható el.34  
 
3.2. Közszereplők 
 
Az egyéni becsületet sértő véleménynyilvánítások akkor jutnak el a sajtó közvetítésével a 
szélesebb nyilvánosság elé, ha azok olyan emberekkel kapcsolatosak, akiknek élete 
közfunkciójuknál, vagy társadalmi ismertségüknél fogva sokkal inkább a nyilvánosság előtt 
zajlik (közszereplők). Ebben az esetben a közügyek minél szélesebb vitathatósága érdekében 
magasabb tűrési küszöböt ír elő a jog.35 

                                                 
31 37/1992. (VI. 10.) AB határozat 
32 36/1994. (VI. 24.) AB határozat 
33 Halmai Gábor: Kommunikációs jogok, Új Mandátum (Membrán Könyvek), Budapest, 2002. 195. o. 
34 Polyák Gábor: Haladék a sajtószabadságnak, Fundamentum 2002. 1. szám 102. o. 
35 Halmai, i.m. 149. o. 
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Az AB alkotmányos követelménynek tekinti, hogy a közhatalmat gyakorló személyekkel, 
közszereplő politikusokkal kapcsolatos véleménynyilvánítás alkotmányos védelme tágabb 
legyen. A sajtó akkor érdemel különleges védelmet, ha közügyeket, közhatalom gyakorlását, 
közfeladatot ellátó, közéletben szerepet vállaló személyek tevékenységét érinti. Azonban a 
sajtóra vonatkozó gondosság megsértése esetén akkor is meg lehet állapítani a jóhírnév 
megsértését, ha közszereplőről van szó.36 
 
3.3. Híresztelés 
 
A sajtó nincs abban a helyzetben, hogy nyilvános eseményről szóló tudósítása esetén az 
elhangzott tényállítás valóságát bizonyítsa. Nem azonos megítélést vált ki az olvasóban az a 
közlés, hogy „szerinte esik”, mint az, hogy „X személy azt állítja, hogy szerinte esik”. Az 
olvasó képes különbséget tenni a kettő között. A mostani szabályozás szerint akkor is a 
sajtónak kell orvosolni a jogsértést, ha csak eszköze volt annak. Járható út lenne a híresztelés 
véleménnyé átminősítése. A Legfelsőbb Bíróság szerint minden kijelentést a maga egészében 
kell vizsgálni. A nyilvános eseményről való tudósítás a sajtó részéről jóhiszemű joggyakorlás.37 
A sajtóról szóló 1986. évi II. törvény (a továbbiakban Sajtótörvény) még a régi rezsim 
találmánya volt és a sajtó kordában tartására szolgált. Ezt mutatja a sajtójogi felelősség 
megkerülhetetlensége, nyilvános rendezvényről való tudósítással megvalósított valótlan tény 
híresztelése esetében.38 
 
4. Szankciók39 
 
4.1. Helyreigazítás 
 
A Ptk. 79. § (1) bekezdése szabályozza a helyreigazítás intézményét. Ez a rendelkezés a 
jóhírnév megsértésével azonos tényállást tartalmaz, azonban nem szükséges a valótlan 
tényállítás stb. sértő volta, továbbá nem önálló jogsértést deklarál, hanem csak önálló védelmi 
eszközt egy specifikus sértettel szemben.  
Nincs akadálya a sajtó-helyreigazítással egyidejűleg vagy akár utóbb egyéb személyhez fűződő 
jog megsértése miatti igény érvényesítésének. A sajtó-helyreigazításnak legfeljebb helyt adó 
ítélet esetén van hatása, és akkor is csak az elégtételadással kapcsolatban. A sajtó-
helyreigazításra irányuló keresetet más keresettel összekapcsolni vagy egyesíteni nem lehet, de 
a sajtó-helyreigazítás iránt indított per nem eredményez perfüggőséget, az ítélet nem képez ítélt 
dolgot más személyiségi jogi igények tekintetében, mivel az eljárás során a bíróság nem 
jogsértő jellegről foglal állást, hanem csak a közlés valósságát illetően. 40 
A tömegtájékoztatási eszközök a társadalom életében fontos szerepet töltenek be. Kielégítik az 
ember természetes érdeklődési igényeit, befolyásolják a közgondolkodást. Társadalmi 
rendeltetésüket csak akkor tudják betölteni, ha híven tájékoztatnak a valóságról. Ezért kell az 
alperesnek bizonyítani a sajtóközleményben állított tény valóságát.41 Továbbá azért mert a 
felperes nem kötelezhető nemleges bizonyításra (valótlan a tény).  

                                                 
36 36/1994. (VI. 24.) AB határozat  
37 Sajó András: Sajtó-helyreigazítás és a sajtójog, Jogtudományi Közlöny, 2001. 5. szám, 211. o.  
38 Hanák András: Meddig nyújtózkodhat a magyar szólásszabadság? Fundamentum, 2001. 2. szám, 109. o. 
39 A dolgozat a terjedelmi korlátok miatt csak az alkotmányossági és jogértelmezési problémákat felvető 
szankciókkal foglalkozik. 
40 BH 1996.525. 
41 BH 2000.241. 
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A sajtó-helyreigazítás egy régi médiahelyzet eredménye, melyben az állampárti újságon kívül 
nem létezett másik lap, mely valótlan tény állítása esetén megírhatta volna a való tényeket. A 
Legfelsőbb Bíróság felfogása nem vet számot a nyilvánosság szerkezetének átalakulásával.42 
A helyreigazítás alkotmányosságát megkérdőjelezi, hogy nem a személyhez fűződő jogok 
megsértésén alapul, hanem a tény valótlanságán. 43 
 
4.2. Válaszadás 
 
Az első vélemény-helyreigazításra (válaszadásra) lehetőséget teremteni kívánó indítvány az ún. 
Lex Pokol volt, melynek indíttatása a vélemény-nyilvánítások kiegyensúlyozottságának 
megteremtése volt Ez azonban az írott sajtóval szemben nem követelmény, csupán a szűkös 
jószágnak minősülő frekvencián terjesztett rádió és televízió-adókkal szemben.44 
A második kísérletről az ún. Lex Répássyról alkotmánybírósági határozat45 is született.  
A válaszadás ellen felhozható érv, hogy olyan közlemény megjelentetésére való kötelezés, 
melyet magától a sajtóorgánum nem közölne, a szerkesztés szabadságának korlátozását jelenti. 
Ez maga után vonhatja, hogy a lapok nem tesznek közzé olyan véleményt, melynél fennáll a 
veszélye a válaszközlési kötelezettségnek. Mivel a sértettnek a többi lap, számos polgári jogi és 
büntetőjogi eszköz áll rendelkezésre, ugyanakkor a válaszadás megszünteti a szerkesztés 
szabadságát, ezért a korlátozás aránytalan.  

A sajtó hatása felmérhetetlen, ezért az általa okozott személyiségi jogsértés is minden esetben 
súlyos, ami a sajtó korlátozásának arányosságát illetően fontos szempont.46 
Tersztyánszky alkotmánybíró még az AB 20/1997. (III. 19.) határozatához fűzött 
különvéleményében a sajtószabadság aránytalan korlátozásának azt tartotta, ha a korlátozás 
alkalmas a sajtószabadság gyakorlásának elnehezítésére. 
Nem indokolható a nyilvánosság fórumaihoz való hozzáférési jog kikényszerítése, mert nincs 
olyan tényező, mely kizárná tetszőleges számú új fórum alapítását. Nincs értelme egyensúlyról 
beszélni, ha a beszélők száma korlátlanul növelhető.47 
Azonban nem szabad elfeledkezni arról a lapalapítás szabadságát illetően, hogy a gyakorlat 
teljesen más képet mutat. Egyes vélemények szerint a sajtószabadság a médiatulajdonosoké.48 
Nem sért jogot a kiadó, ha az adott sajtóorgánum felfogásával, nézeteivel ellentétes vélemény 
közzétételét megtagadja. Sem az Alkotmány, sem a Sajtótörvény nem ír elő olyan 
kötelezettséget, hogy más véleményét feltétlenül köteles közölni.49 Erre nézve a sajtótermék 
profilja, szerkesztési koncepciója és terjedelme irányadó.50 
A válasz lehetősége mellett szóló érv, hogy a válasz nem terjedhetne ki a jogsértő anyag 
egészére, hanem csak a jogsértő kifejezésekre.  
A helyreigazítás csak a jóhírnév sérelmét orvosolja. Véleményközlésekre az elégtételadás 
alkalmazható, mint szankció. Az elégtétel megítélésekor azonban nem a helyreigazítási eljárás 
szabályait kell alkalmazni, ami korlátozza az elégtételadás visszatartó hatását.  
A válaszadás lehetősége annyi többletjogot jelentene, hogy a tiltakozást maga az érintett 
fogalmazná meg, aminek az elégtételadásnál jelenleg sincs akadálya.  

                                                 
42 Sajó, i.m. 207. o. 
43 Hanák, i.m. 108. o.  
44 Halmai, i.m. 184. o. 
45 57/2001.(XII. 5.) AB határozat 
46 Törő Károly: Sajtószabadság és személyiségvédelem, Magyar Jog 1990. 6. szám, 512. o. 
47 Polyák, i.m. 105. o. 
48 Zoltán Ödön: Ismét a sajtóról és szabadságáról, Magyar Jog 1993. 10. szám, 614. o. 
49 BH 1999.356. 
50 Zoltán Ödön: A sajtóról és szabadságáról, Magyar Jog 1991. 12. szám, 728. o. 
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A válaszadási kötelezettség a közvélemény minél szélesebb tájékoztatása érdekében történne, 
ebből következően az túlmutat a személyiségvédelem kérdéseiben. A közügyek 
megvitatásában, a közvélemény alakításában való részvétel a sajtónak elsősorban joga, nem 
pedig kötelessége. 
Kiss László különvéleményében arra is felhívta a figyelmet, hogy a sajtószabadság nem csak a 
véleménynyilvánítást, hanem a tájékoztatást, ezáltal pedig a közérdekű adatok megismeréséhez 
való jogot is szolgálja.  
A személyiségi jogvédelem hatékonyságának fokozását a jogalap nélküli gazdagodás vagy a 
joggal való visszaélés alkalmazásával is el lehet érni (analógia útján a személyiségi sérelem 
miatt).51 
 
4.3. Elégtételadás 
 
Az elégtételadás nem vagyoni jellegű, eszmei jóvátételt jelent, melyben jogsértő személyesen 
vonja vissza, bánja meg tettét, fejezi ki sajnálkozását, kér bocsánatot. A sajtó útján történő 
elégtételadásnak akkor van helye, ha a helyreigazítás feltételei hiányoznak. Az elégtételadás 
nem terjedhet túl a per tárgyán, sajtóközlemény esetén csupán azon részekre terjedhet ki, 
melyek jogsértő jellegűek. 52 
Az elégtételt adó nyilatkozat közzétételére perben nem álló napilapot is lehet kötelezni, 
amennyiben előzetesen tisztázódott, hogy a közzétételnek nincs akadálya.53  
Az elégtétel igénybevételekor nem lehet a lap szerkesztősége ellen pert indítani, mivel a 
szerkesztőség csak a sajtó-helyreigazítási perben jogképes. Elégtétel esetén a lap kiadóját vagy 
egyéb természetes személyt (főszerkesztő, szerző) lehet perelni.54 
Az elégtételadásra kötelezés azért nem érvényesül a gyakorlatban, mert a felperes az általános 
személyiségi jogi eljárás során bekövetkező jelentős időmúlás miatt eláll a keresetétől, hogy 
ügyét ne emlegessék fel.55 
 
4.4. Nem vagyoni kártérítés 
 
1953-ban a Legfelsőbb Bíróság 3. számú elvi döntése szüntette meg az 1928-as Magánjogi 
törvényjavaslat nyomán kialakult ítélkezési gyakorlatot, mely széleskörű személyiségvédelmet 
teremtett, nem vagyoni kártérítéssel szankcióként. Az 1977. évi Ptk. módosítás során mégis 
visszakerült a nem vagyoni kártérítés a magyar polgári jogba. 
Nem vagyoni kárt akkor lehet megállapítani, ha bekövetkezik az emberi személyiség sérelme. 
Nem vagyoni kár a személyhez fűződő jogok megsértésével keletkezett állapotot jelenti. 
Nem vagyoni kártérítés akkor igényelhető, ha a felperes olyan hátrány bekövetkeztét 
bizonyítja, melynek csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez ez szükséges.56 
A jóhírnévnek és a becsületnek nincs pénzbeli egyenértéke, ezért a nem vagyoni kártérítés nem 
a megtérítést szolgálja, hanem az elszenvedett rossz, hozzávetőleges kiegyensúlyozását.  
A nem vagyoni kártérítésre való jog nem száll át a jogosult örököseire, annak azonban nincs 
akadálya, hogy a kereset benyújtását követően meghalt jogelőd helyébe jogutódai perbe 

                                                 
51 Tényi Géza – Udvary Sándor: A vélemény és a válasz: új Szkülla és Kharübdisz? Jogtudományi Közlöny, 2001. 11. 
szám 478. o. 
52 Törő, (1979) 110. o. 
53 BH 1982.236. 
54 BH 1993.294. 
55 Pataki Árpád: A hírverseny kárai és korlátai, In: Sajtószabadság és személyiségi jogok, INDOK, Budapest, 1998. 
108. o. 
56 BH 2001.12. 
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lépjenek. Ennek oka, hogy a nem vagyoni kártérítés pénzzel reparál, ami a hagyatékhoz 
tartozik.57 
A szakirodalom kifogásolja a nem vagyoni kár esetén, hogy a felelősség megállapításának 
feltételéül a bírói gyakorlat nem vagyoni hátrány bekövetkezését és bizonyítását követeli meg. 
Ugyanakkor a bírói gyakorlat a nyilvánvalóan súlyos következményekkel járó sérelem esetén, 
azt köztudottnak véve, bizonyítást nem követel. Így például a büntetőbíróság által 
megállapított bűncselekményt megvalósító magatartás önmagában olyan hátrányokkal járó 
jogellenes magatartás, mely megalapozza a kártérítő felelősséget.58 Ez csak azt fejezi ki, hogy 
ha hátrány nem áll fenn, akkor nem ítélnek meg kártérítést. Ennek hiányában objektív 
joghátrány alkalmazására van lehetőség. Kérdéses, hogy milyen személyiségi sérelem az, mely 
nem okoz hátrányt, és a személyiséget érintetlenül hagyja.59 
Az AB a nem vagyoni kártérítéssel kapcsolatban60 megállapította, hogy a személyiségi jogokat, 
mivel azok elválaszthatatlanok az alkotmányos szabadságjogoktól, az ezekkel való szoros 
összefüggésre tekintettel értelmezi.  
A nem vagyoni kártérítés a személyiségi jogi sérelmek esetére rendelt polgári jogi jogvédelmi 
eszköz. A határozat a Ptk. korabeli káralapú felfogását váltotta fel sérelemalapú felfogással. A 
káralapú felfogás szerint minden jogellenes cselekményért jár kártérítés, bizonyos esetekben 
nem vagyoni is (ezeket az eseteket sorolta fel a Ptk.). A sérelemalapú felfogás szerint a 
személyiségi jogsértés lehet csak a nem vagyoni kártérítés alapja. Az AB ezt a váltást azzal 
indokolta, hogy nem illik a Ptk. adott rendelkezése a kártérítési rendszerbe, mivel nincs kár. 
A polgári jog a jogsértés hatása, következményei alapján differenciál a személyiségi 
jogsértésekért alkalmazható szankciók közt és a nem vagyoni kártérítés alkalmazását a 
súlyosabb jogsértések esetére korlátozza. Az egyenlő méltóság okán az AB véleménye szerint 
alkotmányellenes a személyiség aspektusai közötti különbségtétel, akárcsak a személyiségsértés 
súlyossága alapján való differenciálás a szankciók körében (azonos védelemben kell 
részesülniük). Az általános személyiségi jog védelmét nem lehet a személyiség egyes 
vonatkozásainak értékelésétől függővé tenni.  
Diszkriminatív a megrágalmazott vagy a becsületében megsértettet a testi épségében 
megsértettel ellentétben bizonyításra kényszeríteni.  
Az államnak úgy kell kialakítania az egyes alapjogok megvalósításához és védelméhez 
szükséges jogszabályi feltételeket, hogy eleget tegyen intézményvédelmi kötelezettségének és 
az alapjogok legkedvezőbb érvényesülését tegye lehetővé. 
A nem vagyoni kártérítés feltételeinek fennállása ténykérdés, melynek eldöntése az egyedi 
tényállások elbírálása során a bíróságok feladata. 
 
5. Persönlichkeitsrecht és Meinungsfreiheit 
 
5.1. Általános személyiségi jog 
 
A német tételes jogban nem létezik általános személyiségi jog. A személyiség polgári jogi 
védelme a Bundesgerichtshof (Szövetségi Legfelsőbb Bíróság, a továbbiakban BGH) és a 
Bundesverfassungsgericht (Szövetségi Alkotmánybíróság, a továbbiakban BVerfG) 
joggyakorlatában alakult ki.  
Az 1896-ban elfogadott Bürgerliches Gesetzbuch (német polgári törvénykönyv, a 
továbbiakban BGB) még nem számolt a személyiségi jogok jelentőségének növekedésével. A 
                                                 
57 BH 1996.639. 
58 BH 2001.366. 
59 Petrik Ferenc, (2004) 266. o.  
60 34/1992. (VI. 1.) AB határozat 
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jelentős társadalmi, technikai és történelmi változások azonban szükségessé tették a 
személyiség polgári jogi védelmét. A második világháború után (1949) és annak tapasztalatai 
alapján megszülető Grundgesetz (Alaptörvény, GG) a sérthetetlen emberi méltóság 
elképzelésére alapította a német jogrendet.61 Mindezt azonban nem követte a BGB 
módosítása, így a bírói jogfejlesztésre várt a feladat, hogy a kor követelményeihez igazítsa a 
törvény alkalmazását. Az új technikai eszközök és a tömegmédia rendkívüli hatása a XX. 
század második felében is változtatott a szabályozási helyzeten. A GG által okozott joghézagot 
1954-ben töltötte meg a BGH tartalommal, mikor a Schachtbrief-ügyben62 megállapította, 
hogy a GG 2. cikk (1) bekezdés szerinti az általános személyiségi jogot a BGB 823. § (1) 
bekezdés szerinti egyéb jognak (sonstiges Recht) kell tekinteni. A német jog ugyanis az ilyenek 
megsértése esetén tartotta a kártérítést megítélhetőnek (lásd részletesebben a nem vagyoni 
kártérítésről szóló részben).  
Ezt a BGH Persönlichkeitsrecht-ügyben63 erősítette meg. Az általános személyiségi jog 
nemcsak az állammal szemben nyújt védelmet, hanem védelmi igényt teremt a 
magánszemélyek közötti jogviszonyokban is. Ezt hívják Drittwirkungnak. Ugyanakkor a GG 
csak közvetett Drittwirkungot teremt, tehát állami kötelezettséget a jogrend olyan alakítására, 
hogy érvényesíthető legyen az általános személyiségi jog magánszemélyekkel szemben is (az 
alkotmányos szabályra való puszta hivatkozás a bíróság előtt nem lenne elfogadható). 
Az általános személyiségi jog nem illeszkedik a BGB meg nem engedett cselekményeket 
szabályozó rendszerébe, de a polgári jognak igazodnia kell a felsőbbrendű alkotmányjoghoz 
(törvényhozói tétlenség esetén a bíróságoknak a jogalkalmazás során). Az általános 
személyiségi jognak generálklauzulaszerű megfogalmazása és meghatározatlansága igazodik a 
személyiségi jog lényegéhez, annak dinamikus határaihoz és lezárólagosan nem 
megfogalmazható tartalmához. Az általános személyiségi jog egyfajta anyajog, a konkrét 
polgári tényállások forrása, ami ugyanakkor nem teszi feleslegessé a különös tényállásokat, csak 
kiegészíti azokat. Ebből következik, hogy a nem kodifikált személyiségi jogi értékek is polgári 
jogi védelmet élveznek.  
A (polgári jogi) általános személyiségi jog egy egységes, átfogó, szubjektív egyéni jog a 
személyiség tiszteletben tartására és kibontakozásának biztosítására. Alapja a GG 2. cikk (1) 
bekezdésében szabályozott (alkotmányjogi) általános személyiségi jog, jog a személyiség 
szabad kibontakoztatásához. Az általános személyiségi jog csak annyiban véd, amennyiben 
konkrét előírás által nem védett személyiségi aspektusról van szó. A jog statikus oldalán 
biztosítja az egyén számára, hogy békén hagyják, míg dinamikus oldalán biztosítja, hogy 
szabadon kibontakoztathassa személyiségét.64  
A polgári jogi általános személyiségi jog tehát csak egy része – a cselekvési szabadság mellett – 
az (alkotmányjogi) személyiség szabad kibontakoztatásához való jognak. Annak ellenére, hogy 
a joggyakorlat általában a GG 1. és 2. cikkére egyszerre hivatkozik, mint az általános 
személyiségi jog alkotmányos alapjára, az emberi méltósághoz való jog itt csak az általános 
személyiségi jog értelmezését és értékelését segíti és nem azonos azzal. Mindez nemcsak az 
emberi méltósághoz való jog alapjogi státuszának vitatottságából adódik, de a védett jogtárgy 
eltérő voltából is. Az emberi méltóság a személyiség magját, míg a személyiség szabad 
kibontakoztatásához való jog a személyiség összes aspektusát védi.65 

                                                 
61 Eberle, Edward J.: Dignity and liberty, Westport, 2002. Praeger Press, 37. o. 
62 BGHZ 13, 344 (Urteil vom 25. 5. 1954.) 
63 BGHZ 24, 72 (Urteil vom 2. 4. 1957.) 
64 Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, Beck’sche Kommentar, Verlag C. H. Beck, 65. Auflage, München 2006. 973. 
o. 
65 von Mangoldt, Hermann – Klein, Friedrich – Starck, Christian: Kommentar zum Grundgesetz, Vahlen Franz GmbH, 
München, 5. Auflage, 2005. 197. o.  
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5.2. Védett területek és szférák 
 
A BGH különböző az általános személyiségi jog által védett területeket és szférákat nevesített 
és dolgozott ki.  
Az egyik védett terület, melyet az identitás kifejezés alatt vonhatunk össze, két esetkörre 
vonatkozik.  
A hamis tényállításokkal szembeni védelem esetén nincs szükség becsületsértő jelleg 
bizonyítására. A valótlan tények esetén jogtárgy- és érdekmérlegelésre sincs szükség, mert itt a 
tényállásszerűség előfeltételezi a jogszerűtlenséget.  
Becsületsértés esetén két lehetőség is van. A BGB 823. § és a Strafgesetzbuch (német 
büntetőtörvénykönyv, a továbbiakban StGB) 185-187. § együttes alkalmazása (lásd 
részletesebben a nem vagyoni kártérítésről szóló részben) mellett lehetőség van a 
büntetőjogilag nem tényállásszerű becsületsértő cselekmények (például gondatlan 
becsületsértés) miatti kártérítési igény megalapozására, az általános személyiségi jogra 
hivatkozva.  
A másik védett terület, melyet információs önrendelkezés kifejezés alatt vonhatunk össze, 
szintén két esetkörre vonatkozik.  
Az információs önrendelkezést sérti a szférákba való beavatkozás. Ilyen szféra az intim- az 
egyéni és a magánszféra (lásd részletesebben a magánszféráról szóló részben). Az intimszféra 
abszolút védelmet élvez, a többi esetén azonban a demokrácia és társadalom érdeke 
indokolhatja a beavatkozást, mivel az rá van szorulva az információkra és kommunikációra, 
minek következtében nincs abszolút titokszférához való jog. Az intimszféra esetén az intim 
információk nyilvánosságra kerülése, mint eredmény mindig jogszerűtlenséget indikál, míg a 
többi szféra esetében az információk megszerzésének módja teszi jogszerűtlenné a cselekvést 
(a megszerzés jogszerűtlensége automatikusan jogszerűtlenné teszi a nyilvánosságra hozatalt).  
Az információs önmeghatározás másik oldala a saját nyilatkozatok terjesztése illetve a valós 
tényállítások elleni védelem, mely esetén az információ megszerzése jogszerű és csak terjesztés 
esetén válik jogszerűtlenné az elkövető cselekedete. Itt a személyiségképhez való jog 
védelméről van szó, mely nem csak a meghamisításra, torzításra terjed ki, hanem a harmadik 
személy általi engedély nélküli terjesztésre is. A valós tények esetén vélelem szól a terjesztés 
megengedhetősége mellett. Ez a vélelem a tényállítás módjára és formájára tekintettel 
megdönthető (lásd Lebach-ügyben).66  
A személyiségi jogok gazdasági használata is védelmet élvez (lásd részletesebben a 
kereskedelmi használatról szóló részben).  
 
5.3. Magánszféra 
 
A BVerfG a második Caroline von Monaco-ügyben67 megállapította, hogy az általános 
személyiségi jog által védett magánszféra nem korlátozódik az otthonra és környékére. Az 
egyénnek lehetőséget kell nyújtani, hogy felismerhetően elkülönült helyeken mentes legyen a 
képtudósításoktól.  
A Kunsturhebergesetz (műalkotások szerzői jogáról szóló törvény, a továbbiakban KUG) 
szerint az érintett elhalálozása után 10 évig a hozzátartozók beleegyezése szükséges az érintett 
képének nyilvánosságra hozatalához (22. §). A beleegyezésre nincs szükség, ha kortörténeti 

                                                 
66 Larenz, Karl – Canaris, Claus Wilhelm: Lehrbuch des Schuldrechts, C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 3. 
Auflage, München, 1994. 503. o. 
67 BVerfGE 101, 361 (Urteil vom 15. 12. 1999.) 
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eseményről van szó, ha a személy csak mellékes elemként van jelen a képen (például egy 
tájképen) vagy egy gyűlés, menet vagy hasonló eseményről készült a kép, továbbá a nem 
megrendelésre készült képek esetében, amennyiben terjesztésük vagy kiállításuk művészeti 
érdeket szolgál. Ez az általános felhatalmazás nem terjed ki a terjesztésre és kiállításra, ha az 
érintett személy jogos érdekét sérti (23. §).  
Az általános személyiségi jog kiterjed a képmásokra is egyrészt a saját képhez való jog útján, 
másrészt a magánszférához való jog útján. A jog védelme nem terjed odáig, hogy az érintettről 
csak olyan képek kerülhetnek nyilvánosságra, melyeket ő szeretne. Szintén kérdéses, hogy a 
nem hivatalos funkció gyakorlása, hanem hétköznapi tevékenység folytatása során készített 
kép nyilvánosságra hozható-e. A saját képhez való jog védelme független attól, milyen 
körülmények között ábrázolja a kép az érintett személyt. Ezeket a körülményeket a 
magánszféra védheti. Az hogy mely körülmények között készült kép minősülhet ilyen 
magánszférát érintőnek, a kép tartalmától (tipikusan ilyennek tartott szituáció) illetve negatív 
hatásától függ. A hangsúly nem a konkrét szituációban tanúsított magatartáson van, hanem az 
önkontrollon. Ha az érintett nem tudja befolyásolni mikor, mennyire lehet egyedül, akkor 
elviselhetetlen pszichológiai nyomás alá kerül. A személyiség szabad kibontakoztatásához 
hozzátartozik az egyedüllét biztosítása is. Ez a jog akkor is fennáll, ha az érintett rangja, 
tekintélye, hivatala, befolyása, képességei vagy cselekedetei folytán a nyilvánosság különös 
érdeklődését vonzza. A magánszférához való jogot nem veszti el akár akarva, akár akaratlanul 
került a figyelem középpontjába. Az egyedülléthez való jogot nem csak otthon élvezi az 
érintett, hanem minden a széles nyilvánosságtól elzárt, elkülönült helyen. Az ilyen helyek 
általánosságban nem rögzíthetők, létezésük attól függ, hogy az érintett olyan szituációban 
találja magát vagy teremt magának, melyben harmadik személyek számára is felismerhetően, 
alappal indulhat ki abból az érintett, hogy a nyilvánosságtól mentességet élvez. Ez eseti 
mérlegelést követel, azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy az a hely, ahol több ember 
tartózkodik nem minősülhet ilyennek, továbbá hogy az érintett pusztán tanúsított 
magatartásával nem teheti magánszférája részévé az ilyen helyeket. Az érintett beleegyezése 
esetén nem áll fenn a magánszféra védelme (magánszférát érintő kép esetén vélelmezni kell az 
érintett beleegyezésének hiányát, a KUG szabályozza mikor kell vélelmezni a beleegyezést).  
Az Emberi Jogok Európai Bírósága ugyanezzel az üggyel kapcsolatban (Caroline von 
Hannover-ügy68) felhívta arra a figyelmet, hogy a média szerepének hangsúlyozása mellett vagy 
ellenére nagyobb figyelmet és hangsúlyt kellene helyezni az érintettekre kifejtett hatásra. A 
személyiség védelme kiterjed annak pszichikai oldalára is. A szellemi, lelki integritás különösen 
nagy értéket képvisel. Az ebben bekövetkező sérülések lehetetlenné teszik a racionális 
párbeszédet, aminek elérése érdekében a sajtószabadság védelmet élvez.69 
 
5.4. Emberi méltóság 
 
A BVerfG az emberi méltóságra vonatkozó nézeteit az Eppler-ügyben70 fejezte ki. Az emberi 
méltóság védi a benső, egyéni életszférát, annak olyan alapfeltételeit és azok fenntartását, 
melyet konkrét szabadságjogok nem védenek a modern társadalom újfajta veszélyeztetéseivel 
szemben. A joggyakorlat olyan nem nevesített emberi méltóság által védett értékeket 
posztulált, mint a magánszféra, titokszféra, intimszféra, egyéni becsület, saját személy 
megjelenítésével való rendelkezés, saját képhez és szóhoz való jog, végül az attól való 
megóvás, hogy valakinek ki nem mondott állításokat tulajdonítsanak.  
                                                 
68 von Hannover v. Germany, No. 59320/00, Judgment of 24. 6. 2004. 
69 Forkel, Hans: Das „Caroline-Urteil” aus Staßburg – richtungsweisend für den Schutz auch der seelischen Unversehrtheit, 
Zeitschrift für Urheber und Medienrecht, 2005. 3. szám, 193. o. 
70 BVerfGE 54, 148 (Beschluss vom 3. 6. 1980.) 
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Egy közelmúltbeli határozatában71 a BVerfG megállapította, hogy a méltóság nem azonos az 
általános személyiségi joggal. Az emberi méltóság nem mérhető össze a véleményszabadsággal, 
mivel az egész alkotmányos rendszer alapértéke. Míg az általános személyiségi joggal 
összeütközésbe kerülhet a véleményszabadság, mely konfliktus esetén szituatív mérlegelés 
tárgya, melyik jog élvez elsőbbséget.  
Az emberi méltóság alapjogi státusza a jogirodalomban vitatott, Alaptörvényben elfoglalt helye 
miatt. Az államot az alapjogok tiszteletben tartására kötelező rendelkezés a GG 1. cikk (3) 
bekezdésében található, tehát az emberi méltóság után. Az alapjogi státusz mellett szóló 
vélemény alapvetően arra a felfogásra épül, hogy az emberi méltóság a legfőbb alapjog, a többi 
alapjog „forrásjoga”.72 
 
5.5. Kereskedelmi használat 
 
A BGH a Marlene Dietrich-ügyben73 megállapította, hogy az általános személyiségi jog olyan 
elemeinek, mint a kép, név, hang vagy aláírás, van eszmei és kereskedelmi oldala. A 
kereskedelmi érdekek ilyen különös védelmének megállapításával a BGH módosította és 
kiegészítette a klasszikus eszmei érdekek védelmét szolgáló személyiségi jogi elképzelést. A 
kereskedelmi érdekek védelme időben az eszmeiek védelméhez igazodik, így a KUG 10 éves 
határidejénél mindenképp hosszabb, eseti mérlegelés alapján megállapított ideig élvez védelmet 
az érintett elhalálozása után is. A BGH tehát vagyoni joggá minősítette a személyiségi jog által 
védett életszféra nyilvánosságra hozatalának jogát és ennek ellenértékét. Ez a 
„kényszerpiacosítás” korábban a nem vagyoni kárnál is megfigyelhető volt, miszerint a 
fájdalompénznek meg kell felelni annak az összegnek, amit az elkövető a személyiségi 
jogsértés által elért vagy elérni szándékozott. A kereskedelmi személyiségi érdekek 
megsértéséért nyújtandó kártérítésnek meg kell felelnie annak az összegnek, melyet az érintett 
kapott vagy kérhetett volna a nyilvánosságra hozatalba való beleegyezésért (engedélyezési 
analógia).74  
 
5.6. A személyiségi jogok és a véleményszabadság közötti mérlegelés szempontjai 
 
A GG a vélemény- és sajtószabadság korlátjaként deklarálja a becsület védelmét. Ezzel egy 
szintre helyezi a becsület és szólásszabadság alkotmányos értékét. A véleményszabadság és a 
becsület egyenlő értékkel bír, nemcsak azért, mert a becsület a véleményszabadság 
Alaptörvényben nevesített korlátja, hanem azért is, mert a becsület az általános személyiségi 
jog eleme, ezáltal a GG 1. és 2. cikkének védelme alatt áll.  
A Persönlichkeitsrecht-ítélet rögzítette, hogy az Alaptörvényben szabályozott akadályok 
egyenértékűek a személyiségi joggal, ennek következtében kollízió esetén jogi értékek és 
érdekek mérlegelésére van szükség, a konkrét eset körülményeihez igazodóan, annak 
feloldására.  
A véleményszabadságot korlátozó, egyéni becsületet védő vagy általános törvényeket nem 
szabad egyoldalúan értelmezni, hanem kölcsönhatásban a szólásszabadsággal és annak 
demokratikus társadalomban betöltött szerepével. Ezt hívják Wechselwirkungnak. A BVerfG 
a korlátozó törvényt a korlátozott alapjogra (véleményszabadság) tekintettel, annak 
demokratikus államban betöltött, különös, értékteremtő jelentőségével számolva értelmezi. Ez 

                                                 
71 1 BVR 2707/95 (Beschluss vom 25. 8. 2000.) 
72 von Mangoldt – Klein – Starck, i.m. 42. o. 
73 BGHZ 143, 214 (Urteil vom 1. 12. 1999.) 
74 Reber, Nikolaus: Marlene Dietrich – Eine Prozessgeschichte zu den ideellen und kommerziellen Bestandteilen des (postmortalen) 
Persönlichkeitsrechts, Zeitschrift für Urheber und Medienrecht, 2004. 10. szám, 714. o. 
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gyakorlatilag egy arányossági teszt, amelyet a személyiségi jog polgári jogi megítélése során is 
alkalmazni kell, amennyiben a személyiségi jog válik a szólásszabadság korlátjává.75 
A személyiségi jogot védett szférák károsításával (Beeinträchtigung) lehet megsérteni, ami a 
hátrányra történő beavatkozást jelent. Mivel nem érvényesül az elv, hogy a tényállásszerűség 
minden esetben feltételezi a jogszerűtlenséget, ezért vizsgálni kell, hogy a jogsértőnek volt-e 
valamilyen igazoló oka. A személyiségi jog megsértésének megállapítása nem elegendő a 
jogszerűtlenség megállapításához, ami a kártérítés feltétele. Ilyenkor jogtárgy- és 
érdekmérlegelésre van szükség, mely során értékelni kell minden körülményt, tekintettel kell 
lenni az arányosság alapelvére és számításba kell venni az esetleges társadalmi hasznot illetve 
egyéni hátrányokat.  
A sértett oldalán figyelembe veendő körülmények közé tartozik, hogy mely szférába való 
beavatkozásról van szó (az intimszféra abszolút védelmet élvez, míg a magánszférába tartozó, 
a nyilvánosság számára jelentős kérdésről való, valóságnak megfelelő tájékoztatás nem tiltott), 
a beavatkozás súlyossága a következményekre tekintettel, a sértett saját magatartása (a politikai 
véleményharcba bocsátkozó személynek számolnia kell a kiélezett és lealacsonyító bírálattal, 
különösen ha maga provokálja a drasztikus választ).  
Az elkövető oldalán figyelembe veendő körülmény a beavatkozás célja (így a nyilvánosság 
tájékoztatási érdekének szolgálatát, a közjót érintő kérdéssel kapcsolatos véleménynyilvánítást, 
a szellemi és politikai véleményharcban való részvételt a véleményszabadság védi, kivéve a 
gyalázó bírálatot – a személy megsértése teljesen háttérbe szorítja a tárgy firtatását – amikor 
nincs helye mérlegelésnek, továbbá a művészi szabadság alá eső kifejezések is védettek), és a 
beavatkozás módja, formája, terjedelme (alkalmasnak és arányosnak kell lennie az elérni kívánt 
céllal).76  
 
5.7. Nyilvánosság tájékoztatása 
 
A Lebach-ügy77 részletesen foglalkozott a nyilvánosság tájékoztatásának érdekével a 
személyiségi jog és a véleményszabadság kollíziója esetén. Mivel mindkét jog alapvető eleme a 
szabad demokratikus rendnek, egyik sem bír elsőbbséggel. A két jogot konfliktus esetén ki kell 
egyeztetni egymással. Ha ez nem elérhető, akkor az eset típusának és a konkrét ügy 
körülményeinek figyelembe vételével kell dönteni. Ennek során figyelembe kell venni, hogy 
van-e lehetőség a nyilvánosság érdekének kielégítésére a személyiségi jogba való beavatkozás 
nélkül.  
A véleményszabadságot korlátozó törvénynek – GG 5. cikk (2) bekezdése szerint a 
véleményszabadság az általános törvények, „allgemeine Gesetze” kereteiben gyakorolható – 
magas szintű alkotmányjogi érték védelmét kell szolgálnia.  
Amennyiben a véleményszabadság más jogtárggyal kerül összeütközésbe a mérlegelés során 
számításba kell venni a véleménynyilvánítás célját, módját és előrelátható hatását. A 
személyiségi joggal való kollízió során figyelembe kell venni a nyilvánosság tájékoztatáshoz 
fűződő érdekét.  
A médiában a műsor típusa szerint differenciálni kell. A dokumentum-játékfilm esetében 
különös veszélyeket rejt az, hogy vegyíti a tényleges információkat a szórakoztató elemekkel. 
Az ilyen műsor nem életképes kitalált elemek nélkül, mely azt eredményezheti, hogy a néző a 
kitalált és valóságos elemek között nem tud különbséget tenni.  
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Szakmai vélemények támasztják alá, hogy a nézők kevésbé kritikusak a televízióval szemben, 
mint az egyéb tömegmédiumokkal szemben. A nézők hajlamosak a dokumentum-játékfilmet 
valóságnak és annak értelmezését objektívnek és helyesnek tekinteni.  
A bűncselekmények is a KUG szerinti kortörténeti események, melyek közvetítése a média 
feladata (KUG további kivételeit lásd a magánszféráról szóló részben). Ezért az aktuális 
tudósítás egy bűncselekményről egy elsőbbséget élvező információs érdeket szolgál. Az 
elkövetőnek el kell tűrnie ezen információs érdek hagyományos úton való kielégítését, mivel 
azt saját cselekményével gerjesztette. Ugyanakkor ez az érdek nem korlátlan. Tekintettel kell 
lenni az ember érinthetetlen belső életszférájára és arányosnak kell lennie a cselekmény 
súlyával és a nyilvánosság számára való fontosságával. Ebből következően a név megnevezése, 
a kép megjelenítése illetve egyéb azonosításra alkalmassá tétel nem minden esetben 
megengedhető. Különösen a fiatalkori és a piti bűnözés esetében kell a beavatkozás 
tájékoztatáshoz fűződő érdekkel való arányosságát mérlegelni.  
A személyiségi jognak csak a tényekre vonatkozó tudósítással és a komoly tényértékeléssel, 
értelmezéssel szemben kell visszalépnie, nem így a szenzációt megcélzó, tudatosan egyoldalú 
vagy téves ábrázolással szemben (lásd részletesebben a szórakozatót sajtóról szóló részben).  
A nyilvánosság tájékoztatásának érdeke időben nem korlátlan. Az aktuális információs igény 
kielégítése után az érintettnek joga van ahhoz, hogy békén hagyják.  
Atekintetben, hogy mikor áll fenn a nyilvánosság tájékoztatásra való érdeke a StGB 193. § ad 
iránymutatást, mely privilegizálja a tudományos, művészeti vagy üzleti teljesítményekkel 
szembeni, továbbá a jogos érdekek érvényesítését szolgáló bírálatot (lásd Schmid-Spiegel-
ügyben).78 
A BVerfG a Leipziger Volkszeitung-ügyben79 dolgozta ki az információs szabadsághoz való 
jogot. Az információs szabadság egyenértékű az azonos cikkben – 5. cikk (1) bekezdés GG – 
szabályozott és védett vélemény- és sajtószabadsággal.  
A GG az egész kommunikációs folyamatot védi az 5. cikk keretében. A beavatkozás ebbe a 
folyamatba ebből következően mindkét alapjogot érinti. Az információs szabadság teljesen 
önálló, egyenértékű alapjog a véleményszabadsághoz képest, nem pusztán annak eleme.  
A GG 20. cikk (1) bekezdésben szabályozott demokrácia elv az alapja a nyilvános 
véleményalkotási folyamat védelmének. Egy demokratikus állam a szabadon és lehetőségekhez 
képest jól informált közvélemény nélkül nem létezhet. Ennek az elvnek a konkretizálása a 
szóban forgó alapjog. Az ember legalapvetőbb szükséglete a saját tudás bővítése és a lehető 
legtöbb forrásból való tájékozódás a személyiség szabad kibontakoztatása érdekében. Ez a jog 
biztosítja, hogy az állampolgárok az Alaptörvényben meghatározott (politikai) feladataikat 
elláthassák és felelősségteljesen cselekedhessenek. A kritika fontos szereppel bír a 
demokratikus államban és ennek az előfeltétele a tájékozott polgárok léte. Az információs 
szabadság továbbá az előítéletek eloszlatását és a másképpen gondolkodók megértését is segíti. 
Az alapjog azt is biztosítja, hogy a tájékozódás akkor is védelmet élvezzen, mikor a befogadó 
nem cselekszik aktívan a tájékoztatás megszerzése érdekében. Éppen a tevőlegesség nélkül 
szerzett információk teszik képessé az embert az információs források közötti tevőleges 
választás meghozatalára. Ez a választás korlátozott lenne, ha az információs forrásokat 
megakadályoznák abban, hogy eljussanak a befogadóhoz.  
Alkotmányos védelmet csak az általánosan hozzáférhető források élveznek. Az újságok 
természetüknél fogva ilyennek minősülnek. Mivel az általános hozzáférhetőség ténykérdés, 
azon állami intézkedések, melyek a hozzáférhetőséget korlátozzák, nem szüntetik meg ezen 
tulajdonságot és ezáltal az alkotmányos védettséget. Ha az állam jogi intézkedések útján 

                                                 
78 Larenz – Canaris, i.m. 523. o. 
79 BVerfGE 27, 71 (Beschluss vom 3. 10. 1969.) 
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meghatározhatná az általános hozzáférhetőséget, akkor belátása szerint korlátozhatná az 
alapjogot.  
 
5.8. Gyalázó bírálat 
 
A Postmortale Schmähkritik-ügyben80 rögzítette a BVerfG először, hogy a gyalázó bírálatnak 
(Schmähkritik) meg kell hátrálnia a személyiségi joggal szemben. Egy véleménynyilvánítás 
akkor minősül gyalázásnak, ha a vitatkozó és kiélezett bírálaton túl az érintettet becsmérli, 
lealacsonyítja. 
A nyilvánosság homlokterében álló kérdésben a kiélezett és vitatkozó bírálatok is 
megengedettek. A bírálat azonban nem válik gyalázó kritikává azáltal, hogy lealacsonyító 
hatással van. A gyalázó bírálat akkor megállapítható, ha a véleménynyilvánítás előterében nem 
a vita tárgya, hanem a személy diffamálása áll. 
 
5.9. Művészi szabadság 
 
A művészi szabadsággal a Mephisto-ügyben81 foglalkozott részletesen a BVerfG. A művészet 
szabadsága nem vethető alá sem a GG 5. cikk (2) bekezdés, sem a GG 2. cikk (1) bekezdés 
korlátozásának. Az 5. cikk (2) bekezdése nem alkalmazható a lex specialis elv alapján, mivel az 
5. cikk (3) bekezdés szerinti művészi szabadság különleges jog az 5. cikk (1) bekezdés szerinti 
vélemény- és sajtószabadsághoz és annak 5. cikk (2) bekezdés szerinti korlátaihoz képest.  
A művészi szabadság és a személyiségi jogok konfliktusát a GG értékrendje szerinti mérlegelés 
alapján kell eldönteni.  
A GG korlátok nélkül biztosítja a művészi szabadságot. A GG emberképe alapján, mely az 
egyén társadalmi létezésére és szociális kötöttségeire épül, a művészi szabadság sem korlátlan, 
azonban a művészi szabadságot csak az alkotmányban lehet korlátozni. Ha az alkotmány nem 
mond semmit a korlátokról, akkor az alkotmányértelmezés során kell feloldani a konfliktust. A 
mérlegelés során tekintettel kell lenni az eset összes körülményére, így a mű megalkotásának 
körülményeire és a kor eseményeire is. A mérlegelés során biztosítani kell, hogy az ütköző 
alapjogok közül mindkettő a lehető legnagyobb mértékben érvényesülhessen. A művészi 
szabadság megítélésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy nem puszta tényközlésről van szó, 
hanem a legegyénibb személyiségi megnyilvánulásról. A művészet egyedülállóságát és 
öntörvényűségét is figyelembe kell venni. A művészi szabadság lényege a közhatalom 
beavatkozásaitól való mentesség. Egyedül a művész dönthet a valósághoz való hozzáállásának 
helyességéről. A BVerfG véleménye szerint általánosan elfogadott, hogy egy műalkotás a 
valóságtól elrugaszkodott, fantáziára épül és saját realitással bír. A művészi alkotófolyamatnak 
szükségszerű része a művész által tapasztalt dolgok műbe integrálása. A műalkotás nem 
osztható fel a fantazmagóriára és a valóság dokumentációjára.  
Stein alkotmánybíró különvéleménye szerint a másként kell megítélni az általános történelmi 
személyeket és azon személyeket, akik csak rövid időre léptek a nyilvánosság előterébe (relatív 
történelmi személyek).  
A kortörténet relatív személyisége az, aki csak egy konkrét eseménnyel kapcsolatban válik a 
nyilvánosság információs igényének tárgyává (lásd Lebach-ügy).82 
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Az Anachronistischer Zug-ügyben83 a BVerfG szintén a művészi és véleményszabadság 
viszonyával és a művészi szabadság korlátaival foglalkozott. A művészet státuszán annak 
politikai szándéka és céljai nem változtatnak. A művészi szabadságot csak más, az 
Alaptörvényben védett jogtárgy védelme érdekében lehet korlátozni. Ilyen jogtárgy a GG 2. 
cikk (1) bekezdés és 1. cikk (1) bekezdés által védett személyiségi jog is. Ugyanakkor a művészi 
szabadság korlátozásához nem elegendő annak megállapítása, hogy a mű beavatkozott a 
személyiségi jogokba. Tisztázni kell, hogy a mű olyan súlyos beavatkozást jelent, mely miatt 
szükséges a művészi szabadság korlátozása. A művészi szabadság jelentősége miatt a csekély 
mértékű beavatkozás illetve a súlyos beavatkozásnak puszta lehetősége nem elegendő. A 
műveket értelmezni és értékelni kell, mielőtt korlátozás alá eshetnének. Ennek az 
értelmezésnek a része az is, hogy a mű egyes részeit nem ragadják ki a kontextusból és 
értékelik egymagában.  
 
5.10. Többértelműség 
 
A BVerfG a kifejezések értelmezésével kapcsolatban a Postmortale Schmähkritik-ügyben 
állapította meg, hogy alkotmányellenes, ha a bíróság a kifejezésnek olyan értelmet tulajdonít, 
amellyel az a szöveg alapján objektíve nem bír illetve több lehetséges értelmezés közül úgy 
dönt az elítéléshez vezető értelmezés mellett a bíróság, hogy a többi értelmezést meggyőző 
érvekkel nem zárja ki. 
Egy 2001-es határozatában84 a BVerfG röviden így foglalta össze az értelmezéssel kapcsolatos 
kötelezettséget: A kifejezések jogi megítélésének alapja a kifejezés értelmének meghatározása a 
bíróság által. Ennek során tekintettel kell lenni a szövegezésre, a kontextusra, a körülményekre 
és a befogadókra.  
A jogirodalomban azonban kritika is érte a jogsértő számára kedvező értelmezés alapul vételét, 
mivel az ellentmond az átlagember szemszögéből történő objektív értelmezés polgári jogi 
elvének. Egy kifejezés félreértésének kockázatát nem lehet a sértett személyre terhelni.85  
A Mephisto-ügy követelményeit legutóbb az Esra-ügyben86 alkalmazta a BGH. A reális 
személyek ábrázolása egy regényben akkor nem élvezi a művészi szabadság védelmét a BGH 
szerint, ha a személyek általánosan mindenki számára felismerhetőek és az ábrázolás súlyosan 
személyiségsértő. Utóbbi teljesül, ha az ábrázolás magán- és intimszférát érintő, oly módon 
eltorzító és meghamisító, hogy ennek eltűrése az érintett személyektől nem elvárható.  
 
5.11. Karikatúra és szatíra 
 
A szatíra és a karikatúra a művészi szabadságon belül is külön kiemelendő kérdéskör. 
Utóbbival a BVerfG a Strauss-Karikatur-ügyben87 foglalkozott. A művészi szabadság nem 
védi az olyan karikatúrákat a BVerfG szerint, melyek a GG 1. cikk (1) bekezdése által védett 
egyéni becsület magját sértik. A karikatúra is művészetnek minősül. A művészet és a 
véleménynyilvánítás szabadsága nem zárja ki egymást. A szatíra és a karikatúra különös 
státusszal bír a művészeten belül. Mindkettő lényege a túlzás és a torzítás, ezért különös 
alapossággal és óvatossággal kell vizsgálni, hogy valóban megvetést fejeznek-e ki az ábrázolt 
személy irányába. Ennek során a külső forma (Einkleidung) megítélése kevésbé szigorúbb, 
mint a mondanivalóé (Aussagekern). Amennyiben mondanivalójában nyilvánvalóan az emberi 

                                                 
83 BVerfGE 67, 213 (Beschluss vom 17. 6. 1984.) 
84 1 BVR 932/94 (Beschluss vom 5. 4. 2001.) 
85 Larenz – Canaris, i.m. 500. o. 
86 BGH VI. ZR 122/04 (Urteil vom 21. 6. 2005.) 
87 BVerfGE 75, 369 (Beschluss vom 3. 6. 1987.) 



Horváth András: Személyiségi jog és Persönlichkeitsrecht 

110                                       Optimi nostri 2007. 

méltóság megsértését szándékozza, a karikatúra nem élvez védelmet akkor sem, ha a túlzás 
valóban tipikus szerkezeti eleme illetve ha az ábrázolt személy a közéleti vagy politikai 
szereplő. Ha a (polgári jogi) általános személyiségi jog az emberi méltóság védelmében 
gyökerezik (tehát az emberi méltóság Eppler-ügyben konkretizált aspektusaként jelenik meg) 
az adott esetben, akkor nincs lehetőség a mérlegelésre és a sértés mindig súlyosnak minősül.  
A szatíra kérdésével a Mörder-Krüppel-ügyben88 foglalkozott a BVerfG. A határozat szerint 
nem minden szatíra minősül művészetnek. Ugyanakkor a szatírának sem tulajdonítható olyan 
jelentés, mely kivonja a művészi szabadság védelme alól és melyet a szerző nem kívánt a 
művének tulajdonítani. A szatírát meg kell fosztani külső formai megjelenésétől, hogy 
felismerhetővé váljon a tulajdonképpeni tartalma. A formát és a tartalmat, a megjelenést és a 
mondanivalót külön kell értékelni (akárcsak a karikatúránál).  
A BGH a Ron Sommer-ügyben89 foglalkozott a szatíra polgári jogi megítélésével. A szatíra 
véleménynyilvánítás is, ugyanakkor mivel esztétikai törvények határozzák meg kialakítását, 
ezért szükségszerűen műalkotásnak is minősül.  
A szatíra jogi megítélésének problémáját az váltja ki, hogy gyakran többértelmű illetve hogy a 
befogadók hajlamosak tényállításként tekinteni rá. Ezért kell a mondanivalóra korlátozni a jogi 
megítélést. A mondanivalót egy olyan ember szemszögéből kell megállapítani, aki képes a 
szatíra túlzó elemeinek felismerésére, értelmezésére és elhelyezésére. A kiváltott hatás 
tekintetében azonban a mondanivaló nem választható le az esztétikai formáról és nem 
értékelhető külön. A konkrét megvalósítás és forma is hatással bír. Ezért végső soron a jogi 
megítélés alapjául szolgáló mondanivaló megállapításakor figyelemmel kell lenni a formára is. 
A jogirodalomban felmerült azon vélemény, miszerint az irodalomtudomány téziseit kellene a 
jogi értelmezés során igénybe venni. Az irodalomtudományban a szatírának három 
alapjellemzője van: agresszív elem, társadalmi elem és esztétikai elem. Társadalmi elem, mely 
abban áll, hogy a szatíra társadalmi ellentmondásra kíván rámutatni, az agresszív elemmel 
együtt alkotja a szatirikus szándékot. Az esztétikai elem a szatíra lényege, a szatirikus szándék 
eszköze, a túlzás. Mindezt figyelembe kell venni, mikor egy véleménynyilvánítást szatírának 
minősítenek.90  
 
5.12. Értékítélet és tényállítás 
 
Az alkotmányjogi megítélés különbséget tesz a tényállítás és az értékítélet között. Az 
értékítélettel kapcsolatban annál kevésbé korlátozható a szólásszabadság, minél inkább adott 
indítékot a sértett arra. Jelentőséggel bír, hogy a lealacsonyító kifejezés hozzájárul-e a szellemi 
véleményharchoz, nyilvánosságot érintő kérdésben. Akkor minősül egy bírálat jogellenesnek, 
ha annak előterében már nem a témát érintő vita áll, hanem csak az illető személy megsértése. 
Csak akkor nem minősül egy lealacsonyító véleménynyilvánítás jogsértőnek, ha az objektíve 
lehetséges összes jelentés közül a nem sértő jelentések kizárhatóak. E tekintetben az a 
mérvadó, hogy az átlag befogadó mit ért rajta.91  
E kérdést illetően BVerfG gyakorlatában a Böll-ügyben92 született határozat az irányadó. A 
valótlan, meghamisított vagy megváltoztatott idézet sokkal mélyebb beavatkozást jelent a 
személyiségi jogba, mivel az idézés során mintegy önmaga ellen tanúskodik a panaszos. A 
szóban forgó kifejezés (becsületsértő idézés) nem csak az általános személyiségi jogot, de az 
egyéni becsületet is sérti.  

                                                 
88 BVerfGE 86, 1 (Beschluss vom 25. 3. 1992.) 
89 BGH VI. ZR 89/02 (Urteil vom 30. 9. 2003.) 
90 Brauneck, i.m. 888. o. 
91 Larenz – Canaris, i.m. 524. o. 
92 BVerfGE 52, 208 (Beschluss vom 3. 6. 1980.) 
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Az értékítéletek esetében a nyilvános véleményalkotási folyamat érdekében vélelem áll fenn, az 
értékítélet tartalmára tekintet nélkül, a szólásszabadság javára, a vélemény megengedhetősége 
mellett. A valótlan tényállítások esetében azonban más érvényesül. A valótlan tényállítás nem 
alkotmányosan védett érték, mivel nem szolgálja az alkotmányosan védett véleményalkotást. 
Természetesen a valóságnak megfelelés iránti kötelezettség sem lehet olyan mértékű, hogy 
veszélyeztesse a véleményszabadság funkcióját. A túlzott ilyen irányú kötelezettség és az ehhez 
kapcsolódó súlyos szankció megbéníthatja a médiát, minek következtében az a rá ruházott 
aránytalan kockázat miatt nem képes ellátni feladatát. Ezen kötelezettség súlyosságának 
megítélése során az idő szorítása és a bizonyítás nehézségei nem irányadók.  
A pontos idézés esetén a beszélőre nincsenek jelentős vagy nem elvárható akadályok és 
kockázatok terhelve. A szólásszabadság tehát nem védi egy többértelmű kifejezés helyettesítő 
értelmezésének idézetként való feltüntetését, kivéve ha kifejezésre jut, hogy a kritikus saját 
értelmezéséről van szó. Az idéző tehát köteles feltüntetni, ha egy állítás során saját 
értelmezésének ad hangot. Ezáltal a tényállításból (idézet) védhető vélemény (értelmezés) lesz. 
Mindez fáradtság és időveszteség nélkül megtehető, minek következtében nem jelent 
aránytalan terhelést az idézőre nézve. 
A BVerfG 2001-es határozatában93 összefoglalta az egységes, megszilárdult joggyakorlatot, 
miszerint a vélemény és a tényállítás megítélése eltérő. A véleményt a kifejezés tárgyához 
fűződő szubjektív hozzáállás határozza meg, így védelme független attól, hogy racionális vagy 
emocionális, alapos vagy alaptalan, hasznos vagy káros, értékes vagy értéktelen-e. A 
tényállítások annyiban védendők, amennyiben a véleményalkotás előfeltételei.  
A jogirodalomban felmerült a hazugság és valótlanság közötti különbségtétel jelentősége is. A 
tudatos illetve a bizonyított valótlanság nem képes hozzájárulni az alkotmányosan védett 
véleményalkotáshoz, ezért nem védettek. Meg kell különböztetni a hazugságot (tudatos 
valótlanság), mely esetében az érintett állításhoz való szubjektív tudati viszonya áll előtérben, 
szemben a bizonyított valótlansággal, mikor az állítás és a valóság közötti objektív viszony áll 
előtérben. A bírósági gyakorlatban a tévedés azaz a nem tudatos valótlanság véleménynek 
minősítéshez vezet, amennyiben az illető eleget tett bizonyos igazság keresésére irányuló 
arányos követelménynek. A tudatos valótlan tényállítás (hazugság) is a véleménnyel azonos 
védelmet élvezhet, amennyiben annyira beágyazódott a vélemény kontextusába, hogy annak 
leválasztása a vélemény mondanivalóját megváltoztatná vagy az értelmét vesztené. A hazugság 
akkor is alkotmányosan védett, ha az általános személyiségi jog által védett információs 
önrendelkezési jog keretében történik. Ebben az esetben azonban nem a véleményszabadság 
védi a hazugságot, hanem másik jog. Az értékmérlegelés során azonban ez változhat és a 
szabadságot a társadalmi kötöttség alapján korlátozhatják.94  
 
5.13. Tartalom és forma  
 
A BVerfG a Deutschland Magazin-ügyben95 azt vizsgálta alkotmányos-e egy meghatározott 
véleménytől való eltiltás illetve véleménynyilvánítás felbontása tartalomra és formára. A GG 
védi természetesen a véleménynyilvánítás formáját, hiszen senkinek nem írható elő, hogyan 
nyilvánítson véleményt. Általában a fogalmazás nehézség nélkül kicserélhető úgy, hogy a 
gondolatból semmi ne vesszen el. Ebből következően a szólásszabadság nincs korlátozva, ha 
az egy másik, kevésbé sértő kifejezési forma útján is megtörténhet.  

                                                 
93 1 BVR 932/94 (Beschluss vom 5. 4. 2001.) 
94 Schmalenbach, Kirsten: Wahrheit und Lüge unter der Herrschaft der Grundrechte, Juristische Arbeitsblätter, 2005. 10. 
szám, 749. o. 
95 BVerfGE 42, 143 (Beschluss vom 11. 5. 1976.) 
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Ha a panaszosok nincsenek elzárva a további kritika gyakorlásától, állításuk nem bír olyan 
önálló jelentéssel, mely más szavak által ne lenne kifejezhető, tehát a gondolati tartalom 
kifejezésében a panaszosok nincsenek akadályoztatva (eltekintve az adott esetben alkalmazott 
szavak alkalmazásától), akkor az adott korlátozás nem alkotmányellenes. A panaszosoktól nem 
azt várják el, hogy teljesen tekintsenek el véleményüktől.  
Rupp-von Brünneck bírónő különvéleményében felhívta a figyelmet arra, hogy értékítélet 
esetén a többségi vélemény által felállított megkülönböztetés a forma és tartalom 
korlátozásánál rendkívül törékeny. Téves azt gondolni, hogy a forma korlátozása a tartalomra 
nincs hatással. Így nem vonható értékítéletek esetében éles határ a megengedett forma és a 
tiltott tartalom között. Hogy mi lenne a megfelelő kifejezés sem a bíróság, sem a BVerfG nem 
árulta el azért, mert valójában helyettesítő megfogalmazást rendkívül nehéz, ha nem lehetetlen 
találni. Ez az álláspont elbizonytalanítja az érintetteket, ami kétség esetén a gondolattartalom 
kifejezésétől teljes mértékben visszatarthatja az embereket.  
A többség az érintett szavakat kontextusukból kiragadva elemezte és tiltotta meg és nem vette 
figyelembe, hogy azokat az eset összes körülményére tekintettel kellett volna megítélni 
(érdekesség, hogy ugyanez volt a bírónő véleménye a Mephisto-ügyben is). 
 
5.14. Posztmortális személyiségi jog 
 
A BVerfG a már említett öt évvel ezelőtti ügyben96 rögzítette, hogy az emberi méltóság 
sérthetetlenségét az államnak kell biztosítania, de a GG az egyének számára is kötelességet 
teremt a méltóság lealacsonyításától, megbélyegzésétől, üldözésétől, becsmérlésétől és hasonló 
cselekményektől való tartózkodásra és ez a kötelesség nem szűnik meg az érintett halálával. 
Ugyanakkor a személyiség szabad kibontakoztatását szolgáló jogok megszűnnek a halállal, 
mivel azok élő jogalanyt előfeltételeznek. Ebből következően a halál utáni személyiségvédelem 
korlátozottabb, mint az élő jogalany általános személyiségi jogának védelme. Az általános 
tisztelet iránti igény továbbra is védett, mely az embert puszta emberi léte folytán illeti meg (ez 
véd a lealacsonyítástól és megalázástól). A társadalmi érvényesülés, melyet az érintett élete 
során nyújtott teljesítményével vívott ki, is védett érték. Ennek az érvényesülésnek a puszta 
megkérdőjelezése még nem, csak a durva meghamisítása, eltorzítása sérti a jogot.  
A jogirodalomban védett jogtárgy tekintetében két elképzelés is létezik. Egyik szerint az 
elhunyt érdekei védettek, a másik szerint az élő hozzátartozók elleni személyiségsértésnek 
minősül az elhunyt hozzátartozó személyiségének megsértése.97  
A német joggyakorlat a StGB 77. § (2) bekezdésére támaszkodik az elhunyt érdekeinek 
érvényesítésére jogosult személy kilétét illetően. Ez a rendelkezés, melyre az StGB 194. § (2) 
bekezdése szerinti rágalmazás szabályai is utalnak, a házastársra, az élettársra és a gyermekekre 
ruházza az elhunyt büntetőjogi igényeinek érvényesítését. Ezek hiányában a szülők, majd a 
testvérek, végül az unokák jogosultak az elhunyt érdekeit érvényesíteni. A vagyoni érdekek 
tekintetében az örökösök jogosultak.98  
A Marlene Dietrich-ügy után elmondható, hogy a hozzátartozók a személyiségi jogok eszmei 
oldalának érvényesítésére, míg az örökösök a kereskedelmi aspektusok érvényesítésére 
jogosultak. 

                                                 
96 1 BVR 932/94 (Beschluss vom 5. 4. 2001.) 
97 Larenz – Canaris, i.m. 533. o. 
98 Spickhoff, Andreas: Postmortaler Persönlichkeitsschutz und ärztliche Schweigepflicht, Neue Juristische Wochenschrift, 
2005. 28. szám, 1984. o. 
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5.15. Ellennyilatkozat 
 
Az ellennyilatkozattal (Gegendarstellung) a BVerfG a Schmid-Spiegel-ügyben99 foglalkozott. 
Az StGB 193. §-a szerinti jogos érdek érvényre juttatásának, gyakorlásának minősül a sajtóban 
való ellennyilatkozat, mely megfelel a sajtóban kifejezett támadásnak és nyilvános 
véleményalkotásra gyakorolt hatásának. A sajtóban kifejtett vélemény minden esetben hatással 
van a nyilvánosság véleményalkotására, így megfelelő reakció a sajtótámadásra (Presseangriff) 
csak olyan lehet, mely szintén ilyen hatás kifejtésére alkalmas.  
A véleményalkotás szándéka nem játszik szerepet az adott nyilatkozat ebből a szempontból 
való értékelésében, mivel a véleményalkotásra kifejtett hatása ettől független.  
A nyilatkozat megfelelőségének értékelésekor nem arra kell tekintettel lenni, hogy a becsület 
védelme mennyire tette azt szükségessé, hanem hogy megfelelt-e a sajtótámadás módjának és 
hatásának. Az ellennyilatkozat jogszerűsége mellett szól, hogy arra maga a sajtótámadást intéző 
sajtóorgánum adott okot és alapot, ezért neki azt tűrnie kell.  
A becsületet sértő kép kialakítását a sajtóban megjelenő helyreigazítással (Berichtigung) nem 
lehet kellően orvosolni. Ennek érdekében az ellennyilatkozat is igénybe vehető.  
Szintén az ellennyilatkozat volt a tárgya az első Caroline von Monaco-ügynek100. A BVerfG 
megítélése szerint nem sérti a sajtószabadságot, hogy az ellennyilatkozatra való igénynek nem 
feltétele becsületsértés fennállása, a valótlanság vagy az ellennyilatkozat helyességének 
bizonyítása.  
Tartós személyiségi jogsértés esetén követelhető a helyreigazítás. Az ehhez fűződő érdek nem 
enyészik el ellennyilatkozat közlésével, mivel az a sértett saját magyarázata, melynek az olvasó 
nem tulajdonít akkora értéket, mint a kiadó magyarázatának.  
Az ellennyilatkozat nem aránytalan szankció, ha nem haladja meg az eredeti cikk terjedelmét. 
Az ellennyilatkozat csak tényekre vonatkozhat és tartalma nem lehet büntetendő.  
Az ellennyilatkozat intézménye azért nem jelent aránytalan beavatkozást a sajtószabadságba, 
mivel másképp az érintett nem képes azonos publicisztikai hatást elérni. A személyiségi jog 
védelmét szolgáló további büntetőjogi és polgári jogi igények nem zárják ki a sajtójogi 
szankciókat. Az érintett tartózkodást/abbahagyást (Unterlassung), az adott nyilatkozat 
helyreigazítását vagy visszavonását (Widerruf) követelheti, ezen túl kártérítést vagy büntetést. 
A visszavonás és a helyreigazítás hatását tekintve előnyösebb, ugyanakkor a valótlanság 
bizonyításának szükségessége miatt gyakran nem alkalmazható kellő időben úgy, mint az 
ellennyilatkozat. Az ellennyilatkozat tárgyát és terjedelmét alapvetően az okot adó cikk 
határozza meg, hiszen csak az első közlésben szereplő tényeket megcáfoló tényeket 
tartalmazhat és terjedelemben arányosnak kell lennie az első közléssel. Sem az első közlés 
becsületsértő jellege, sem annak valótlansága illetve az ellennyilatkozat valóssága nem 
bizonyítás tárgya. Ennek értelme az azonos publicisztikai hatás elérése.  
A véleményszabadság korlátjaként szolgáló egyéni becsület a személyiségi jog eleme, 
ugyanakkor nem meríti ki azt. A személyiségről alkotott képet olyan állítások is 
befolyásolhatják, melyek nem becsületsértők.  
A visszavonással vagy a helyreigazítással ellentétben az ellennyilatkozat nem kényszeríti a 
sajtóorgánumot állításától való eltekintésre. Amennyiben az ellennyilatkozat nyilvánvalóan 
valótlan, lehetőség van az ellennyilatkozat megjelentetésének megtagadására. Mivel az 
ellennyilatkozat a személyiségvédelmet szolgálja, lehetősége nem adott olyan tényállítások 
esetében, melyek a személyiségképre nem gyakorolnak említésre méltó hatást. A helyreigazítás 
vétkességtől függetlensége azzal magyarázható, hogy annak kockázata, hogy valótlan tények 

                                                 
99 BVerfGE 12, 113 (Beschluss vom 25. 1. 1961.) 
100 BVerfGE 97, 125 (Beschluss vom 14. 1. 1998.) 
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jelennek meg a sajtóban nem terhelhetők az érintettre akkor sem, ha minderre a sajtó 
működése érdekében szükség van.  
 
5.16. Nem vagyoni kártérítés 
 
A BGB 823. § szabályozza az általános kártérítési kötelezettséget, miszerint ha valaki 
szándékosan vagy gondatlanul jogellenesen megsérti más életét, testi épségét, egészségét, 
szabadságát, tulajdonát vagy egyéb jogát (sonstiges Recht) köteles megtéríteni az okozott kárt. 
A kártérítési kötelezettség más jogon, adott esetben büntetőjogi előíráson – BGB 823. § (2) 
bekezdés szerint az is köteles a kárt megtéríteni, aki a mást (személy vagy jogtárgy) védő 
törvényt megsérti – is alapulhat.101 A személyiségi jog esetében a becsületvédelem StGB 185-
187. §-ban található büntetőjogi eszközein alapul a kártérítési kötelezettség.102 
A BGB 253. § szerint a nem vagyoni kárt pénzben csak törvényben meghatározott esetben 
lehet megtéríteni. A 2002-ben lezajlott német kártérítési jogi reform következtében a korábban 
a BGB 847. §-ban szabályozott fájdalompénzt a 253. § (2) bekezdése rendezi, miszerint a testi 
épség, az egészség, a szabadság vagy a szexuális önmeghatározás megsértése esetén a nem 
vagyoni kárért a bíróság által helyesnek tartott mértékű pénzbeli térítés nyújtható.  
A BGB 253. § megfogalmazása a törvényhozó azon álláspontját fejezi ki, miszerint a 
becsületsértés esetén a megsértett jogtárgy természetének nem felel meg a pénzbeli megtérítés.  
A modern társadalomban a nyilvánosság olyan új formái jelentek meg, melyek a személyiségi 
jogba való beavatkozás lehetőségeit megsokszorozták. A személyiségi jogvédelem 
hézagmentessége megköveteli adekvát szankció nyújtását. Ebből következően a nem vagyoni 
kár pénzbeli megtérítése nem korlátozódhat a BGB 253. §-ban felsorolt konkrét jogtárgyak 
megsértésére. Ugyanakkor nem minden személyiségsértés esetén nyújtható nem vagyoni 
kártérítés, hanem csak a különösen súlyos jogsértések esetén, mikor a vétkesség súlyossága, 
tisztességtelen célzata vagy a sérelem objektív jelentőssége indokolja.  
A nem vagyoni kár akkor téríthető meg, ha más igény (tartózkodás/abbahagyás, 
ellennyilatkozat, visszavonás) útján a jogsértés módja és fajtája miatt az elégtétel nem érhető el, 
továbbá ha a személyiségi jog súlyos megsértéséről van szó. A jogsértés súlyosságának 
megállapítása során a következő körülményeket kell figyelembe venni: a károsodás terjedelme 
és jelentőssége, az elkövető oka és motivációja, a vétkesség foka, az érintett szféra, esetleges 
tartós, ismételt elkövetés. Arra is tekintettel kell lenni, hogy egy idő után a helyreigazítás már 
nem alkalmas a személyiségi jogsértés orvoslására. A kártérítés nem lehet olyan mértékű, mely 
a sajtószabadságot aránytalanul korlátozná. A kártérítés mértékének megállapításakor már 
számít, hogy a sértett milyen eszközöket alkalmazott és milyen igényeket érvényesített.103  
A BGH egyértelműen analógia útján jutott a fájdalompénz alapján a nem vagyoni kár pénzbeli 
megtérítésének lehetőségéhez személyiségi jogsérelem esetén. Erre azért volt lehetősége, mivel 
a BGB 253. § nem tartalmaz analógia-tilalmat. Az analógia alkalmazására utal az is, hogy 
azonosak a személyiségi jogsérelem esetén a pénzbeli megtérítés feltételei, mint a 
fájdalompénz fizetésének feltételei (súlyos jogsérelem a károkra és az elkövető vétkességének 
súlyosságára tekintettel illetve máshogy nem kiegyenlíthető károsodás). A nem vagyoni 
kártérítés iránti igénynek a BGH az egyes nevesített személyiségi jogok megsértése esetén helyt 
adott azon az alapon, hogy az általános személyiségi jog védelménél nem részesülhetnek az 

                                                 
101 Brauneck, i.m. 893. o. 
102 A becsületsértés (Beleidigung): becsületet sértő értékítélet, mikor az elkövető tisztában van a becsületsértő 
jelleggel. A rágalmazás (Üble Nachrede) a valótlan becsületet érintő tényközlés. A rágalmazás az elkövető tudomása 
ellenére valótlan tényekkel (Verleumdung). 
103 Palandt, i.m. 300. o. 
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egyes személyiségi jogok gyengébb védelemben (nem a megsértett jogtárgy számít, hanem a 
megsértés módja).104  
A BGH először a Herrenreiter-ügyben105 ítélt meg fájdalompénzt személyiségi jogsértés miatt.  
A fájdalompénznek (és a nem vagyoni kár pénzbeli megtérítésének) kettős funkciója van. 
Egyrészt az elszenvedett fájdalom és szenvedés kiegyenlítésére szolgál, másrészt elégtételként 
szolgál, amennyiben a kárt szándékosan okozták. A mérték megállapításakor minden 
hátrányos következményt számba kell venni és a helyesnek vélt, jónak tartott mértéket 
(Billigkeit) kell megállapítani.106 
A Soraya-ügyben107 a BverfG megállapította, hogy az Alaptörvénnyel összeegyeztethető az a 
joggyakorlat, mely alapján az általános személyiségi jog súlyos megsértése esetén nem vagyoni 
kártérítés alkalmazható. A kártérítési jogban a BGB 249. § szerint az in integrum restitutio a 
károkozó alapkötelessége. Ez a nem vagyoni kárra is érvényesül, így például becsületsértés 
esetén a visszavonás vagy a visszavonásra kötelező ítélet nyilvánosságra hozatala által. Ha az 
eredeti állapot helyreállítása nem lehetséges vagy elegendő, a BGB 251. § alapján pénzzel is 
lehet teljesíteni a kártérítési kötelezettséget. A BGB 253. § azonban a nem vagyoni kár 
esetében korlátozza a pénzzel való teljesítést. Eszerint nem vagyoni kár pénzbeli megtérítésére 
akkor van lehetőség, ha azt törvény teremti meg.  
A nem vagyoni kártérítés pénzbeli teljesítése nem képezi a sajtószabadság aránytalan 
korlátozását egyrészt mivel a BGB a véleményszabadság legitim korlátja (általános törvény), 
másrészt mivel a pénzbeli megtérítésnek szigorú feltételei vannak.  
 
5.17. Szórakoztató sajtó 
 
Szintén a Soraya-ügyben különböztette meg a BVerfG a komoly és a szórakoztató sajtót. A 
BVerfG álláspontja az volt, hogy a sajtószabadság nem csak a komoly témájú sajtótermékeket 
védi a sajtó fogalmának formális tényezőkön alapuló azonosítása következtében, ugyanakkor 
ez az alapjog nem egyformán véd minden sajtótartalmat. Figyelemmel kell lenni arra, hogy 
adott cikk nyilvános érdeklődésre számot tartó eseményről tényszerű tudósítást ad, a 
közvélemény információs igényének kielégítésére, hozzájárulva a véleményalkotáshoz vagy 
pusztán felszínes szórakoztatási igényt kíván kielégíteni. Utóbbi nem élvez azonos 
alkotmányos védelmet.  
A második Caroline von Monaco-ügyben kifejezetten úgy nyilatkozott a BVerfG, hogy a 
sajtószabadság a szórakoztató cikkeket és azok képeit is védi. Ez a védelem kiterjed az olyan 
képekre is, melyek közéleti személyiségeket hétköznapi, magánéleti körülmények között 
ábrázolnak.  
A véleményalkotás nem korlátozódik pusztán a politikai életre, többek közt azért sem, mert a 
kommunikációs folyamatokat nem lehet politikailag releváns és irreleváns területekre 
felosztani. A véleményalkotás és a szórakoztatás sem határolható el élesen (például 
infotainment). A szórakoztató tájékoztatás is közvetíthet olyan valóságképet, mely fontos 
társadalmi funkciót lát el, magatartásmintát ad, véleményt, gondolatokat közöl és vitát gerjeszt. 
A közéleti személyiségek érték és életviteli elképzeléseket képviselnek, így a nyilvánosság 
életük különböző vonatkozásaira lehet joggal kíváncsi. A kérdés, hogy a nyilvánosságot 
megillető tényszerű tájékoztatásról vagy csak a kíváncsiságot kielégítő magánügyről van-e szó, 
csak akkor merül fel, ha a tájékoztatás érinti a személyiségi jogokat.  

                                                 
104 Larenz – Canaris, i.m. 497.o. 
105 BGHZ 26,349 (Urteil vom 14. 2. 1958.) 
106 Palandt, i.m. 299. o.  
107 BVerfGE 34, 269 (Beschluss vom 14. 2. 1973.) 
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A nem politikus közéleti szereplőkkel kapcsolatban a jogirodalomban image-elméletről 
beszélnek, miszerint a médiában más védelmet élvez az, aki keveset nyilatkozik, mint az aki 
aktív sajtókampányt folytat meghatározott image kialakítására.108 
 
5.18. Egyéb sajtó-specifikus kérdések 
 
A első Caroline von Monaco-ügy egyrészt a sajtó igazságkeresési kötelességére mutatott rá, 
másrészt a címlapon végrehajtandó sajtójogi szankciók alkotmányosságát rögzítette.  
A sajtó számára nem tilos alapos kutatás után olyan folyamatokról és körülményekről 
tájékoztatni, melyek valóssága a nyilvánosságra hozatal időpontjában még nem bizonyított.  
A címlap nem élvez különös védelmet (leendő vevők tájékoztatására szolgál, jelentősen 
befolyásolja az eladási mutatót és így a kiadó anyagi érdekeit), mivel az ellennyilatkozat (és 
egyéb sajtójogi ellenlépések) szempontjából a sajtótermék egységet képez. A sajtószabadság 
védi az alapítást és alakítást. Az alakítási szabadság mind a tartalomra, mind a formára 
vonatkozik. A formai alakítás a külső megjelenés minden kérdésére, így a sajtóterméken belüli 
elhelyezésre is kiterjed. A tartalmi alakítás a témaválasztásra és téma kifejtésének módjára 
vonatkozik. A sajtószabadság a címlapot is védi (egység). Mivel a címlap meghatározó egy 
sajtótermék és orgánum identitását illetően, a sajtószabadság címlapot érintő korlátozása 
mindig súlyos korlátozásnak minősül. A címlap védelmének fokozása ellen szól, hogy a 
címlapon megjelenített valótlan tények az érintett jogaiba is mélyebben avatkoznak bele. 
Amennyiben a sajtótermék azonosítása a címlap alapján az ellennyilatkozat megjelenítése 
esetén is lehetséges, annak megjelentetése nem aránytalan korlátozása a sajtószabadságnak.  
 
6. Az összehasonlítás eredménye 
 
Ami a Drittwirkungot és az általános személyiségi jogot illeti, mindkettőre utaló jelek 
találhatók a magyar jogban. A Ptk. 75. § (1) bekezdése szerint a személyhez fűződő jogokat 
mindenki köteles tiszteletben tartani, ami az érintett alkotmányos jogok magánviszonyokban 
való érvényesíthetőségét szolgálja. A Ptk. 76. §-nak szövegezése („különösen”) arra utal, hogy 
a magyar jogrendben is megtalálható az általános személyiségi jog polgári jogi elismerésének 
jogszabályi feltétele (a felsorolt sérelmeken túl is elképzelhető még személyiségi jogsértés, 
mellyel szemben a polgári jog védelmet nyújt). Mindez persze a német megoldással ellentétben 
alkotmányos alap nélküli jogértelmezés lenne.  
Mivel a személyiségi jogvédelem eszközei előbb alakultak ki a többrétegű felelősségrend 
büntetőjogi és szabálysértési jogi ágában, ezért a magyar jognak is támaszkodnia kellene rá, 
különös tekintettel arra, hogy a német joggyakorlatban milyen mértékben támaszkodnak a 
StGB érintett tényállásaira.  
A magyar alkotmánybírósági gyakorlatba csak párhuzamos indokolás szintjén került be az a 
német elképzelés, miszerint az emberi méltóság nem alapjog, hanem az alkotmányos rendszer 
alapértéke. A hivatalos alkotmánybírósági álláspont az emberi méltóságot azonosítja az 
általános személyiségi joggal, szemben a BVerfG álláspontjával, a bírói gyakorlat pedig a 
személyiségi jog magjának, a becsülettel illetve a jóhírnévvel egy szinten levő részének tekinti 
azt. A német gyakorlatban koherensebb az emberi méltóságra vonatkozó jogalkalmazás 
elsősorban azért, mert BVerfG közvetlenül tud beavatkozni az ítélkezésbe és határozatait a 
rendes bíróságoknak követniük kell.  
A becsület abból a szempontból irányadó, hogy mely vélemények minősülnek jogellenesnek. A 
magyar gyakorlat szerint azok, melyek ellenkeznek az ítélet-alkotás elveivel illetve melyek 

                                                 
108 Brauneck, i.m. 895. o. 
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kifejezésmódjukban indokolatlanul bántóak. A jóhírnév ehhez igazodva atekintetben mérvadó, 
mely tényállítások jogellenesek. A magyar gyakorlatban ezek a valótlan tények, azok 
híresztelése és valós tények hamis színben feltüntetése. A magyar alkotmányjog ugyanakkor 
nem tesz különbséget vélemény és tényállítás között. A magyar alkotmánybírósági gyakorlat 
alapján megállapítható, hogy bizonyos gondosság tanúsítása mellett a valótlanság is 
alkotmányosan védett illetve a vélemény formájától függetlenül élvez alkotmányos védelmet. 
A német jogban védett szférák vannak, melyekre kártérítés alapozható és melyek nagyjából 
megfelelnek a magyar fogalmaknak (valótlan tények illetve becsületsértő vélemények ellen 
védő szférák). A német alkotmányjog ugyanakkor különbséget tesz vélemény és tényállítás 
között. A vélemény alkotmányos védettsége a magyar esetkört lefedő gyalázó bírálat esetén, a 
tényállításé pedig a megfelelő gondosság elmulasztása esetén szűnik meg, ami szintén megfelel 
a magyar feltételeknek. A kettő megítélésének nyílt alkotmányos megkülönböztetése mellett 
szintén eltérésnek számít, hogy a BVerfG a vélemények esetében vizsgálja a forma illetve a 
tartalom sértő voltát, hiszen előbbit helyettesíthetőnek tartja. 
A német alkotmánybírósági gyakorlat kifinomultabb és alaposabb jogértelmezést végez, ami 
leginkább a kifejezések értelmezésénél mutatkozik meg a művészi szabadság, az irodalmi 
művek, karikatúrák és szatírák kapcsán. 
A német kegyeleti jog differenciáltabb a magyarnál. A német jog egyrészt az emberi 
méltóságot, mivel nem alapjogról van szó, az életen túl is biztosítja (intézményvédelmi 
kötelezettség), másrészt az egyéb személyiségi értékek védelmét a jogsértés súlyosságától teszi 
függővé. A magyar jog nem alapozza meg ebből a szempontból a személyiségi értékek halál 
utáni védelmét, továbbá azonos módon kezeli az összes személyiségi értéket. 
A szólásszabadságot korlátozó törvények megszorító értelmezése mindkét jogrendszerben 
fellelhető, ugyanakkor a német Wechselwirkung dogmatikailag szilárdabb alapon áll, arról nem 
is beszélve, hogy a becsület a német jogrendszerben írott alkotmányos korlátja a 
szólásszabadságnak. A német joggyakorlat számtalan mérlegelési szempontot vesz figyelembe 
ilyenkor, így a korlátozás célját formáját, a sértett magatartását illetve hogy közügyről van-e 
szó. 
Mindkét jogrendszer védi a szabad kommunikáció mindkét oldalát, így az egész 
kommunikációs folyamatot is, a közérdekű információkhoz való jogra illetve a nyilvánosság 
tájékoztatási igényére alapozva a sajtószabadságot.  
Az AB a közszereplők magasabb tűrési küszöbét a közügyek vitathatóságára alapozta, ami a 
közhivatalt viselőkön kívüli egyéb közéleti szereplők esetében elvileg nem érvényesül. A 
BVerfG a relatív kortörténeti személyiség fogalmával illetve a magánszféra értelmezése 
kapcsán más eredményre jutott. Egyrészt megindokolta a közszereplők fogalmának 
kiterjesztését az egyéb közéleti szereplőkre, másrészt rögzítette, hogy a magánszférája ezen 
személyeknek is védettséget élvez.  
Az AB megállapította, hogy politikai viszonylatban kevésbé korlátozható a sajtó, míg a 
BVerfG a szórakoztató sajtó védelmét attól tette függővé, hogy milyen az ügy jellege illetve 
fontossága (közügy-e). 
Míg az AB alkotmányellenesnek találta a válaszadás intézményét, a BVerfG arra tekintettel, 
hogy a becsületsértés nem orvosolható helyreigazítás útján illetve hogy a védelmi eszköznek 
azonos publicisztikai hatással kell bírnia, az ellennyilatkozat alkotmányosságát nem vonta 
kétségbe.  
Az AB véleménye szerint a nem vagyoni kártérítés csak a személyiségi jogsértéskor, de annak 
minden esetében megítélhető, szemben a BVerfG álláspontjával, mely pont azon az alapon 
tartotta a nem vagyoni kár megállapítását és pénzbeli megtérítésének lehetőségét 
alkotmányosnak, hogy annak kellően szigorú feltételei vannak (csak súlyos jogsértés esetén).  



Horváth András: Személyiségi jog és Persönlichkeitsrecht 

118                                       Optimi nostri 2007. 

Amennyiben a magyar joggyakorlat (mind az AB, mind a bíróságok) igazodna a német 
joggyakorlathoz és az általa tükrözött felfogásához, mely fokozottan eset-érzékeny, kifinomult, 
kidolgozott és alapos, talán a szavaknak nem lenne olyan pusztító erejük, mint amilyet a mottó 
tulajdonít nekik.  
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Rendőrségi kamerás térfigyelés Magyarországon – Választanunk 
kell a közbiztonság és az emberi jogok között? 
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 „A civilizáció a társadalom privacy felé történő fejlődése. Egy vadember teljes élete a nyilvánosság előtt 
zajlik… és a civilizáció az, ami megszabadítja az embert a többi emberek által történő ellenőrzéstől.”  

Ayn Rand1, 1943 

 

1. Bevezetés 
 
Ha valaki a közterületi térfigyelő kamerák (CCTV2) kérdéskörében keresésbe kezd, 

szinte bizonyos, hogy először (és többségében) privacy-védők által létrehozott és szerkesztett 
honlapokra bukkan, melyek az orwelli disztópia megvalósulását emlegetik a kamerákkal 
kapcsolatban, illetve a személyes adatok és a magánszféra sérelmét. 
Ha kitartóan kutatunk, olyan véleményekkel is találkozhatunk, melyek szerint – a közbiztonság 
érdekében – a technika igenis legyen a hatóságok, az ember, s végső soron a „köz”, azaz az 
egész társadalom szolgálatában. Ennek megfelelően – állítják – minél több a térfigyelő kamera, 
annál nagyobb biztonságban vagyunk, a delictumok száma jelentősen csökken, mindezek 
eredményeképpen az emberek biztonságérzete is megnő, sőt ez jó hatással van még az 
ingatlanárakra is satöbbi. A hívószó azonban utóbbiaknál mindig a közbiztonság, melynek 
megteremtése érdekében szintes semmi nem drága. 
A két csoport közül vitathatatlanul előbbiek a hangosabbak, azonban – az esetek többségében 
– utóbbiak vannak döntési helyzetben. Ellentétük igen mély, s feloldhatatlannak tűnik. 
Mindkét csoportnak komolynak tűnő érvei vannak, de… A privacy-ért aggódók kiáltásai, bár 
meghallgattatnak, mégsem bírnak elegendő súllyal, hogy a „kamerapártiakat” meggyőzzék, s 
ugyanez természetesen fordítva is igaz. 
Dolgozatomban megkísérlem röviden bemutatni a térfigyelő kamerák kialakulásának és 
elterjedésének történetét. Ezt követően a közterületi térfigyelő kamerák jogi szabályozásának, 
illetve a rendőrségi gyakorlatnak tisztán adatvédelmi szempontú, illetve privacy-szempontú 
megközelítését mutatom be. Mindehhez elengedhetetlen, hogy főbb vonalaiban bemutassam, 
mi is az a privacy, milyen érveket sorakoztatnak fel az egyre növekvő számú kamerákkal 
szemben az egyik oldalon, s mivel érvelnek a (további) kamerák telepítését szorgalmazók. Ezt 
követően arról írok, hogy milyen viszonyban állnak egymással a közbiztonság, s az annak 
javítását elősegíteni hivatott intézmények, illetve az emberi jogok. Azaz, hogy hol a határ, 
amelyet már nem lehet átlépni a statisztikák rohamos javulása esetén sem – pontosan az 
emberi jogok érvényesülése érdekében. Végül összegzésképpen megpróbálom levonni az 
addig elmondottak tanulságait, s néhány alkotó jellegű javaslatot megfogalmazni a jövőre 
nézve. 

                                                 
1 Ayn Rand (1905. február 2. - 1982. március 6.), született Alissza Zinovjevna Rosenbaum, amerikai író és filozófus, 
az objektivizmus megalapítója. 
2 A CCTV jelentése zártláncú televízió. 
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A térfigyelő kamerák alkalmazása minden aspektusának bemutatása azonban meghaladná ezen 
dolgozat terjedelmét, hiszen a kamerás térfigyelés mára gigászi méreteket öltött, s az élet szinte 
minden terültén jelen van. A kamerás térfigyelés területeit talán nem is lehet kimerítően 
felsorolni. Ebbe a körbe tartozik a kamerás térfigyelés magánterületen, kamerás megfigyelés a 
közlekedésrendészetben, kamerás megfigyelés tüntetéseken, térfigyelés a hadiiparban, a 
hadiipar biztonsági iparrá való átalakítása és a térfigyelő rendszerek, térfigyelés titkosszolgálati 
felhasználása, munkahelyi kamerás megfigyelés, a kamerás térfigyelés gazdasági vonatkozásai, a 
kamerás térfigyelés pszichológiája, kamerás térfigyelés a médiumokban, az iskolai kamerás 
megfigyelés, kamerás megfigyelés telefonfülkékben és pénzkiadó-automatákban, kamerás 
megfigyelés a tömegközlekedésben, kórházi kamerás térfigyelés, kamerás térfigyelés sport 
rendezvényeken.3 
Így a téma leszűkítése mindenképpen indokolt volt. Az alábbiakban tehát csak a rendőrség 
által telepített (a továbbiakban: rendőrségi) közterületi térfigyelő kamerákkal foglalkozom 
majd. 
Célom, hogy megvizsgáljam mind a terület jogi szabályozásának, mind a jelenlegi gyakorlatnak 
az alkotmányosságát. Célom továbbá az is, hogy a lehetőségekhez mérten objektíven 
mutassam be a kérdéskört, s az arra adható érvényesnek tetsző válaszokat. 
 
2. A kamerás térfigyelés kialakulása, elterjedése 
 

Nyugat-Európában a kamerás térfigyelés már a ’60-as években, körülbelül a 
videotechnikával egy időben jelent meg. A kamerás megfigyelés közbiztonsági célra történő 
ipari méretű felhasználása, azonban csak a ’90-es évek elejétől terjedt el. Egy-egy korai kísérlet 
már a ’70-es évekből is ismert, ilyen például Stockholm belvárosának bekamerázása, azonban a 
nyugat-európai államok többsége csak az elmúlt tizenöt évben szerelt fel jelentősebb kamera 
rendszereket. 
Magyarországon hiányoznak a kamerás megfigyelés nagy múltú hagyományai. 
A kilencvenes évek elejéig főleg az állami hivatalok, kiemelt országos intézmények, honvédségi 
területek privilégiuma volt az úgynevezett kamerás őrzés. Később elsősorban a pénzintézetek 
kezdtek el olyan kamerarendszereket kiépíteni, amelyek a belső és a külső tér figyelésére 
alkalmas hálózatot alkottak. Őket követték a nagyobb, külföldi érdekeltségű (e téren 
hagyományokkal rendelkező) cégek. 
A városi közterületeken főként forgalombiztonsági, felügyeleti céllal helyeztek el kamerákat. 
Ezek azonban nem alkottak nagyobb hálózatot, és a képek rögzítése sem történt meg. 
Térfigyelő kamerákat először 1993-94 között Budapesten, a belvárosi Váci utcában szereltek 
fel, elsősorban az illegális valutaváltók megfigyelésére. Ezt követően az elmúlt tíz évben az 
ország több városának, illetve a fővárosi kerületeknek a bűnügyileg frekventált helyeire 
telepítettek terület-felügyeleti rendszereket, például a prostitúció kiszorítására, a 
gépjárműfeltörések és autólopások, lakásbetörések, zseblopások minimalizálására, az engedély 
nélküli árusítások kiszűrésére, az utcai forgalom figyelésére és szabályozására.4 
Magyarországon azonban a nyugati országokhoz képest még nagyságrendekkel kevesebb 
kamera működik. Az Egyesült Királyságban az ország településeinek mintegy kilencven 
százalékában működnek kamerás térfigyelő-rendszerek. Ez kamerák százezreit és a 
rendszerekre költött fontok tízmillióit jelenti. Ezeket a rendszereket szinte semmilyen 
szabályozás nem köti, továbbá nincs megfelelő szintű és színvonalú egységes előírás sem, 
amely működésüket keretek közé szorítaná, de ami ennél is fenyegetőbb, hogy – a kamerás 

                                                 
3 http://www.tasz.hu/index.php?op=contentlist2&catalog_id=593 
4 http://www.magyarorszag.hu/hirkozpont/hirek/rendvedelem/terfigyelo20050208.html 
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rendszerek elterjedtsége és a befektetett hatalmas összegek miatt5 – már egyáltalán nem is 
lehetséges azok szabályozása. Magyarországon a térfigyelő-rendszerek még nem terjedtek el 
ennyire.6 
Hogy a térfigyelő kamerák hazai elterjedtségével kapcsolatban hiteles képet kaphassak, az 
országos rendőr-főkapitányhoz fordultam. Elektronikus levélben kértem ki (közérdekű 
adatként) a hazai kamerahelyzetre vonatkozó néhány adatot. Levelemre Szabó Mihály 
rendőrezredes, rendőrségi főtanácsos, főosztályvezető válaszolt.7 Ebből megtudhattam, hogy a 
rendszerekről a rendőrség központilag külön nem vezet nyilvántartást, mert – mint Szabó 
Mihály levelében írja – nem is feladata. A rendőrség szervei által bejelentett adatkezelésről 
szóló kimutatás tartalmazza az adatvédelmi biztosnak bejelentett térfigyelő rendszereket is, 
arról azonban nem tartalmaz információt, hogy egy-egy rendszeren belül hány kamera 
működik. E szerint a fővárosban a III-IX., a XI., XVIII., XIX., és XXII. kerületekben, míg a 
megyék tekintetében – Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék kivételével – a nagyobb 
városokban alkalmaznak (jelenleg megyénként 1–3 városban) terület-felügyeleti rendszert. 
A terület-felügyeleti rendszerek hazai tapasztalatainak megismerése érdekében 2004 őszén 
készítettek egy országos helyzet-értékelőt. A jelzett időszakra 54 térfigyelő rendszer 
telepítésére került sor az országban, 712 kamerával. Ebből a főváros területén 14 
rendőrkapitányság volt érintett 16 térfigyelő rendszer működtetésében, összesen 475 
kamerával. A felméréskor, azonban országosan nem működött (meghibásodás, költség- és 
karbantartáshiány, illetve egyéb hasonló okok miatt) 14 rendszer 129 kamerája. 
A kamerák száma azonban rohamosan nő. Már több mint 500 kamerával figyelik a főváros 
közterületeit, és az önkormányzatok évről évre bővítik a térfigyelő rendszereket.8 
A rendőrségi objektumokban elhelyezett diszpécser központok monitorjain keresztül 
nagyrészt szabadidős rendőrök felügyelik a rendszereket, illetve reagálják le a közterületen 
megvalósuló jogellenes cselekményeket. 
A 2004-es felmérés óta számos budapesti területet kameráztak be. Például a Budapest 
legnagyobb parkjának számító Városligetet. 
 

3. A közterületi kamerás térfigyelés jogi szabályozása, s annak adatvédelmi 
szempontú megközelítése 
 

A kamerás térfigyelésre alig vonatkoznak jogszabályok. Mindezidáig a jogalkotó nem 
tartotta elég fontos kérdésnek ahhoz, hogy e speciális területnek önálló jogi kereteket 
biztosítson. Nem túl cizellált tehát a magyar jogszabályi háttér, pedig a kamerás térfigyelés – 
legyen szó közterületi, magánterületi, nyilvános magánterületen, főleg munkahelyeken, oktatási 
intézményekben, vagy akár az Adatvédelmi Biztos Hivatalának épületében(!) folytatott 
megfigyelésről – az ember magánszférájába való komoly beavatkozásnak tekinthető. Már csak 
ezen okból is indokolt volna a terület önálló törvényben történő szabályozása. 
De amíg erre nem kerül sor, addig csak a jelenlegi szabályozást vehetjük górcső alá. 
                                                 
5 A http://cctv.lap.hu weboldalon több mint 500 céget találhatunk, amely különböző térfigyelő eszközök (CCTV-k, 
illetve megfigyelőközpontok stb.) sokaságát kínálja. Mindegyik személy- és vagyonbiztonságunkra hivatkozva 
próbálja megnyerni a vásárlókat. A www.cctvportal.hu oldalon pedig 36 világcég CCTV-katalógusát lehet elérni pdf 
formátumban. A Sony anyagát magyar nyelven is. Ebből megtudhatjuk, hogy a CCTV-k jelentősége évről évre nő, 
hogy „a Sony az iparág egyik legmeghatározóbb szereplőjeként folytatja azon termékek tökéletesítését és 
fejlesztését, melyek a már meglévő rendszerekben alkalmazhatóak, és amelyek az újabb teljes körű CCTV megoldás 
kidolgozása során segítséget jelenthetnek.” 
6 Földes Ádám (Társaság a Szabadságjogokért) szakdolgozata. Kamerás térfigyelés. 2004. Budapest, ELTE-ÁJK 
7 A válaszlevelet lásd az 1. számú függelékben. 
8 http://www.magyarorszag.hu/hirkozpont/hirek/rendvedelem/terfigyelo20050208.html 
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A hatályos magyar jogban a térfigyelő kamerák üzemeltetéséről a Rendőrségi törvény9, a 
Közterület-felügyeletről szóló törvény10, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 
Szakmai Kamaráról szóló törvény11, illetve a Sportról szóló törvény12 rendelkezik. A 
térfigyelők működtetésének feltételei eltérőek továbbá abból a szempontból, hogy a kamerákat 
magánterületen, közforgalom részére nyilvános magánterületen vagy közterületen helyezték-e 
el. 
Magánterületen – amennyiben a rendeltetésszerűen ott tartózkodók ehhez hozzájárulnak – a 
tulajdonos saját döntése alapján üzemeltethet figyelő berendezést, és a képet akár rögzítheti is. 
A személyiségi jogok tiszteletben tartása érdekében ebben az esetben is a magánterületre 
belépő emberek tudomására kell hozni, hogy ott felvételek készülnek. Az érintettek ennek 
tudatában dönthetnek úgy, hogy az adott magánterületre nem lépnek be. 
A nyilvános magánterületnek minősülő épületek (bevásárlóközpontok, pénzintézetek, 
üzlethelyiségek, benzinkutak) tulajdonosai, üzemeltetői szintén dönthetnek kamerák használata 
mellett. Ebben az esetben természetesen szintén tájékoztatni kell a figyelésről, illetve a képek 
rögzítéséről az adott területre, illetve épületbe belépőket. 
Közterületen, közintézményekben végzett képrögzítés esetén – a magánterületen történő rögzítéstől 
eltérően – nem szolgálhat az adatkezeléshez megfelelő jogalapként az, hogy az érintettek a 
képrögzítés ismeretében is megjelennek a figyelt területen, és ezzel a ráutaló magatartással 
hozzájárulnak az adataik kezeléséhez. Közterületen ugyanis senki sem kényszeríthető arra, 
hogy kamera esetén mégse jelenjen meg. 
Ebből következően a közterületen alkalmazott térfigyelő rendszerekkel végzett képrögzítéshez 
törvényi felhatalmazásra van szükség, hiszen valamennyi, ott véletlenszerűen megjelenő 
embertől a gyakorlatban nem lehet kifejezett és előzetes hozzájárulást kérni a személyes adatok 
kezeléséhez. A közterületen közbiztonsági célból elhelyezett és az adott területen 
véletlenszerűen megjelenő emberek folyamatos figyelésére és a megfigyelt képek rögzítésére 
alkalmas terület-felügyeleti rendszerek működtetésére jelenleg a rendőrségi törvény ad 
felhatalmazást.13 

A közterületi rendőrségi kamerás térfigyelés szabályozása 3 fő pilléren nyugszik: az 
Alkotmányon, a Rendőrségi törvényen, valamint egy az állampolgárok számára nem nyilvános 
ORFK-intézkedésen14. Mindemellett természetszerűleg a Személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban Avtv. vagy 
Adatvédelmi törvény) is ide kívánkozik, melynek kapcsolódó szabályait folyamatosan, a többi 
jogforrás vonatkozásában mutatom be, illetve a Ptk.-nak is vannak vonatkozó előírásai. Ez 
utóbbi szerint a személyhez fűződő jogok megsértését jelenti a más képmásával vagy 
hangfelvételével kapcsolatos bármiféle visszaélés. Képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra 
hozatalához – a nyilvános közszereplés kivételével – az érintett személy hozzájárulása 
szükséges. Az eltűnt, valamint a súlyos bűncselekmény miatt büntető eljárás alatt álló 
személyről készült képmást (hangfelvételt) nyomós közérdekből vagy méltánylást érdemlő 
magánérdekből a hatóság engedélyével szabad felhasználni.15 

 

                                                 
9 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 
10 1999. évi LXIII. törvény a Közterület-felügyeletről 
11 1998. évi IV. törvény a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról 
12 2004. évi I. törvény a Sportról 
13 http://www.magyarorszag.hu/hirkozpont/hirek/rendvedelem/terfigyelo20050208.html 
14 38/2001. (X. 8.) ORFK-intézkedés 
15 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 80. § (1)-(3) bekezdés 
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3.1. A Magyar Köztársaság Alkotmánya16 
 

Mint minden területnél, itt is első helyen alkotmányunkat kell vizsgálni. Mind a 
privacy szempontú, mind az adatvédelmi szempontú elemzés tekintetében az Alkotmány 59. § 
(1) bekezdésére kell utalnom, mely megállapítja, hogy a Magyar Köztársaságban mindenkit 
megillet a jóhírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes 
adatok védelméhez való jog. 
Bár ez a szakasz, mint ahogy az a privacy meghatározásaiból is kiderül17, nem teljesen azonos 
annak fogalmával, mégis talán legközelebb áll a privacy-hez. Így azt mondhatjuk, hogy ezen 
szakasz mindenképpen a felsorolás élére kívánkozik. Meg kell továbbá jegyezni, hogy az 
Alkotmánybíróság a fenti szakaszt információs önrendelkezési jogként határozta meg, 
kiemelve ezzel, hogy azt nem hagyományos védelmi jogként kezeli. 
David Banisar privacy meghatározása szerint18 a privacy az emberi méltósághoz való jog 
alapja. Még, ha a privacy-nek az emberi méltósághoz való viszonya nem is ilyen egyértelmű, az 
mindenestre figyelemre méltó, hogy az Alkotmánybíróság az emberi méltósághoz való jogot19 
az ún. „általános személyiségi jog” egyik megfogalmazásaként definiálta, amely mint a testület 
megállapította: anyajog, vagyis olyan szubszidiárius alapjog, amelyet mind az 
Alkotmánybíróság, mind a bíróságok minden esetben felhívhatnak az egyén autonómiájának 
védelmére, ha az adott tényállásra konkrét nevesített alapjogok egyike sem alkalmazható. Az 
általános személyiségi jog egyes aspektusai: a személyiség szabad kibontakozása, az 
önrendelkezés szabadsága, az általános cselekvési szabadság, illetve a magánszférához való 
jog.20 
Megállapítható tehát, hogy a magyar alkotmányos rendszerben is kezd kirajzolódni, hogy a 
privacy létező alapjog, amely az emberi méltósághoz való jog és az információs önrendelkezési 
jog eredőjeként határozható meg. Elégségesnek azonban semmiképpen sem nevezhetjük a 
kiforrottságnak ezt a szintjét. Megpróbáltam összegyűjteni, s a IV.1. fejezetben röviden 
bemutatni, hogy milyen meghatározások születtek eddig a privacy fogalmát illetően. 
 
3.2. Rendőrségi törvény21 
 

A Rendőrségi törvény sem szentel túlzottan nagy figyelmet a kamerás térfigyelés 
szabályozásának. Mindössze egy paragrafus, s annak is csak két bekezdése rendelkezik róla 
„kép- és hangfelvétel készítése” cím alatt. 

42. § (1) A Rendőrség a rendőri intézkedéssel összefüggésben az intézkedéssel érintett személyről, a 
környezetről, illetőleg a rendőri intézkedés szempontjából lényeges körülményről, tárgyról kép- és 
hangfelvételt készíthet. A Rendőrség közterületen, közbiztonsági célból képfelvevőt 
helyezhet el olyan módon, hogy annak jelenléte az állampolgárok számára nyilvánvalóan észlelhető 
legyen. A felszerelt képfelvevő elhelyezéséről, működtetéséről tájékoztatni kell a lakosságot. A Rendőrség 
által készített kép- és hangfelvételek, illetőleg az abban szereplő személyes adatok csak az esemény 
helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt kezdeményezett eljárás során, valamint 
körözött személy azonosítása céljából használhatók fel. 

                                                 
16 1949. évi XX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmánya 
17 A privacy fogalmának meghatározására tett kísérleteket lásd a IV.1. fejezetben. 
18 A David Banisar által alkotott privacy-fogalmat lásd a 134. oldalon. 
19 A Magyar Köztársaság Alkotmánya 54. § (1) bekezdés 
20 8/1990. (IV. 23.) AB határozat 
21 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 
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(2) Ha az esemény helyszínén kép- és hangfelvételen rögzített cselekmény miatt büntető- vagy 
szabálysértési eljárás nem indult, továbbá, ha az abban levő adatok nem képeznek maradandó értéket, 
a kép- és hangfelvételt legkésőbb az esemény időpontjától számított hat hónap elteltével meg kell 
semmisíteni. 

 
Az előbbi megoldás szerint a törvényben azonos paragrafusban kerülnek szabályozásra a 
rendőri intézkedéssel összefüggésben készített és a közterületi-közbiztonsági képfelvevő 
rendszer által készített felvételekre vonatkozó rendelkezések. Az idézett két szakasz 
terminológiája sem egyértelmű. Az (1) bekezdésben „rendőri intézkedés”-ről, illetve az 
intézkedés során készített felvételekről rendelkezik a jogszabály. Ugyanezen bekezdésben a 
törvény a térfigyelő rendszerek kategóriáját szabályozó közterületi-közbiztonsági 
képfelvevőről, majd – még mindig az (1) bekezdésben – már „esemény”-ről rendelkezik. 
A (2) bekezdés megint csak az „esemény” kifejezést használja, a jogszabály szövege alapján így 
arra a következtetésre juthatunk, hogy a felvett kép- és hangfelvételekre vonatkozó tárolási, 
felhasználási és megsemmisítési szabályok azonos módon vonatkoznak a rendőri intézkedés 
során készített, és a közterületet állandóan figyelő képfelvevők felvételeire. A két, egymástól 
jelentősen különböző módon készített felvételfajta azonos módon történő szabályozása erősen 
vitatható, hiszen az első esetben a felvétel készítése feltételez valamilyen rendőri intézkedést, 
és a felvételek tárolásához számos esetben fűződhet jogos érdek: a törvényben írt egyik 
esetben bűncselekmény vagy szabálysértés miatt kezdeményezett eljárásokhoz van szükség a 
felvételekre, de könnyen elképzelhető az is, hogy a rendőri intézkedés jogszerűségének 
utólagos vizsgálatához van szükség azokra. 
A közbiztonsági célból felszerelt képfelvevők által rögzített felvételek esetében azonban más a 
helyzet. A nap 24 órájában a felvételekre bárki rákerülhet pusztán amiatt, hogy a kamerák által 
„felügyelt” közterületen tartózkodik. Tekintettel arra, hogy az ilyen képfelvevők telepítésének 
deklarált célja a közterületek közbiztonságának javítása, az efféle rendszerek működtetésének 
elfogadható módja az, ha a kamerák által közvetített képet a rendőrség erre felhatalmazott 
munkatársai figyelik, és bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén intézkednek. 

Indokolt lehet, hogy a rögzített felvételek ne kerüljenek automatikusan megsemmisítésre, 
azonban nehéz magyarázatot találni arra a rendelkezésre, amely szerint ha az esemény 
helyszínén kép- és hangfelvételen rögzített cselekmény miatt büntető- vagy szabálysértési 
eljárás nem indult, továbbá, ha az abban levő adatok nem képeznek maradandó értéket, a kép- 
és hangfelvételt legkésőbb az esemény időpontjától számított hat hónap elteltével kell 
megsemmisíteni. A hat hónapos tárolási határidő egy alapjogot érintő beavatkozás esetén 
mindenképpen indokolatlanul hosszú. Főleg, hogy magából a törvényből derül ki, ezen adatok 
tárolása céltalanul történik, hiszen azokat sem szabálysértési-, sem büntető eljárásban nem 
használják fel.22 
A hat hónapos tárolási idő indokolatlanul hosszú a rendőri intézkedésről készített felvételek 
esetében is. Amennyiben a felvételekre szükség van – mert például azokon valamilyen 
bűncselekmény bizonyítékai találhatók –, a megsemmisítésre úgysem a hat hónapos határidő 
vonatkozik, nincs tehát indok arra, hogy a szükségtelen felvételeket a rendőrség egyfajta 
„adatbázisként” fél évig őrizze.23 

                                                 
22 Dénes Balázs: Adatvédelemmel összefüggő kérdések a rendőrségi törvényben. 119-123. o. In: Védett adataink. 
2003. A kötet nyomtatásban csak angol nyelven jelent meg, melynek címe: Data protection in Hungary (Data 
protection and the police act). Kiadta a Hungarian Civil Liberties Union (Társaság a Szabadságjogokért). Budapest, 
2003. 
23 A készletező jellegű adatgyűjtés alkotmányellenességét az Alkotmánybíróság is kimondta a 15/1991. (IV. 13.) AB 
határozatban. 
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Szintén a kép- és hangfelvételekkel kapcsolatos probléma az idézett szakasz (2) bekezdésben 
írt „maradandó érték” megfogalmazás is. Ez – adódóan az egységes szabályozásból – 
ismételten mind a térfigyelő, mind az intézkedés rögzítése során készült felvételekre 
vonatkozó megfogalmazás. Ezek szerint, ha a felvételek „maradandó értéket” képviselnek, a 
felvételeket nem lehet törölni. A 38/2001. számú ORFK-intézkedés szerint azt, hogy mi 
minősül maradandó értéknek, a Közokiratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári 
anyagvédelemről szóló 1995. évi LXVI. törvény határozza meg. Ezen törvény 3. §-ának j) 
pontja alapján maradandó értékű irat: a gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi, 
nemzetbiztonsági, tudományos, művelődési, műszaki vagy egyéb szempontból jelentős, a 
történelmi múlt kutatásához, megismeréséhez, megértéséhez, illetőleg a közfeladatok 
folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, más 
forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető adatot tartalmazó irat. 
A tág és bizonytalan megfogalmazás azonban nem fogadható el. Ki jogosult dönteni arról, 
hogy mitől számít valamely, a felvételeken szereplő esemény vagy részlet „maradandó 
értékűnek”, azaz mikor felel meg a fenti definíció valamely elemének? Például: mikor lehet azt 
mondani, hogy egy felvétel „a közfeladatok folyamatos ellátásához nélkülözhetetlen”? 
Határozatlan jogi fogalmak alapjogokat korlátozó beavatkozások esetén elfogadhatatlanok. A 
rendőrség gyakorlatilag diszkrecionális jogkört élvez e kérdésben. 
Kérdéses az is, hogy milyen módon képes a rendőrség az (1) bekezdésben említett, körözött 
személy azonosításának feladatát elvégezni az adatvédelemre vonatkozó alkotmányos normák 
betartásával. A törvény jelenlegi megfogalmazása olyan tág, hogy a Rendőrségi törvény 
értelmében nem lenne akadálya akár annak sem, hogy a rendőrség a térfigyelő rendszerek által 
rögzített felvételeket egy arcfelismerő rendszerrel összekapcsolva azt vizsgálja, hogy kik 
jelennek meg adott időpontban a közterületeken.24 
Mindenképpen szükséges lenne tehát egymástól elkülönülten rendezni a rendőri intézkedés 
során, illetve a közterületen elhelyezett térfigyelő kamerák által felvett képfelvételek 
felhasználásának, tárolásának és megsemmisítésének szabályozását. 
A jogszabály előírja azt is, hogy a közterületen elhelyezett képfelvevőket úgy kell elhelyezni, 
hogy azok jelenléte az állampolgárok számára nyilvánvaló legyen, a képfelvevők 
működtetéséről, elhelyezéséről pedig tájékoztatni kell a lakosságot. Kérdés, hogy ezek a 
feltételek milyen mértékben teljesülnek a gyakorlatban.25 A kívánatos állapot az lenne, ha 

                                                 
24 Az arcfelismerő rendszerek mára csendben mindennapossá váltak. A US Army Research Laboratory jelenleg a 
FaceIt nevű arcfelismerő programot tartja a legjobbnak. A program forgalmazója a Visionics pedig büszkén 
hangoztatja, hogy a szoftver több mint 99%-os hatásfokkal dolgozik. Ugyanakkor a Palm Beach International 
Airporton egy hónapon keresztül figyelték, hogy a FaceIt a 250 alkalmazott közül hányszor képes, illetve nem képes 
kiszűrni a 15 kiválasztottat. A felmérés eredménye szerint a FaceIt az esetek 47%-ában tudta helyesen azonosítani a 
kiválasztott repülőtéri alkalmazottakat. Azaz minden második esetben tévedett. Érdemes belegondolni, hogy hány 
embert hurcolhatnak meg a rendszer tévedése miatt, mondjuk, amikor nem engedik egy repülőgépre felszállni, mert 
a rendszer terroristának véli. 
Arcfelismerő rendszert működtet jelenleg az Egyesült Államok bevándorlási hivatala (US Immigration and 
Naturalisation Service) a mexikói határon keresztül az USA-ba érkező illegális bevándorlók kiszűrésére; az izraeli 
hadsereg a gázai övezetben; Izland Keflavik nevű repülőtere az ismert terroristák ellen; a dél-wales-i rendőrség 
(South Wales Police) a futballhuligánok azonosítására; a mexikói kormány a 2000-es választásokon arcfelismerő 
rendszerrel szerelt kamerákkal próbálta meg biztosítani, hogy senki ne adhassa le kétszer a szavazatát; de 
alkalmazzák már a technológiát az Atlantic City-ben található Trump Marina kaszinóban; sőt a Borders Group Inc. 
könyvhálózat két londoni könyvesboltját is arcfelismerő rendszerrel kívánta bekamerázni a tolvajok elleni védelem 
jegyében, de az óriási felháborodás miatt végül elállt tőle. 
Hangsúlyozandó továbbá, hogy mindez 2001. szeptember 11-e előtt történt. A World Trade Centert ért támadást 
követően több tucat repülőtéren kezdték használni az arcfelismerő rendszereket, s további mintegy száz reptéren 
tervezték/tervezik bevezetését. (Az adatok Galántai Zoltán: E-privacy olvasókönyv című könyvéből származnak. 
2003. Arisztotelész Kiadó.) 
25 Erre vonatkozóan lásd a 2. számú függeléket. 
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valaki egy adott területen járva különösebb ilyen irányú érdeklődés nélkül is nagy 
valószínűséggel értesülne a kamerák létéről – például a képfelvevőkre figyelmeztető 
tájékoztató táblák révén. 
 
3.3. 38/2001. ORFK-intézkedés 
 
 A már többször hivatkozott ORFK-intézkedés a „Rendőrség által közterületen működtetett 
térfigyelő rendszerek működtetésének szabályairól” címet viseli. Célja, hogy a rendőrség által 
közterületen elhelyezett térfigyelő rendszerek törvényes – az adatvédelmi követelményeknek is 
megfelelő – működtetését biztosítsa. 

Az intézkedés szerkezetileg öt fő részből áll: 

   3.3.1. Általános rendelkezések 
 
Az általános rendelkezések rögzítik az intézkedés hatályát. Eszerint az kiterjed a rendőrség 
azon központi, területi és helyi szerveire, amelyek az Rtv. 42. §-a alapján közterületen 
elhelyezett térfigyelő rendszert működtetnek. 
A térfigyelő rendszerek üzembe helyezéséről a lakosságot tájékoztatni kell. 
Tilos a térfigyelő kamerák rejtett működtetése, azokat úgy kell elhelyezni, hogy a működésük a 
megfigyelt területen jelenlévő állampolgárok számára nyilvánvalóan észlelhető legyen. A 
kamerák észlelhetősége érdekében a működtető szerv helyezzen el a megfigyelt területeken 
figyelemfelhívó táblákat.26 

3.3.2. A közvetített képek figyelése 
 
Az intézkedés 4. pontjából megtudhatjuk, hogy a rendőrség szervei vezetőjének feladata, hogy 
gondoskodjon a képek folyamatos figyeléséről. Az 5. pont szerint a képeket figyelő személy 
csak a rendőrség hivatásos állományú tagja, vagy olyan volt tagja lehet, aki már nyugállományú. 
A 6. pont szerint a térfigyelő rendszert működtető szerv vezetőjének gondoskodnia kell a 
figyelő személyzetnek a feladat ellátáshoz szükséges mértékű oktatásáról, különös tekintettel az 
irányadó adatvédelmi- és személyiségi jogi jogszabályokra. Rendőreinknek tehát tanfolyamon 
kell részt venniük, hogy a megfigyelőközpontban láthassanak el szolgálatot. 
Véleményem szerint ezen szabályok összhangban vannak mind az Adatvédelmi törvénnyel, 
mind pedig az egyéb alkotmányos követelményekkel. 

3.3.3. A közvetített képek rögzítése és kezelése 
 

A 3. rész két alcímből áll. Az első „A közvetített képek rögzítésének szabályai” (7-9. pont), míg a 
második „A felvételek kezelésével kapcsolatos dokumentációs és nyilvántartási szabályok” (10-14. pont) 
címet viseli. 
 
A 7.pont a következő felhatalmazást adja: 
„A térfigyelő rendszerek által közvetített képeket a működtető rendőri szervek folyamatosan rögzíthetik.” 
Azaz nem kell, hogy büntető- vagy szabálysértési eljárás alapjául szolgáló cselekményt észleljen 
a megfigyelést végző személy. Bármikor rögzítheti akár folyamatosan is a beérkező képeket – 
legalábbis az intézkedés szerint. Az Adatvédelmi törvény az értelmező rendelkezések között 
akként rendelkezik, hogy személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy 
azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az 

                                                 
26 Ezen pontok gyakorlati megvalósulására vonatkozóan ismételten javaslom a 2. számú függelék megtekintését. 
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adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés 
során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy 
különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt  
– közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, 
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani 
lehet. 
Az adatkezelés fogalmát az Avtv. 2004. január 1-je óta úgy határozza meg, hogy az az 
alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek 
összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 
felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, 
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának 
megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-
minta, íriszkép) rögzítése is. 
Mindezek alapján egyértelmű, hogy a személyes adatok körébe tartozik az egyes személyekről 
készített képfelvétel is. Amennyiben azonban személyes adatokról, illetve azok kezeléséről 
beszélünk, meg kell vizsgálnunk, hogy vajon megfelel -e az adatkezelés a rá vonatkozó 
törvényi kritériumoknak, kiváltképp a célhozkötöttség követelményének. Ha ugyanis ezen elv 
érvényesülését vizsgáljuk, azt gondolom, komoly aggályainknak adhatunk hangot. Az Rtv. 1.§ 
(1) bekezdésének értelmében a Magyar Köztársaság Rendőrségének feladata a közbiztonság és 
a belső rend védelme. Elegendő -e csupán ez a felhatalmazás, azaz a közbiztonság védelme – 
mint a rendőrség kötelezettsége és feladata – ahhoz, hogy a személyes adatok védelméhez 
fűződő alkotmányos jogainkat korlátozzák? Nem túl tág és általános ez a felhatalmazás? A 
válasz azt gondolom, egyértelmű: egy jogállamban a rendőrségnek is jogállami módon kell 
mindenkor eljárnia. A cél nem szentesítheti az eszközt! 

3.3.4. A térfigyelő rendszer központi kezelési helyiségébe történő belépés és 
tartózkodás szabályai 
 
A negyedik rész (15-17. pont) a térfigyelő rendszer központi kezelési helyiségébe történő 
belépés és tartózkodás szabályait tartalmazza. Eszerint a térfigyelő rendszer központi 
helyiségébe csak az ott szolgálatot ellátó állomány, az ellenőrzésre jogosult vezetői állomány, a 
rendszergazda, az érintett rendőri szervnél a térfigyelő rendszer működtetésének szabályait 
tartalmazó belső normában meghatározott személyek, valamint az adatvédelmi biztos és 
munkatársai léphetnek be és tartózkodhatnak. Ezen személyeken kívül más a térfigyelő 
rendszer központi kezelési helyiségébe csak a rendszert működtető rendőri szerv vezetőjének 
előzetes engedélyével léphet be, illetve tartózkodhat. 
A térfigyelő rendszer központi kezelési helyiségébe belépő, ott szolgálatot teljesítő 
személyekről szolgálati naplót kell vezetni. 

3.3.5 Záró rendelkezések 
 

Az ORFK-intézkedés záró rendelkezései néhány technikai jellegű szabályt tartalmaznak a 18-
21. pontban. 
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3.4. Az adatvédelmi biztos jogértelmezése 
 

Az adatvédelmi biztos 2000-ben, a hozzá érkezett nagyszámú beadvány, illetve 
telefonos panasz kapcsán, adatvédelmi biztosi ajánlásban27 foglalta össze a kamerás 
megfigyelés különböző fajtáival kapcsolatos álláspontját. A panaszosok arról számoltak be, 
hogy a lakó- és munkahelyeken, a kereskedelmi és vendéglátó egységekben, a 
pénzintézetekben észlelhetően vagy rejtetten kamerák, videó megfigyelő rendszerek, zártláncú 
TV berendezések, fényképezőgépek működnek, vagy ilyen berendezéseket terveznek 
felszerelni. Gazdasági társaságok ugyancsak érdeklődtek a biztosnál az iránt, hogy a 
képfelvevő, -rögzítő berendezések felszerelése, működtetése során milyen adatvédelmi 
követelményeket kell figyelembe venniük. 
A beadványokban megfogalmazottakra „az adatvédelmi törvény vonatkozó előírásai alapján, 
és a hasonló ügyekben korábban kialakított álláspontja felhasználásával” válaszolt a biztos, aki 
ekkor Majtényi László volt. 
A beadványok, jelzések – mint ahogy a biztos megállapította – arra utalnak, hogy a képfelvevő, 
-rögzítő berendezések mind szélesebb körű elterjedése közvetlenül veszélyezteti a polgárok 
személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, ezért indokolt – a vizsgálatok tapasztalataira és 
a korábbi állásfoglalásokra is figyelemmel – az ilyen berendezések jogszerű működtetésének 
körülményeit, feltételeit, valamint az üzemeltetők és az érintettek jogait és kötelességeit 
adatvédelmi biztosi ajánlásban összegezni. 
Az adatvédelmi ombud korábban úgy foglalt állást, hogy a rendőrség által közterületen  
– közbiztonsági célból – működtetett, megfigyelő feladatot ellátó videókamera-rendszereket 
úgy kell kiépíteni, hogy a kamerák az állampolgárok számára nyilvánvalóan észlelhetők 
legyenek, továbbá a felszerelt kamerák elhelyezéséről, működtetéséről tájékoztatni kell a 
lakosságot. A kamerák által közvetített képet rögzíteni csak olyan eseménnyel összefüggésben 
szabad, amelyre törvény felhatalmazást ad. Nem jelenti a személyes adatok védelmének 
sérelmét, ha a cselekmény előkészületének, illetőleg elkövetésének bizonyítására olyan 
technikai megoldást alkalmaznak, mely lehetővé teszi a felvétel elindítását megelőző ésszerűen 
rövid időtartam eseményeinek rögzítését. Az ezt biztosító – ismétlődően vagy folyamatosan – 
automatikusan törölt felvétel készítése ebben az esetben nem minősül adatrögzítésnek.28 
Azaz az adatvédelmi biztos álláspontja szerint, amennyiben nem nézik meg a rögzített 
felvételeket, s azok egy bizonyos „ésszerűen rövid időtartam” után automatikusan törlődnek, úgy 
kell tekinteni, mintha nem történne adatrögzítés, személyes adatok kezelése. 
Ez az Avtv. és az Rtv. szabályainak olyan kiterjesztő értelmezése, amely a személyes adatok 
őréül állított adatvédelmi biztostól mindenképpen meglepő álláspont.29 
Az adatvédelmi ombudsman ezenkívül lefektette azt is, hogy szektoriális törvényi előírás 
hiányában30 a képfelvétellel megvalósuló adatkezelésről, az adatvédelmi követelményeknek 

                                                 
27 A megfigyelés, adatgyűjtés céljából üzemeltetett képfelvevő, -rögzítő berendezésekkel kapcsolatos adatvédelmi 
biztosi ajánlás. (2000. december 20.) 
Elérhetősége az interneten: http://abiweb.obh.hu/abi/index.php?iid=9278&menu=-1 
28 41/A/1996 számú adatvédelmi biztosi ajánlás 
29 Az írásos beadványok, a szóbeli panaszok arra utaltak, illetve a vizsgálatok azt tárták fel, hogy a képfelvevő, 
rögzítő berendezések különféle – az érintettek által ismert, vagy feltételezett – céllal működnek. Így vannak olyan 
berendezések, rendszerek, amelyek az üzemeltetők szándéka szerint: a személy- és vagyonvédelmet; a 
bűnmegelőzést, a bűnüldözést, a közbiztonság fenntartását; egyes munkafolyamatok, eljárási cselekmények 
ellenőrzését, dokumentálását (például a közlekedési forgalom, vagy tárgyalások, ülések figyelemmel kisérését); a 
munka- és balesetvédelmet (például a mozgólépcső forgalmának figyelését); a munkafegyelem, a munkaintenzitás 
ellenőrzését (például egy intézménybe történő ki- és beléptetés, a munkaközi szünet betartásának ellenőrzését) 
szolgálják. A biztos korábbi ajánlásaiban állást foglalt a munkahelyi, vagyonvédelmi célú kamerázások kapcsán is 
(461/A/1998, illetve 388/K/1999). 
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csak azok a képfelvevő, -rögzítő berendezések felelnek meg, amelyeket úgy működtetnek, 
hogy az érintetteket (például látogatókat, ügyfeleket, vendégeket, dolgozókat, az adott 
területen megjelenő más személyeket) tájékoztatják a képfelvevő rendszer működéséről, és az 
adatkezelő arról is tájékoztatást ad, hogy a rögzítésre mikor kerül sor, az milyen célt szolgál, és 
a felvételeket hol és meddig őrzik. 
Az érintett személyek a képfelvétel rögzítéséhez nyilatkozattal (írásban vagy szóban), vagy 
ráutaló magatartással (például a kamerával megfigyelt területen való megjelenéssel) 
hozzájárulhatnak. 
Képfelvétel rögzítése esetében az érintett személyek gyakorolhatják az adatkezeléssel 
összefüggésben őket megillető jogaikat. 
A felvételt készítő és az érintett személy azonos információs helyzetét biztosítják, azaz jogvita 
esetén a felvételt az érintett személy is felhasználhatja. 
Továbbá felhívta a megfigyelésre, adatgyűjtésre irányuló képfelvevő, rögzítő berendezéseket 
üzemeltető személyek, és szervezetek vezetőinek figyelmét arra, hogy: 
A személyiségi jogok sérelmét jelenti, ha – törvényi felhatalmazás nélkül – rejtetten 
működtetnek ilyen berendezéseket. 
Törvény eltérő rendelkezésének, illetve az érintettek hozzájárulásának hiányában közterületen, 
közintézményben (hivatali időben), nyilvános magánterületen (a hivatalos nyitva tartás ideje 
alatt) csak megfigyelést végző képfelvevő, illetve személyazonosításra alkalmatlan képeket 
rögzítő berendezések üzemeltethetők; a megfigyelés tényéről és módjáról tájékoztatni kell az 
érintetteket. 

Nyilvános magánterületen, illetve magánterületen csak abban az esetben rögzíthetők a 
berendezések által közvetített, személyazonosításra alkalmas képek, ha – a rögzítés céljának, 
módjának, a felvételek tárolási idejének és helyének, valamint az adatkezelő szervezet 
ismeretében – az érintettek egyértelműen hozzájárultak, illetve hozzájárulhatnak személyes 
adataik kezeléséhez. 
Amennyiben – törvényi felhatalmazás hiányában – olyan közterületen, vagy nyilvános 
magánterületen történik képrögzítéses megfigyelés, amelyet a személyes adataik kezeléséhez 
hozzájárulni nem szándékozók is kénytelenek felkeresni, vagy ott megjelenni, akkor lehetővé 
kell tenni, hogy az érintettek kérésére a rájuk vonatkozó felvételeket soron kívül töröljék. 

Magánterületen – elsősorban biztonsági, vagyonvédelmi célból – a felvételek rögzíthetők, ha 
ott a felvétel készítésének idején a kamerát üzemeltető személyen, vagy megbízottjain kívül 
más jogszerűen nem tartózkodhat. 

A rögzített képek tárolási idejét (a törlési határidőt) úgy kell megválasztani, hogy a felvételek 
megőrzésére csak addig kerüljön sor, ameddig arra a – berendezést működtető szervezet által – 
meghatározott cél megvalósulásához feltétlenül szükség van; az érintettek jogainak 
érvényesítése érdekében – kifejezett kérésükre – az adatkezelés eredeti céljához szükségesnél 
hosszabb törlési határidő is megállapítható. 

Az érintettek jogainak érvényesítése érdekében lehetővé kell tenni, hogy – a korábbi 
hozzájárulására tekintet nélkül – bárki kérhesse a személyével összefüggő felvételek törlését. 

A felvételek felhasználására (ideértve a más szervek, vagy személyek részére történő 
továbbítást, nyilvánosságra hozatalt) csak törvényben meghatározott esetekben, vagy az 
érintettek hozzájárulása esetén van lehetőség. 

                                                                                                                                        
30 A rendőrség által üzemeltett térfigyelő kamerákkal kapcsolatban természetesen a Rendőrségi törvény ilyen 
szektoriális szabályozásnak számít. 
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A felvételeket készítő rendszerek üzemeltetését (mint adatkezelést) az Avtv. 28. §-a alapján be 
kell jelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba. A munkaviszonyban, ügyfélkapcsolatban állók 
képi úton rögzített személyes adatainak kezelését – mivel azok túlterjednek az adott 
jogviszonnyal összefüggésben törvényesen kezelhető adatok körén, illetőleg a berendezéseket 
általában nem a munkáltatók, a szolgáltatók kezelik – ugyancsak be kell jelenteni. 
 
 
4. Kísérletek a privacy tartalmának meghatározására 

 

4.1. A privacy fogalma 
 

Az adatvédelmi jogintézmények előzményének az általános személyiségi jog és a 
nevesített személyiségi jogok tekinthetők, melyek elsősorban polgári jogi eredetűek. A 
magánszférához való jog mint alkotmányosan védett jog első megfogalmazása Samuel Warren 
és Louis Brandeis nevéhez köthető. Az emberi személyiség védelmét, a magánélet 
sérthetetlenségét és a cselekvési autonómiát az amerikai jogban a magánszférához való jog 
(right of privacy) biztosítja. Ez a jog nem az alkotmányban található, hanem – a common law-
hagyományokból és tudományos elméletekből építkezve – a Legfelső Bíróság fogalmazta meg: 
„Az az elv, hogy az egyének személye és tulajdona teljes védelmet élvez, egy idős a common law-val.”31 
Ahhoz, hogy a kamerák ellenzőit megérthessük, tisztáznunk kell, hogy mi is az a privacy, 
melynek védelmét ’oly markánsan képviselik a jogi liberálisok. 
A privacy fogalmával sok gond van. Nemcsak, hogy nem sikerült magyarítani, de a jelentését is 
nehéz megragadni. Amikor megpróbáltam utánajárni, hogy vajon mi is az a privacy, először 
egy szótárt hívtam segítségül. A ’Szótár V7’ nevű CD alapú számítógépes angol-magyar 
nagyszótár a privacy kifejezéshez a következő magyar megfelelőket társítja: egyedüllét, 
elvonultság, lakáson belüli egyéni elkülönülés, magánélet, magány, magányosság, titok, 
titoktartás, visszavonultság. Ezek a szavak, még ha egyenként nem is fejezik ki pontosan a 
privacy tartalmát, együttesen már jól körülírják azt. 
Ezt követően az interneten kezdtem keresésbe. A wikipedia honlapján először a magyar 
részben32 kerestem, de a program nem talált rá erre a kifejezésre.33 Majd a német nyelvű 
változattal34 (Privatheit) próbálkoztam. Itt sem talált a program érdemben semmit. Végül az 
angol nyelvű változat35 meghozta a várt sikert, s a következőket tudhattam meg: 
A privacy az egyes egyének, illetve csoportok joga arra, hogy megőrizzék életüket és 
magánügyeiket a nyilvánosságtól, és hogy kontrollálhassák a róluk szóló információk 
áramlását. A privacy összefügg a névtelenséggel/ismeretlenséggel, jóllehet gyakran leginkább 
azok az emberek értékelik, akik közismertek. A jog a kormányzat, a szervezetek és az egyének 
szankcionálatlan privacy-sértéseivel szemben számos ország jogrendszerének része. 

Tovább keresve a Társaság a Szabadságjogokért nevű jogvédő szervezet honlapján36 a privacy 
fogalmára a következő meghatározásokat találtam: 

                                                 
31 Tóth Gábor Attila: Az emberi méltósághoz való jog és az élethez való jog. In: Halmai Gábor – Tóth Gábor Attila (szerk.): 
Emberi jogok. 2003. Osiris, 269-270. o. 
32 http://hu.wikipedia.org/wiki/Kezd%C5%91lap 
33 Ami –valljuk be– annyira nem is meglepő, hiszen a wikipedia magyar változatában alig több, mint 42000 szócikk 
található, míg az angol változat közel 1,5 millió szócikknél tartott ezen sorok írásakor. 
34 http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite 
35 http://en.wikipedia.org/wiki/Privacy 
36 http://www.tasz.hu/index.php?op=contentlist2&catalog_id=539 
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„Az az alapvető szabadság, hogy az egyén életét ne határozza meg teljes egészében az egyre progresszívebben 
szabályozó állam.” (Jeb Rubenfeld) 
 
„Mindannyiunk vágya egy fizikai tér után, ahol szabadok lehetünk attól, hogy megzavarjanak, a 
betolakodástól, hogy zavarba hozzanak, vagy felelősségre vonjanak és kísérlet arra, hogy a ránk vonatkozó 
személyes információk felfedésének idejét és módját ellenőrzésünk alatt tartsuk” (Robert Ellis Smith a 
Privacy Journal szerkesztője) 
 
„Az emberi személyiség érdeke, védi a személyiség sérthetetlenségét, az egyén függetlenségét, méltóságát és 
integritását.” (Edward Bloustein) 
 
„A „privacy”-nek három eleme van: titkosság, anonimitás és magányosság. Ez egy állapot, mely elveszíthető 
vagy az ebben az állapotban lévő személy döntése szerint vagy más személy cselekedete miatt.” (Ruth 
Gavison) 
 
„Bár sehol nem találunk teljesen kielégítő törvényben leírt változatot a privacy meghatározására mégis talán a 
következőképp definiálható a „privacy”: Az egyén joga, hogy megvédjék – direkt fizikai eszközökkel vagy 
információk közzétételével történő – az ő vagy a családja magánéletébe vagy magánügyeibe való 
betolakodástól.” (Egyesült Királyság, Calcutt Committee) 
 
„Egy szabad és demokratikus társadalom megkívánja, hogy az egyének autonómiáját tiszteljék és 
korlátozzák mind az állami, mind a magán szervezeteket ezen autonómiába való behatolását… A „privacy” 
egy alapvető érték, mely alátámasztja az emberi méltóságot és más olyan alapvető értékeket, mint az egyesülés 
szabadsága és a szólásszabadság… A privacy egy alapvető emberi jog és minden személy indokolt elvárása.” 
(az ausztrál Privacy Charter preambuluma) 
 
David Banisar, a Privacy International igazgató-helyettese szerint a privacy, azaz a magánélet, a 
magántitok és a személyes adatok védelme alapvető emberi jog, amely egyben több más értékünknek – így az 
emberi méltósághoz fűződő jognak vagy a gyülekezési és szólásszabadságnak – is alapja.37 
A privacy tehát elsődlegesen az ember magánvilágának védelmét jelenti, amelybe – többek 
között – beletartozik a háborítatlan magán- és családi élet védelme, a fizikai és lelki integritás 
biztosítása, a becsület és a jóhírnév védelme, mentesség a magánélet tényeinek feltárásától, a 
személyes identitás védelme, a megfigyeléstől való mentesség, a levelezés és a szóbeli közlések 
védelme.38 
Ugyanakkor a privacy fogalma nem foglalható egy strict, állandó definícióba, a változó korok 
változó kihívásaival maga is alakul. Elég, ha a technika rohamos fejlődésével megjelenő egyre 
újabb kihívásokra utalunk, úgy mint az óriási adatbázisokat könnyedén „elnyelő” modern 
számítógépek, amelyek lehetővé teszik, hogy adatok millióit rendszerezzük tetszés szerint egy-
egy gombnyomással, vagy a  biometrikus azonosítók rögzítésének egyre kifinomultabb 
módozatai. 
Mindezekből is látszik, hogy egy gyűjtőfogalomról, a jog nyelvén anyajogról van szó, melynek 
számos részterülete ismert. 

                                                 
37 Galántai Zoltán: E-privacy olvasókönyv. 2003. Arisztotelész Kiadó. 27. o. 
38 Majtényi László: Az információs jogok. In: Halmai Gábor-Tóth Gábor Attila (szerk.) 2003: Emberi jogok. Budapest, 
Osiris. 579-580. o. 
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4.2. A privacy típusai 
 

Az egyik lehetséges felosztás szerint39 a privacy hat típusát különböztethetjük meg: politikai 
privacy (political privacy); egészségügyi privacy (medical privacy); genetikai privacy 
(genetic privacy); internetes privacy (internet privacy); szervezetekkel szembeni privacy 
(privacy from corporations); kormányzati beavatkozással szembeni privacy (privacy from 
government interference). 
David H. Flaherty40 1989-ben összefoglalta „az egyén privacy-hez fűződő érdekeit”41. Ezek szerinte 
az egyéni függetlenséghez való jog, az egyedülléthez való jog, a magánélethez való jog, a 
személyes adatok feletti rendelkezéshez való jog, a hozzáférés korlátozásához való jog, a 
magántartományokhoz való hozzáférés feletti kizárólagos rendelkezés joga, a betolakodó 
magatartás hatástalanításához való jog, a titoktartás elvárásához való jog, a bensőségességhez 
való jog, a névtelenséghez való jog, a tartózkodáshoz való jog, valamint a titkossághoz való 
jog. 
A TASZ honlapján42 a privacy alábbi tagolása található: 

4.2.1. Információs privacy 
 
Azok a szabályok tartoznak az információs privacy körébe, amelyek a személyes adatok 
gyűjtését, kezelését, felhasználását szabályozzák. A magyar jogrendszerben − számos európai 
jogrendszerhez hasonlóan − az információs privacy a személyes adatok védelméhez való 
jogként jelenik meg. 

4.2.2. Testi privacy 
 
A testi privacy körébe tartozik, hogy az egyént fizikailag békén hagyják, intimszférájába és 
testébe nem hatolnak be. A testi privacy-t sértő behatolás jellegű beavatkozás lehet például a 
testüregek átkutatása, a genetikai teszt, a kábítószer teszt. A testi privacy megsértése 
megtörténhet az egyén intimszférájába való illetéktelen behatolással, de szintén sérül a testi 
privacy, ha valakitől testi sejteket, szövetet szereznek és a hozzájárulása nélkül a sejtekből az 
egyénre vonatkozó információkat nyernek. 

4.2.3. Kommunikációs privacy 
 
A kommunikációs privacy a levelezések, e-mailek, telefonbeszélgetések biztonságának és 
magánjellegének megőrzését jelenti. Ha nem a címzett bontja fel a levelünket, ha más 
belehallgat a telefonbeszélgetésünkbe, ha ellenőrzik, hogy kivel milyen e-mail váltást 
bonyolítunk le, az mind sérti a kommunikációs privacy-t. Illetéktelen személyeknek a 
magánjellegű közléseinkbe való betekintése − az információs privacy-hoz hasonlóan − azt a 
jogunkat sérti, hogy magunk határozhassuk meg, mit kívánunk magunkról mások tudomására 
hozni. 

                                                 
39 http://en.wikipedia.org/wiki/Privacy 
40 David H. Flaherty a kanadai Brit Kolumbia tartomány első adatvédelmi biztosa, egyetemi tanár. 
41 Flaherty, D. H.: Protecting Privacy in Surveillance Societies. 1989, 8. o. A forrást maga Flaherty idézi 2001-ben. 
David H. Flaherty: Privacy és identitás. In Majtényi László (szerk.) 2001: Az odaátra nyíló ajtó. Adatvédelmi Biztos 
Irodája. 67. o. 
42 http://www.tasz.hu/index.php?op=sitemap&PHPSESSID=7c66044ad231b777df4bcb5f3de1963c 
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4.2.4. Területi privacy 
 
Körülbelül kétszáz éve, a modern hadsereg kialakulása óta, a haditechnológia a civil 
technológiák fejlődésének legfőbb motorja. A természettudományos eredményeket először a 
hadsereg használhatja fel, majd a hadieszközök egyszerűsített változatai tömegcikként 
megjelennek a polgárok mindennapi életében. Ennek a fejlődésnek egy másik dimenzióját, „a 
test politikai technológiáját” vizsgálja Michel Foucault43. A test feletti uralom, tudás és megfékezés, 
a fegyelem által gyakorolt hatalmi technológia ez. A hatalom a test felett térben és időben 
tökéletes ellenőrzés kialakítására törekszik; e kontroll megvalósításának ideális terepe olyan 
zárt és fegyelmező szervezetek, mint például a katonaság, gyárak, iskolák. A fegyelmezés 
mindennapi gyakorlatának legnyilvánvalóbb példája a börtönök rendszere. Az ideális 
börtönben a foglyok mindig szem előtt vannak, viselkedésük folyamatosan ellenőrizhető. A 
privacy-védők szerint elfogadhatatlan, hogy lakókörnyezetünket, közterületeinket egy tökéletes 
börtön mintájára tervezzék meg. A hatalom gyakorlásának tehát számos eszköze tartozik ide, 
melynek legkiválóbb példája talán a kamerás térfigyelés. 

 
4.3. Sérti-e privacy-t a kamerás térfigyelés? 
 
 Azt gondolom, ha a privacy tartalmával kapcsolatos, már bemutatott 
meghatározásokat elfogadjuk, akkor senki számára sem lehet kérdéses, hogy a térfigyelő 
kamerák által a magánszférába való durva beavatkozás történik. E tekintetben kiemelkedően 
fontos a privacy jogi természetének megítélése, azaz, hogy alapjognak tekintjük -e azt. 
Álláspontom szerint a privacy alapjog, bár az Alkotmány ilyen formában nem nevesíti, s az 
Alkotmánybíróság sem bontotta még kellőképpen ki tartalmát. Ugyanakkor nevesítette már 
annak számos elemét, hiszen – mint már megállapítást nyert – anyajogról van szó. 
Amennyiben tehát kétség sem férhet a magánszféra védelmének elve, a személyes adatok 
védelme, vagy a gyülekezési- és szólásszabadság – és még sorolhatnánk – alapjogi státusához, 
úgy az azokat magába foglaló anyajog alapjog volta sem kérdőjelezhető meg. 
Milyen jelentőséggel is bír ez? A válasz kézenfekvő; ha az egyén privacy-hez fűződő joga 
alapjog, úgy annak vonatkozásában alkalmazni kell az Alkotmánybíróság szükségesség-
arányossági tesztjét. 
Ezek szerint meg kell vizsgálni, hogy szükséges -e a térfigyelőkamerák felszerelése, 
üzemeltetése, illetve hogy a kamerarendszerek által elérhető előnyök meghaladják -e az általa 
szükségszerűen okozott alapjogsérelem jelentette hátrányokat. 
A szükségesség vonatkozásában az Alkotmány 35. § (1) bekezdése i) pontja hivatkozható, 
mely a leszögezi, hogy a kormány a közrend és a közbiztonság védelme érdekében megteszi a 
szükséges intézkedéseket. Ezenkívül az Rtv. 1. §-ának (1) bekezdése hozható fel, mely szerint a 
Magyar Köztársaság Rendőrségének feladata a közbiztonság és a belső rend védelme. 
További érv lehet a szükségesség mellett az a nagyszámú bűncselekmény, melynek 
felderítésénél, méginkább a megelőzésénél a rendőrség komoly szerepet tulajdonít a CCTV-
knek. 
Az arányosság problémája már érdekesebb kérdéseket is felvet. Nevezetesen, hogy a privacy, 
illetve annak megsértése egy-egy kamerarendszer vonatkozásában, vagy egy-egy terület, esetleg 

                                                 
43 Michel Foucault (Poitiers, 1926. október 15. – Párizs, 1984. június 25.) francia történész, filozófus; a Collège de 
France tagja; a 20. század egyik legnagyobb hatású gondolkodója a bölcsészet- és társadalomtudományok területén. 
Foucault elsősorban a különböző társadalmi intézményekről (a pszichiátria, az orvostudomány és a börtön) szóló 
kutatásairól ismert. A hatalom problémáját, illetve a tudás és a hatalom közti viszonyt, valamint a diskurzus 
működését középpontba állító megközelítése számos kortárs társadalomtudományi elméletbe beépült. 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault 
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az egyes egyének oldaláról vizsgálandó -e. Ha ugyanis azt mondjuk – mint ahogy a logika ezt 
diktálná –, hogy az egyes egyének oldaláról vizsgáljuk a problémát, akkor olyan gyakorlatiasabb 
kérdések merülnek fel, hogy például napi hány kamera általi megfigyelés sérti már aránytalanul 
az egyén privacy-hez fűződő jogát? Egy az angol Midford Daily News-ban megjelent 
összeállítás bemutatja egy képzeletbeli (a cikkben tipikusnak nevezett) angol állampolgár egy 
napját.44 Ebben meglehetősen ijesztő képet festve a szerző bemutatja, hogy hány alkalommal 
pásztáz minket végig egy-egy CCTV a nap minden szakában, s szinte minden élethelyzetben. 
Vajon ennek a tipikus angol állampolgárnak arányos sérelem éri a privacy-jét? Ha nem, és ez 
már túlontúl nagy alapjogsérelmet jelent, akkor mit tehet példánk alanya jogai előmozdítása 
érdekében? 
Vagy esetleg egyes területek viszonylatában vizsgálhatjuk a kérdést – mint a területi privacy 
része? Például hány kamerát tekinthetünk egy adott területen aránytalanul soknak? Vannak 
olyan helyek, ahol már 100%-osnak mondható a közterületek kameralefedettsége. Az ott élők, 
arra járók, mikor mondhatják azt, hogy „eddig, ne tovább!”?45 
Mindezen felvetések, s végső soron a szükségesség-arányosság kérdésének megválaszolásához 
elengedhetetlenek lennének a már hiányolt hatástanulmányok. 
A „Jelentés a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája és cselekvési programja 2005. évi 
végrehajtásáról” című dokumentum előírja, hogy a terület-felügyeleti eszközök 
hatékonyságával kapcsolatos vizsgálat eredményeit hasznosítani kell. Bár nem tudhatjuk, 
milyen tapasztalatokról van szó. Ezt követően a dokumentum utal rá, hogy Magyarországon 
eddig több mint 700 térfigyelő kamerát szereltek fel, a kamerák elhelyezéséről azonban nincs 
hiteles nyilvántartás, bár az ORFK rendszeresen készít országos összegzéseket. A 
Belügyminisztérium a közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására kiadott 11/2006 
(BK 6) BM utasításában előírta, hogy a térfigyelő rendszerek telepítésének és működtetésének 
egységes szakmai szempontjait ki kell dolgozni, s hogy az egyes telepítéseket gondos szakmai 
előkészítésnek kell megelőznie, a telepítést követően pedig a tevékenységet folyamatos szakmai 
értékelésnek kell kísérnie. Az utasítás értelmében a már működő rendszerek további 
fejlesztésénél is figyelembe kell venni ezen tapasztalatokat. E feladat végrehajtása során 
megteremthető a térfigyelő eszközök országos nyilvántartása is. 
A szükségesség-arányosság kérdéséhez kapcsolódóan újabb hasznos információhoz juthatunk, 
ugyanis végre számokkal is találkozhatunk arra vonatkozólag, hogy mennyibe kerül egy 
rendszer kiépítése: „a városligeti kamerarendszer kiépítéséhez kameránként másfél millió, összesen 45-45 
millió forinttal járul hozzá a főváros és Zugló Önkormányzata. 2005 őszén erre a célra Térfigyelő Társulást 
hoztak létre.”46 
Majd rögzítik a már általam is tett megállapítást, nevezetesen, hogy Magyarországon eddig nem 
készült átfogó felmérés arról, hogy a kamerák kiépítésének és működtetésének milyen hatása 
van a megfigyelt terület bűnözésének alakulására. 
Ahhoz, hogy e kérdésben valamivel közelebb kerüljünk az igazsághoz, lássuk, milyen érvek 
hozhatók fel a kamerák mellett, s mely érveket sorakoztathatunk fel azok rohamos 
továbbterjedése ellen. 

                                                 
44 Lásd 3. számú függelék. 
45 A Budapest térfigyelő kameráiról készült összeállítást lásd. a 4. számú mellékletben. 
46 Jelentés a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája és cselekvési programja 2005. évi végrehajtásáról. 
Budapest, 2006. április. Elérhető: http://bunmegelozes.easyhosting.hu/szakmai/jelentes_2005.doc 
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5. Érvek és ellenérvek. Kinek jó a kamerák jelenléte?47 
 
5.1. Érvek a térfigyelés mellett 

 
A kamerák felszerelésének(?) köszönhetően nőtt a bűncselekmények 

felderítettségének aránya. Ezenkívül preventív szerepet tulajdonítanak neki (főként külföldön, 
s arcfelismerő rendszerekkel összekapcsolva) a terrorizmus elleni harcban, illetve preventív 
hatással bírhat az egyéb bűnelkövetők vonatkozásában is. Azon a területen, amit lát a kamera, 
csekélyebb számú bűncselekményt követnek el, így lehetőség van a fokozott biztonságot 
igénylő területek (például iskolák környéke) biztonságának javítására. Annak megítélése 
azonban, hogy mi minősülne ilyen fokozott biztonságot igénylő területnek, ismét magában 
rejti a diszkrecionalitás veszélyét. 
A kamerákkal figyelt területeken érezhetően csökken az autófeltörések száma, azaz hatékony 
védelmi eszköznek bizonyulnak a CCTV-k az autó-tolvajokkal szemben. (Ugyanakkor az 
autófeltörések a bűncselekményeknek kb. 1-3%-át teszik ki.) 
Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy egy 2000 novemberében végzett közvélemény-
kutatás adatai szerint a megkérdezett állampolgárok 64 százaléka hasznosnak, ezen belül 40 
százaléka nagyon helyesnek tartja a térfigyelő rendszerek működtetését. Ehhez hasonló 
felmérés azóta nem készült – áll a Belügyminisztérium által végeztetett közvélemény-
kutatásban.48 
 
5.2. Érvek a térfigyeléssel szemben 

 
Magyarországon egyetlen hatástanulmány sem készült sem a kamerák felszerelése 

előtt, sem a már működő rendszerekről, amely bebizonyítaná, hogy valóban csökkenti a 
bűnözést, akár a bűnmegelőzés, akár a hatékony bűnüldözés révén.49 Németországban és 
Angliában, ahol készítettek hatástanulmányokat50 számos olyan eset vált ismertté, hogy még a 
megfigyelt területeken is emelkedett az erőszakos bűncselekmények száma. 
A CCTV kamerák inkább áthelyezik a bűnözést, sem mint megszüntetik azt, így a bűnözők 
olyan helyekre (városrészekbe, utcákba, vagy akár csak egy kapualjba) helyezik át 
tevékenységüket, ahol nincsenek kamerák. 
A rendszer jellegéből adódóan sok bűncselekményt (még ha rögzítik is) nem észlelnek csak 
órák, napok, sőt akár hónapok múlva. Ha nem rögzítik a képeket – mint ahogy a magyar 
szabályozás szerint erre csak bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén lenne 
lehetőség –, gyakorlatilag a véletlenen múlik, hogy a képeket figyelő személy éppen melyik 
kamera képét látja maga előtt, illetőleg, melyik monitort nézi. 

                                                 
47 Az adatok a TASZ honlapjáról: http://www.tasz.hu/index.php?op=contentlist2&catalog_id=2171 , valamint a 
wikipedia angol nyelvű változatából származnak: http://en.wikipedia.org/wiki/Privacy 
48 http://www.magyarorszag.hu/hirkozpont/hirek/rendvedelem/terfigyelo20050208.html 
49 Nem jelenthető ki ugyanis, hogy a bűncselekmények számának nominális csökkenése egy adott területen csupán a 
CCTV-k hatása lenne. Egy hasonlat szerint akár egy 60W-os égő, azaz a megfelelő közvilágítás is lehet olyan 
hatékony, mint egy térfigyelő kamera. A kettő költségei ugyanakkor összehasonlíthatatlanok. A pusztán statisztikai 
alapú megközelítés figyelmen kívül hagyja, hogy egy-egy területen a lakosság folyamatosan cserélődik (például VIII. 
Kerület), s így aztán mások az ott élők bűnözési szokásai. A járőrözés gyakoribbá, hatékonyabbá tétele is 
hozzájárulhat a bűncselekmények számának csökkenéséhez, és még sok más tényező, melyek feltárása meghaladná 
terjedelmi korlátaimat, s minden bizonnyal képességeimet is. 
50 Az angliai hatástanulmány elérhetősége az interneten: http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs05/hors292.pdf 
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Az, hogy sok emberre vonatkozó adatokat gyűjtenek össze egy helyen (a megfigyelő 
központban – monitoring centre), visszaélésekre ad lehetőséget a megfigyelő személyzet 
számára az esetleges kompromittáló felvételek segítségével. 
Az a technológia, amelyet a terroristahálózatok és a bűncselekmények felderítésére 
alkalmaznak, alkalmazható az elnyomó rendszerek által a másként gondolkodókkal szemben is, 
továbbá teret ad a zsarolásoknak, feketelistázásoknak. 
Vannak enyhébb eszközök, amelyek nem korlátozzák a magánszférát és a személyes adatok 
védelméhez való jogunkat, és úgy védenek minket, például jobb közvilágítás, jobb 
járőrszolgálat, biztonságos parkolók satöbbi.51 
A kamerák befolyásolják az emberek viselkedését. Az ember folyton úgy érezheti magát, mint 
amikor fényképet készítenek róla. Ilyenkor pedig óhatatlanul is másképp viselkedik, mintha 
csak úgy sétálgatna. Lassan nem lesz olyan sarka a városnak, ahol ne kellene a térfigyelés miatt 
arra ügyelnünk, hogy hogyan viselkedünk, a kamerás térfigyelés ezáltal is sérti az emberek 
magánszféráját. 
A megfigyelés sérti az emberi jogokat; például az anonimitáshoz való jogot (right to 
anonimity), s olyan célokra is felhasználható, mint tiltakozók személyazonosságának 
megállapítása egy tüntetésen. 
A bűnözés komplex társadalmi jelenség, amely más társadalmi jelenségekkel összefüggésben 
létezik. Ennek megfelelően a bűnözés olyan egyoldalú megközelítése, mely szerint a kamerák 
kordában tartják majd a bűnözőket, csupán a probléma rövidtávú és felszíni kezelésére 
alkalmas, miközben érintetlenül hagyja annak összetett okságát.52 
Rendkívül drága (a rendszer méretétől függően több tíz millió forint egy-egy rendszer kiépítése 
és az üzemeltetésnek is több tízmillió forint az éves költsége), továbbá – kellő 
megalapozottságú hatástanulmányok hiányában – bizonytalan, hogy a jogkorlátozáson kívül 
mit kapunk cserébe. A „kamerapártiak” ugyanakkor a rendszer költségeivel kapcsolatban azt 
mondják: „Ennyit igazán megér a biztonságunk.” 

Mindezen érvek azonban nem pótolhatják a kamerák telepítését szükségképpen megelőző, 
átfogó hatástanulmányok elkészítését. 
 
6.  Felügyelet, kontroll és közbiztonsági érdek53 
 

A bűnmegelőzés természeténél fogva beavatkozást jelent, nem csak a társadalmi 
folyamatokba, hanem az egyén életébe is. Ez a beavatkozás azonban kétélű fegyver. Eszköze 
lehet egy hatékonyabb, humánusabb és okosabb büntetőpolitikának, de ugyanilyen eséllyel 
eredményezheti az állam közbiztonsági igényének parttalan érvényesítését is. Ahogy a bűnözés 
elleni küzdelem egyre inkább a bűnmegelőzés köré szerveződik, és mind nagyobb jelentőséget 
kapnak azok a beavatkozási formák, amelyek a társadalmi élet különböző tereit érintik, úgy 
szélesedik az a kör is, ahol az egyén jogai a társadalom és az állam közbiztonsági 
szempontjaival szemben sérülhetnek. Az, hogy e jogok mennyiben válnak merő absztrakcióvá, 
amelyek védelme csak akkor valósul meg, ha ezt más érdekek nem keresztezik, nagyban függ a 
bűnmegelőzésnek tulajdonított céloktól és prioritásoktól. Amennyiben ugyanis ezek pusztán a 
közbiztonság látványos és nem érdemi javításában fejeződnek ki, és nem tartalmaznak 
hivatkozást más védett értékekre, a jogbiztonsági követelmények és az emberi jogok komoly 
veszélybe kerülhetnek. Az ilyen rosszul értelmezett hatékonyságnak tulajdonított primátus 

                                                 
51 Lásd 49. lábjegyzetben is. 
52 Gönczöl Katalin: Devianciák, devianciakontroll, bűnmegelőzési stratégiák. In: Gönczöl K.–Korinek L.–Lévai M. (szerk.) 
Kriminológiai ismeretek, bűnözés, bűnözéskontroll. 1999. Corvina. 120. o. 
53 Borbíró Andrea: Társadalmi bűnmegelőzés és emberi jogi követelmények nyomán. In: Acta Humana, 2004/4. szám.49-77. o. 
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ugyanis a maga zárt logikai rendszerében igen ellentmondásos következményekhez vezethet, 
hiszen ez a szemlélet jellemzően a radikálisan szigorú fellépésben, a fokozott kontrollban és a 
bűnmegelőzési tevékenység útjában álló garanciális kötöttségek mellőzésében látja a 
hatékonyság kulcsát. 
Politikusoktól is hallhatunk olyan érveléseket, melyek szerint a keményebb beavatkozás és – az 
akár az emberi jogi garanciák rovására megvalósított – fokozott kontroll hatékonyabb 
megelőzést eredményez. A bűnözéssel szembeni intoleranciát és a felügyeleti jellegű 
beavatkozások szükségességét azonban a kriminológiai elméletek egy része is magáévá teszi. A 
különösen az angolszász országokban népszerű zéró tolerancia retorikának a kriminológiai 
szakirodalomban komoly elméleti előzményei vannak. Ezek közé tartozik az amerikai 
szerzőpáros, Wilson és Kelling által kidolgozott ún. Broken Windows („törött ablakok”) 
teória54, amely a kriminológiai oldaláról heves támadásokat, az angol és amerikai 
büntetőpolitika részéről azonban azonnali támogatást kapott. A szerzők tiltakozása ellenére is 
a Broken Windows elmélet a zéró tolerancia büntetőpolitikájának egyik legjelentősebb elméleti 
forrása, amelyre a jelenlegi angol bűnmegelőzési stratégia például csaknem szó szerinti 
idézetekkel hivatkozik. 
A bűnmegelőzés és az emberi jogok viszonyának kérdése a bűnmegelőzés hatékonysági 
megfontolásaival összefüggésben válik kritikussá. Meglehetősen kézenfekvő összefüggés, hogy 
a közbiztonsági igény és az alapvető jogok védelme az esetek többségében fogalmilag 
ütköznek. Az, hogy a büntetőpolitika milyen eszközöket választ ennek a konfliktusnak a 
feloldására, nemzetenként eltér. Jelentős támogatása van az olyan elképzeléseknek, amelyek a 
hatékony bűnmegelőzés szempontjait az emberi jogok fölé helyezik. Az érvelés ilyenkor 
jellemzően az, hogy a garanciális elemek mellőzése a biztonság növelését eredményezi. Lehet 
vitatkozni azzal, hogy ennek az állításnak mennyi az igazságtartalma, megítélésem szerint 
azonban ez másodlagos jelentőségű kérdés. A büntetőpolitika elsődleges mércéje ugyanis nem 
a hatékonyság, hanem a demokratikus és jogállami követelményeknek való megfelelés. 
Csakúgy, mint az állami beavatkozás minden formáját, a bűnmegelőzést is behatárolják olyan 
fel nem adható értékek, amelyek az egyén állammal szembeni védelmét szolgálják. Ezen sem a 
valós vagy vélt kriminalitási probléma, sem a többségre és közösségre történő morális 
hivatkozás (említett közbiztonsági cél) nem változtathat. Nem nehéz olyan bűnmegelőzési 
rendszert létrehozni, amely prioritásaiban és eszközkészletében diszkriminációhoz, 
kirekesztéshez, parttalan kontrollhoz és intoleranciához vezet. Amennyiben azonban a 
bűnmegelőzési politika a bűnmegelőzést olyan közös társadalmi értékként értelmezi, amely a 
statisztikai eredményességen túl feladatának tekinti az életminőség és a jogbiztonság javítását 
is, nem tekinthet el az emberi jogi követelmények tiszteletben tartásától. 
Az Alkotmány 8. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a Magyar Köztársaság elismeri az ember 
sérthetetlen és elidegeníthetetlen jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű 
kötelessége. Az Alkotmány szóhasználata nyomán a magyar Alkotmánybíróság követi az 
európai joggyakorlat felfogását, miszerint az állam kötelessége az alapvető jogok tiszteletben 
tartására és védelmére nem merül ki abban, hogy tartózkodnia kell megsértésüktől, hanem 
magában foglalja azt is, hogy gondoskodnia kell az érvényesülésükhöz szükséges 
feltételekről.55 Ennek a kötelességnek azokban az esetekben van különösen nagy jelentősége, 

                                                 
54 Az elmélet nevét adó analógia szerint, ha egy ház ablaka betörik, és azt nem javítják meg azonnal, a környéken 
lakókban az a kép alakul ki, hogy a házzal senki sem törődik és a problémát senki nem orvosolja. Azok számára, 
akik szeretnek ablakokat betörni, ez egyben azt is jelenti, hogy az ablak betörését nem követi szankció, ezért mind 
több ablakot fognak összetörni, majd ha ezek is büntetlenül maradnak, egyre súlyosabban kezdik rongálni az 
épületet. 
55 64/1991. (XII. 17.) AB határozat 
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amikor az egyén alapvető jogai nem az állam, hanem egy másik személy tevékenysége miatt 
sérülnek vagy kerülnek veszélybe. 
Bűncselekmény elkövetése esetén ez a helyzet áll elő. A Büntető Törvénykönyvben nevesített 
cselekmények döntő többsége olyan védett jogi érték ellen intéz támadást, amely az egyénnek 
az Alkotmányban biztosított, vagy abból levezethető alapvető jogát érinti – jogát az élethez és 
az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a személyi szabadsághoz, a tulajdonhoz. 
Alapjogvédelmi kötelezettségénél és a jogállami-jogbiztonsági követelményeknél fogva az 
államnak kötelessége olyan jogszabályokat alkotni és intézményeket működtetni, amelyek 
hathatós védelmet nyújtanak az ilyen jogsérelmek ellen. Ennek egyik biztosítéka a korrekt és 
hatékony bűnüldözési és büntető igazságszolgáltatási rendszer kiépítése annak érdekében, 
hogy a jogsérelem ne maradjon büntetlenül. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy egyre inkább 
előtérbe kerül az állam felelőssége a közbiztonság javításában és a bűnözés csökkentésében. 
Az Alkotmány 2002-es módosítása56 a (mindenkori) kormány alkotmányos kötelességévé tette, 
hogy a közrend és közbiztonság védelme érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.57 
A közbiztonság, és ezzel összefüggésben a bűnmegelőzési érdek tehát olyan alkotmányos 
értékké vált, amelynek megvalósítása és biztosítása az állam mindenkori feladata, és amely az 
Alkotmánybíróság gyakorlata szerint58 az alapvető jogok korlátozását is eredményezheti. 
Kérdés azonban, hogy meddig szentesítheti az állami beavatkozást és kontrollt a közbiztonsági 
cél. Mindent alá lehet rendelni ennek a célnak? Itt az ideje, hogy hozzászokjunk, 
magánszféránk a lakásunk ajtajáig terjed? (Nem szólva az akár a lakásunkba is behatoló 
különböző lehallgatási és megfigyelési technológiákról.) 
Az állam alapjogvédelmi kötelezettsége mindazonáltal nem parttalan és nem abszolút, hiszen 
éppen a jogállami követelmények és az alkotmányos jogok szabnak határt még az állam 
jogvédő tevékenységének is. Az ellentmondás abban rejlik, hogy habár minden állami 
beavatkozás bizonyos mértékben szabadságkorlátozásnak tekinthető, amíg a jogi szabályozás 
arra irányul, hogy megóvja az egyének magánéleti és gazdasági szabadságát mindenki más 
indokolatlan beavatkozásától, addig alkotmányossági szempontból nem támaszthatók 
kifogások az állami cselekvéssel szemben. Csakhogy az állam intézményes alapjog-biztosítási 
kötelezettségének széles körű érvényesítése könnyen az Alkotmányban biztosított jogok 
sérelmét idézheti elő. Az állam bizonyos mértékű szerepvállalása elengedhetetlen ahhoz, hogy 
az emberi jogok a magánszemélyek közötti viszonyokban is érvényesüljenek, ám ez a 
beavatkozás semmiképp sem terjedhet odáig, hogy veszélyeztesse az egyéni cselekvési 
szabadságot és a magánszférát. Ezért az államnak csak igen korlátozott mértékben vannak 
feladatai az alapvető jogok intézményes biztosítása terén.59 
A közbiztonság és az alapjogok védelme nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő 
folyamatok. Hosszútávú és eredményes bűnmegelőzés, amely feladatának tekinti a társadalom 
egészének védelmét és életminőségének javítását, csak ilyen alapon képzelhető el. 
 
7. Összegzés 
 
 Számomra a dolgozatom írása közben kirajzolódott, hogy a modern technika és az 
azzal való visszaélések milyen hatalmas veszélyt jelentenek a személyes adatokra és a privacy-
re. Természetesen nem gépromboló mozgalmat szeretnék indítani, de az nyilvánvaló, hogy a 

                                                 
56 Módosította a 2002. évi LXI. törvény. 
57 A Magyar Köztársaság Alkotmánya 35.§ (1) bekezdés i.) pontja 
58 20/1999. (III. 19.) AB határozat, 24/1998. AB határozat, 13/2001. (V. 14.) AB határozat, 47/2003. (X. 27.) AB 
határozat. 
59 Halmai Gábor – Tóth Gábor Attila: Az emberi jogok rendszere. In: Halmai Gábor – Tóth Gábor Attila (szerk.): 
Emberi jogok. 2003. Osiris, 107. o. 
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technikai fejlődés és a modern technológiák mindennapossá válása olyan kihívás elé állítja a 
jogalkotókat és a jogalkalmazókat, mellyel igen nehéz megbirkózni. A technika mindig egy(?) 
lépéssel előbbre jár. 
A bevezetőmben – többek között – azt tűztem ki célul, hogy a megvizsgáljam mind a terület 
jogi szabályozásának, mind a jelenlegi gyakorlatnak az alkotmányosságát. Munkám végére érve 
arra a megállapításra jutottam, hogy a jelenlegi szabályozás nem állja ki az alkotmányosság 
próbáját. Álláspontom szerint mind az adatvédelmi szempontú, mind a privacy-szempontú 
megmérettetésben könnyűnek találtatott az Rtv. 42. §-a. 
A joggyakorlat vonatkozásában nehezebb volt tájékozódni, de az ORFK-intézkedés alapján  
– úgy vélem – ez is megítélhető. Ennek értelmében azt gondolom, hogy a jelenlegi gyakorlat 
sem felel meg az alkotmányos követelményeknek, hiszen a kamerák jelenlétére figyelmeztető 
táblák elhelyezése az esetek jelentős számában elmarad, ahol pedig mégis megtörténik, ott sem 
mindig olvashatóan helyezik el azt, továbbá a képek folyamatos rögzítése sem felel meg sem az 
Rtv. rendelkezéseinek, sem az adatvédelmi biztos által tett ajánlásoknak. 

Az eddig írtak alapján a következő meglátásokra jutottam a kamerás térfigyeléssel 
kapcsolatban: 

Szükséges volna a kamerás térfigyelést – a kérdéskör kiemelkedő jelentősége miatt – egységes 
törvényben szabályozni. Ugyanakkor – véleményem szerint – fontos a szektoriális szabályozás 
is. A kamerás térfigyeléssel kapcsolatos szabályozás alapjait azonban egy átfogó törvényben 
kellene rendezni. Megengedhetetlennek tartom továbbá, hogy egy az állampolgárok számára 
nem nyilvános ORFK-intézkedés határozza meg egy alapjogot korlátozó technológia 
alkalmazásának részletszabályait. A nyilvánosság talán nagyobb bizalmat is szülne az 
emberekben, a „közvéleményben” – ha már egyszer éppen a „köz” biztonságáért vannak a 
kamerák. 

Mindenképpen szükséges lenne egymástól elkülönülten rendezni a rendőri intézkedés során, 
illetve a közterületen elhelyezett térfigyelő kamerák által felvett képfelvételek felhasználásának, 
tárolásának és megsemmisítésének szabályozását, hiszen a célhozkötöttség követelménye 
eltérő tárolási időt tenne lehetővé. 

Indokoltnak tartanám egy magyar privacy törvény megalkotását, ennek hiányában az 
Alkotmánybíróságra hárul az a teher, hogy a privacy fogalmát, s helyét a hazai jogrendszerben 
meghatározza, illetve olyan garanciális elveket dolgozzon ki, melyek nem engednek teret a 
korlátlan kamera-telepítéseknek. Felmerülhet az Avtv. privacy-törvénnyé duzzasztásának 
gondolata is, ez azonban mindenképpen szükségessé tenné az Adatvédelmi Biztos Hivatalának 
megerősítését. 

Végezetül álljon itt egy idézet: 

„Az Orwell által elképzelt totalitáriánus diktatúra nem egyik pillanatról a másikra jön létre… az apró 
szabadságjogok és a privacy állandó megnyirbálása fog elvezetni hozzá.” 

      (New Scientist Editorial, 2001. május 5.) 
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Tisztelt Horváth Úr! 
 
Országos Rendőr-főkapitány Úrhoz intézett és teljesítésre hozzám továbbított levelében foglaltakra, -amelyben a 
térfigyelő kamerákkal kapcsolatos adatokat kér- az alábbi tájékoztatást adom: 
 
A rendőrségnek nem feladata térfigyelő kamerák közterületi elhelyezése. Ezeknek az eszközöknek az üzemeltetését 
-elsősorban a telepítésük célja miatt: bűnmegelőzés, bűnüldözés, felderítés, környezetvédelem stb.- a közvélemény 
mégis a rendőrségnek tulajdonítja. Ezeknek a technikai eszközöknek a tulajdonosai zömében a helyi 
önkormányzatok. 
A helyi szintű kapitányságok vezetőinek éves beszámolási kötelezettsége van a helyi önkormányzat irányába. Ennek 
során javaslattal élhetnek terület-felügyeleti eszközök telepítésére, mint egyik lehetséges eszközre az adott terület 
kriminalitásának visszaszorítása érdekében. Az ezzel kapcsolatos döntés, azonban az önkormányzatok kezében van. 
 
A rendőrségi objektumokban elhelyezett diszpécser központok monitorjain keresztül, jogszabályi felhatalmazás 
alapján valóban nagyrészt szabadidős rendőrök felügyelik a rendszereket, illetve lereagálják a közterületen 
megvalósuló jogellenes cselekményeket. 
A rendszerekről a rendőrség központilag külön nem vezet nyilvántartás, mert nem is feladata. Csupán a rendőrség 
szervei által bejelentett adatkezelésről szóló kimutatás tartalmazza az Adatvédelmi Biztosnak bejelentett térfigyelő 
rendszereket is, arról azonban nem tartalmaz információt, hogy egy-egy rendszeren belül hány kamera működik. E 
szerint a fővárosban a III-IX, a XI, XVIII, XIX, és XXII. kerületekben, míg a megyék tekintetében -Bács-Kiskun 
és Jász-Nagykun-Szolnok megyék kivételével- a nagyobb városokban alkalmaznak (jelenleg megyénként 1 – 3 
városban) terület-felügyeleti rendszert. 
A terület-felügyeleti rendszerek hazai tapasztalatainak megismerése érdekében 2004. őszén készítettünk egy 
országos helyzet-értékelőt. A jelzett időszakra 54 térfigyelő rendszer telepítésére került sor az országban, 712 
kamerával. Ebből a főváros területén 14 rendőrkapitányság volt érintett 16 térfigyelő rendszer működtetésében, 
összesen 475 kamerával. 
A felméréskor, azonban országosan nem működött (meghibásodás, költség- és karbantartás hiány stb. miatt) 14 
rendszer, 129 kamerája. 
 
Országos szintű tanulmány az újabb területek bekamerázáról, illetve annak várható hatásairól nem készült, azonban 
a rendszert telepíteni szándékozó helyi önkormányzatok időszakosan kikérik az illetékes rendőri szerv szakmai 
véleményét. 
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A rendszerek hatékonyságával kapcsolatos, bűnügyi szempontból fontos országos szintű statisztikai adatsorok nem 
állnak rendelkezésre. A technikai eszköz felügyeletét ellátó városi (kerületi) kapitányságok illetékességi területük 
bűnügyi helyzetének alakulása érdekében az intézkedéseikről helyi statisztikát vezetnek. Általában azonban csak 
vélelmezni lehet azt, hogy az alkalmazott rendszerek befolyásolták, befolyásolják a jogsértések mérséklődését az 
általuk lefedett közterületen. Általános hazai szakmai tapasztalat, hogy térfigyelő rendszerek telepítésének 
eredménye nem a tettenérésben, elfogásban, hanem a jogellenes cselekmények számának csökkenésében, 
visszatartó hatásában nyilvánul meg leginkább. Ebből adódóan a lefedett területeken érzékelhetően mérséklődött a 
rendőri intézkedések száma. A rendszerek által érintett területek kriminalitási jellemzőiben átrendeződés volt 
megfigyelhető, az egyes vagyon elleni bűncselekmények elkövetése megszűnt, illetve jelentősen csökkent. 
 
Az előzőekből következően a rendőrség arra vonatkozó számításokkal, hogy a jelenlegi kamerarendszer, illetve az 
azt kiszolgáló, figyelő személyzet milyen költségekkel jár nem rendelkezik. 
 
A hivatkozott felmérés során megállapítható volt, hogy a technikai eszköz tulajdonosa az önkormányzat, esetleg 
alapítvány, vagy közhasznú társaság. Az üzemeltetés költségeit a tulajdonos fedezi. 
Ismereteink szerint a financiális hátteret főleg az önkormányzati költségvetés, egyéb központi költségvetési forrás, 
továbbá alapítványi és egyéb pályázati pénzeszközök biztosították. 
 
Budapest , 2006. október 25. 
 

Tisztelettel 
 
 

Szabó Mihály r. ezredes 
rendőrségi főtanácsos 

főosztályvezető 
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8.2. Kamerás térfigyelés képekben 
 

 
A Salétrom utcában mindent látnak 

 
A tábla figyelmeztet 

 
Egy rendőrségi térfigyelő központ  

Egy rendőrségi térfigyelő központ 2. 

 
Fejünk felett 

 
Egy kamera a József utcában 

 
Egy kamera a József utcában 2.  

Központ a VIII. kerülteti rendőrkapitányságon 
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Egy rendőrségi térfigyelő központ 3. 

 
Központ a VIII. kerülteti rendőrkapitányságon 2. 

 
Központ a VIII. kerülteti 
rendőrkapitányságon 3. 

 
Rendszámfelismerés 

 
A tábla figyelmeztet (?) 

 
Fejünk felett 2. 

 

 
A kamera, melynek „jelenléte az állampolgárok számára nyilvánvalóan 

észlelhető” 
 

A képek a www.origo.hu, illetve a 
www.magyarorszag.hu internetes oldalakról 

származnak. 
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8.3. Egy tipikus angol állampolgár egy napja60 
 
7 óra 00 perc: Az elektronikus nyomkövetés akkor kezdődik, amikor letöltjük az e-mail-

jeinket és megnézzük az interneten a reggeli híreket. 
7 óra 45 perc: Beugrunk egy kávéra meg egy fánkra munkába menet a friss péksüteményt 

áruló boltba. A pénztár felett elhelyezett megfigyelő kamera rögzíti a képünket. 
8 óra 00 perc: Irány az autópálya, ahol speciális készülék olvassa le a rendszámot. Közben egy 

gyors mobiltelefon a munkahelyünkre: a mobilszolgáltató gondosan feljegyzi a hívás 
helyét, idejét, időtartamát stb. 

8 óra 27 perc: Lekanyarodunk az autópályáról, és a rendszámtábla-felismerő kamera ismét 
működésbe lép. 

8 óra 45 perc: Keresztül a belvároson. A Memorial Buildingen elhelyezett rendőrségi kamera 
– miért is ne – csinál néhány felvételt a kocsinkról. 

8 óra 55 perc: Megérkezés a parkolóba – végre ismét egy megfigyelő kamera, ami rögzíti, 
amint kiszállunk az autóból. 

8 óra 57 perc: Elő a mágneskártyával, ami a hivatal ajtaját nyitja: a rendszer feljegyzi, hogy 
mikor érkezünk meg. 

9 óra 00 perc: Ma sikerült pontosnak lenni – pontosan 9-kor bekapcsoljuk az asztalon lévő 
számítógépet, és innentől fogva egy log file-ba kerül, hogy milyen web site-okat kerestünk 
fel stb. Meg persze az is, hogy kinek, mikor, mennyi ideig telefonáltunk. 

12 óra 00 perc: Kapkodva bekapott ebéd a közeli gyorsétterem videó-felvevőinek 
kereszttüzében. 

12 óra 08 perc: Pénzfelvétel egy bankautomatából. A kamera az arcunkat, a gép a tranzakció 
részleteit tárolja el. 

12 óra 12 perc: Tankolás. A CCTV a vonásainkat, a számítógép a fizetett összeget rögzíti. 
12 óra 35 perc: Két könyv a közkönyvtárból – szerencsére ez is komputerizálva van, és így 

később bármikor visszakereshető lesz, hogy mikor és mit kölcsönöztünk ki. 
12 óra 55 perc: A munka folytatódik: a rendszer rögzíti, hogy a mágneskártyánkkal jöttünk be; 

a kamera felvételeket készít. A komputer tovább loggolja az adatokat. 
18 óra 05 perc: Log off. A CCTV természetesen megörökíti a távozásunkat. 
18 óra 32 perc: Ismét fel az autópályára; még egy fénykép. 
19 óra 01 perc: Elhagyjuk az autópályát (a rendszámtábla-azonosító rendszer most is 

működik) 
19 óra 14 perc: Még szerencse, hogy a sarki vegyesbolt még nyitva van. Veszünk néhány 

apróságot; a parkoló kamerája csinál néhány felvételt, és mivel a fizetés bankkártyával 
történik, ennek is nyoma marad. 

19 óra 40 perc: Végre újra otthon. Cseng a telefon (a hívó telefonszáma és a beszélgetés 
időtartama rögzítésre kerül). 

21 óra 45 perc: Vessünk még egy pillantást az elektronikus postánkra (ami persze ismét 
loggolva lesz). 

22 óra 50 perc: Hulla fáradtan az ágyba zuhanunk, és ezzel mára véget is ért a megfigyelés. 
Elvégre egy demokráciában nem lehet csak úgy poloskát telepíteni az állampolgár 
hálószobájába, hogy még azt is kihallgassuk, beszél -e álmában… 

 

                                                 
60 Galántai Zoltán: E-privacy olvasókönyv. 2003. Arisztotelész Kiadó. 78-80. o. 
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8.4. Budapest térfigyelő kamerái kerületi lebontásban61 
 
I. kerület 
A Budai Vár területét 2001 májusától hat, 2002-től hét kamerával pásztázzák - tudtuk meg az 
I. kerületi Polgármesteri Hivataltól. A tapasztalatok szerint a Szentháromság téren, a 
Halászbástyánál, a Tábornok utcában és a Dísz téren felszerelt kamerák hatására 40-45 
százalékkal csökkent a bűncselekmények száma. Egy későbbi fejlesztésnek köszönhetően 
további három kamerával a kerületi kapitányságon lévő központból ugyancsak megfigyelés 
alatt tartják a Batthyány teret, a Szilágyi Dezső teret, a Fő utca egy részét és a Markovits Iván 
utcát. 
Az önkormányzat azt tervezi, hogy 2005-ben 3-4 kamerával bővíti a rendszert. Tavaly 10,6 
millió forintot költöttek a fenntartásra, melyből 2,8 milliót az Országos Bűnmegelőzési 
Központ fedezett. 

II. kerület 
A II. kerületben a Moszkva téren és környékén 11 kamerát szereltek fel. 2005 márciusában az 
önkormányzat a térfigyelő rendszer tulajdonjogát felajánlotta a rendőrségnek úgy, hogy az 
üzemeltetésről és a karbantartás költségét a BRFK vállalja magára, ám ezt anyagi okok miatt a 
rendőrség nem tudta elfogadni, így a rendszer e cikk írásakor nem üzemel. Varga Előd 
Bendegúz alpolgármester szerint várhatóan márciusban újra beindítják a térfigyelőt. 
A Moszkva téren bűnügyi szempontból az engedély nélküli árusok és az illegális munkavállalók 
okozzák a legtöbb gondot - tartalmazza Hangyási Sándor II. kerületi rendőrkapitány éves 
beszámolója. A kamerákkal ugyan az illegális árusítást regisztrálni tudják, ám az árusok a 
szabálysértési bírságot nem fizetik be, csak a rendőrök által elkobzott áru jelent számukra 
érzékeny veszteséget. Az elmúlt évben 242 intézkedés végződött áru elvételével. 

III. kerület 
A 2002-ben kiépített, csaknem harminc kamerából álló térfigyelő rendszert Óbudán és 
Békásmegyeren 2004 áprilisában állították le, majd a kamerákat le is szerelték. Pető György III. 
kerület alpolgármester elmondta: ennek oka egyrészt, hogy az Óbuda Közbiztonságáért 
Közalapítvány forrásait egy új rendőrőrs létrehozására kellett fordítani, másrészt a kamerák 
technikailag elavultak, például kevés volt közöttük a forgatható, s csak néhány volt képes 
gyenge fényviszonyok között is értékelhető képet mutatni. 
A közalapítvány anyagi lehetőségeitől függően a jövőben újabb térfigyelő rendszert 
alakítanának ki, de már más helyszíneken. Pető György példaként említette, hogy kiemelt 
figyelmet kellene fordítani a Békásmegyeri lakótelepen parkoló autókra és az éjszaka is 
forgalmas csomópontokra, de nem közlekedési, hanem bűnügyi szempontból. A 
Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a távlati tervekben 26 kamera felszerelése szerepel. 

IV. kerület 
A IV. kerület bűnügyileg frekventált területein jelenleg 12 kamera működik - mondta Práger 
Ferenc IV. kerületi rendőrkapitány. Káposztásmegyeren, a 3-as metró végállomásán és a 
kerület szívében felszerelt kamerák képét a kapitányság épületéből követik figyelemmel. Az 
üzemeltetés költségét az önkormányzat vállalta magára. Práger Ferenc elmondása szerint a 
térfigyelő hatása nem látványos, de érezhető. Indokolt lenne a rendszer további fejlesztése 
még Budapest határában, ennek csak az önkormányzat anyagi lehetőségei szabnak határt. 

                                                 
61 http://www.magyarorszag.hu/hirkozpont/hirek/rendvedelem/budapest20050208.html 
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V. kerület 
Az önkormányzat 30 millió forintos hozzájárulásával 1997 novemberében indult az V. kerületi 
térfigyelő rendszer. Az V. kerületi Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint a Vörösmarty 
tér, a Váci utca és a Március 15. tér környékén összesen öt kamerát szereltek fel. A 
Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a térfigyelőnek köszönhetően 2000-ben sikerült 
elfogni azokat a tolvajokat, akik Tourist Police feliratú pólóban, magukat rendőrnek kiadva 
lopták meg a turistákat. A kamerák hatására az illegális valutaváltók is kiszorultak a Váci 
utcából. 

VI. kerület 
A VI. kerületi kapitányságon 68 kamera képét figyelik. Hatvani Csaba, a kerületi önkormányzat 
közbiztonsági tanácsnoka elmondta, hogy két év alatt még 15 kamera felszerelése történik 
meg, így szinte az egész kerületet megfigyelés alatt tudja a rendőrség majd tartani. Az 
önkormányzat 2002-ben 170 millió forintot költött a rendszer kiépítésére, az éves fenntartás 
pedig 60-70 milliót tesz ki. 

VII. kerület 
A VII. kerületben ugyan vannak kamerák, de jelenleg nem működnek. A Polgármesteri Hivatal 
illetékese érdeklődésünkre csupán annyit mondott, hogy a rendszer további üzemeltetésének 
költségvetési tervezése folyamatban van. A Belügyminisztérium szakértői jelentése szerint 90 
kamera van a kerületben felszerelve. 

VIII. kerület 
Az egyik legnagyobb térfigyelő rendszer 96 kamerával a VIII. kerületben található. Jónás Béla 
a témáért felelős, VIII. kerületi aljegyző elmondta: Józsefváros belső, középső és külső részeit 
a kerületi kapitányságról egyaránt szem előtt tartják. Az önkormányzat a rendszer teljes 
működtetésére évente 220-320 millió forintot fordít. Az anyagi lehetőségek függvényében 
később még 25-40 kamerát szerelnének fel. 
A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a rendszer kiépítése a kiútkeresés jegyében történt, 
mindenekelőtt a közterületi prostitúció visszaszorítása érdekében. A térfigyelés megszervezése 
előtt 200-300 prostituált dolgozott rendszeresen az utcákon, illetve naponta történtek személy- 
és vagyon elleni bűncselekmények (például rablás, lopás, garázdaság, testi sértés), akár világos 
nappal is. A rendőrségi térfigyelő rendszer segítségével a korábbiakhoz képest jelentős 
mértékben javult a közbiztonság, az örömlányok 90-95 százaléka eltűnt a közterületekről. 

IX. kerület 
Közép-Ferencvárosban húsz darab kamera járul hozzá a közbiztonsághoz. A IX. kerületi 
Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint 2004-ben hozzávetőlegesen 70 millió forintból 
építették ki a rendszert. Az éves üzemeltetési költség 21,2 millió forintot tesz ki, melyből a 
rendőrök munkabére 18 millió. Az önkormányzat akár vállalkozók bevonásával is fejlesztené a 
rendszert, újabb kamerák felszerelésének helyszíneként jöhet szóba a Bakáts tér, a Boráros tér 
és a Fővám tér. 

X. kerület 
A X. kerületben a Kőrösi Csoma sétány környékén felszerelt tíz kamera képét egy biztonsági 
cég alkalmazottjai figyelik. Horváth István, a kft. ügyvezetője elmondta: közel egy éve csak a 
folyamatos felügyeletet tudják megoldani, az önkormányzat ugyanis nem tudja finanszírozni a 
rögzítéshez szükséges technikát. 
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XI. kerület 
Gazdagréten és Őrmezőn 14 kamera van felszerelve, de a rendszer néhány hónapon belül 2 
újabb kamerával bővül - mondta Visnyei Csaba, az Újbuda 11 Kht. vezetője. A térfigyelő 2002 
júniusától működik. Az éves fenntartási költség 11 millió forint. 
XIII. kerület 
A XIII. kerületben 111, kamerás térfigyelő rendszer működik. Gellért Lajos , a XIII. kerületi 
önkormányzat sajtóreferense elmondta: még 2000-ben kezdték el a fejlesztést a kerület déli 
határától, a Szent István körúttól, s fokozatosan haladtak északra. Valamivel több mint 
harminc kamera a Polgármesteri Hivatalban, valamint a Lehel csarnokban van elhelyezve. A 
kamerák képét egy biztonsági cég felügyeli, míg a rögzítést a közterület-felügyelők végzik. Az 
önkormányzat évi 23 millió forintot fordít a fenntartásra. 

XIV. kerület 
A XIV. kerületben jelenleg nincs térfigyelő, de a tervek szerint a főváros teljes 
finanszírozásában a Városligetben szerelnének fel kamerákat - közölte Danielisz Béla , a 
Fővárosi Közgyűlés Városrendészeti Bizottság elnöke. Ez körülbelül harminc kamerát 
jelentene. Rozgonyi Zoltán XIV. kerületi alpolgármester elmondása szerint a fővárosi 
beruházás alkalmat teremhet arra, hogy a helyi önkormányzat finanszírozásában a kerület más 
részeiben további harminc kamerát szereljenek fel. A térfigyelő rendszer kiépítése indokolt 
lehet az Örs vezér téren, a Bosnyák téren, a Mexikói úton, a Thököly úton, a Nagy Lajos király 
út környékén, valamint a Füredi úti és a Kacsóh Pongrácz úti lakótelepen. 

XVIII. kerület 
A XVIII. kerületi Havanna lakótelepen 2002 októberétől működnek térfigyelő kamerák. A 
XVIII. kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint a húsz kamera képét a rendőrségen követik 
figyelemmel. A rendszert idén a Gloriett, a Szentlőrinc és a Lakatos lakótelep bekötésével 
bővítenék tovább. Hatvanmillió forintos beruházással így újabb ötven kamera figyelhetné a 
közterületeket. 

XIX. kerület 
A Kőbánya-Kispest metróvégállomáson és környékén nyolc kamerát helyeztek el - mondta 
Baranyi Jószef, a XIX. kerület rendőrkapitánya. A 2000-től működő térfigyelővel sikerült az 
engedély nélküli árusításokat visszaszorítani. 

XX. kerület 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a XX. kerületben 25 térfigyelő kamera 
működik. Komoróczy László XX. kerületi alpolgármester közölte: az önkormányzat tavaly 25 
millió forintot fordított az üzemeltetésre. A kamerák a Topánka utca és a Határ út által 
határolt lakótelepen, valamint a Vécsey lakótelepen vannak elhelyezve. 

XXII. kerület 
A XXII. kerületben a Budapesti Rendőr-főkapitányság közlése szerint 15 térfigyelő kamera 
működik. 

Forgalomfigyelő kamerák 
Az említett térfigyelő rendszereken túl a város főbb útvonalain felszerelt 84 kamera képe a 
Budapesti Forgalomirányító Központba fut be. Ebből 6 kamera az V., a VII. és a VIII. 
kerületben a buszsávot figyeli – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. 



Horváth Zsolt: Rendőrségi kamerás megfigyelés Magyarországon 

149                                       Optimi nostri 2007. 

9. Felhasznált irodalom 
 
9.1. Könyvek, folyóiratok, tanulmányok: 
 

• Banisar, David: A privacy védelmének modelljei. In: Majtényi László (szerk.): Az odaátra 
nyíló ajtó. 2001. Adatvédelmi Biztos Irodája. 9-31. o. 

• Borbíró Andrea: Társadalmi bűnmegelőzés és emberi jogi követelmények. In: Acta Humana, 
2004/4. szám. 49-77. o. 

• Dénes Balázs: Adatvédelemmel összefüggő kérdések a rendőrségi törvényben. In: Védett 
adataink. 2003. A kötet nyomtatásban csak angol nyelven jelent meg, melynek címe: 
Data protection in Hungary (Data protection and the police act). Hungarian Civil 
Liberties Union (Társaság a Szabadságjogokért). Budapest, 2003. 

• Flaherty, David H.: Privacy és identitás. In: Majtényi László (szerk.): Az odaátra nyíló 
ajtó. 2001. Adatvédelmi Biztos Irodája. 55-68. o. 

• Földes Ádám: Árgus szemek – kamerás térfigyelés Magyarországon. In: Fundamentum 
2004/2. szám. 19-40. o. 

• Földes Ádám (Társaság a Szabadságjogokért) szakdolgozata. Kamerás térfigyelés. 
2004: ELTE-ÁJK (Budapest) 

• Galántai Zoltán: E-privacy olvasókönyv. 2003. Arisztotelész Kiadó. 

• Gönczöl Katalin: Devianciák, devianciakontroll, bűnmegelőzési stratégiák. In: Gönczöl K. –
Korinek L. – Lévai M. (szerk.) Kriminológiai ismeretek, bűnözés, bűnözéskontroll. 
1999. Corvina. 

• Halmai Gábor – Tóth Gábor Attila: Az emberi jogok rendszere. In: Halmai Gábor – Tóth 
Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok. 2003. Osiris. 81-107. o. 

• Kis János: Az első magyar Alkotmánybíróság értelmezési gyakorlata. In: A megtalált 
alkotmány? A magyar alapjogi bíráskodás kilenc éve. 2000. INDOK. 

• Majtényi László: Az információs jogok. In: Halmai Gábor-Tóth Gábor Attila (szerk.): 
Emberi jogok. 2003.Osiris. 577-635. o. 

• Raab, Charles D.: Gondolatok az információs jogok magyarországi tapasztalatairól. In: 
Majtényi László (szerk.): Az odaátra nyíló ajtó. 2001. Adatvédelmi Biztos Irodája. 33-
54. o. 

 
9.2. Jogszabályok: 
 

• 1949. évi XX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmánya 

• 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

• 1992. évi LXIII. törvény a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról 

• 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 

• 1995. évi LXVI. törvény a Közokiratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári 
anyagvédelemről 



Horváth Zsolt: Rendőrségi kamerás megfigyelés Magyarországon 

150                                       Optimi nostri 2007. 

• 1998. évi IV. törvény a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 
Kamaráról 

• 1999. évi LXIII. törvény a Közterület-felügyeletről 

• 2002. évi LXI. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról 

• 2004. évi I. törvény a Sportról 
 
9.3. Internetes források: 
 

• http://www.tasz.hu/index.php?op=contentlist2&catalog_id=539 
• http://www.tasz.hu/index.php?op=contentlist2&catalog_id=593 
• http://www.tasz.hu/index.php?op=sitemap&PHPSESSID=7c66044ad231b777df4b

cb5f3de1963c 
• http://www.tasz.hu/index.php?op=contentlist2&catalog_id=2171 
• http://www.magyarorszag.hu/hirkozpont/hirek/rendvedelem/terfigyelo20050208.html 
• http://cctv.lap.hu 
• http://abiweb.obh.hu/abi/index.php?iid=9278&menu=-1 
• http://hu.wikipedia.org/wiki/Kezd%C5%91lap 
• http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Privacy 
• http://hu.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault 
• http://www.magyarorszag.hu/hirkozpont/hirek/rendvedelem/budapest20050208.html 
• http://www.magyarorszag.hu/hirkozpont/hirek/rendvedelem/terfigyelo20050208.html 
• http://adatvedelem.vilaga.hu 
• http://www.police.hu 
• http://bunmegelozes.easyhosting.hu/szakmai/jelentes_2005.doc 
• http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs05/hors292.pdf 
• http://www.nagytestverdij.hu 

 
9.4. Alkotmánybírósági határozatok: 
 

• 8/1990. (IV. 23.) AB határozat 
• 15/1991. (IV. 13.) AB határozat 
• 64/1991. (XII. 17.) AB határozat 
• 24/1998. (VI. 9.) AB határozat 
• 20/1999. (III. 19.) AB határozat 
• 13/2001. (V. 14.) AB határozat 
• 35/2002. (VII. 19.) AB határozat 
• 47/2003. (X. 27.) AB határozat 
• 22/2004. (VI. 19.) AB határozat 



Horváth Zsolt: Rendőrségi kamerás megfigyelés Magyarországon 

151                                       Optimi nostri 2007. 

 
 

9.5. Adatvédelmi biztosi ajánlások: 
 
A megfigyelés, adatgyűjtés céljából üzemeltetett képfelvevő, -rögzítő berendezésekkel 
kapcsolatos adatvédelmi biztosi ajánlás. (2000. december 20.) 

• 41/A/1996 
• 461/A/1998 
• 388/K/1999 

 
38/2001. (X. 8.) ORFK-intézkedés 



Kőhidi Ákos: A fogyasztóvédelem pragmatikus aspektusa 

152                                       Optimi nostri 2007. 

A fogyasztóvédelem pragmatikus aspektusa 
 

Kőhidi Ákos 
 
 
Témavezető: Dr. Litresits András, megbízott óraadó 

 
„Hiszen mindenki ismeri erejét, se ne vállalkozzon olyan szolgáltatásra, amely azt meghaladja.” 

Lex Aquilia 
 
 
1. Bevezetés 
 
 A nyugati értelemben vett fogyasztóvédelmi jog hazánkban a rendszerváltás óta indult 
ütemes fejlődésnek, a megújult piaci viszonyok új szabályozást kívántak meg. Ugyanakkor 
megkérdőjelezhető a fejlődés, hiszen fejlődni meglévő állapothoz képest lehet, míg hazánkban 
gyakorlatilag egységes fogyasztóvédelmi jog ekkor még nem is létezett. Bár fogyasztók nyilván 
a szocializmusban is voltak, illetve legalább annyira szeretett volna mindenki azzá válni, mint 
manapság1, a konzumerizmus mai fogalma még, mint valami teljesen ismeretlen nyugati 
homályos idolum hangozhatott el. Egyesek ezt a hiánygazdasággal, a versenymentes piaccal, 
illetve az állam pregnáns háttérszerepével magyarázzák. „A hiánygazdaságban felnőtt 
fogyasztók különösen súlyos hiányt szenvednek fogyasztói ismeretekben”.2 Mások szerint a 
jogi feltételek sem voltak adottak, a „jogi szabályozás a vevő és eladó mellérendeltségére és 
autonómiájára épült egy olyan gazdaságban, ahol a felek kapcsolatrendszere aszimmetrikus és 
egyenlőtlen volt”.3 Érthető: Hiszen, míg az önálló fogyasztóvédelmi jogalkotás a piaci 
viszonyok miatt nem jelentkezhetett társadalmi szükségletként, a Polgári Törvénykönyv 
szavatolta a magánfelek elvi egyenlőségén nyugvó, mellérendeltségét deklaráló polgári jogi 
intézményeket, melyek mellett a hetvenes évek végétől megjelentek a fogyasztóvédelem 
minőségvédelmi formái. Bár a rendszerváltás után a jogalkotási gépezet beindult, 
fogyasztóvédelmi kódexet máig nem sikerült létrehozni. A jelenlegi fogyasztóvédelmi törvény 4 
(továbbiakban: Fgy. tv) amellett, hogy uniós jogalkotási „kényszer”5 hatására, rendkívüli 
gyorsasággal született meg, nem foglal magában minden, fogyasztóvédelemmel kapcsolatos 
intézményt, szabályt. A rohammunkát példázza, hogy a Békéltető Testületekről szóló rész – 
bár a törvény szövegének jelentős hányada ezt tartalmazza - csak jóval a törvény többi 
részének hatálybalépése után, 1999. január 1. napján lépett hatályba. Jóllehet az európai 
fogyasztóvédelmi modellek közül kevés ország választotta a külön kódexben történő 
szabályozást.6 Természetesen nem törhető pálca a szabályozás ilyetén keretjellegű változata 
felett, mivel a lefedni kívánt társadalmi, piaci, kereskedelmi viszonyok a fogyasztóvédelem 

                                                 
1 V.ö.: Bod Péter Ákos: A magyarországi szocialista tervgazdálkodás kettős függőségi rendszere, Magyar gazdaságpolitika 
előadásvázlat, 3. o. (Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságpolitikai Tanszékének honlapja) 
2 Dr. Németh Anita: A jogharmonizáció hatása a polgári jogra (ELTE Polgári Jogi Tudományos Diákkör Évkönyve 
1999-2000. tanév, Polgári Jogi Tudományos Diákkör Egyesület Budapest 2001.) 
3 Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog 28. o. (Novotni Kiadó, Miskolc 2000.) 
4 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 
5 Az 1997. július 16.-án átadott AGENDA 2000 elnevezésű dokumentum, mely tartalmazta a Bizottság 
Országvéleményét. Ez többek között a fogyasztóvédelemmel kapcsolatosan hiányosságokról számolt be: 
Fogyasztóvédelmi törvény, átlátható hatásköri szabályok hiánya. 
6 Pl.: a francia modell: Code de la Consummation, Dr. Vékás Lajos: Európai Fogyasztóvédelmi magánjog 334. o. 
(ELTE Polgári Jogi Tudományos Diákkör Évkönyve 1999-2000. Polgári Jogi Tudományos Diákkör Egyesület, Bp. 
2001) 
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széles aspektusa miatt a szokásosnál heterogénebbek. Azonban az általános szabályok egységes 
szerkezetbe foglalásával el lehetett volna kerülni, hogy egymáshoz szorosan csatlakozó 
jogintézmények hol Kormányrendeletekben, hol külön törvényekben, hol egy-egy miniszteri 
rendeletben tűnjenek fel.7 A szabályozás didaktikátlan jellege már csak azért is szomorú, mivel 
a fogyasztóvédelemben alapvető fontosságú lenne a szabályok minél egyszerűbb 
megismerhetősége.8 Az uniós jogközelítési kritériumok hiányában talán ma sem rendelkeznénk 
fogyasztóvédelmi törvénnyel, a fogyasztóvédelmi jogalkotó tevékenység kimerülne a máig 
jellemző szóról szóra történő irányelv átültető mechanizmusban.  A fogyasztóvédelemben 
véleményem szerint az alapvető – ám talán eldönthetetlen- elméleti kérdés, amely a mai napig 
határmegvonódást keletkeztet e jogterületen működő, ezt alakító szakemberek között: 
Prevenció vagy protekció, netalántán szankció és represszió? Kevésbé teoretikusan 
megfogalmazva: A gaz, erőfölényükkel visszaélő szolgáltatók és kereskedők, nagyvállalatok az 
ellenfelek, kiknek karmaiból időről időre ki kell rángatni a jóhiszemű és jogait kevésbé ismerő 
fogyasztót, vagy az emberi tudatlanság, nemtörődömség, in concreto a konzumidiótizmus. A 
szabad piacgazdaság létrejöttével, megtakarításainkat elméletben annyi csatornán költhetnénk 
el, hogy maga a megtakarítás fogalma is átminősülne átmenetileg rendelkezésre álló 
pénzeszközzé. De vajon mi tudtunk olyan hirtelen vásárlói attitűdöt váltani, mint ahogy a piac 
változott? A vásárlás részben élményturizmus lett, melyben sokszor nem a fogyasztási cikk 
hasznossága, hanem a vásárlás élménye a meghatározó szempont. Érdekes lenne a reláció 
tudományos leképezése a szükséglet kielégítés és az „action gratuit” vásárlás között. Mielőtt 
azonban bárki abba a hibába esne, hogy a fogyasztók széles rétegét a konzumidióták részint 
valóban egybevágó halmazával azonosítja, le kell szögezni az érdeksérelem nem mindig ott a 
legnagyobb, ahol a vitatott érték: 9 A közüzemi számlák befizetése, vagy a szükséges 
ruházkodás, nagybevásárlás egyáltalán nem szórakozásból történik. Egy luxuscikk 
megvásárlása piaci értékét tekintve több mint egy közüzemi szolgáltatásért ellentételezett 
összeg. Azonban, ha a kettő gazdasági értékét egy indokolatlan gázkimaradás miatt fűtetlen 
szobában hasonlítjuk egymáshoz, meglepően relativizálódik az ár-érték arány, sok függ attól is, 
mit tekintünk felvevő piacnak. Látnunk kell a magyar valóságot is, hiszen míg jogalkotásunk 
szolgai módon az Európai Unió mögött halad, jövedelmi viszonyaink, vásárlóerőnk nem, a 
gazdasági erőfölény így hatványozottan érvényesülhet. A kérdés tehát summázva: elég-e a felek 
mellérendeltségére alapuló klasszikus kereskedelmi, polgári jogi leginkább diszpozitív 
szabályozás erősen preventív, tudatos fogyasztóvá nevelő vonulattal kiegészítve, vagy a 
gazdasági erőfölényt kompenzálandó a magánjog diszpozitív szabályait közjogi szűrőn át 
kógens (vagy legalábbis klaudikálóan kógens) szabályokkal kell teletűzdelni, közeledve a 
Sólyom László által megfogalmazott gondolathoz 10, elközjogiasítva ezzel magánjogunkat. 
A következőkben a dolgozatom céljáról szeretnék írni, illetve arról miért éppen ezt a témát 
választottam. Egyrészt fontosnak tartottam, hogy bár számtalan fogyasztóvédelmi mű és 
kiadvány jelent meg, kevés olyan, amely a fogyasztók tényleges jogi igényérvényesítését szem 
előtt tartva tesz kritikai észrevételeket, próbál tényleges cselekvésre sarkallni. Ezek vagy csak a 
minőségvédelemmel foglalkoznak, vagy alapvető fogyasztói ismereteket közölnek vagy az 
uniós joganyaggal kapcsolatos harmonizációt, illetve az új Ptk. fogyasztói jogokat érintő 
változásait emelik ki. Mindegyik téma külön-külön is kimerítő anyagként szolgálna egy 
dolgozat megírásához. Dolgozatom célja azonban – egyes a téma szempontjából érdekes 
elméleti ütközőpont körvonalazása kivételével - nem a vonatkozó elméletek, jogtudományi 
álláspontok feldolgozása, sem pedig a vonatkozó joganyag kimerítő ismertetése, sokkal inkább 

                                                 
7 Vö.: Op. cit. 332. o.  
8 Emellett ez a jogbiztonság elvéből következő alkotmányos jog is. (11/1992. (III. 5.) AB határozat) 
9 Szándékosan nem pertárgyat írtam, mivel egyáltalán nem biztos, hogy peresítik a követelést. 
10 Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása (Akadémia Kiadó, Budapest 1977) 
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a téma fogyasztóbarát, gyakorlatorientált rendezőelvvel történő, kritikai megragadása. E 
jogterületen lenne leginkább szükség arra, hogy amennyire csak lehet magát a jogot is 
fogyasztóbaráttá alakítsuk át. Az uniós irányelvekre csak annyiban térek ki, amennyiben 
kérdéses, hogy az adott irányelv átültetése a magyar viszonyoknak megfeleltetve történt-e. 
 
2. Fogalmi és jogszabályi polémia 
 
2.1. A fogyasztó fogalma 
 

A fogyasztó fogalmának definiálása meghatározó fontosságú, hiszen ez alapján állapítható 
meg a fogyasztóvédelem tulajdonképpeni alanyi védelmi köre. Az alanyi kör definiálása a 
magyar jogban nem egyértelmű, hiszen különböző jogszabályok eltérően határozzák meg a 
fogyasztó fogalmát. A következőkben a különböző fogyasztó fogalmak egymáshoz való 
viszonyát vázolom fel, valamint kísérletet teszek ezek közös fogalmi halmazának 
körvonalazására. 
A Fgy. tv. definíciója 11szerint fogyasztó az, aki – gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül- 
árut vesz, rendel, kap, használ, illetve akinek a részére a szolgáltatást végzik, továbbá, aki az áruval vagy 
szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje. A definícióból is kiderül, hogy már a 
prekontraktuális viszonyokban is védendőnek tekinti a törvény a fogyasztói érdekeket. 
Egybehangzó jogtudományi álláspontok, valamint az ítélkezési gyakorlat is azt támasztja alá, 
hogy fogyasztónak nemcsak a természetes személyek tekinthetők, hanem a jogi személyek is, 
amennyiben az áru végső felhasználójaként jelennek meg az értékesítési láncban.12 
Véleményem szerint ilyen esetekben a fogyasztói minőség funkcionális, védelmi szempontok 
mentén haladva, csak eseti jelleggel „ítélhető oda”, azonban ipso iure a fogyasztó fogalmából 
nem zárhatóak ki a nem természetes személyek. Míg a nem természetes személy fogyasztók 
esetében a fogyasztói minőség esszenciális elemének tekinthető a végfelhasználói minőség, 
nem értek egyet azon állásponttal, amely e minőséget a természetes személy fogyasztókkal 
szemben is követelményként támasztja.13 Egyértelmű ugyanis, hogy a végfelhasználás ténye 
természetes személyeknél nem állapítható meg, valamint e törvény szellemével összhangban 
nem is követelhető meg. Vékás Lajos kritikával illeti a jelenleg hatályos uniós irányelvekből 
magyarosított fogyasztói definíciót.14 Szerinte a „gazdasági jelző” helyett az „üzleti” jelző 
jobban kifejezi a „trade, business” angol eredetit. A „szakmai tevékenység” helyett pedig az 
„önálló foglalkozása” kifejezést ajánlja.  

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) definíciója15 a 
Fogyasztóvédelmi törvény rendelkezéseivel látszatra szinte megegyezik. Szabályozástechnikai 
különbségek mégis jelentős eltérést eredményeznek a Fgy. törvényben használt definícióhoz 
képest. Megfigyelhető, hogy az alanyi kört (fogyasztó), valamint a szerződés tartalmát 
(fogyasztói szerződés) külön, de egymásra tekintettel határozza meg a törvény. Érdemi 
különbség azonban, hogy a kellékszavatossági, jótállási szabályokat a közüzemi szerződésekre, 
valamint a hatósági intézkedés folytán eladott, és árverésen értékesített használt dologra nem 
rendeli alkalmazni. A Fgy. tv definíciója a szerződés másik alanyát sem nevesíti, így fordulhat 
elő, hogy rendelkezései értelmében a megajándékozott, bérlő, haszonbérlő is fogyasztónak 
minősül, és gyakorolhatja a fogyasztókat megillető egyes jogosítványokat, annak ellenére, hogy 

                                                 
11 1997. évi CLV. törvény 2.§ e) pontja 
12 EBH 2004. 1093; BH 2000. 554 
13 Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog, 56.o. (Novotni, Miskolc, 2000.) 
14 Dr. Vékás Lajos: Európai Fogyasztóvédelmi magánjog 338. o. (ELTE Polgári Jogi Tudományos Diákkör Évkönyve 
1999-2000. Polgári Jogi Tudományos Diákkör Egyesület, Bp. 2001) 
15 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 685.§ d), e) pontja 
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szerződéses viszonyban nem áll sem a forgalmazóval, sem a gyártóval. Bár ez életszerűnek hat, 
de erodálja azt a tényt, hogy a fogyasztói szerződés is alapvetően kötelmi jogviszony, amelyből 
eredő jogok a kötelem alanyait illetik meg. E gondolatmenetet követve juthatunk el odáig, 
hogy a fogyasztói minőség szerződéses viszony nélkül is megállapíthatóvá válhat, nyilván 
emiatt rögzít a Ptk. egy, a kötelmi jogviszonyok relatív szerkezetét jobban védő, zártabb 
fogyasztói fogalmat. 

Versenyjogi fogyasztó-fogalom:16 A tisztességtelen piaci magatartásról és a versenykorlátozás 
tilalmáról szóló törvény lakonikus tömörséggel rögzíti: fogyasztónak minősül a megrendelő, 
vevő és a felhasználó. E törvény definíciója tekinthető a legtágabb fogyasztói fogalom 
meghatározásnak. 

A „Reklámtörvény” fogyasztó definíciója17 szimplex, mégis e törvény szempontjából 
tökéletesen elégséges: Fogyasztó minden olyan természetes és jogi személy, valamint jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság, aki felé a reklám irányul. 

Ezek ismeretében elképzelhető, hogy milyen nehézséget okozhat, ha olyan jogszabály 
tartalmaz fogyasztóvédelmi rendelkezést,18 amely külön definíciót nem ad a fogyasztó 
fogalmáról. Természetesen a szabályozás járható útja nem az lenne, hogy külön jogszabályok 
specifikus fogyasztófogalommal operálnak, hanem hogy ezek a Ptk. vagy a Fgy. tv. adekvát 
fogalmára utalnának ki. Ennek megalkotásáig azonban a speciálistól a generális szabályozásig 
haladva érdemes jogszabályt választanunk.19 
 
2.2.  A fogyasztóvédelmi jog helye a jogrendszerben 
 

Két fogalmat kell elkülönítenünk mielőtt a fogyasztóvédelmi jog lokalizálásával 
foglalkoznánk. A fogyasztóvédelem egyre szerteágazóbb szakpolitikának minősül, 
meghatározza, mely területeken védendő a fogyasztó. Az azonban, hogy mennyire védhető, 
nem feltétlenül a fogyasztóvédelmi szakpolitika, illetve ennek hatása alatt álló 
fogyasztóvédelmi jog érdeme, vagy negligentiája, hanem függ az egész jogrendszer 
fogyasztóbarát szemléletétől is, olyan területek regulációjának milyenségétől, avagy 
deregulációjától, amelyek nem feltétlenül állnak, állhatnak a fogyasztóvédelmi politika 
hatókörében. A fogyasztóvédelemi jog eszerint a jogrendszer egészén keresztülfekvő, 
alapvetően polgári jogi alapokon nyugvó jogterület, és nem jogág. A fogyasztóvédelmi politika 
pedig nem csak szakpolitika kell, hogy legyen, hanem a szakpolitikák összességének részét 
képező szemléletmód.20 A fogyasztóvédelemnek nem csak magánjogi, hanem közjogi 
(közigazgatási) és büntetőjogi vetületei is ismertek, továbbá az anyagi jogi normák mellett az 
eljárási jogi szabályokat is érinti. A Ptk.-ban alapvető fogyasztóvédelmi jelentősége van az 
adásvételre, vállalkozási, fuvarozási, közszolgáltatási, utazási, bérleti szerződésekre, lakossági 
kölcsön és hitelügyletekre vonatkozó szabályoknak. Ezek közül is kiemelendők az 
együttműködésre, információadásra, tájékoztatásra vonatkozó szabályok. A Ptk.-ban általános, 
csaknem minden szerződésre kiterjedő szabálynak minősül: a szavatosság, jótállás, valamint a 
fogyasztóvédelmi szempontból különösen releváns szakaszok a tisztességtelen szerződési 
feltételek megtámadásáról és a fogyasztói szerződések sajátos szabályairól. A polgári jogban 
később megjelenő, a Ptk.-ban nem nevesített szerződések: Például az ingatlanok időben 
megosztott használati jogáról szóló szerződések (timeshare), illetőleg a távollévők között 

                                                 
16 1996. évi LVII. törvény 8. § (1) bekezdése 
17 1997/LVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenységről 2.§ g) pontja 
18 Pl.: 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollévők közötti kereskedelemről  
19 Vö.: Fgy. tv. 1.§. 
20 V.ö.: A Római Szerződés Amszterdami szerződéssel módosított 153.cikke az uniós fogyasztóvédelmi politika 
horizontális aspektusáról 



Kőhidi Ákos: A fogyasztóvédelem pragmatikus aspektusa 

156                                       Optimi nostri 2007. 

kötött szerződések kapcsán is számos fogyasztóvédelmi érdeksérelemmel kapcsolatos ügy 
látott napvilágot. 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény fogyasztóvédelmi aspektusból 
szemlélve közvetett, illetve közvetlen 21 szabályokat is tartalmaz. A Versenytörvény, „házaló 
kereskedelemről” szóló Korm. rendelet, „Reklámtörvény” pedig közvetlenül fogalmaz meg 
fogyasztóvédelmi szabályokat. A jogérvényesítés többek között indirekt minőségvédelmi 
törvényi eszközeitől a represszív, direktben történő szankcionálás felé haladva eljutunk a 
szabálysértési jog, valamint a büntetőjog fogyasztóvédelmi eszköztárához. A közigazgatási jog 
szintén pregnáns hatást gyakorol a fogyasztóvédelemre az ágazati irányítás szabályai, az eljárási 
szabályok, a jogérvényesítés garanciáinak megteremtése révén.  
 
3. Fogyasztói alapjogok és konkrét jogosultságok 

 
Az egyes fogyasztói jogok elkülönítésének alapjául a következő szempontokat vettem 

figyelembe: van-e a joggal szembeni kötelezett, a kötelezett mennyire határozható meg, az 
adott joghoz mennyiben kapcsolódhat jogérvényesítési folyamat. A fogyasztói jogokat azzal a 
metodikával csoportosítom, mely joghoz milyen jogvédelmi eszközt, garanciát rendel a 
jogalkotó. Ez alapján illettem egyes jogokat „soft law elnevezéssel”, mivel ezek 
kikényszeríthetősége egyrészt csekély, másrészt a jogalkotó a kötelezetti kört sem határozta 
meg egyértelműen. 

Az EGK első, 1975-ben elfogadott fogyasztóvédelmi programja sorolja fel először 
taxatíve a legfontosabb fogyasztói jogokat, melyek a következők: a fogyasztók egészségének és 
biztonságának védelme, gazdasági érdekeik védelméhez fűződő jog, jogorvoslathoz való joga, 
tájékoztatáshoz való joga, hatóságok előtte meghallgatás joga, képviselethez való jog. 

Ezen jogok többsége egymáshoz szorosan kapcsolódó jogosultság. Az alapelvek 
meglehetősen beszédesek, dogmatikai elemzésüket ezért ehelyütt mellőzöm, ehelyett a 
következőkben e jogosultságok jogi garanciát vázolom. 
 
Polgári jogi alapon nyugvó jogosultságok: A legerősebb jogosultságnak véleményem 
szerint a minőségvédelmet is célzó jogok minősíthetők: Kellékszavatossági jogok, jótállásra 
vonatkozó szabályok. Ezek egyrészről a Ptk. szerződésekre vonatkozó szabályaira vetített, 
másrészről közjogi garanciáikkal körülbástyázott 22, polgári peres úton érvényesíthető 
jogosultságok. Mivel ezek a jogosultságok, illetve ezekhez kapcsolódó garanciális szabályok is 
fogyasztóvédelemi rendelkezésnek minősülnek, ezért a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelet, illetve 
területi felügyelőségek hatásköre kiterjed a megsértésükkel kapcsolatos esetekre. 
Főleg vagyoni érdekeket védenek, kivéve a termékfelelősségi szabályok, melyek vagyoni, és 
nem vagyoni érdekeket is. 
 
Közjogi garanciákkal kikényszeríthető kötelezettségek: A fogyasztók tájékoztatását, 
egészségét, vagyoni biztonságát védendő szabályok más nembeli védelemben részesülnek. E 
jogosultságok törvényi szabályozása ellenoldali kötelezettség szintjén történt meg. (Például: 
címkézés, ár feltüntetése.) Itt nem beszélhetünk polgári bírósági útról, 23 legalábbis nem 
konkrét, szerződésekre vonatkozó törvényi szabályok megszegése miatt, legfeljebb 
szerződésen kívüli (deliktuális felelősség) esetén kerülhet sor erre. Emellett a közvetlen, Fgy. 
tv. -ben történő szabályozás miatt teljesen egyértelmű a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, 
                                                 
21 Pl.: Vásárlók könyvére vonatkozó rendelkezések 
22 Pl.: Minőségi kifogás szabálytalan intézése, 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 83.§ 
23 Szándékosan nem peres utat írtam, hiszen a perbe vitt követelés értéke miatt leginkább fizetési meghagyásos 
eljárásként érvényesíthető igényekről van szó. (Amely persze ellentmondás esetén szintén perré alakulhat.) 
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illetve területi felügyelőségek eljárási lehetősége, pontosabban kötelezettsége. Ezen túl adekvát 
módon e kötelezettségek megszegéséért, a jogsértés súlyától függően a szabálysértési és 
büntetőjogi szabályok is szankciót helyeznek kilátásba. Komplex jogvédelmi körrel 
rendelkeznek hát a következő jogok: tájékoztatás, biztonság, gazdasági érdekek védelme. 
 
Nézzünk két példát: 
 

Fogyasztói jog Fogy. tv. 
védelem 

Szabálysértési  
tényállás 

(218/1999. Korm. 
rendelet) 

Büntető törvénykönyvi 
tényállás 

Gazdasági érdek 
védelméhez, 

egészség, 
tájékoztatás… 

A címkézés 
(9.§) 

Minőség tanúsítási 
kötelezettség 
megszegése 

(74.§) 

A fogyasztó megtévesztése 
(296/A. §) 

Tájékoztatás, 
egészséghez és 

biztonsághoz való 
jog… 

A 
megfelelőség 

tanúsítása 
(13.§) 

Megfelelőségi jelölés 
jogosulatlan használata 

(74/A. §) 

Minőség hamis tanúsítása 
(295.§) 

 
Természetesen a tényállások nincsenek teljes fedésben egymással, valamint az sem jelenthető 
ki, hogy kizárólag a jogsértés súlyossága különbözteti meg őket, hiszen nem a Fgy. tv törvényi 
előírásaihoz rendelt a szabálysértési törvény szankciót. Továbbá a tényállások egyéb elemekkel 
is kiegészülnek (célzat, további elkövetési magatartások,…stb.) 
 
3.1. ” Soft law” jellegű szabályok 
 

A „soft law” 24 elnevezést a nemzetközi jogból emeltem át, olyan jogokat illetnek ezzel 
a kifejezéssel, melyek – bár deklarált jogosultságok, végrehajtási szabályaik vagy hiányosak, 
vagy homályosak, esetleg nem szolgálják kellően az adott jog érvényesülését. Ez különösen 
akkor válik problémássá, ha az adott jog „non executive”25 jellegű. Ezzel az elnevezéssel nem 
csak a következőkben ismertetett jogokat illethetjük, de ezeknél pregnáns leginkább 
végrehajtásuk pontos meghatározásának hiánya. 
 A fogyasztók képviselethez és meghallgatáshoz való jogát a polgári eljárásjog, illetve a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (továbbiakban: Ket. ) szabályai megfelelően biztosítják. Ezekre jelen dolgozatomban 
nem térek ki. Ha azonban a képviselet fogalma alatt nem az egyéni, hanem a kollektív 
érdekképviseletre gondolunk, akkor érdemes megemlíteni a fogyasztói érdekek képviseletét 
ellátó szervezetet. A törvény azon társadalmi szervezetet minősíti ilyennek, amelyek célja a 
fogyasztók érdekeinek védelme és e célnak megfelelően legalább két éve működik, továbbá 
magánszemély tagjainak száma legalább ötven fő. 
Egyes jogtudományi álláspontok szerint az illetékmentességre, és költségmentességre 
vonatkozó szabályok eljárásjogi fogyasztóvédelmi szabályoknak minősülnek, ezzel nem értek 
egyet. Bár kimutatható, hogy e törvények a fogyasztókra nézve kedvezőek, a jogalkotó 
azonban többek között szociális rászorultságot nézve és nem a fogyasztói minőséget kiemelve 

                                                 
24 V.ö.: Bruhács János: Nemzetközi Jog II. 188. o. (Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2004) 
25 Ibid. Jelentése „nem önvégrehajtó”. 
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hozta meg e szabályokat. Ezért helyesebb az ilyen, és ezekhez hasonló eljárási szabályokat a 
„fogyasztóvédelmi” jelző helyett „fogyasztóbarát” jelzővel illetni. 
A fogyasztók oktatásáról a Fgy. tv. 17.§ -a rendelkezik: „ A fogyasztóval iskolai és iskolán kívüli 
oktatás keretében meg kell ismertetni az igényei érvényesítéséhez szükséges jogszabályokat” A fogyasztók 
oktatása elsősorban állami feladat, amely oktatási intézményeken keresztül valósul meg, a 
törvény azonban rögzíti, hogy e tevékenységet az oktatási intézmény a Fogyasztóvédelmi 
Főfelügyelőséggel és a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetekkel közösen látja el. A 
gyakorlatban leginkább az intézmény házon belül gondoskodik a fogyasztói oktatás 
realizálásáról, ha egyáltalán gondoskodik. Az iskolai fogyasztóvédelmi oktatás a Nemzeti 
Alaptanterv részét képezi, amely egyébiránt meglehetősen szerényen szabályozza a kötelező 
fogyasztóvédelmi oktatás tartalmát.26 A fogyasztóvédelmi oktatás koordinatív összefogása, és 
pontos szabályozása nélkül ez a jogosultság soft law szinten marad meg. Ez különösen 
veszélyes azért is, mert az oktatás kiterjeszthetné a védelmi kört a fiatalokra, akik fokozottan 
veszélyeztetett, szenzibilis fogyasztói rétegnek minősülnek. Egyébiránt a jelenlegi középtávú 
kormányzati fogyasztóvédelmi koncepció belátva az iskolai tantervbe integrált 
fogyasztóvédelmi oktatás kudarcát a fogyasztók oktatását vetélkedők szervezésével kívánja 
előmozdítani.27 
A következőkben a fentebb felsorolt garanciális jogintézményeket ismertetném bővebben.28  
 
4. Polgári jogi alapon nyugvó jogosultságok 
 
4. 1. Kellékszavatosság 
 

A kellékszavatossági jogokat a Ptk. hibás teljesítés cím alatt szabályozza, hiszen a 
kellékszavatosság a kötelezett hibás teljesítésért való törvényen alapuló felelőssége. Az alábbi 
jogosultságok az ellenérdekű fél nem szerződésszerű teljesítése esetén illetik meg a jogosultat. 
Nem szerződésszerű a teljesítés, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel 
meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Jogszabálynak 
történő megfelelés alatt értjük például a szabványnak történő megfelelést.29 Bizonyítás 
szempontjából fontos, hogy a hiba (tehát nem a hiba oka!) a teljesítés időpontjára vagy 
azelőttre visszavezethető legyen. Uniós jogharmonizáció következtében került a Ptk-ba a 
következő vélelem, mely nagyban megkönnyíti a fogyasztó helyzetét: 

 
„Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon 
belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével 
összeegyeztethetetlen. A felek ettől eltérő megállapodása semmis.” 30 Rendkívül kedvező szabály, hiszen 
az első hat hónapban annak bizonyítása, hogy a hiba a teljesítés után keletkezett, a kötelezettet 
terheli. Ha a jogosult a hibát valamint hiba okát31 a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy 
azt ismernie kellett, a kötelezett mentesül a szavatossági felelősség alól. A törvény szándékosan 
az „ismernie kellett” kitételt használja a „kellő körültekintéssel ismerhette volna” fordulat 
helyett, mivel ekkor a kötelezett nem mentesül a felelősség alól.32 

                                                 
26 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 
27 Megyei Fogyasztóvédelmi Civil Nap Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal, 2007. január 20. 
28 A Ptk. fogyasztói szerződésre vonatkozó szabályainak ebbéli minőségét külön nem emelem ki, hiszen a dolgozat 
szempontjából a kellékszavatossági szabályok épp e szabályokkal együtt relevánsak. 
29 EBH 2002. 629 
30 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 305/A. § (2) bekezdés 
31 BH 2005. 211. 
32 BH 2000. 543. 
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Vegyünk egy Példát. Ha a fogyasztó leértékelt árut vesz (pl.: ruha), a kereskedő feltünteti a 
leértékelés okát, tehát a hibát (pl.: anyaghiba), valamint a hiba okáról is tájékoztatnia kell (pl.: 
szállítás közben történt sérülés). Hibás teljesítésnek minősülhet a minőségre hibátlan áru is, ha 
a szerződés alapján, külön kikötött többlettulajdonsággal kellett volna rendelkeznie. 
Hibás teljesítésnek minősül a szolgáltatott dolog szakszerűtlen összeszerelése, ha a szerelés 
szerződési kötelezettség, és azt a kötelezett vagy olyan személy végezte el, akinek 
magatartásáért a kötelezett felelős. Ha pedig nem végzi el, holott szerződésben vállalta az 
összeszerelést, szerződésszegés állapítható meg kötelezetti oldalon. Megállapítandó a 
kötelezett felelőssége akkor is, ha a szerződés szerint a jogosult vállalta a dolog összeszerelését, 
és a szakszerűtlen összeszerelés a hiba oka, továbbá ha az a használati útmutató hibájára 
vezethető vissza. 
Vállalkozási szerződéseknél merülhet fel a következő probléma: nem állapítható meg a 
kötelezett felelőssége, ha a hiba a próbaüzem alatt jelentkezik, ekkor ugyanis a szerződésszerű 
teljesítés körében terheli a kötelezettet felelősség.33 Lényegi különbség a két felelősség között 
az, hogy a bizonyítási teher utóbbi esetben fordított. 
Érdekes kitétel, hogy hibás teljesítésnek minősül az új Ptk. koncepció jelenlegi 
kellékszavatossági jogokat értelmező része alapján34 jogszabályokban, fogyasztóvédelmi 
szabályokban előírt minőségi, és egyéb követelmények megsértése. (Pl.: okmányok, használati 
utasítás adásának elmulasztása) 
A hibás teljesítésből eredő felelősség fogyasztói szerződéseknél főszabály szerint többelemű 
kereskedelmi (értékesítési) lánc esetén, a láncban utolsó, fogyasztóval szerződő kereskedőt 
terheli. (a Ptk.-beli jogintézmények értelemszerűen a fogyasztó kötelmi jogi viszonyra épülő 
fogalmára vonatkoznak) Ez méltánytalan hátrányt jelent az utolsó kereskedőnek, hiszen a 
hibás teljesítés visszavezethető lehet az előző kereskedő hibás teljesítésére. Természetesen az 
utolsó kereskedő is élhet jogosultként kellékszavatossági igénnyel a láncban visszafelé, az előző 
kereskedővel szemben. Azonban ez külön bizonyítást igényelhet, valamint a fogyasztói igények 
kielégítésének költségeit ezen az alapon nem követelhetné. A Ptk. 311.§ -a épp az előzőekben 
kifejtettek okán quasi35 visszkereseti (regressz) jogot biztosít a láncban utolsóként szereplő 
kereskedőnek. Amennyiben a minőségvizsgálati kötelezettségeinek eleget tett, követelheti az 
előző kötelezettől (kereskedőtől) a fogyasztói igények kielégítésének költségeit. Erre az előző 
kötelezettel szemben rendelkezésre álló határidők: 
- hatvan nap a fogyasztó igényérvényesítésétől (elévülési jellegű) 
- ötéves határidő az előző kötelezett teljesítésétől (jogvesztő jellegű) 
Tehát nem az e jogon a fogyasztó által érvényesített követelés összegét (adott esetben a hibás 
teljesítésből eredő pl. elmaradt hasznot) követelheti, csupán az érvényesítés költségeit.36 Így 
véleményem szerint a jogalkotó nem hozott létre a teljes követelés viszonylatában visszkereseti 
jogot. 
A kellékszavatosságból eredő jogokat a jótállási szabályokkal összevetve tárgyalom, mivel a 
jótállásból eredő jogosultságok a kellékszavatossági szabályokra utalnak, így szemléletesebbnek 
érzem ezek összehasonlító bemutatását. 
 

                                                 
33 BH 1998. 532 
34 Az Új Polgári Törvénykönyv Koncepciója , V. könyv 148.od.,  www.irm.hu, 2006. július 31. 
35 V. ö. : Dolgozatom V. fejezetének a visszkereseti jogról szóló része 
36 Ezt támasztja alá a Ptk. 309.§ (1) bekezdése is 
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4. 2. Jótállás 37 
 

A jótállás a kötelezettre nézve szigorúbb szabályokat állapít meg, hiszen nem a hibát, 
hanem a hiba okát vezetteti vissza a teljesítés időpontjára, illetve az előtti időre. Tehát jóllehet 
maga a hiba a teljesítés időpontja után keletkezik, így a kellékszavatosság nem állapítható meg, 
de a hiba oka a teljesítés előtt, így a jótállási kötelezettség megállapíthatóvá válhat. Szigorúbb a 
jótállás intézménye annyiban is, hogy a bizonyítási teher a jótállás időtartama alatt a kereskedő 
vállán nyugszik (ez általában több mint a kellékszavatosságnál fix hat hónap). A jótállás vagy a 
kereskedő által szerződésben vállalt, vagy jogszabály által a kereskedőre rótt kötelezettségként 
keletkezik. A jótállási kötelezettség a kereskedőt a szerződésben vagy jogszabályban, továbbá a 
szolgáltatásra vonatkozó reklámban foglalt feltételek szerint terheli. Érvénytelen az a 
szerződési kikötés, mely szerint a jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a 
jogosultat terhelik.38 Bár reklám önmagában jótállási kötelezettséget nem keletkeztethet, 
feltételeit meghatározhatja. Érdekes kérdés, hogy amennyiben a szerződés és a reklám is 
ismertette a jótállás feltételeit, de ezek különbözőek, és a reklám jótállási feltételei szigorúbbak 
a kötelezettre nézve, mely feltételek lesznek kógensek. A fogyasztóra kedvezőbb értelmezés 
használata itt is szükségszerű. 
Amennyiben a jogszabály jótállási kötelezettséget határoz meg, a szerződéshez mellékelni kell 
jótállási nyilatkozatot (garanciajegy). Ha a jótállás szerződésen alapul, úgy a jótállási 
nyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia 39: a jótállási kötelezett nevét és címét; a 
jótállás tartalmát, időtartamát, területi hatályát; a belőle eredő jogok érvényesítésének módját. 
Utalni kell továbbá arra, hogy a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. 

A jótállási nyilatkozatot (szerződésben vállalt jótállás esetén a fogyasztó kérésére) írásban, 
vagy a törvény szóhasználata szerint „más maradandó eszközzel” rögzíteni kell, és a fogyasztó 
részére rendelkezésre át kell adni. 
A fogyasztói szerződések esetében érvényesített jogszabályon alapuló jótállás leggyakoribb 
esetei: a tartós fogyasztási cikkre, javító-karbantartó szolgáltatásokra, új lakásokra 
meghatározott kötelező jótállási szabályok. 
A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályai: A rendelet40hatálya a 
Magyar Köztársaság területén értékesített, a törvényben taxatíve felsorolt új fogyasztási 
cikkekre vonatkozik. Ilyen például: Hűtőszekrény, mikrosütő, porszívó, személygépkocsi, 
kerékpár, telefon, rádiótelefon. CD- lejátszók. A felsorolás taxatív jellege miatt a technika 
fejlődését nem követheti rugalmasan a szabályozás. Például a manapság divatos árucikknek 
nevezhető Mp3- lejátszók nem tartoznak a jogszabály védelmi körébe. Problematikus továbbá 
az is, hogy a jogalkotó a felsorolás taxatív jellege mellett egy tízezer forintos értékhatárt is 
beiktatott. 
 
4.3.  A kellékszavatosság és jótállás összevetése 
 

A jogosultságok, és nyitva álló határidők előtt fontos kiemelni: az, hogy a fogyasztó 
jótállási vagy kellékszavatossági jogot érvényesít-e, teljesen az ő döntésétől függ. Akár 
szavatossági jogait is gyakorolhatja azon hibákra, melyekre a jótállás nem terjed ki.41 Az 
összehasonlítás során a jótállás szabályait, a jogszabályi kötelező jótállás szabályaival bővítve 

                                                 
37 Köznapi nyelvhasználatban: „Garancia” 
38 BH 1986. 26 
39 Jogszabályi jótállás esetén a jótállási jegy kötelező tartalmi elemei ennél szigorúbb, speciális kitételeket 
tartalmazhatnak. 
40 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 
41 GK. 72. számú állásfoglalás 
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ismertetem. Táblázatok alkalmazását azért tartottam indokoltnak, mert a két jogintézmény 
több részletében hasonló, sokszor egymás fedő részei miatt szemléletesen nehezen 
elkülöníthető. 
 

Választható jogosultságok vázlata: 
 

Kellékszavatosság Jótállás 
 

1.) Kijavítás vagy kicserélés a fogyasztó 
választása szerint. 

(Kivéve: Ha lehetetlen vagy aránytalan 
többletköltséget okoz.) 

 
2.) Árleszállítás vagy elállás. Jelentéktelen hiba 

miatt elállásnak nincs helye. 
 

A fogyasztó eltérhet a sorrendtől, de ez 
kártalanítási kötelezettséget alapozhat meg. 

 
Ugyanazon jogok, azzal a különbséggel, hogy 

tartós fogyasztási cikkek esetén az üzembe 
helyezéstől/vásárlástól számított három  
napon belül történő jogos kicserélési jog 

érvényesítését mindenképpen el kell fogadni. 
Aránytalan többletköltségre való hivatkozással 
sem lehet azt elutasítani, feltéve, hogy a hiba a 

rendeltetésszerű használatot akadályozza. 

 
A fogyasztó elsősorban kijavítást vagy kicserélést követelhet. Elvileg választása szerint, 
azonban a kötelezett arra való hivatkozással, hogy ez „lehetetlen” vagy „aránytalan 
többletköltséget okoz” gyakorlatilag a választást irányított választássá alakítja. 
Az árleszállítás vagy elállás lehetősége csak akkor nyílik meg a fogyasztó előtt, ha kijavításra 
vagy kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett ezeket nem vállalta, illetve nem tud e 
kötelezettségének eleget tenni. 
A jogosult a kijavításig illetve kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja. A 
szavatossági jogok törvényben meghatározott sorrendjétől a fogyasztók hátrányára történő 
eltérés semmis. 
A szavatossági jogok érvényesítésén kívül (véleményem szerint helyesebb lenne a 
„érvényesítése mellett” fordulat használata) a jogosult a hibás teljesítésből eredő kárának 
megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint. A hibás teljesítésből eredő kár 
megtérítése iránti igény az általános elévülési határidőn belül érvényesíthető.42 
 
Fontos, de kevéssé ismert rendelkezést találhatunk a jogszabály 43 6. § (1) valamint (2) 
bekezdésében: 

 
„ A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 

nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. 
Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és 

visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.” 
 
E szakasz második bekezdéséből, illetve a Ptk. 248. § (5) valamint 309. § (1) bekezdéséből 
következik, hogy ilyen esetekben sem kiszállási, sem szállítási díjat nem lehet kérni, hiszen a 
szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik! 
 

                                                 
42 GK. 41. 
43 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 
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A hiba közlésére nyitva álló határidők: 
 

Kellékszavatosság Jótállás 

 
A hiba felfedezése után a körülmények által 

lehetővé tett legrövidebb időn belül. 
A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon 
belüli közlés mindenképpen kellő időben 

közöltnek minősül.44 

 
A jogosult a jótállási határidő alatt 

bármikor. (Véleményem szerint értelemszerűen 
alkalmazni kell ebben az esetben is a jótállási 

szabályokra a kellékszavatosságnál előírt: „lehető 
legrövidebb időn belül” kitételt.) 

 
 
A közlés késedelme kellékszavatosság esetén kártérítési kötelezettséget keletkeztet, de 
jogvesztéssel nem jár. 
 

Az igényérvényesítésre nyitva álló határidők: 
 

Kellékszavatosság45 Jótállás 

Teljesítéstől számított 
Főszabály: 2 éves elévülési határidő, 
használt dolog esetén legalább 1 év. 
(Nemcsak46 tartós használatra rendelt 

termékek esetén: 3 éves jogvesztő határidő.)
 

 
Szerződésben vállalt jótállás esetén: a 
szerződésben vállalt jótállási idő. 

Tartós fogyasztási termékek esetén legalább 
1 éves jogvesztő határidő. 

Javító-karbantartó szolgáltatás esetén 
legalább 6 hónapos jogvesztő határidő. 

 
 
Az elévülési határidő elmulasztása esetén a fogyasztó menthető okra (különösen, ha a hiba 
jellegénél vagy a dolog természeténél fogva nem volt felismerhető) hivatkozással ezen túl is 
érvényesítheti jogait, azonban legfeljebb a jogvesztő határidőig. 
Az elévülési határidőkbe nem számít bele a kijavítási idő azon része, mely alatt a fogyasztó a 
dolgot rendeltetésszerűen nem használhatta. A szavatossági jog érvényesíthetőségének 
határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt 
dologra, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újrakezdődik. 
Ezt véleményem szerint a jótállás utaló szabályaira is megfelelően alkalmazni kell. 
A szavatossági határidőket a fogyasztó hátrányára nem lehet csökkenteni. Az olyan kikötés, 
mely a törvényi szavatossági határidőnél rövidebb időt határoz meg, semmis. 
Maga az igényérvényesítés, mint eljárás is fogyasztói problémákat vethet fel. A fogyasztói 
szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték 
megfizetését igazoló bizonylatot. Véleményem szerint jogszabályon alapuló jótállás esetén 
helyesebb lenne a jótállási jegy bemutatásához kötni e vélelmet, hiszen azt úgyis csak akkor 
kap a fogyasztó, ha szerződést köt, akkor azonban köteles azt megkapni. Ha a bizonylathoz 
kapcsoljuk a vélelmet, akkor visszás helyzetet eredményezhet, ha a kereskedő megsérti a 
bizonylatolási fegyelmet. Ekkor ugyanis értelemszerűen nem tudja bemutatni a fogyasztó az 

                                                 
44 Ptk. 307. § (2) 
45 1. Polgári Gazdasági Elvi Döntés 
46 A Legfelsőbb Bíróság PK véleménye 3. pont , Bírósági Határozatok 2005. évi 3. szám 
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ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Jogszabályon alapuló jótállás esetén a fogyasztónak 
jótállási igénye érvényesítéséhez a jótállási jegyet mindenképpen be kell mutatnia,47 jelenleg 
azonban a bizonylatot is, aminek követelése dogmatikailag kétes.. Ezt támasztja alá az 
1982/337. számú bírósági határozat, mely szerint a jótállás, a szerződéstől független, ún. jótállási 
jogviszonyt hoz létre a hibás termék mindenkori tulajdonosa és a jótállás kötelezettje között. Mielőtt túl 
avittnak tartanánk a hivatkozott határozatot, az új Ptk. koncepciója48 is ezt az irányvonalat 
kívánja követni. A Javaslat szerint jótállási jogokat a mindenkori tulajdonos gyakorolhatja, a 
jótállást felvállaló kötelezettel szemben. 
A forgalmazó a fogyasztó igényérvényesítéséről jegyzőkönyvet köteles felvenni, melynek 
kötelező tartalmi elemeit szintén meghatározza a jogszabály: Tartalmaznia kell többek között a 
fogyasztó nevét, címét, a fogyasztási cikk megnevezését, a vásárlás időpontját, a hiba leírását, a 
fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt, a kifogás rendezésének módját. A jegyzőkönyv 
kötelező elkészítése a fogyasztó későbbi bizonyítását segítheti elő. Érdemes figyelni arra, hogy 
a hiba leírása értelemszerűen a jegyzőkönyv készítője által történik, adott esetben nem teljesen 
objektív szempontok alapján, mely a további igényérvényesítést megnehezítheti. A 
jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni. A forgalmazó a fogyasztói igények 
teljesíthetőségéről legkésőbb három napon belül köteles értesíteni a fogyasztót. A javításra az 
árut elismervény ellenében kell átvenni.  
A jogszabály49 szerint a „forgalmazónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést tizenöt 
napon belül elvégezze” A törekedni szó miatt ez a szabály elég puhára sikeredett. A fogyasztó így 
leginkább a Ptk. 306. § (2) bekezdésére tud hivatkozni, amely szerint a kijavítást vagy kicserélést 
megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. Ez a szabály 
sem nyújt erősebb védelmet, hiszen eseti mérlegelés tárgyává teszi, hogy jelentős 
kényelmetlenségről van-e szó illetve, hogy a határidő megfelelő-e.50  
 
4.4. Termékfelelősség 51 
 

A termékfelelősség a gyártó fokozott, az általánosnál szigorúbb felelőssége hibás terméke 
által okozott károkért. Egyesek ezen objektív felelősségi alakzat megjelenését a szerződések 
relatív szerkezetének bomlásaként értékelték. Véleményem szerint a mai termékfelelősség 
intézménye szerződésen kívüli kártelepítés objektív módozata, nem pedig a klasszikus, relatív 
szerkezetű kontraktuális viszonyok túlfeszítése.52 Ezt támasztja alá a törvény megszületése 
előtti bírósági gyakorlat is: „jogellenesen okozott kárért fennálló felelősség a polgári jog 
általános felelősségi szabályai szerint alakul akkor is, ha a károkozó valamely termék előállítója, 
és az általa gyártott termék okoz kárt a vásárlónak. Ezen nem változtat az sem, ha a termék 
előállítója és a károsult között nincs szoros (szerződéses) jogviszony, illetve az sem, ha a 
károsult egyébként harmadik személyekkel szemben szerződéses jogviszony alapján kártérítési 
igénnyel vagy egyéb (pl. szavatossági) igénnyel felléphetne. A peres felek közötti jogviszony 
hiányára utalás téves, mert maga a károkozás létesít kártérítési kötelmet, tehát jogviszonyt a 
károsult és a termék előállítója között.”53 

                                                 
47 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdés 
48 Az Új Polgári Törvénykönyv Koncepciója, V. könyv 167. o.,  www.irm.hu, 2006. július 31. 
49 49/2003 (VII. 30.) GKM rendelet 4. § (2) bekezdés 
50 A minőségi kifogások intézése jogszabályszerűségének garanciája a Fgy. tv. 6.§. e) pontja. 
51 1993. évi X. törvény a termékfelelősségről 
52 1993 előtt a jogirodalomban is vitatott volt, hogy a mai termékfelelősségi igényekhez hasonló igények a Ptk. 310.§ 
vagy a 339.§ alapján érvényesíthetők-e. Az ítélkezési gyakorlat a deliktuális felelősségi alakzatra alapozta ítéleteit. Pl.: 
BH 208/1984 
53 BH 1986/12/501 
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A termék által okozott kárért elsősorban a gyártó (importőr) felel. A bizonytalanság elkerülése 
végett, amennyiben a gyártó nem állapítható meg a termék minden forgalmazóját gyártónak 
kell tekinteni mindaddig, amíg a forgalmazó a gyártót, vagy azt a forgalmazót, akitől ő az árut 
beszerezte, meg nem nevezi. A forgalmazó felelőssége ez esetben kisegítő felelősség, mely 
egyetemleges (azaz mindegyikőjüktől követelhető a teljes kár), kimentési lehetőség azonban 
rendelkezésére áll. A termék fogalmát a törvényt kiterjeszti a résztermékre, és a  villamos 
áramra is. 
A gyártó felelőssége objektív, tehát nem függ a felróhatóságtól, azonban a törvény kimentésre 
lehetőséget ad a következő esetekben. Amennyiben nem ő volt a forgalmazó, vagy nem ő 
hozta forgalomba az adott árut, vagy ha az áru a forgalomba hozás  időpontjában hibátlan 
volt. Eseti megítélést igénylő és emiatt rendkívül képlékeny, a fogyasztóra hátrányos kimentési 
ok: a forgalomba hozatal időpontjában a hiba a tudomány és technika állása szerint nem volt 
felismerhető. Kétséges továbbá az a kimentési ok is, mely szerint mentesül a gyártó, ha a 
termék hibáját jogszabály vagy kötelező törvényi előírás alkalmazása okozta. 
Harmadik fél közrehatása nem jelent mentesülést (kivéve, ha a károsult felelős a harmadik 
személy magatartásáért), csupán jogot keletkeztet a forgalmazónak a harmadik személy elleni 
fellépésre. 
A kártérítés szempontjából lényeges rendelkezés: nem kell megtéríteni a forgalmazónak a kár 
azon részét, mely a károsult felróható közrehatásából származott. 
Problematikus a „tudomány és technika állása szerint nem volt felismerhető” kitétel alkalmazása 
mentesülési okként, mivel így a tudományos és technikai fejlődés kockázatát a törvény a 
fogyasztóra hárítja, aki értelemszerűen ezt, gyengébb gazdasági teherbíró képessége révén, 
sokkal jobban megérzi.  
A törvény tárgyi hatálya alól kivételt képeztek: a földművelés, erdőgazdálkodás, állattenyésztés, 
halászat, és vadászat feldolgozatlan termékei. Azonban később a jogalkotó ezen termékeket is 
kivette a kivételek sorából, csakúgy, mint a gyógyszerek által okozott károk körét. Tehát ma 
ezekre is a termékfelelősségi szabályokat kell alkalmazni. 
A kár fogalma eltér a polgári jogban használt kárfogalomtól, annál szűkebben vonja meg a 
jogalkotó a termékfelelősségből eredő károk körét. A termékfelelősség alapján érvényesíthető 
kárnak minősül a hibás termék által okozott halál, testi sérülés vagy egészségkárosodás folytán 
bekövetkezett vagyoni és nem vagyoni kár. Továbbá a hibás termék által, más dologban 
okozott, a bekövetkezésekor ötszáz eurónak54 megfelelő forintértéket meghaladó kár, ha az a 
más dolog szokásos rendeltetés szerint magánhasználat vagy magánfogyasztás tárgya, és azt a 
károsult is rendszerint ilyen célra használta. 
Sajnálatos tény, hogy az elmaradt haszon a törvény rendelkezései által nem érvényesíthető, de 
a dologban bekövetkezett tényleges kár is csak akkor, ha az magánhasználat tárgya volt. 
Nehezen, de indokolható a törvény azon kikötése, amely szerint „rendeltetés szerint 
magánhasználat” tárgyát kell képezni a károsult dolognak. Azonban az már kevésbé érthető, 
miért megy a jogalkotó még egy lépéssel tovább, és írja elő, hogy: a károsultnak is ilyen célra 
kellett azt használni.  

A törvény nem érinti a károsultnak a szerződésszegéssel, illetve a szerződésen kívül okozott 
károkért való felelősség szabályain alapuló, vagy külön jogszabályban meghatározott 
igényérvényesítési lehetőségeit. Természetesen az igénykumulációnak a káron szerzés tilalma, 
illetve bizonyos esetekben a res iudicata szabálya határt szab. „A kártérítés mértékének a 
megállapításánál a károkozó tény folytán bekövetkezett vagyonmódosulást egységesen kell vizsgálni. Vagyis fel 
kell mérni, hogy a vagyoncsökkenés mellett nem következett-e be a károsult oldalán valamilyen 
                                                 
54 A kárösszeg alsó határát a jogalkotó az Európai Unióhoz történő csatlakozás miatt, a bizottsági screening jelzése 
hatására közel tízszeresére volt kénytelen emelni. A korábbi tízezer forintos összeghatárhoz képest a több mint 
százezer forintos összeghatár túl magas a hazai jövedelmi viszonyokhoz mérten. 
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vagyon megtakarítás. A bírói gyakorlat a káron szerzés tilalmának szabályát általában alkalmazza, ennek 
a gyakorlatnak a törvényi alapját ugyanakkor az új Kódexben indokolt megteremteni.” 55 
A kárt, a termék hibáját és az okozati összefüggést a károsultnak kell bizonyítani. Azt azonban 
értelemszerűen nem, hogy a termék hibája már a forgalomba kerüléskor megvolt. Amellett, 
hogy a fogyasztó a forgalomba kerülés után, a teljesítéskor kerül kapcsolatba a termékkel, a 
teljesítéstől számított hat hónapig megdönthető vélelem szól amellett, hogy a hiba már a 
teljesítéskor fennállt. 
Az igényérvényesítési határidőket a jogalkotó, a kellékszavatossági szabályokhoz hasonlóan, itt 
is a Lábady Tamás által „kétfedelű határidős konstrukciónak nevezett”56 megoldással 
szabályozza: három éves elévülési jellegű, valamint tíz éves jogvesztő határidőt határoz meg. A 
törvény hatálya azonban csak hatálybalépése után (1994. január 1-je után) forgalomba hozott 
termékekre terjed ki. 
A törvény joggyakorlata meglehetősen szegényes, elvétve találunk csak egy-két olyan jogesetet, 
melyben a kártérítési igényt e felelősségi alakzatra alapozták.  A következő, Polgári Jogi TDK 
57 keretében elhangzott vélemény jól példázza, mennyire kétes a termékfelelősség megítélése a 
jogtudósok mellett, az alkalmazók körében is: 
 
Dr. Kiss Ferenc Kálmán (ügyvéd, korábbi ügyvezető igazgató, Hungária Biztosító Rt): „De hivatkozhatnék 
arra, hogy ha törvényt veszünk át - valaki említette a termékfelelősségi törvényt - igazán jóhiszeműen, nagy 
ügybuzgalommal, egy ellenzéki meg egy kormánypárti képviselő javaslatára, szépen lefordítjuk az irányelvet, és 
magyar törvénnyé, a magyar felelősségi rendszeren kívül odaragasztjuk valahova, akkor pedig az írott jogból 
nem lesz jog. GK 37-esből sem lett jog, nem lett joggyakorlat, az írott törvényből sem lett. Most egy-két 
szórványos jogesetecske van, és azt is richtig egy biztosító regresszusa kapcsán vette elő az okos jogász. Szóval 
azt hiszem, ez mutatja, hogy van valami belső fejlődés, és ezt nem lehet - hát kissé - forradalmi módon 
siettetni.” 
 
Vajon a probléma az itthoni szabályozás eredménye? 
 
A magyar szabályozás „ihletője” a 1985. július 25-i 85/374 (EGK). uniós irányelv a 
tagállamoknak a hibás termékekért való vagyoni felelősségre vonatkozó jogi és igazgatási 
előírások összehangolására.  
 
"Egyrészt csak a más dologban keletkezett károk esnek az irányelv hatálya alá, azaz a termékfelelősség nem 
jelenthet egyfajta garanciát magára a kárt okozó termékre. Másrészt a direktíva az ún. bagatell károk 
elkerülésére 500 ECU 58-s önrészesedést ír elő. Harmadrészt a kárt szenvedett dolognak olyan jellegűnek kell 
lennie, hogy az személyes használat vagy a fogyasztás célját szolgálta, és a károsult ezt a tárgyat e célra is 
használta. Ez a rendelkezés kizárja a szakmai tevékenység során bekövetkezett dologi károk érvényesítését. 
Az irodalomban képviselt olyan nézet, amely szerint a korlátozás nem indokolt, mert a szakmai tevékenysége 
során károsodott személy sem tudja más forrásból orvosolni a hibás termék által a dologban bekövetkezett 
kárát."59 
 
                                                 
55 Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója IV. fejezet 2. pont, Magyar Közlöny 2002/15/II. 
56 Lábady Tamás: A termékfelelősség intézménye és a magyar termékfelelősségi törvény. Jogtudományi Közlöny 1994/3. 118-
122. o. 
57 Polgári Jogi Kodifikáció „Korszerűsítés vagy Korszakváltás" IV. Tudományos Diákköri Konferencia, 2000. november 
10-12, 123. oldal (1) bekezdés (Polgári Jogi Tudományos Diákkör Egyesület, Bp. 2001.) 
58 Ma 500 € -nak megfelelő összeg 
59 Illés Rita: A termékfelelősség múltja, jelene és jövője - kitekintéssel a francia jogi szabályozásra, A Polgári Jogi 
Tudományos Diákkör Évkönyve 2000-2001. évi tanév 146. o. (Polgári Jogi Tudományos Diákkör Egyesület 
Budapest, 2001. ) 
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"Az idézett 7. cikkely utolsó pontjának, az ún. fejlesztési kockázatnak mentesülési okként való elfogadását 
parázs viták előzték meg. A fogyasztók képviselői szerint ez nem jelenhet kimentést, mert túl nagy terhet róna 
a károsultakra. A termelők ezzel szemben azt hangsúlyozták, hogy e kimentési ok nélkül a termékfelelősség 
akadályozni fogja a technikai fejlődést. Végül egy kompromisszumos megoldás született: bekerült a 7. 
cikkelybe  a fejlesztési kockázat, mint kimentő ok, ám a 15. cikkely szerint a tagállamok fenntarthatják 
vagy az irányelvben meghatározott eljárás keretében bevezethetik, hogy a gyártó felelős azokért a károkért is, 
amelyeket a forgalomba hozatal időpontjában ismeretlen hiba okozott. A jogirodalom jelentős része ezt a 
rendezést tartja helyesnek, ám van ellenvélemény is. Eszerint a szabályozás meglehetősen homályos, mert ha a 
rendelkezés ténylegesen a fogyasztók védelmét kívánná szolgálni, akkor a gyártóra hárítaná a fejlődéssel járó 
kockázatot. A gyártók pedig biztosítással csökkenthetnék a terheiket."60  
 
A francia szabályozás élt az eltérés lehetőségével.61 Az 1998. május 19.-ei külön törvény a 
Code Civil-be integrálja a termékfelelősségi szabályokat, a deliktuális felelősségről szóló 
rendelkezések mögé a következő eltérésekkel: nincs 500 ECU-s határ (lehet bagatell károkért is 
perelni), továbbá nincs magánhasználatra, magánfogyasztásra utaló korlátozás. 
Emellett külön törvény szabályozza a fejlesztési kockázat kifogását: a gyártó nem hivatkozhat 
arra, hogy a kárt emberi test része vagy ebből származó termék okozta. A gyártó nem 
hivatkozhat továbbá sem a fejlesztési kockázatra, sem a törvényileg, vagy rendeletileg kötelező 
szabályok hibájára. A gyártónak azt kell bizonyítania, hogy minden intézkedést megtett a 
károsító következmények megelőzésére. A törvény tehát az objektív felelősség esetén külső 
okra történő hivatkozás helyébe vétkességen (faute)62 alapuló felelősséget állít, melyből a 
károkozó az erre vonatkozó általános kimentési szabályok alapján mentesülhet. 
 
5.  Közjogi garanciákkal kikényszeríthető kötelezettségek 
 

A következő szabályok jogi mibenlétére és védelmi eszközeire a fogyasztói jogok általános 
ismertetése során már kitértem, egyes alapjogok nemcsak jogosultságok révén jelennek meg a 
Ptk. szabályai között, hanem kihatnak a forgalmazóra rótt törvényi kötelezettségekre is. 
Dolgozatomban az egyes szabálysértési, és büntetőjogi tényállás elemzésére nem térek ki. 
 
5. 1. A fogyasztó életének, egészségének és biztonságának védelme 
 

A Fgy. tv 3-5. § rögzíti az áru biztonságának törvényi garanciáit, melyek közvetlenül 
szolgálják a fogyasztó életének, egészségének, és biztonságának védelmét: forgalomba csak 
biztonságos áru hozható. Elsősorban a gyártó köteles gondoskodni az áru biztonságáról. A forgalmazó nem 
hozhat forgalomba olyan árut, amelyről tudja vagy tudnia kellene, hogy nem biztonságos. 
A Fgy. tv. együttműködési kötelezettséget ír elő a forgalmazónak az áru biztonságának 
ellenőrzésével kapcsolatban. A törvény ezen is túlmegy, ugyanis tájékoztatási kötelezettséget is 
telepít. 
Az áru biztonságosságának megítélése elsősorban az áru alapvető ismérvei, megjelenése, az áru 
más árura gyakorolt hatása, fokozott veszélynek kitett fogyasztókra gyakorolt hatása 
(gyermekek, idősek) alapján történik. 
Ha a kockázat nem észlelhető azonnal, a gyártó köteles a fogyasztót írásban figyelmeztetni oly 
módon, hogy a fogyasztó felmérhesse az áru rendeltetésszerű vagy ésszerűen várható 
használatával járó veszélyt. 

                                                 
60 Op. cit. 147-148. o. 
61 Op. cit. 148-150. o. 
62 Ibid 
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A gyártó kötelezettsége - ezen túlmenően - ellátni az árut azonosításra alkalmas jelöléssel, 
forgalomba hozott áru biztonságosságát mintavétel útján rendszeresen ellenőrizni, az áru 
biztonságosságával kapcsolatos kifogásokat kivizsgálni, a forgalmazókat az ellenőrzések 
megállapításairól tájékoztatni, valamint az árut szükség esetén a forgalomból kivonni, illetve 
visszahívni. 
A felsorolt kötelezettségektől, valamint a figyelmeztetési kötelezettségtől a gyártó eltekinthet, 
amennyiben a forgalmazó a fogyasztóval egyértelműen közli, hogy az áru régiség, vagy árut 
használata előtt helyre kell állítani. 
Az áru biztonságára vonatkozó szabályok a termékfelelősséget elhárító, gyártót terhelő 
előretolt szabályokként is felfoghatóak. 
 
5. 2. A fogyasztók vagyoni érdekeinek védelme 
 

A Fgy. tv. 6. § -a kimerítő taxációt határoz meg azzal kapcsolatban, mit tekinthetünk a 
fogyasztók vagyoni érdekei megsértésének. Ezek közé tartozik például a nyitva tartásra 
vonatkozó szabályok megsértése, a vásárlók könyvének szabálytalan kezelése, nem megfelelő 
áru forgalomba hozása vagy ilyen szolgáltatás nyújtása, hatósági árnál magasabb ár kikötése. 
A törvényben felsorolt kötelezettségek legtöbbjét, ahogy már azt a fogyasztói jogokról írtaknál 
kifejtettem, a törvény kettős garanciával védi. Tehát egyfelől helye van a Felügyelőség, illetve 
felügyelőségek eljárásának e törvény megsértése miatt, valamint szintén az általuk (illetve 
tényállástól függően a jegyző, vagy más hatóságok által) lefolytatott szabálysértési eljárásnak az 
egyes fogyasztóvédelmi szabálysértéseket is meghatározó 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 
alapján. 
Vegyünk egy jogesetet. Dohánytermék és szeszesital 18. életévét be nem töltött fiatalkorú 
részére történő kiszolgálása objektív felelősséget alapoz meg. A kereskedő az alkalmazott 
magatartásáért mindenképpen felelősséggel tartozik, akkor is, ha az alkalmazott úgy ítélte, a 
fiatalkorú már betöltötte a 18. életévét, és ezért nem bizonyosodott meg életkora felöl.63 
 
5. 3. A fogyasztók tájékoztatása 
 

A fogyasztók tájékoztatását szolgáló részletszabályok előtt egy generálklauzula jellegű 
szabályt helyezett el a jogalkotó: 
A tájékoztatásnak olyannak kell lenni, hogy megkönnyítse az áru- vagy szolgáltatásválasztást; 
megfelelő ismeretekkel szolgáljon az áru vagy szolgáltatás tulajdonságairól, jellegzetességeiről 
az áru és a szolgáltatás minőségéről, áráról, díjáról, valamint az áru használatára vonatkozó 
utasításokról, használatával járó veszélyekről. Továbbá olyan ismeretekkel kell szolgálnia, 
amelyek a fogyasztók jogai érvényesítéséhez szükségesek. 
A részletszabályok után helyezte el a jogalkotó az alapvető fontosságú, bizonyítási terhet 
rendező szabályt: A forgalmazónak kell bizonyítania, hogy a tájékoztatást a fogyasztónak 
megadta. A fogyasztó választása szerint a gyártóval, illetve bármelyik forgalmazóval szemben 
érvényesítheti jogait. Az azonban nem egyértelmű, milyen jogokra gondol a jogalkotó 
(valószínűleg az elmaradt tájékoztatást követelheti a fogyasztó). 
A következőkben a címkézés, a használati és kezelési útmutató, az ár feltüntetés, a csomagolás 
szabályait határozza meg részletesen a törvény. A törvény rendelkezéseit, bár a jogérvényesítés 
szempontjából kiemelkedően fontosak, ehelyütt nem ismertetem, csak a problémás pontokra 
térek ki. 

                                                 
63 EBH 2005. 1279 
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Az áru címkéjén fel kell tüntetni (többek között) a gyártó és a forgalmazó nevét és címét. Az 
áru gyártójának vagy forgalmazójának címe akkor felel meg a törvényi előírásoknak, ha 
alkalmas arra, hogy a fogyasztó további tájékozódás, kutatás nélkül felvehesse a kapcsolatot a 
forgalmazóval, illetve a gyártóval.64 A megfelelő címkézés elsősorban a gyártó kötelezettsége. 
A használati és kezelési útmutatóra vonatkozó szabályokat a Fgy. tv észrevehetően a 2/1984. 
BKM rendeletből emelte át. A vásárlókat a termék jellegétől és tulajdonságaitól függően, 
írásban, magyar nyelven és közérthetően tájékoztatni kell a termék használatának, kezelésének 
módjáról, a minőség megőrzéséhez szükséges ismeretekről. Az import áruk esetén az árukhoz 
csatolt idegen nyelvű útmutatóval azonos tartalmú, magyar nyelvű használati és kezelési 
útmutatót kell a fogyasztó számára biztosítani. Szöveges használati útmutató helyett jelek és 
jelképek is alkalmazhatók. A megfelelő használati és kezelési útmutató biztosítása elsősorban a 
gyártó kötelessége. 
Az ár feltüntetésével kapcsolatban is alapvető fontosságú, bár evidensnek ható szabályokat 
találunk, melyeket ennek ellenére gyakran nem vesznek figyelembe: „Az eladási árat a Magyar 
Köztársaság területén törvényes fizetőeszköz szerint meghatározva, egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és 
tisztán olvashatóan kell feltüntetni.”65 
Több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejű feltüntetése esetén a legalacsonyabb ár vagy 
szolgáltatási díj lesz az érvényes. Az árcímke nem takarhatja el a fogyasztói tájékoztatót. Az ár 
feltüntetésére a forgalmazó köteles. Az árak feltüntetésének részletes szabályairól a 7/2001. 
GM rendelet rendelkezik. 
Az árut úgy kell csomagolni, hogy a csomagolás megóvja az áru minőségét, valamint 
megkönnyítse a szállítását. A megfelelő csomagolás biztosítására elsősorban a gyártó köteles. 
Amennyiben a csomagolással, címkézéssel, megfelelő használati és kezelési útmutató adásával 
kapcsolatos kötelezettségeinek a gyártó nem tesz eleget, úgy ezt a forgalmazónak kell pótolni. 
 
5. 4. Vásárlók könyve 
 

A vásárlók könyvével kapcsolatos szabályokat illogikus módon több jogszabályban 
szétszórtan találjuk. Ennek ténye, az internetes média pontatlan tájékoztatása, továbbá a 
vásárlók könyvére vonatkozó rendelkezések többszöri változása miatt, különösen 
problematikus a hatályos szabályok tudatosítását illetően. 
A vásárló (a triviális, ámde szintén jogszabályban rögzített szóbeli panasz intézménye mellett) 
az üzletben írásbeli panaszt tehet, ennek intézményesített eszköze a vásárlók könyve. A 
vásárlók könyve a jegyző által hitelesített, sorszámozott lapokból áll. A bejegyzés után az egyik 
példányt célszerű (a bejegyzés tényének bizonyítása érdekében) magával vinnie, erre azonban 
semmi nem hívja fel a fogyasztó figyelmét. Elvileg enélkül is bizonyítható a bejegyzés ténye, 
ugyanis a vásárlók könyve sorszámozott oldalai miatt, ha a könyvből kitépnek egy oldalt, ez 
könnyen bizonyítható. A jegyző, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, és a felügyelőségek két 
évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket. A vásárlók könyvet 
az üzletben jól látható, és könnyen hozzáférhető helyen kell tárolni. 
A szabályozás eddig ismertetett részét a 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet 26. § -a tartalmazza. A 
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet (a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-
szolgáltatásról) az előbbiekben ismertetett szabályokhoz képest minimális eltéréseket fogalmaz 
meg. Teljesen érthetetlen, miért nem egy közös szabályozási helyre történő utalással történt ez 
esetben is a szabályozás. 

                                                 
64 EBH 2005. 1271 
65 Fgy. tv. 14. § (2) bekezdés 
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A további szabályokat a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. § (4) bekezdése 
tartalmazza, az előzőekhez képest ez a bővebb szabályozás, valószínűleg ezt szánta közös 
szabálynak a jogalkotó. Mivel a két említett kormányrendeletnek nincs olyan, a vásárlók 
könyvére vonatkozó szabálya, amit e törvény ne tartalmazna, így helyesebb lett volna a 
kereskedelemről szóló törvény szabályaira tekintettel utaló szabályokat alkalmazni. 
A vásárlók az üzlet működésével kapcsolatos panaszt, bejelentést, és javaslatot tehetnek. A 
vásárlót e jogának gyakorlásában befolyásolni tilos. Tehát a „Minek adjam oda, úgysem érsz el 
vele semmit!” mondat már befolyásolásnak minősülhet. A kereskedőnek a bejegyzést meg kell 
vizsgálni és az intézkedésről (bármi is legyen az) a fogyasztót harminc napon belül kell 
tájékoztatnia.66 Sajnos a törvény sem az intézkedés milyenségét, sem pedig az erről szóló 
tájékoztatás kötelező írásbeliségét nem határozza meg. 
További probléma lehet, hogy a Vásárlók könyvében található panaszbejelentő lapon, a 
bejelentőnek fel kell tüntetni a személyes adatai egy részét (név, lakcím), amennyiben ezt nem 
teszi nem lehetséges a válaszadás. Érdekes gyakorlati helyzetet teremthet ilyen jellegű adatok 
önkéntes szolgáltatása az adott esetben igencsak ellenérdekű kereskedő, vagy annak 
alkalmazottja részére (akit ráadásul, a kereskedővel ellentétben a jogintézmény kapcsán 
semmilyen jogszabályi kötelezettség nem terhel). Véleményem szerint célszerűbb lenne, ha a 
jogszabály azt írná elő, hogy a válaszokat, a bejegyzett panaszt tartalmazó lapszám 
megjelölésével együtt, közvetlenül a területi felügyelőségekre kelljen postázni, ahol a fogyasztó 
a másik példány ellenében (amelynek sorszáma alapján a nyilvántartás sem lenne bonyolult) 
megkaphatja a kereskedő válaszát. Amennyiben ez nem felel meg neki „am Ort und Stelle” 
panaszt is tehet a felügyelőségen. Ez az eljárás hatékonyabb, egyszerűbb, és könnyebben 
visszakövethető, a Vásárlók könyvét mint intézményt megerősítené, és szükségtelenné tenné 
az ilyen visszaélések hatóság által történő helyszíni ellenőrzését is. 
A bejelentés, illetve javaslat nem feltétlenül negatív közlésekből áll, mégis megalapozza a 
válaszadási kötelezettséget. (Például a „Csinos a pincérnő, csak így tovább…” bejegyzésre is 
válaszolnia kell a kereskedőnek. Ebből is látszik, hogy a jog adott esetben értelmetlen célokra 
is eszközt biztosíthat, jóllehet a válasz annyiban kimerülhet: „Igyekszünk!”) 
 
6. A SZANKCIÓRENDSZER EGYES KÉRDÉSEI 
 

A hatóságok számára rendelkezésre álló szankciókat aszerint elemzem, mely szerv, milyen 
jogsértés esetén, milyen szankciót szabhat ki. Külön kitérek továbbá a pénzbírságra. 
Fogyasztóvédelmi panasz esetén a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség jár el. Az eljárás 
előfeltétele a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése.(Tehát nemcsak a Fgy. tv. megsértése 
esetén kerülhet rá sor!) A Főfelügyelőség a következő szankciókkal élhet: elrendelheti a 
jogsértő állapot megszüntetését, eltilthat a jogsértő magatartástól. A fogyasztó életére, 
egészségére, testi épségére veszélyes áruval kapcsolatban elrendelheti: a forgalomból kivonást, 
az áru megsemmisítését, bizonyos feltételekkel67 – a szabálytalanság megszüntetéséig - az üzlet 
bezárást. A Főfelügyelőség pénzbírságot is kiszabhat, melynek összegét, az eset összes 
körülményére (fogyasztók érdekei sérelmének körére, súlyára, jogsértő állapot időtartamára, a 
jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, elért előnyre) tekintettel, kell meghatározni. A 
pénzbírság halmozottan is kiszabható. 
A Ket. csak az eljárási (valamint végrehajtási) bírságra tartalmaz konkrét rendelkezéseket, 
anyagi jogi bírságra nyilvánvalóan nem. Az eljárási bírság összege ötezertől ötszázezer forintig 
határozható meg. Piacfelügyeletről, reklámfelügyeletről rendelkező jogszabályok egyéb 
                                                 
66 Szerencsére a jogalkotó szakított azzal a korábbi szerencsétlen szabállyal, hogy bár válaszadási kötelezettséget elő 
írt, azonban ennek határidejéről hallgatott. 
67 1997/CLV tv. 46.§ (e) bekezdése 
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bírságfajtákat, és összeghatárokat állapíthatnak meg. Fogyasztóvédelmi anyagi jogi bírságra 
nincs meghatározott alsó és felső összeghatár. Az eljárásra a Ket. szabályai a Fgy. törvényben 
foglalt eltérésekkel vonatkoznak, amennyiben az eljárást a hatóság hivatalból indítja, vagy az 
ügyfél eljárás kezdeményezésére irányuló kérelme alapján indul. Az ilyen kérelmek száma 
csekély, a fogyasztó által kezdeményezett ügyek egy része panasz, vagy minőségi kifogás, 
csekély hányada pedig közérdekű bejelentésnek minősül. Ez utóbbi ügyek intézésének eljárási 
szabályait nem a Ket., hanem a 2004. évi XXIX. törvény (az európai uniós csatlakozással 
összefüggő egyes törvénymódosításokról) 141.-143.§ -ai határozzák meg. 
Véleményem szerint a következőkben ismertetett, vagy ehhez hasonló változtatással 
hatékonyabb bírságolási rendszert lehetne kialakítani. Az „elért előny”-nek a bírság 
összegszerűségére történő kihatása során, amennyiben a fogyasztóvédelmi szabály 
megsértésével a gazdálkodó szervezet tényleges előnyt realizált, az előny vélelmezett mértékét 
a gazdálkodó szervezet gazdasági potenciálja figyelembevételével fix százalékban, vagy sávos 
százaléktáblázat alapján kellene meghatározni. Ilyen esetekben a bírság mértéke a 
meghatározott százalék által kiszámított összeggel legyen ekvivalens. A százalékban 
meghatározott érték számításának alapjául, egy a gazdálkodó szervezet gazdasági potenciálját 
megfelelően leképező adat (szám) szolgáljon (pl.: Az éves, nem konszolidált mérleg-főösszeg 
alapján meghatározott nyereség).  
Ha a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vagy a területi felügyelőségek, mint szabálysértési 
hatóságok lépnek fel elkobzást, figyelmeztetést, pénzbírságot alkalmazhatnak a szabálysértési 
törvényben meghatározott tényállás megvalósulása esetén. Általában kötelezettség megszegése 
miatt szankcionál a törvény, a kötelezettségek tartalmát a Fgy. tv. és más jogszabályok 
határozzák meg. A pénzbírság összege ezertől százötvenezer forintig terjedhet. Ez az általános 
szabály, de tényállásonként változhat (Pl.: Megfelelőségi jelölés jogosulatlan használata esetén 
legfeljebb százezer forint). 
Szabálysértési hatóság meghatározott fogyasztóvédelmi szabálysértések esetén nem a 
Főfelügyelőség lesz. Egyes fogyasztóvédelmi szabálysértések esetén az ÁNTSZ, közterület 
felügyelő, a jegyző, mint általános hatáskörű szabálysértési hatóság jár el. 
A jegyző egyetlen esetben veheti át az adott szabálysértés elbírálását, ha emellett olyan 
szabálysértés is indult az adott személy ellen, ami hatáskörébe tartozik.68 
Fontosnak tartom külön kiemelni, a Vásárlók könyvére vonatkozó rendelkezések megsértése 
esetén szabálysértés valósulhat meg. A fogyasztóvédelmi felügyelőség jár el a szabálysértési 
tényállásban foglalt kötelezettség megszegése esetén. Magát a kötelezettséget a kereskedelmi 
törvény 69 rendezi, de a megszegése esetén alkalmazandó tényállást a 218/1999. (XII. 28.) 
Korm. rendelet (az egyes szabálysértésekről) tartalmazza. A pénzbírság felső összeghatára 
ötvenezer forint. 
Hatósági minőség-ellenőrző szervezetek erre feljogosított dolgozói helyszíni bírságot 
szabhatnak ki, szabálysértést megállapító jogszabályban meghatározott esetekben, ötszáz 
forinttól tízezer forintig. 
 

                                                 
68 Valamint ha önkormányzati rendelet határoz meg fogyasztóvédelmi szabálysértést, akkor is a jegyző jár el. 
69 2005. évi CLXIV. törvény 
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7. Egyes fogyasztói szerződések speciális szabályai 
 
7.1.  Általános szerződési feltételek – tisztességtelen szerződési kikötések 
 

A tömegszerződések általánossá válásával kialakult az általános szerződési feltételek 
intézménye. Azonos ügyletekre azonos szerződési feltételeket állapítottak meg a gazdálkodó 
szervezetek, amelyek nagyban megkönnyítették a szerződéskötési procedúrát, blanketta 
szerződéssé alakítva ezáltal a tömegügyletek szerződéseit. Az általános szerződési feltételek 
ugyanis textuálisan legtöbbször különválnak a szerződések szövegétől, és a legtöbbször csak 
„ÁSZF”-ként emlegetett szabályok megismerése terjedelmük vagy megjelenési formájuk miatt 
legtöbbször nehézkes, nem adekvát része a szerződéskötési folyamatnak. Ehelyütt utalnék arra 
a tényre, hogy a szerződési szabadság fogalmának esszenciális eleme a szerződés tartalmának 
megismerhetősége. Gyakorlati felméréseim során azzal szembesültem, hogy a fogyasztók 
többsége a két-három oldalnál hosszabb szerződésszövegeket nem olvassa el, valamint a 
gazdálkodó szervezetek azon taktikája is hatásos, hogy a kisbetűvel sokszor olvashatatlanná 
tett egybefüggő, nem kellőképpen tördelt szövegblokkok riasztóan hatnak, emiatt a fogyasztó 
nem olvassa végig azokat. Ha tömeges ügyletkötésről van szó, ezt csak tetézi a ránk várakozók 
szituatív rosszallása. Egyéb, ténylegesen nem jogi, hanem társadalmi, szocializációs 
konvenciók, fizikai tények miatt valóban szükségszerű és indokolt, hogy a szerződés szövegét 
ne közvetlenül az akaratnyilatkozat megtételét célzó szerződéskötési folyamatba bekerülve 
ismerhessük meg, hanem ezen kívül. Azonban az esetek többségében a gazdálkodó szervezet 
nem adja át a szerződés egy példányát „elvitelre”. Ha kérdő intonációval artikuláljuk az 
elméleti feltevéseket: Jogom van-e a szerződés tartalmát annak megkötése előtt megismerni? A 
válasz egyértelmű igen. Ha azonban azt kérdezzük, jogom van-e a szerződéskötési folyamatba 
történő belépés előtt megismerni a szerződés tartalmát (helyesebben a megismerés idejére 
kilépni a folyamatból), a válasz nem ilyen egyértelmű. Ha a második kérdés hipotézisét a 
fogyasztói szerződések körére szűkítjük a válasz - véleményem szerint - igen lesz.  
Elméleti indoklásként a következő logikai érvelés szolgálhat: Két közel egyenlő gazdasági, 
információs potenciállal rendelkező fél a szerződés tartalmát közösen alakíthatja ki (itt eltérést 
általában a jogismeret szintje adhat), ha azonban az egyik fél egyoldalúan határozza meg a 
szerződés lényeges tartalmi elemeinek egy részét, ezzel bizonyos értelemben kizárja a tartalom 
meghatározásából a másik felet. Az egyoldalú meghatározás során sok esetben megbomlik a 
szerződésből eredő jogok és kötelezettségek közötti egyensúly, aránytalanság keletkezik. Az 
aránytalanság azonban nem a szolgáltatás és ellenszolgáltatás között áll fenn, hanem a 
szerződési egyenjogúság aránytalanságával kapcsolatos.70 A gyakorlatban ugyanis ilyen tömeges 
ügyletek esetében elenyésző esetben fordul elő a szerződés tartalmának módosítása (próbáljuk 
meg például fogyasztóként a hitelszerződés feltételeit változtatni). Az intézmény lényegéből 
eredő jogi antinómiát kompenzálandó elengedhetetlen biztosítani legalább a megismerés 
folyamatába történő minél teljesebb bekapcsolódást, hogy az „akarat” és „nyilatkozat” mellett 
az „egybehangzó és kölcsönös” kritérium megvalósulásához se férhessen kétség. Tehát a 
szerződés tartalmának megismerését a szerződési folyamatba lépés előtt, vagy ennek 
megszakításával kell biztosítani. A logikai érvelés abból a tényből is táplálkozik, hogy az ajánlat 
és a szerződés tartalma legtöbbször nem adekvát, pontosabban az ajánlatnál a szerződés 
lényeges taralmát szűken határozzák meg a gazdálkodó szervezetek, ehhez képest a lényeges 
tartalom kiterjesztő értelmezése lenne szükséges a tényleges szerződési szöveg esetében. 
Éppen az előbb említett ellentmondások miatt alakult ki a tisztességtelen szerződési 
kikötésekkel szembeni fellépés lehetősége. A jogalkotó 2006. évi III. törvénnyel némileg 

                                                 
70 Szegedi Városi Bíróság P. 23 454/1999/25. 
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változtatott az általános szerződési feltételek Ptk.-beli szabályozásának szerkezetén, valamint 
dogmatikai pontosításokat is eszközölt, amelyek az eddigi szabályozásnál jobban orvosolják az 
általam vázolt problémát, a következőkben e szabályokat ismertetem. 

 
A Ptk. először a tisztességtelenség fogalmát és kritériumait definiálja: „Tisztességtelen az 

általános szerződési feltétel, illetve a fogyasztói szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel, ha a 
feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség71 követelményének 
megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel támasztójával szerződést kötő fél hátrányára 
állapítja meg.” 72 
 
Szorosan ide kapcsolódik a következő jogeset: 73 Amennyiben ingatlanközvetítési megbízás 
esetén a szolgáltatás ellenszolgáltatásaként jutalékfizetési kötelezettséget határoznak meg a 
szerződő felek, az ellenszolgáltatás milyenségéből megállapítható, hogy a szerződés 
eredménykötelmet keletkeztetett. Így az ingatlanközvetítési szerződésben tisztességtelennek 
minősül az a kikötés, mely szerint a jutalék akkor is megilleti a megbízottat, ha az ingatlant 
nem a megbízott (tehát a közvetítő) által közvetített vevő vásárolja meg. Továbbá 
összeegyeztethetetlen az ingatlan közvetítői szerződés rendeltetésével az az általános 
szerződési feltétel, miszerint a megbízottat akkor is megilleti a jutalék, ha a megbízási 
szerződés megszűnése után bizonyos időn belül a megbízó maga adja el az ingatlant. 
Természetesen ennek eseti megítélése lehetséges, amennyiben az eladás a megbízott 
tevékenységére vezethető vissza, azonban a körülményektől független objektív megállapítása 
nem. 
A szabályozás logikája a következő: a törvény az iménti absztrakt tisztességtelenség definíció 
után a tisztességtelenség vizsgálatához állapít meg szempontokat: vizsgálni kell minden olyan 
körülményt, ami a szerződés megkötésére vezetetett, továbbá a kikötött szolgáltatás 
természetét, az érintett feltételeknek a szerződés más feltételeivel vagy más szerződésekkel 
való kapcsolatát.74  
Majd a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 
18/1999. (II.5.) Korm. rendelet külön szabályaira utal, amely egy példálózó felsorolást ad a 
tisztességtelen feltételekről. A Korm. rendelet egy fekete és egy szürke listát határoz meg. A 
fekete listába tartozó kikötések mindenképpen tisztességtelennek minősülnek, míg a szürke 
listába tartozó kikötések tisztességtelensége vélelmezett, azaz a feltételt alkalmazó félnek kell 
bizonyítania, hogy az adott feltétel nem tisztességtelen.  
A tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak a 
főszolgáltatást megállapító, illetve a szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányát meghatározó 
szerződési kikötésre.75 A szerződés tárgyának meghatározása nem a tisztességtelenség körében 
kell, hogy felmerüljön. A szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányosságát pedig a feltűnő 
értékaránytalanság körében kell vizsgálnunk. Azonban a szolgáltatás és ellenszolgáltatás 
egyensúlytalanságát közvetve befolyásoló tényezők (pl.: foglaló, bánatpénz) tisztességtelensége 

                                                 
71 A régi szabályozás a „jóhiszeműség” formulát objektivizálta, a jelenlegi szabályozás helyesebben a „jóhiszeműség 
és tisztesség” objektív követelményét írja elő. Elkerülve így egyazon fogalom kódexen belüli fogalmi polémiáját. 
V.ö.: német jogban: guter Glaube – Treu und Glauben 
72 1959. évi IV. törvény 209.§ (1) bekezdés 
73 BH 2006. 19. 
74 A szerződés más feltételeivel vagy más szerződésekkel való kapcsolat az adott feltétel tisztességtelenségének 
negatív és pozitív kritériuma is lehet. Ugyanis adott esetben a meghatározott feltétel különösen hátrányos jellegét 
épp a szerződésen belüli másik rendelkezés kompenzálja. Ergo a szerződés a maga egészében vizsgálandó. 
75 1959. évi IV. törvény 209.§ (4) bekezdés 
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e körben vizsgálható, sőt ezek relációjában történő tisztességtelenség vizsgálatakor a 
szolgáltatás - ellenszolgáltatás egyensúlya is értékelhető szempont lesz.76 
Nem minősül továbbá tisztességtelennek a szerződési kikötés, ha azt jogszabály állapítja meg, 
vagy jogszabály előírásainak megfelelően állapítják meg.77 
A Ptk 209/A. § határozza meg a tisztességtelen szerződési kikötések jogkövetkezményeit: Azt 
a szerződési kikötést, amely általános szerződési feltételként a szerződés részévé vált a sérelmet 
szenvedett fél támadhatja meg. Ugyanezen kikötés fogyasztói szerződések esetében 
semmisséghez vezet. Továbbá általános szerződési feltétellé válás nélkül is semmis fogyasztói 
szerződésben a fogyasztóval szerződő fél által egyoldalúan, előre meghatározott és egyedileg 
meg nem tárgyalt szerződési kikötés. A fogyasztói szerződések esetében a semmisség 
megállapítását a külön jogszabályban78 meghatározott szervezet is kérheti a bíróságtól. Ilyen: 
az ügyész, a miniszter, az országos hatáskörű szerv, továbbá központi hivatal vezetője, a 
jegyző ill. főjegyző, a gazdasági és szakmai kamara, érdekképviseleti szervezet, a fogyasztói 
érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet, valamint az Európai Gazdasági Térség 
bármely tagállamának joga alapján létrejött, minősített fogyasztói érdekeket védő szervezet.79 A 
bíróság a tisztességtelen kikötés semmisségét a kikötés alkalmazójával szerződő valamennyi 
félre kiterjedő hatállyal megállapítja.80 Az actio popularis lehetősége azokban az esetekben is 
adott, ha az általános szerződési feltételt a fogyasztókkal történő szerződéskötés céljából 
határozták meg és tették nyilvánosan megismerhetővé, akkor is ha az adott feltétel még nem 
került alkalmazásra. A per az ellen is megindítható, aki a tisztességtelen kikötést tartalmazó 
általános szerződési feltételt nyilvánosan ajánlja. Itt tehát a feltételt kidolgozó és az ajánló 
személye elválik, a szankció az ajánlóval szemben eltiltás lesz. 
A bíróság a tisztességtelen feltétel alkalmazójával szemben a nyilvános közzététel szankcióját is 
meghatározhatja, mely értelmében a kötelezettnek saját költségén, országos napilapban vagy 
interneten kell a tisztességtelen feltételt, valamint alkalmazásának körülményeit nyilvánosságra 
hozni.  
 
7.2. Távollévők között kötött szerződések 81 
 

A távollévők között kötött szerződéseket tulajdonképpen nem tartalmuk alapján látta el 
speciális szabályozással a jogalkotó, tehát nem mondhatjuk azt, hogy e szerződések speciális 
szerződéstípust alkotnának, a különálló szabályozás indoka a szerződéskötés módszere. 
Távollévők között kötöttnek minősül az a fogyasztói szerződés, mely kizárólag (egy vagy több) 
távközlési eszköz használata útján jön létre. A szerződés alanyai: a fogyasztó és az értékesítő. 
Értékesítő: a fogyasztónak nem minősülő szervezet vagy személy.82 Nem tartoznak a rendelet 
hatálya alá a pénzügyi-, biztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződések, automatákból 
történő vásárlások, az árverésen kötött szerződések, valamint ingatlanra való jogok 
megszerzésére vonatkozó szerződések közül kizárólag a bérleti szerződés tartozik a rendelet 
hatálya alá. Hatálya alá tartozik azonban telefon szolgáltatóval távbeszélő útján kötött 

                                                 
76 Ezt támasztja alá a 19/ 1999. (II. 5.) Korm. rendelet 2.§ j) pontja is 
77 1959. évi IV. törvény 209.§ (5) bekezdés 
78 A keresetindításra jogosultak körét az 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 5.§ -a határozta meg, e jogosulti kört a 
2002. évi XXXVI. törvény egészítette ki és emelte be a Ptk-ba: 209/C-D.§. 
79 Amely szerepel az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett jegyzéken 
80 Ibid 209/B.§ (1) és (2) bekezdés 
81 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollévők közötti szerződésekről 
82 A gazdálkodó szervezet fogalmát kiterjesztette a 2/2006. (I. 4.) Kormányrendelet, ennek megfelelően a 
„gazdálkodó szervezet” helyett az „értékesítő” fogalmát határozza meg e jogszabály. A távollévők között kötött 
szerződés másik alanya tehát fogyasztónak nem minősülő szervezet és személy is lehet! 
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szerződés (kivéve nyilvános távbeszélő útján nyilvános távbeszélő szolgáltatásra vonatkozó 
szerződés). 
Távközlő eszköz minden olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében szerződési 
nyilatkozatok megtételére. A rendelet exemplifikatív felsorolást alkalmaz: nyomtatvány, 
szabványlevél, sajtótermékben közzétett hirdetés, telefon, e-mail, telefax, stb. 
A rendelet a szerződéskötéseknél egyébként alkalmazandó tájékoztatási kötelezettségen túl 
szigorúbb, előzetes tájékoztatási kötelezettséget ír elő a gazdálkodó szervezet számára. A 
szerződés megkötése előtt tájékoztatni kell a fogyasztót: az értékesítési cég adatairól; a 
szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól; az ellenszolgáltatásról illetve az ehhez 
kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettségről; a szállítás költségeiről, a fizetés módjáról; továbbá a 
teljesítés, szállítás egyéb feltételeiről. Távközlő eszközzel kötött szerződés esetén a távközlő 
eszköz díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg. Tájékoztatni kell még a fogyasztót az 
ajánlati kötöttség idejéről, folyamatos szolgáltatás esetén a szerződés legrövidebb idejéről, 
valamint, ami talán leggyakrabban elmarad: az elállás jogáról. 
A fogyasztó indoklási és kártérítési kötelezettség nélkül az áru átvételétől, szolgáltatás esetén a 
szerződés megkötésétől számított nyolc napon belül83 elállhat a szerződéstől, a vételárat 
visszakövetelheti, mely visszafizetését legkésőbb harminc napon belül teljesíteni kell!  
A tájékoztatásnak pontosnak, egyértelműnek, és közérthetőnek kell lennie, a szerződés 
megkötése eszközének megfelelő módon kell történnie, valamint legkésőbb a szerződés 
megkötésekor írásban meg kell ismételni. A tájékoztatás megtörténtét a gazdálkodó 
szervezetnek kell bizonyítani. Amennyiben a gazdálkodó szervezet a második, írásbeli 
tájékoztatásnak nem tesz eleget, úgy a fogyasztó elállási jogát az áru átvételétől, szolgáltatás 
esetén a szerződés megkötésétől számított három hónapon belül gyakorolhatja. Ha 
gazdálkodó szervezet pótolja elmaradását, és írásbeli tájékoztatást nyújt, vissza kell térni a 
főszabályhoz, ekkor az írásbeli tájékoztatás átvételétől számított nyolc napon belül van 
lehetősége a fogyasztónak az elállásra. 
A következő esettel érzékeltetném a távollévők között kötött szerződés gyakorlati problémáit: 
A fogyasztó „munkalehetőség külföldön” címszó alatti újsághirdetés elolvasása után - mely 
egyébként lakonikus tömörséggel csak a címben közölt állítást ismételte-, felhívta a 
hirdetésben szereplő telefonszámot. Telefonon mindössze a következő információkat kapta: A 
külföldi munkavállaláshoz szükséges „alapcsomagot” postai utánvéttel kaphatja kézhez, 
négyezer forintért. A fogyasztó megrendelte a szolgáltatásnak vélt árut. Az „alapcsomag” 
kézhezvétele után szembesült azzal, hogy pénzéért öt fénymásolt oldalt kapott, mely 
valószínűleg az internetről kigyűjtött, általános ismereteket közölt a külföldi munkavállalásról. 
A tájékoztatási kötelezettség keretében a gazdálkodó szervezet, már –gyakorlatilag a szerződés 
egyedüli tárgyát képező - levélben, meglehetősen későn közölte, hogy tevékenysége nem 
minősül munkaerő kiközvetítésének, emiatt az erre vonatkozó jogszabályi előírások alól is 
mentesül. Továbbá az „alapcsomag” felkínálta további „csomagok” megrendelését, melyekről 
egyéb információt a levél szintén nem közölt.  Mivel a további „csomagok” megrendelése 
írásban történhetett volna (ajánlat elfogadása), ezért az ezekre vonatkozó kötelező jogszabályi 
első tájékoztatást már e levélben meg kellett volna tenni. 
Mit tehet a fogyasztó, ha már kifizette a vételárat? A gazdálkodó szervezet nem tett eleget 
tájékoztatási kötelezettségének, mivel a szerződés megkötésekor (telefonon) nem közölte a 
fogyasztóval a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságait, valamint nem tájékoztatta őt 
elállási jogáról. 
A fogyasztó elállási jogot gyakorolhat, ez esetben az áru átvételétől számított három hónapig. 
Az elállási jog gyakorlása folytán az eredeti állapotot kell helyreállítani. A fogyasztó részére 

                                                 
83 A külföldi szaknyelvben „cooling off” - kihűlési időszak 
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vissza kell fizetni a vételárat, a fogyasztónak pedig vissza kell szolgáltatni az árut. A 
gyakorlatban, a gazdálkodó szervezet kevéssé együttműködő magatartás miatt ez 
problémákhoz vezethet: A fogyasztó postázza az árut, majd a gazdálkodó szervezet (rossz 
esetben) nem fizet, vagy a fogyasztó tartja vissza az árut a vételár kifizetéséig. A jogszabály 
előírásainak megfelelően az értékesítő köteles nyomban, vagy legkésőbb az elállást követő 
harminc napon belül megfizetni a vételárat. Bár természetesen az utóbbi megoldás a 
megfelelő, mégis patt helyzetet eredményezhetne. Gyakorlatilag a legegyszerűbb az áru (eredeti 
árral megegyező) utánvéttel történő visszaküldése.  
A fogyasztót nem terheli a rendeltetésszerű használat körében bekövetkező értékcsökkenés, a 
nem rendeltetésszerű használatból eredő kár azonban igen. A fogyasztóra nézve hátrányos 
szabály, hogy az elállási jog érvényesítésének az áru visszaszolgáltatásával felmerült költségeit a 
fogyasztónak kell viselni. A jogalkotó nyilván azért tért el az igényérvényesítési költség 
viselésének - többek között a kellékszavatossági jogoknál ismertetett szabályaitól, mert az 
elállás – az indoklási kötelezettség teljes mellőzése miatt, hibás teljesítés esetkörén kívül is 
megtörténhet. Azonban ez sem teljesen jó indok, mivel az elállási jog önkényes gyakorlása 
amúgy is a Ptk. 5.§ -ban meghatározott joggal való visszaélés tilalmába ütközne. 
Az elállási jog gyakorlása felbontja a hozzá kapcsolódó kölcsönszerződést is, ha az áru árát 
vagy szolgáltatás díját egészben vagy részben a gazdálkodó szervezet által nyújtott kölcsön 
fedezi. Ez a gyakorlatban véleményem szerint nem valósulhat meg, a fogyasztási kölcsönnel 
foglalkozó részben foglaltak miatt. 
Az elállási jogot a fogyasztó nem gyakorolhatja (felek eltérő megállapodása hiányában) a 
következő esetekben:84 ha a fogyasztó szolgáltatás esetén beleegyezik abba, hogy a gazdálkodó 
szervezet nyolc napos elállási határidő előtt megkezdje a teljesítést; vagy ha olyan áru képezi a 
szerződés tárgyát, amelynek ára a pénzpiac olyan ingadozásától függ, melyre a gazdálkodó 
szervezetnek nincs befolyása. Olyan esetekben sem, ha a fogyasztó személyére szabott és 
kötött egyedi vagy gyorsan romló szolgáltatás a szerződés tárgya, vagy a már felbontott hang- 
és képfelvétel, számítógépes szoftver esetén. Nem lehetséges az elállás akkor sem, ha a 
szerződés tárgya hírlap, folyóirat, időszaki lap terjesztése, vagy a szerződés szerencsejáték 
szerződésnek minősül. 
Nem érthető, miért zárja ki az elállási jog gyakorlását az, hogy hang- és képfelvétel, vagy 
számítógépes szoftver csomagolását megbontja a fogyasztó. Egyéb termékek esetén nem zárja 
ki a törvény emiatt az elállási jogot, a szoftverek valamint magnó- illetve videofelvételek esetén 
legalább annyira szükséges a csomagolás felbontása ahhoz, hogy ellenőrizhesse a fogyasztó, 
szerződésszerű termékről van-e szó. Az elállási jog kizárása nem jelenti a hibás teljesítésből 
eredő kellékszavatossági jogok kizárását ez esetben sem. 
Helyes elképzelésnek tartom Dr. Fazekas Judit álláspontját, mely szerint célszerű lett volna az 
elállás könnyítése és a költségek csökkentése céljából annak előírása, hogy az elállási határidő lejártáig a 
gazdálkodó szervezet semmilyen fizetést ne követelhessen, illetőleg ne fogadhasson el a fogyasztótól. 85 Ez 
gyakorlatilag egy egyoldalú vacatio obligationis beiktatását eredményezné. 
Szintén a távollévők között kötött szerződések közé sorolhatók az inercia szerződések, 
amelyek esetében a teljesítés rendelés nélkül történik. A távollévők közötti szerződésekről 
szóló 17/1999 (II.5.) Korm. rendelet 8. § szerint az értékesítő nem követelhet a fogyasztótól 
ellenszolgáltatást, ha olyan árut értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem 
rendelt meg. Eszerint nemcsak akkor nem követelhető ellenszolgáltatás, ha nem történt rendelés, 
2hanem akkor sem, ha a fogyasztó rendelt árut, de más árut kapott. 

                                                 
84 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollévők közötti szerződésekről 5. § 
85 Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog (Novotni Kiadó, Miskolc, 2000.), 139-140. o. 
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Nem eldöntött, hogy amennyiben nem történt rendelés, illetve a rendelt áru helyett más árut 
kap a fogyasztó az ajándékozás vagy a felelős őrzés szabályait kell-e alkalmazni.86 
Véleményem szerint a felelős őrzés szabályainak alkalmazása lenne helyes, mivel az értékesítő 
téves postázása révén is előfordulhat mindkét eset. A rendelés nélküli teljesítés törvényi 
szankciója nem lehet az, hogy egy létre sem jött szerződés helyébe, ajándékozási szerződést 
„keletkeztetünk”. 
A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni az értékesítő ajánlatának 
- hallgatólagos - elfogadását. 
 
7.3. A „házaló kereskedés” 87 
 

E fogyasztói szerződés speciális szabályozását a szerződéskötés helye, speciális 
körülményei indokolják. A rendelet hatálya azon szerződésekre terjed ki, melyeket a fogyasztó 
és eladó, az eladó kezdeményezésére vagy a fogyasztó ajánlattétele 88 révén, annak telephelyén, 
vagy üzletén kívül, vagy annak hiányába kötnek. 
A törvény exemplifikatív felsorolással néhány ilyet nevesít: a fogyasztó lakásán, munkahelyén, 
átmeneti tartózkodási helyén, eladó vagy harmadik személy által szervezett utazás során kötött 
szerződések. A fogyasztó lakásán 19 és 9 óra között nem kereshető fel. A fogyasztót felkereső 
személy köteles személyazonosságát, ha nem saját nevében jár el, képviseleti jogosultságával 
együtt a fogyasztónak igazolni. A rendelet hatálya árura és szolgáltatásra is kiterjed.  
Nem terjed ki a rendelet hatálya: építési szerződésre, ingatlanra tulajdonjoga, vagy ingatlanra 
vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésre, biztosítási szerződésre, értékpapírra 
vonatkozó szerződésre, üzlethelyiséggel nem rendelkező eladó vásári, piaci tevékenységére 
sem. Egyes termékek ilyen módon történő árusítását pedig kizárja a jogszabály, pl.: jövedéki 
termék, gyógyszer, élelmiszer (a zöldség, gyümölcs kivételével, alkivétel a gomba), fokozottan 
tűz és robbanásveszélyes anyag.89 
A távollévők közti szerződések „értékesítő”, a termékfelelősségnél megismert „gyártó”, 
valamint a jótállásnál ismertetett „forgalmazó” elnevezések mellé a házaló kereskedésre 
vonatkozó Korm. rendelet bevezeti az „eladó” fogalmát: „eladó az, aki a fogyasztók részére árut 
értékesít, illetve szolgáltatást nyújt, és gazdasági vagy szakmai körében köti meg a rendelet hatálya alá tartozó 
szerződést” [7.§. b.)]. 
Ez az eddig ismertetett szabályozások közül a legtágabb kötelezetti kör. 
Üzlethelyiség hiányában a vásárlók könyve sem állhat rendelkezésre, így a kereskedőnek (nem 
az eladónak!) tájékoztatnia kell a fogyasztót székhelyéről, panaszai intézésének módjáról, 
helyéről, az általa végzett tevékenységre, kereskedelmi formára való külön jogszabályi 
rendelkezésekről.90 
Akárcsak a távollévők között kötött szerződés esetén itt is joga van a fogyasztónak nyolc 
napon belül indoklási és kártérítési kötelezettség nélkül elállni. A távollévők közti 
szerződésekre vonatkozó szabályokkal egyezően, itt sem határozza meg a jogalkotó az elállás 
alakiságát, azonban az írásban tett elállásra a következő szabályt állapítja meg: „Írásban történő 
elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő letelte 
előtt postára adja”. 91 Az elállási jogról a fogyasztót tájékoztatni kell, amennyiben ez elmarad a 

                                                 
86 Fazekas Judit: Op. Cit., 141.o. 
87 370/2004. (XII. 26.) Kormányrendelet az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről. A jogirodalomban 
rögzült „házaló” elnevezést használom, a rendelet hatálya azonban nem csak a házaló kereskedésre terjed ki. 
88 Nem áll be az ajánlati kötöttség, amennyiben az eladó az ajánlatot nyomban el nem fogadta. 
89 Ennek ellenére PB gázpalackokat árulnak ilyen módon, pedig azok tűz- és robbanásveszélyesek. 
90 2005. évi CLXIV törvény a kereskedelemről 5. § (5) bekezdés 
91 370/ 2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés 
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szerződés semmis. Az eladó a fogyasztót e jogáról, valamint annak a személynek a nevéről, 
akivel szemben gyakorolhatja legkésőbb a szerződéskötéskor köteles tájékoztatni. Abból a 
szabályból, hogy e tájékoztatást keltezéssel kell ellátni, egyértelműen kiderül, hogy a jogalkotó a 
figyelmeztetés írásos formáját preferálja. Az értékcsökkenés megtérítésére vonatkozó 
szabályok a távollévők közt kötött szerződések szabályaival egyezőek. Itt azonban az áru 
visszaszolgáltatása körében novum, hogy lehetséges a részleges visszaszolgáltatás is, valamint a 
szolgáltatás megosztása is akképp, hogy egy része szerződésszerű, más része pedig nem. 
 
7.4. A Fogyasztási kölcsön szabályozási polémiája 
 

Mint már a dolgozat elején is érintettem, a fogyasztási szokások, valamint a fogyasztói 
magatartást befolyásoló tényezők az elmúlt évtizedben gyökeresen megváltoztak. A hitel- és 
kölcsönfelvétel manapság már nemcsak egy-két, önerőből valóban nehezen fedezhető ingó 
illetve ingatlan (például gépjármű, lakás) megvásárlásakor jöhet számításba. Fogyasztási 
szokásaink változása megtakarításaink felhasználására is rányomta a bélyegét, másképp 
megfogalmazva: a kiadási oldal strukturális átrendeződése hatott a bevételi oldal összetevőinek 
egymáshoz viszonyított arányára. Azaz manapság nem feltétlenül jövedelmünkből eredő 
megtakarításainkból költünk, hanem meghiteleztetjük a jövőben várt jövedelmet, sokszor 
olyan terheket felvállalva ezzel, amelyeket nem láthatunk előre. A probléma alapja 
természetesen nem ez, sokkal inkább az, hogy a hitelügyletek sokszor nem elengedhetetlenül 
fontos fogyasztási cikkek megvásárlását fedezik, hanem a fogyasztó ezekkel egy magasabb 
életnívó képzetét teremti meg belehajszolva magát ezzel a későbbi aránytalanul nagy 
teherviselésbe. A hitelfelvállalást pedig könnyítik az impulzív és sokszor megtévesztő 
reklámok, növelve ezzel a fogyasztó kiszolgáltatottságát, lassan természetessé téve a meg nem 
lévő megtakarításokra épülő fogyasztást. Mindezek ismeretében kardinális kérdés, mennyire 
hézagmentes a jogi szabályozás. 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgy. tv.), valamint a 
Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (továbbiakban: 
Hpt.) két, elvben külön jogintézményt egyazon elnevezéssel illet. Ez a tény már önmagában 
megtévesztő, a jogszabályok értelmezése során többértelműségre adhat okot, hiszen, 
amennyiben a két jogintézmény elkülönítendő egymástól teljesen illogikus ugyanazon név alatt 
definiálni őket. Ha az elnevezést külön kölcsöntípusok gyűjtőelnevezéseként szándékolta 
meghatározni a jogalkotó, úgy azzal tette a szabályozást többértelművé, hogy a gyűjtőelnevezés 
alá bevont kölcsöntípusokat utaló szabály nélkül, külön törvényekben szabályozza, illetve az 
egyes szabályozási helyeken történő különbségtétel nélkül. A következőkben azt elemzem, 
valóban beszélhetünk-e két tartalmilag különböző kölcsöntípusról, illetve található-e bármiféle 
indok a különválasztásra, a – nevében is „fogyasztási”-nak minősített kölcsön - Fgy. tv -ből 
történő kiemelésére. 
A Fgy. tv. 2.§ d) valamint f) pontja a fogyasztási kölcsönt, illetve kölcsönszerződést a 
következőképpen definiálja:  
 
„Fogyasztási kölcsön: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény hatálya 
alá nem tartozó minden olyan kölcsön, részletfizetés vagy halasztott fizetés, amelyet gazdálkodó szervezet 
fogyasztó részére nyújt az általa forgalmazott áru megvásárlásához, illetve az általa nyújtott szolgáltatás 
igénybevételéhez.” 
 
„Fogyasztási kölcsönszerződés: a fogyasztási kölcsön igénybevételére irányuló szerződés” 
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A Fgy. tv. e rendelkezések értelmében a fogyasztási kölcsön fogalomköréből kizárja a Hpt.-
ben ugyanezen elnevezés alatt szabályozott kölcsönt. 
 
A törvény 7. §-a a kölcsönszerződés kötelező tartalmi elemeiről a következőket írja: 
 
„ Semmis az a fogyasztási kölcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza 

a) a szerződés tárgyát képező áru vagy szolgáltatás meghatározását, 
b) a szerződés alapján fizetendő ellenszolgáltatás meghatározását, 
c) a tulajdonjog átszállásának időpontját és feltételeit, 
d) a szerződéssel kapcsolatos összes költséget, ideértve a kamatokat, járulékokat, valamint ezek éves, 

százalékban kifejezett értékét, 
e) az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíjat, 
f) az éves, százalékban kifejezett hiteldíj módosításának feltételeit vagy, ha ez nem lehetséges, az erről szóló 

tájékoztatást…” 
 
A (2) bekezdés e) pontja szerinti az éves, százalékban kifejezett „teljes hiteldíj összegét a 
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint a teljes hiteldíj 
mutató számítására és közzétételére vonatkozó rendelkezések alapján kell kiszámítani.” 

A jogalkotó „a szerződés tárgyát képező áru vagy szolgáltatás meghatározásáról” rendelkezik, nem 
érthető, hogy itt az áru adásvételére vagy szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés 
tárgyára gondol (például egy a kölcsönszerződéshez alapul fekvő adásvételi szerződés 
tárgyára), vagy a fogyasztási kölcsönszerződés tárgyára. A fogyasztási kölcsönszerződés tárgya 
- ahogy az a törvényi definícióból is kiderül- nem áru vagy szolgáltatás, hanem pénzösszeg 
rendelkezésre bocsátása az egyik oldalon, visszafizetése a másik oldalon. Jóllehet ez 
esetünkben az alapul fekvő szerződés tárgyára tekintettel történik. Vélelmezhető, hogy a 
jogalkotó azért nem választotta ketté e szerződéseket, mert a két ügylet egyazon szerződésbe 
foglalását látta ésszerűnek, ez azonban nem érinti azt a tényt, hogy két külön kötelem 
keletkezik. Még akkor is, ha e két kötelmet keletkeztető szerződéseket egy vegyes szerződésbe 
foglaljuk. 

A „hiteldíj, kamat” szükséges tartalmi elemként történő rögzítése arra enged következtetni, 
hogy a törvény a kölcsönt nyújtó gazdálkodó szervezetet üzletszerű pénzkölcsön nyújtásra 
jogosítja. Ezt támasztja alá az is, hogy a törvény ezek számítására vonatkozó szabályok 
meghatározásakor visszautal a Hpt. rendelkezéseire. 

A Hpt. 3. § (1) bekezdése szerint ugyanis pénzügyi szolgáltatásnak minősül a hitel és pénzkölcsön 
nyújtás forintban, illetőleg devizában, valutában: 
 

A Hpt. 4.§ (2) bekezdése értelmében 3. § (1) bekezdésében meghatározott pénzügyi szolgáltatást - ha 
e törvény eltérően nem rendelkezik - kizárólag pénzügyi intézmény végezhet. 

Az üzletszerű tevékenység fogalmát a Hpt. 2. számú mellékletének II/22. 3. pontja a 
következőképp határozza meg: ellenérték fejében nyereség, illetve vagyonszerzés végett az - előre egyedileg 
meg nem határozott - ügyletek megkötésére irányuló - rendszeresen folytatott gazdasági tevékenység.  
Ellenértéknek minősülhet a kamat, illetve a hiteldíj is, a vagyonszerzési célzat pedig 
egyértelműen megállapítható lenne ezek kikötése nélkül is, hiszen a kölcsönnyújtás eleve egy, 
haszonszerzésre irányuló (kereskedelmi, szolgáltató) tevékenységre tekintettel történik. 

A Hpt. 1. melléklete egyes tevékenységeket kivesz a pénzkölcsön nyújtás fogalmi köréből, 
ezzel kiemelhetjük – bár némileg erőltetett módon - a Fgy tv. 2. § d) pontjában meghatározott 
fogyasztási kölcsönfogalom „részletfizetés vagy halasztott fizetés” elemét a Hpt. hatálya alól: 
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„10. 4. Nem minősül pénzkölcsön nyújtásának 
… 
b) az egymással áruszállítási vagy szolgáltatási jogviszonyban álló vállalkozások vagy természetes 

személyek által e jogviszonyra tekintettel adott halasztott fizetés vagy előleg, ide nem értve a hitelintézet által 
kötött ilyen ügyleteket…” 
 

Üzletszerűen kölcsönt csak pénzügyi intézmény: hitelintézet, vagy pénzügyi 
vállalkozás nyújthat, mely tevékenység üzletszerű gyakorlása engedélyhez kötött. Ezen 
tevékenységek gyakorlására vonatkozó szabályokat pedig a Hpt. tartalmazza, eszerint azonban 
a Fgy. tv.-ben szabályozott kölcsönfogalom önellentmondó, valamint a Hpt. szabályaival való 
ütközés miatt törvénybe ütköző. A szerződésre vonatkozó kötelező tartalmi előírások miatt az 
egyetlen – amúgy törvénynek megfelelő - alkalmazhatósági kört is kizárja: amikor is a 
gazdálkodó szervezet ingyenesen bocsátana rendelkezésre pénzösszeget, avagy egyszeri 
esetben ellenérték fejében. Természetesen ez amellett, hogy nincs gyakorlata, nem is életszerű. 
Az így, a gyakorlatban nem élő intézmény Fgy. tv.-ben történő szabályozása egyben erodálja a 
Hpt. fogyasztási kölcsönre vonatkozó garanciáival erősített fogyasztóvédelmi célt is. 
Ugyancsak jogalkalmazási problémát okozhat, a Fgy. tv. 2. § -ban meghatározott fogyasztási 
szerződés hivatkozása különböző jogszabályokban, jelenleg két kormányrendeletben: 
 
20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (az ingatlanok időben megosztott használati jogának 
megszerzésére irányuló szerződésekről) 12. § (1) bekezdése: „Ha a fogyasztó által a használati jog 
megszerzéséért fizetendő ellenértéket részben vagy egészben az értékesítő által nyújtott fogyasztási kölcsön (Fgy. 
tv. 2. § d) pont) fedezi, a fogyasztó 8. § szerinti elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést 
is felbontja.” 
 
Továbbá a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a távollevők között kötött szerződésekről) 6. § (1) 
bekezdése: „Ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a gazdálkodó szervezet által 
nyújtott kölcsön (Fgy. tv. 2. § d) pont) fedezi, a fogyasztó 4. § szerinti elállási jogának gyakorlása a 
fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja.” 
 
Az előbbiekben ismertetett aspektusok mentén (jogbiztonság elve, áttekinthetőség avagy 
manapság transzparencia) meglehetősen problematikus, hogy a Fgy. tv. 2. § f) pontjában 
definiált fogyasztási kölcsönszerződés fogalom mellett, illetve helyett néhol a Hpt. fogyasztási 
kölcsön fogalmát használja a jogalkotó. 
Továbbá a definíciónak álláspontom szerint indokolatlan és az eredeti célt gyengítő része az, 
amely a Hpt. 2. számú mellékletének III. 5. pontjában található, miszerint fogyasztási 
kölcsönnek minősül a felhasználási célhoz nem kötött kölcsön is, ha a kölcsönt természetes 
személy nem üzletszerű tevékenysége keretében veszi igénybe. E megfogalmazás tartalma nem 
igazán megfogható, nem fejtette ki a jogalkotó megfelelően. Emellett - nem túl életszerű 
módon- tér el a Ptk.-tól, természetes személy részére quasi szabad felhasználású kölcsön 
nyújtását teszi lehetőv, konkrét tartalmi, tárgyi meghatározás nélkül. (Avagy milyen nem 
mindennapi élet, nem szokásos tárgyra/szolgáltatásra vesz fel kölcsönt természetes személy 
üzletszerű tevékenységén kívül?) ír elő kötelezettségeket a Hpt. 
A megjelölt törvényi helyeken meghatározott szabályok így többértelművé és határozatlanná 
teszik a fogyasztási kölcsön fogalmát. Az Alkotmánybíróság több határozatában is megjelenik: 
„valamely jogszabály határozatlansága és többértelműsége sérti a jogbiztonság elvét, ezért… 
alkotmányellenes”. (11/1992. (III. 5.) AB határozat, 31/1996. (VII. 3.) AB határozat) „ A 
jogállamiságnak ugyanis elengedhetetlen összetevője a jogbiztonság, amelynek fenntartása 
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nélkül jogállamról beszélni nem lehet.” (11/1992. (III. 5.) AB határozat) Esetünkben tehát az 
Alkotmány 92 2.§ (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elve sérülhet. 
 
8. Az új Ptk. koncepció fogyasztókat érintő szabályai 

 
A következőkben az új Ptk. koncepcióban (továbbiakban: Javaslat) közzétett 93, tervezett 

fogyasztókat érintő főbb változtatásokat mutatom be. 
Különös tájékoztatási kötelezettség fogyasztói szerződéseknél: A Javaslat a fogyasztóval szemben 
jogszabály alapján fennálló külön tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatban annak 
bizonyítását, hogy a tájékoztatás megtörtént, a kötelezettre hárítja. A Javaslat továbbá kitér 
arra, hogy nem szándéka a jogalkotónak a fogyasztó tájékoztatásával kapcsolatos egyes 
tájékoztatási kötelezettségek tartalmának és formájának absztrakt, általános szabályban történő 
szabályozása, mivel az adott területeken eltérően meghatározott tájékoztatási kötelezettségek 
esetleges különbözőségeinek oka, az adott terület specialitása miatt indokolt lehet. 
Fogyasztói szerződés, a fogyasztó fogalma: A Javaslat a fogyasztói szerződés fogalmát kiemeli a Ptk. 
értelmező rendelkezései közül, emellett annak tartalmi elemein is változtat, markánsabban 
meghatározva a fogyasztó fogalmát. „Fogyasztói szerződés jön létre, ha önálló foglalkozása és 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (fogyasztó) önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körében eljáró személlyel köt szerződést.” 94 
A fogyasztói szerződésekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, ha a törvény a 
fogyasztó fogalmát más jogalanyokra is kiterjeszti. A Ptk. tehát szerződéshez köti a fogyasztói 
minőséget (kontraktuális fogalmi megkötés), emellett szűkíti a fogyasztó fogalmát a 
természetes személyekre. De ettől eltérő törvényi szabályozásra lehetőséget biztosít. Az 
„önálló foglalkozás” és „üzleti tevékenység” meghatározások nyelvi okait a II. fejezet 1. 
pontjában már ismertettem. 
A Javaslat a meglehetősen szűk (ám „kiskaput” biztosító) szabályozási koncepciót a 
következőkkel indokolja: A Ptk. és más jogszabályok az uniós irányelvekhez képest 
indokolatlanul tágan határozták meg a fogyasztó fogalmát, lehetővé téve ezzel, hogy akár 
gazdasági társaságok is fogyasztónak minősüljenek. A fogyasztóvédelmi irányelveket átültető 
szabályok közül kettő már ma is leszűkíti a fogyasztó fogalmát: a „házaló kereskedésről” szóló 
370/2004. Korm. rendelet, valamint a 2005. évi XXV. törvény a fogyasztói pénzügyi 
szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról. A szűkebbre szabott fogalom 
meghatározás indoka, hogy a szerződési szabadságot korlátozó fogyasztóvédelmi normák nem 
alanyokat, hanem jogviszonyokat érintenek. A fogyasztói jogviszony pozitív oldala feltételezi, 
hogy a fogyasztó a terméket saját személyes, családi, háztartási szükségletei kielégítésére 
használja, míg a negatív oldala: „az üzleti tevékenységen”, „önálló foglalkozáson” kívüliség. Ha 
az ügylet vegyes szükséglet kielégítését célozza, ez is megalapozza a fogyasztói jogvédelmet, 
feltéve, hogy az ügylet alapvető célja kívül esik az üzleti tevékenységen. A definícióból eredő 
reláció fennállásához szükséges különbséget a fogyasztónak kell bizonyítania. 
A fogyasztó különös elállási joga: „Ha jogszabály feljogosítja a fogyasztót, hogy a szerződéstől 
meghatározott indoklás nélkül elálljon, az elállás jogkövetkezményeit a jogszabály állapítja 
meg.” 95 Ilyen elállási szabályt ismertettem dolgozatom V.2. , és a V. 3. részében. 
Kellékszavatossági szabályok egyes tervezett változásairól: A jogosult a kijavításhoz, illetve 
kicseréléshez fűződő érdekmúlását bizonyíthatja, és ebben az esetben is megilleti a már 
ismertetett ius variandi, a soron következő szavatossági jogokra való áttérés joga. Érdekmúlás 
                                                 
92 1949. évi XX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmánya 
93 Az Új Polgári Törvénykönyv Koncepciója , www.irm.hu, 2006. július 31. 
94 Az Új Polgári Törvénykönyv Koncepciója V. könyv, 35.o., 5:34.§, www.im.hu 
95 Op. Cit. 45.o, 5:42. § 
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megállapítását megalapozhatja: sorozatosan fellépő hibák, a hibás teljesítés körülményei, a 
kötelezett hozzáállása miatt bekövetkezett indokolatlanul nagy bizalomvesztés. 
A Javaslat a kellékszavatossági jogoknál ismertetett három éves jogvesztő határidő helyett, 
amennyiben a termékre kötelező alkalmassági időt határoztak meg, ezt rendeli megfelelően 
alkalmazni. 
A visszkereseti (regressz jog): A Javaslat az általam ismertetett quasi visszkereseti jog helyébe, teljes 
visszkereseti jogot állít, ráadásul kibővíti a jogosulti kört is. A közreműködőért való felelősség 
szabályait megfelelően alkalmazni rendeli. 
Jogosulti kör kibővítése: A jelenleg hatályos Ptk. szabályozás értelmében csak abban az 
esetben „görgethető vissza” az igény, amennyiben a végső jogosult a fogyasztó. Ezzel 
szemben a Javaslat a végső jogosult fogyasztói minőségére tekintet nélkül biztosítja ezt a jogot, 
továbbá kiterjeszti ezt a szavatossági felelősségből eredő teljes vagyoni hátrány regresszusára 
is. 
 
Termékszavatosság: A Javaslat az új Ptk-ban a magyar joggyakorlat számára eddig teljesen 
ismeretlen jogintézményt honosítana meg, bevezetné a gyártó közvetlen helytállását a termék 
hibája miatt. Ha igaznak fogadjuk el, hogy a termékfelelősség túlfeszíti a kötelmek relatív 
szerkezetét, ez a szabály egyenes bombázni kezdi azt. A gyártó felelőssége (amennyiben nem 
állapítható meg, akkor a „hálózati forgalmazók” felelőssége) tehát a fogyasztóval való 
szerződéses viszony nélkül fennáll, csupán a gyártói minőségből ered. A termékszavatossági 
jogok jogosultjának meghatározásával mondhatni a másik irányba is kitágítja a kötelem 
relativitását, hiszen a jogosult már nem a szerződés másik alanya (hiszen nem szerződéses 
kapcsolatról beszélünk), nem is a fogyasztó, hanem a termék mindenkori fogyasztó 
tulajdonosa. (Örvendetes, hogy legalább csak a tulajdonosra korlátozza a jogosulti kört.) A 
termékszavatossági helytállás azonban nem feltétlen, a kimentési lehetőségek ugyanazok, mint 
a termékfelelősségnél ismertetettek. A termékfelelősségi igények is korlátozottak, csak kijavítás 
és csere lehetséges. Az elévülési idő egy év. 
A jogszabályon alapuló jótállás megszüntetése: A Javaslat a termékfelelősség intézményének 
bevezetése miatt úgy érzi, a fogyasztó túlzott védelemben részesülne, valamint a 
termékfelelősségi szabályok alkalmasak arra, hogy kiváltsák a kötelező jótállás intézményét. 
Továbbá a Javaslat kitér arra is, hogy a kellékszavatossági jogok a teljesítés utáni első hat 
hónapban, a bizonyítási teher megfordítása miatt gyakorlatilag kötelező jótállásként 
funkcionáltak. A túlzottnak mondható többletvédelem pedig azért lenne indokolatlan, mert 
egy ponton túl alkalmatlan a tényleges többletvédelem kialakítására, egy meghatározott 
mértéken túl épp a fogyasztók ellen hatna. Ugyanis a megnövekedett többletvédelem miatti 
„tranzakciós költségek”96 beépülnek majd a termékek, szolgáltatások árába, ez tulajdonképpen 
azt eredményezi, hogy az esetleg szükségtelen védelem árát is a fogyasztónak kell megfizetni. 
A Javaslat a jótállást tehát kizárólag a szerződésben önként vállalt többletkötelezettségként 
tartja fent. A szerződésen alapuló jótállás szabályai egyébiránt annyiban változnának, hogy a 
jótállási kötelezettséget a jótállási nyilatkozatban megjelölt más személy is teljesítheti; valamint, 
hogy a hiba felfedezése után a jogosult a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kifogásolni. 
A jótállási szabályok változtatásával elmondható, hogy a Javaslat teljessé teszi az eltávolodást a 
kötelmek relatív szerkezetétől, mivel – ahogy azt már dolgozatom jótállásról szóló, III. 2. 2. 
részében kifejtettem - a jótállás jogosultjának meghatározásánál nem a szerződés alanyaként 
meghatározott jogosultat veszi figyelembe a jogalkotó, hanem a „mindenkori tulajdonost”. 
 

                                                 
96 Dr. Vékás Lajos: Európai fogyasztóvédelmi magánjog (ELTE Polgári jogi TDK kiadvány), 337. o. 
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9. Összegzés 
 

Először is dolgozatom elején található idézet aktualizált imperatívuszát, mint kívánalmat 
fogalmaznám meg: A forgalmazó, gyártó, értékesítő…etc. ismeri saját gazdasági erejét, 
szolgáltatást ennek tudatában vállaljon, a vállalt szolgáltatást ennek tudatában teljesítse. 
Jogszabályok az erőfölénnyel visszaélés közvetett formáját tilthatják, de lehetetlen annyira 
cizellált, részletekbe menő szabályozás, amely mentesítené a fogyasztót a piac erősebb 
résztvevőinek packázásától. Sajnos ilyen esetekben érezzük leginkább fogyasztói 
minőségünket, jóllehet annak inkább pozitív hozadékát lenne „ildomos” nap mint nap 
tapasztalnunk. Mivel egyrészről a jogon kívül is van élet, másrészről a piac vastörvényei nem 
ismerik az udvariasság, illendőség jogilag is kezelhetetlen fogalmát leginkább a praktikum és a 
ratio elvei mentén kell haladnunk. A mai – emociók által erősen determinált fogyasztói 
magatartás erősödésével kétkedően kell tekintenünk a forgalmazók látszólag fogyasztóbarát, 
udvarias magatartására, semmi sem történik ugyanis ok nélkül. Sajnos a fogyasztók bizonyos 
rétegeitől a tudatos fogyasztóvá válást elvárni lehetetlen addig, amíg azzal sincsenek tisztában, 
mit és miért vesznek meg, vesznek igénybe. Körülvehetjük őket törvényi garanciákkal, a 
védendő magatartásra, élethelyzetre nem lehetünk hatással, mivel ez náluk ritkán jelenik meg. 
A jogpolitikai cél nyilván nem a pejoratív értelemben vett fogyasztói társadalom deviánsainak 
védelme, hanem a védelemre tényleg rászoruló, például a „multik” relációjában jelentéktelen 
gazdasági erővel bíró fogyasztók jogi eszköztárral történő felruházása. A jogismeret 
fogyasztókra vonatkozó szabályainak interiorizálása, valamint a fogyasztóvédelem 
„társadalmiasítása”. 
A fogyasztóvédelmi szabályozás sokszor inadekvát, zavaros, kapkodóan 
hiperprotekcionalistának gondolt szabályaival belepiszkált a magánjog jól zárt, koherens 
rendszerébe, némileg zavart okozva ott. Egyre jobban kikristályosulni látszik azonban a 
jövőbeli irányvonal, amely a kötelmi jog relatív szerkezetét teljes ostrom alá véve a végletekig 
tágítja a fogyasztó fogalmát. Mennyire közjogiasodhat még el a magánjog ahhoz, hogy 
magánjog maradjon? Arra remélhetőleg nem kell választ keresni, miért alapvető fontosságú, 
hogy az maradjon. Az értelmi végpontját lassan túlhaladó, túlzottan elméleti kérdésfeltevés 
után, kanyarodjunk vissza a gyakorlatba: Az előbb kifejtettek miatt a kereskedelmi viszonyok 
minél szélesebb körében adott lesz a lehetőség a fogyasztóvédelmi fellépésre. Ám mit sem ér 
ez újragondolt szabályozás, egyértelmű törvényi definíciók, esetlegesen avitt, gyakorlatban nem 
élő jogintézmények kigyomlálása, és új, renováló jellegű szabályok megalkotása nélkül. 
Dolgozatomban kritikai észrevételekkel illettem a fogyasztóvédelem területén található egyes 
jogintézményeket, azok részletszabályait. Törekedtem arra, hogy a szabályozási visszásságot 
feltárjam, alternatív megoldási utakat vázoljak fel. Röviden összefoglalva a következő 
problémákra kerestem megoldást. A fogyasztó fogalmát, mivel alapvető definíció ezen a 
területen, célszerű lenne csak egy, központi törvényben szabályozni, könnyebbé téve ezzel a 
jogalkalmazást. A kellékszavatosság intézményénél a regressz jog hiányosságainak pótlását az 
új Ptk. koncepciója már tervbe vette, azonban emellett célszerű lenne a „kijavítás, kicserélés” 
határidejét is egyértelműen szabályozni. Meg kellene határozni, pontosan milyen 
jogviszonynak tekinthető a jótállás, és ez alapján kellene „követelhetővé tenni” az 
igényérvényesítéshez szükséges okiratokat. A termékfelelősség intézményénél a fogyasztóra 
kedvezőbb uniós szabályozási módszerek nyomvonalán haladva kellene változtatni a törvény 
előírásain, mivel a „technikai és tudományos fejlődés kockázatát” a gyártó biztosítási 
szerződéssel könnyen kiküszöbölheti, míg a jelenlegi, ellenkező pólusú kárveszélyviselés esetén 
a fogyasztónak aránytalanul nagy kockázatot kell viselnie, amely semmiképpen sem fér bele az 
üzleti kockázat - fogyasztó viszonylatában amúgy is kétesen alkalmazható - fogalomkörébe. A 
vásárlók könyvének magánlevelezés jellegét meg kellene szüntetni, oly módon, hogy a levelet a 
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hatóság közbeiktatása útján kaphatná meg a fogyasztó, így ennek átvételekor panaszra is 
lehetősége lenne, ráadásul a hatóság hatékonyabban követhetné nyomon a fogyasztói 
kifogások intézésének szabályszerűségét. A távollévők között kötött szerződések, valamint a 
„házaló kereskedés” esetén a fizetési kötelezettséget törvényileg késleltetni kéne a feltétlen 
elállási idő lejártáig, egyoldalú vacatio obligationis létrehozásával. Kitértem továbbá a 
fogyasztási kölcsön szabályozásának inadekvát, és alkotmányos aggályokat is felvető jellegére, 
amely technikailag sem szerencsés, emellett több ponton a jogintézmény vélhető célját is 
gyengíti. 
 A fogyasztóvédelmi oktatás színvonalát emelni kéne, valamint szabályozni azt, hogy az 
iskolákban fogyasztóvédelmi képzéseken részt vett tanárok, fogyasztóvédelmi szakemberek 
tartsanak előadásokat. Rendszeresen megjelenő, egységes, „könnyen fogyasztható”, ingyenes(!) 
fogyasztóvédelmi kiadványt kellene intézményesíteni, amelyben természetesen a reprezentatív 
civilszervezetek is publikálhatnának. Meg kellene erősíteni a Vásárlók Könyvének intézményét, 
mivel ez válhatna a panaszok, kifogások intézésének leginkább fogyasztóbarát, a 
fogyasztókhoz „közel vitt” módjává. A termék engedélyezése során, valamint előtte, a gyártás 
során fokozottan figyelembe kellene venni a fogyasztó életéhez, egészségéhez, testi épségéhez 
való jogosultságot, és ennek megfelelően alkalmazni a minőségvédelmi szabályokat, hiszen a 
forgalomba kerülés után e jogsérelem reparációja a legnehezebb. A fizetési meghagyásos 
eljárás kedvező szabályai mellett, speciális garanciák mentén szabályozva, különleges 
eljárásként lehetne meghatározni a „fogyasztói per” intézményét, a sajtó helyreigazítási per 
mintájára. A különleges eljárásban többek között a gyorsaság, költségmentesség, fordított 
bizonyítási teher, bírói külön szakképesítés szabályozási irányvonala mentén haladva lehetne 
hatékony jogvédelmi eszközt biztosítani. Az országos fogyasztóvédelmi szakértők listázása, és 
hiteles szakvélemény e listán feltüntetett szakértőkhöz kötése is indokolható lenne. 
Természetesen elképzelhető még fogyasztóvédelmi mediátor, egyéni fogyasztóvédelmi ellenőr, 
valamint ezek mellett is számos módszertani novum alkalmazása.  
Ezekre azonban ehelyütt már nem térnék ki, azért sem mert véleményem szerint a 
fogyasztóvédelem amúgy is szerteágazó intézményi védelmi rendszerét újabb elem hozzáadása 
túl dagályossá tehetné, legfeljebb újraszabályozással, egyes elemek deregulációja után lehetne 
újabb intézményi elemeket emelni a rendszerbe. Ha azonban elfogadjuk, hogy a jelenlegi 
intézményi rendszer megfelelő, a fogyasztóvédelem „anyagi jogának” minél előbbi 
koherenciájára kell törekednünk, átlátható szabályozással megteremtve a tudatos fogyasztó 
kognitív megismerésének tökéletes referenciabázisát. Elérve ezzel, hogy a jog színes eszközei 
által, és nem a jog túlszínezett szabályai miatt legyen létjogosultsága a fogyasztóvédelemnek. 
 
 
10. Felhasznált irodalom: 
 
10.1. Könyvek, folyóiratok, tanulmányok 
 

• Benedek Károly - Világhy Miklós: A Polgári Törvénykönyv a gyakorlatban (Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1965.) 

• Bod Péter Ákos: A magyarországi szocialista tervgazdálkodás kettős függőségi rendszere, 
Magyar gazdaságpolitika előadásvázlat, (Budapesti Corvinus Egyetem, 
Gazdaságpolitikai Tanszékének honlapja) 

• Bruhács János: Nemzetközi Jog II. (Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2004) 
• Eörsi Gyula: A polgári kártérítési felelősség kézikönyve (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

Budapest, 1966.) 
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• Eörsi Gyula - Kemenes Béla - Sárándi Imre - Világhy Miklós: Kötelmi jog (Különös 
rész) (kézirat, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.) 

• Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog (Novotni Kiadó, Miskolc 2000.) 
• Fazekas Judit: Fogyasztói jogok-fogyasztóvédelem (Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 

1995.) 
• Illés Rita: A termékfelelősség múltja, jelene és jövője - kitekintéssel a francia jogi 

szabályozásra (A Polgári Jogi Tudományos Diákkör Évkönyve 2000-2001. évi tanév, 
Polgári Jogi Tudományos Diákkör Egyesület, Budapest, 2001.) 

• Jobbágyi Gábor, Fazekas Judit: Kötelmi jog (Szent István Társulat, Bp. 2004) 
• Lábady Tamás: A termékfelelősség intézménye és a magyar termékfelelősségi törvény 

(Jogtudományi Közlöny 1994/3. 118-122. o.) 
• Németh Anita: A jogharmonizáció hatása a polgári jogra, különös tekintettel a fogyasztóvédelem 

témakörére (ELTE Polgári Jogi Tudományos Diákkör Évkönyve 1999-2000. tanév, 
Polgári Jogi Tudományos Diákkör Egyesület Budapest 2001.) 

• Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása (Akadémia Kiadó, Budapest 1977.) 
• Várnay Ernő – Papp Mónika: Az Európai Unió joga (KJK- Kerszöv Kft. , Budapest, 

2005) 
• Vékás Lajos: Európai fogyasztóvédelmi magánjog (ELTE Polgári Jogi Tudományos 

Diákkör Évkönyve 1999-2000. tanév, Polgári Jogi Tudományos Diákkör Egyesület 
Budapest 2001.) 

 
• A Legfelsőbb Bíróság PK véleménye, Bírósági Határozatok 2005. évi 3. szám 
• Az Új Polgári Törvénykönyv Koncepciója , (www.irm.hu, 2006. július 31.) 

 
10.2. Jogszabályok: 
 

• 1949. évi XX. törvény  a Magyar Köztársaság Alkotmánya 
• 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
• 1993. évi X. törvény a termékfelelősségről 
• 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás 

tilalmáról 
• 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról 
• 1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről 
• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 
• 1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről 
• 2004. évi XXIX. törvény az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes 

törvénymódosításokról 
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 
• 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 
• 2006. évi III. törvény a Polgári Törvénykönyv valamint egyes törvények 

fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról. 
 
• 4/1997.(I. 22.) Korm. rendelet az üzletek működéséről és belkereskedelmi 

tevékenység végzéséről 
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• 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az 
ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról 

• 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szervezetéről, 
feladat- és hatásköréről, valamint a fogyasztóvédelmi bírság felhasználásáról 

• 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollévők közötti szerződésekről 
• 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek 

minősülő feltételekről  
• 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet az ingatlanok időben megosztott használati jogának 

megszerzésére irányuló szerződésekről 
• 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 
• 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó 

kötelező jótállásról 
• 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-

szolgáltatásról 
• 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról 
• 243/2003. (XII. 17.) Korm.rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról 
• 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet egyes javító- karbantartó szolgáltatásokra 

vonatkozó kötelező jótállásról 
• 370/2004.(XII. 26.) Korm. rendelet az üzleten kívül fogyasztóval kötött 

szerződésekről… 
• 2/2006. (I. 4.) Egyes kormányrendeletek fogyasztóvédelemmel összefüggő 

jogharmonizációs célú módosításáról 
 
• 2/1984. (III. 10.) BkM- Ipm együttes rendelet 
• 49/2003. (VII. 30.) GKM. Rendelet 
 
A fedlapon található idézet a lex Aquiliából való, forrása: Sólyom László: A polgári jogi 
felelősség hanyatlása 58. o. , Akadémia Kiadó, Budapest 1977, hivatkozott forrás: Jörs 
Kunkel: Römisches Privatrecht. Berlin, 1935. 177. old. 
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Semmisség a közigazgatási hatósági eljárásban 
 

Legáth Krisztina 
 
Témavezető: Dr. Varga Zs. András, egyetemi docens 
 

„Gyújtsd meg emléked, s lásd magad’ e mécsnél…” 

Dante Alighieri 

 
1. Bevezetés 

 

A 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól (továbbiakban Ket.) megjelenése, számtalan kérdést vetett fel számomra a témával 
kapcsolatban. Először is, hogy mi is az a semmisség? A jogorvoslatok egyik formája, vagy a 
hibás határozatok egyik csoportja? Ha a hibás határozatok egyik csoportja, akkor mely hibák 
eredményezhetnek semmisséget? Orvosolható-e a súlyos hibában szenvedő határozat? Mik az 
orvoslás formái? Van-e különbség aktusok semmissége, és határozatok semmissége között? Az 
eljárás mely szakaszában lehet, vagy kell semmissé nyilvánítani egy határozatot? Hogyan alakul 
a törvényesség, jogbiztonság, jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok kapcsolata? Hogyan 
hozható összefüggésbe a jogorvoslati rendszerrel? Szükségesek-e jogi korlátok? Indokolt-e 
határidőt megállapítani, amíg a határozatot meg lehet semmisíteni? Milyen joghatásai vannak a 
semmis határozatoknak? 

E rejtélyes kérdések kutatása indított arra, hogy a témával foglalkozzam. 
Dolgozatomban megállapításra kerül, hogy a semmisség eljárási joghoz kötött, ezen belül 

is a közigazgatási hatósági eljáráshoz. Már a bevezetésben leszögezem, hogy általánosságban a 
semmisséggel nem kívánok foglalkozni, amire szorítkozom, az kifejezetten a közigazgatási 
hatósági eljárásban ismert semmisség egyes kérdéseinek vizsgálata, különösen, amelyek az új 
törvény kapcsán felmerültek.  

Az első fejezetben a jogtudomány nézőpontjából ismertetem a hibás aktusok fajtáit, így 
Gaston Jése, Szamel Lajos, Toldi Ferenc, Madarász Tibor csoportosításait. Mivel jogtudósaink 
véleménye szerint a semmisség a hibás aktusok egyik csoportja, a továbbiakban azt vizsgálom, 
hogy melyek azok a hibák, amelyek semmisséget eredményeznek. Ebben a körben Karl 
Kormann, Szamel Lajos, Toldi Ferenc, Madarász Tibor és Kilényi Géza fejtegetéseinek 
bemutatására kerül sor. A különböző, bár javarészt egymást átfedő nézetek megvizsgálásával 
eljuthatunk a semmisségi okok meghatározásáig. 

Fontos megjegyeznünk, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban a semmisség szabályozása 
a tételes jogra tartozik. Az 1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól 
(továbbiakban Áe.), 1982-től kezdve szabályozza a semmisséget. A 2005. november elsejétől 
hatályos Ket. jelentős mértékben kibővítette a semmisségi okok körét, amelynek fontos 
jelentősége van, hiszen a jogkövetkezmények szempontjából nem mindegy, hogy valamely 
hiba semmisségi ok, vagy éppen egyszerű eljárási hiba. Néhány példát is hozok az egyes okok 
vonatkozásában, amelyek mutatják, hogy nem pusztán elméleti kérdéssel állunk szemben, a 
gyakorlatban is találkozunk a semmisséggel. A példák tekintetében megjegyzem, hogy nem 
végeztem átfogó vizsgálatot az egyes közigazgatási szerveknél. Főként a Vas Megyei 
Közigazgatási Hivatal, és a Győr - Moson - Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal határozatai 
között kutakodtam az elmúlt pár évre visszamenőleg. Az így megszerzett tapasztalatokat is 
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fontosnak tartom, hiszen ennyiből is következtetéseket vonhatunk le a semmisségi okok 
gyakoriságára vonatkozóan. 

A külföldi országok közül az osztrák, a szlovák, és a cseh szabályozást mutatom be, a 
semmisségi okokra tekintettel. Az osztrák általános eljárási törvény, az 1925-ös Allgemeines 
Verwaltungsverfahrensgesetz (továbbiakban AVG) rendelkezéseit azért tartottam fontosnak, 
mert a közigazgatási jogtudományunkban kialakított semmisségi okok rendszere is részben 
innen eredeztethetők, hiszen már Szamel Lajos, és Kilényi Géza is egyfajta mintának tekintette 
e törvény semmisségi szabályait. A szlovák és a cseh semmisségi okok vizsgálata azért 
lényeges, mert két teljesen más szabályozást láthatunk, így a szlovák közigazgatási eljárási 
törvény egyáltalán nem, míg a cseh közigazgatási eljárásrendről szóló törvény rendelkezik a 
semmisségről. 

Ezek után az 1949. évi XX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmánya (továbbiakban 
Alkotmány) alapján, azokat a szabályozási elveket ismertetem, amelyek a semmisség 
jogkövetkezményeinek, s mivel azok a jogorvoslati rendszerhez köthetők, a jogorvoslati 
rendszer kialakításában is fontos szerepet kapnak. Majd a jogorvoslati rendszer alapkérdéseit 
tárgyalom, és az „általános” szabályok mellett, a semmisségre vonatkozó „különös” 
szabályokat. 

Előrebocsátom, hogy dolgozatom számtalan olyan témát érint, amelyről külön-külön is 
hosszasan lehetne írni, például aktustan, jogerő, jogorvoslati rendszer kérdése. Akár 
alkotmányjogi, vagy a közigazgatási jog egyes részterületeire vonatkozó fejtegetésekbe is 
kezdhetnék a témával kapcsolatban, azonban a célom nem ez. A célom annak bemutatása, 
hogy a semmisség nem a törvény szerint meghatározott jogorvoslatok egyik fajtája, hanem a 
hibás határozatok egyik csoportja. Ha ez valóban így van, akkor viszont felmerül egy kérdés. 
Hol helyezhetők el a törvény semmisségre vonatkozó rendelkezései? 

 
2. A semmisség mibenléte a közigazgatási hatósági eljárásban 
 
2. 1. A semmisség eljárási joghoz kötöttsége 

 

Elsősorban annak rögzítése szükséges, hogy a közigazgatási eljárás nem azonos fogalom a 
közigazgatási hatósági eljárással. Madarász Tibor szerint annyi eljárás létezik, ahány aktust1 
meg tudunk különböztetni. Ennek alapján jelöli meg a legfontosabb eljárásokat, így például a 
jogalkotási, hatósági, hierarchikus igazgatáshoz kapcsolódó, mellérendeltségi viszonyokban 
érvényesülő vagy az ügyviteli eljárást. Lényeges azonban, hogy nem minden eljáráshoz 
kapcsolódnak jogi rendelkezések, vagy legalábbis nem teljes mértékű a jogi szabályozás. Tehát 
az eljárás és az eljárásjog nem minden esetben tartozik össze.2 A közigazgatási hatósági eljárás, 
amely a közigazgatás szervezetrendszerén kívül hat, az ügyfél fokozott védelme érdekében 
részletesen szabályozott.3  

A jogi szabályozás alapját a jogi normák adják. A jogi norma a jogalkotó állami szerv 
normatív aktusának eredménye, általános magatartási szabály, amely a tartósság igényével írja 

                                                 
1 Az aktustan egy jogtudományi irányzat, kidolgozása Otto Mayer nevéhez köthető. A közigazgatási jogi aktus a 
közigazgatás cselekménye, jogtudományi fogalom. Tamás András szerint az aktus bármilyen közigazgatási 
szempontból releváns tevés, akaratnyilvánítás lehet. Így azonban bármi leírható, valójában az aktustan 
mágikuskodás. Az aktus fogalma pusztán technikai és rendszerezési célokat szolgál, ami ennél fontosabb az a 
hatáskör meghatározása, hiszen ez adja meg, hogy a közigazgatási szervek felhatalmazottságuk alapján mit 
tehetnek. [Tamás András: A közigazgatási jog elmélete. Szent István Társulat, 1997. 342-344. o.] 
2 Madarász Tibor: A magyar államigazgatási jog alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 446-447. o. 
3 Toldi Ferenc: Az államigazgatási rendelkezések megsemmisítése és megváltoztatása. Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, 1956. 21-22. o. 
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elő a címzett magatartását.4 A jogi normák funkciójuk szerint két csoportra oszthatók. Az 
anyagi jogi normák a természetes személyek viszonyait, a közigazgatási jogban a közigazgatási 
szervek egymás közti, vagy természetes személyekkel szemben fennálló viszonyait 
szabályozzák. Jogokat és kötelezettségeket határoznak meg. Az alaki jogi normák az anyagi 
jogi normák érvényesülését szolgálják, az érvényesülés módját, formáját szabályozzák. Ezek 
főként eljárási normák. 

Az eljárás során elkövetett jogszabálysértések így anyagi, vagy eljárási jogiak lehetnek. Ha 
anyagi jogi szempontból hibás a döntés, akkor nem a jogszabály szerinti eredményre vezet, 
azaz érdemben hibás. Az ilyen döntés általában orvosolható, méghozzá megváltoztatás útján. 
Az eljárási jogszabálysértés ettől különbözik, hiszen az eljárás során, vagy a döntés 
meghozatalakor az eljáró szerv nem tartja be az eljárási normákat, szabályokat. Mindez 
független attól, hogy az anyagi jogszabályoknak megfelelően jártak-e el.5  

Mindezek alapján megkülönböztethetjük az anyagi jogi semmisséget az eljárási jogi 
semmisségtől.  

A másik fontos alapkérdés a polgári jogi semmisségtől való elhatárolás. Ez már nem olyan 
egyszerű, hiszen ehhez vizsgálnunk kell a polgári jogi érvénytelenség, és a szerződések jogi 
természetét is, amely nem tartozik a dolgozat tárgyához. Azt azonban mindenképpen le kell 
szögeznünk, hogy a polgári jogban a semmisség a szerződéshez kötődik, amely a felek 
akaratából jön létre, és a „hiba” ebben az akaratban, a szerződési nyilatkozatban, vagy a célzott 
joghatásban van, méghozzá a szerződés megkötésekor.6 A polgári jogi semmisség klasszikus 
felfogás szerint anyagi jogi természetű, olyan értelemben, hogy megállapításához nincs szükség 
eljárásra.7 E tekintetben szokás a közigazgatási hatósági eljárásban ismert semmisséget eljárási 
jogi jellegűnek venni, hiszen a hatóság megsemmisítő határozata nélkül nem nyilvánítható 
semmisnek.8 

A probléma felvillantását azért is tartottam szükségesnek, mert a közigazgatási jog 
területén többen próbálkoztak a két fajta semmisség összekapcsolásával.9 Annak ellenére sor 
került erre, hogy Kilényi Géza megjelölte a gondolkodás irányvonalát. „Az ilyen próbálkozás 
eredményességét eleve kizárja az a két alapvető különbség, amely az államigazgatási aktust a 
polgári jogügylettől elválasztja: az aktus hatósági jellegéből eredő törvényességi vélelem és 
végrehajtási kötelezettség.”10 Nem vonatkoztathatunk el a közigazgatási eljárásban lévő 
sajátosságoktól.11  

 

                                                 
4 Madarász Tibor: A magyar államigazgatási jog alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 205. o. 
5 Varga Zs. András: Semmisség a közigazgatási hatósági eljárásban. Patyi András (szerk): A közigazgatási hatósági 
eljárások joga. Universitas - Győr Kht., 2005. 299. o. 
6 Bíró György: A kötelmi jog és a szerződéstan közös szabályai. Kiadja: „Novotni Alapítvány a Magánjog 
Fejlesztéséért”, 2000. 318-319. o. 
7 Kemenes István: A szerződés semmisségének újabb joggyakorlati kérdései. Gazdaság és Jog. 2001. évi 10. szám. 18. o. 
8 Varga Zs. András: Semmisség a közigazgatási hatósági eljárásban. Patyi András (szerk.): A közigazgatási hatósági 
eljárások joga. Universitas - Győr Kht., 2005. 300. o. 
9 Megfigyelhetjük ezt a törekvés Horváth Ferenc vagy Szmodis Jenő írásaiban is. 
[Horváth Ferenc: A semmisség jogintézménye az államigazgatásban. Magyar Közigazgatás. 1990. évi 3. szám. 271. o. 
Szmodis Jenő: Az érvénytelenségi fajták egyes jogági sajátosságairól. Jogtudományi Közlöny. 1997. évi 4. szám. 176. o.] 
10 Kilényi Géza: Az államigazgatási határozatok semmissé nyilvánításáról. Állam és Igazgatás. 1967. évi. 11. szám. 
1004. o. 
11 Kilényi Géza: Az államigazgatási határozatok semmissé nyilvánításáról. Állam és Igazgatás. 1967. évi. 11. szám. 
1004. o. 
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2. 2. A semmisség, mint a hibás aktusok egyik csoportja 
 
Gaston Jése, francia jogtudós csoportosításait Szamel Lajos vizsgálta, így fontosnak tartom 

bemutatását. Osztályozása szerint, vannak olyan hibák, amelyek az aktust nem létezővé teszik. 
Ilyen hiba esetén a semmisséggel szemben bármely érdekelt, bármely eszközzel és minden időben 
felléphet. A hibás aktusok másik csoportját a gyökeresen semmis aktusok jelentik. Ezt az aktust a 
hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatóságnak mérlegelés nélkül meg kell semmisítenie. A 
harmadik eset az egyszerű semmisségé, amelynek kimondása direkt úton, csak meghatározott időn 
belül kérhető, míg indirekt úton, kifogással, bármikor. A semmisség megállapítása ebben az 
esetben sincs a hatóság mérlegelésére bízva. A negyedik a relatív semmisség kategóriája, amelyre 
csak korlátozott számú érdekelt jogosult hivatkozni, és csak meghatározott időn belül. Gaston 
Jése szerint, ha nagyon csekély mértékű az aktus hibája, a hatóság mérlegelheti a semmisség 
kimondását.12 

 
Szamel Lajos az orvosolhatóság szempontjából két fő csoportot különböztet meg, így a 
semmis és az orvosolható aktusokét.13  

A semmis aktus két fajta lehet: keletkezésében érvénytelen, vagyis nem létező, illetőleg 
megsemmisített, vagyis érvénytelennek nyilvánított aktus. E kettő között a határok elég 
elmosódottak, de ennek ellenére van különbség közöttük. A hatáskörrel, illetékességgel 
rendelkező szervnek kell kijelentenie, hogy az aktus keletkezésénél fogva érvénytelen, mert 
ennek megállapítása nem bízható az ügyfélre. A megsemmisített aktus érvényes mindaddig, 
amíg a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező szerv nem mondja ki a semmisségét. A gyakorlati 
megkülönböztetés abban áll, hogy a nem létező aktusok tekintetében a közigazgatási szerv 
önsegéllyel élhet, míg a másik esetben csak a törvény rendes útján kereshető jogorvoslás, 
önsegély nincs.14 Az önsegély intézményének a törvénybe való felvételét nem tartja 
indokoltnak. Nézete alapján ez nem lenne összeegyeztethető az „apparátus és az 
állampolgárok jogi kulturáltsági szintjével.”15 

Az orvosolható aktusok kijavítás, kiegészítés, vagy megváltoztatás útján hibátlanná tehetők.16 

 
Toldi Ferenc szerint a hibás rendelkezések két csoportra oszthatók.17 

A semmis, vagyis jogilag érvénytelen, jogi hatás nélküli rendelkezések létezése csupán 
látszólagos, semmisségük bármikor kinyilvánítható. Tehát, nem önmagában nem létező a 
rendelkezés, hiszen létezik ugyan, viszont jogi hatást nem vált ki, érvénytelen. Szükség van a 
hatóság megsemmisítő rendelkezésére, amely szigorúan deklaratív, és visszaható, ex tunc 
hatállyal bír. 

                                                 
12 Gaston Jése: Das Verwaltungsrecht der Französischen Republik. Tübingen. 1913. 456-459. 1. 
[Idézte: Szamel Lajos: Az államigazgatás törvényességének jogi biztosítékai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1957. 
162. o.] 
13 Szamel Lajos ebben a körben az aktus fogalmát a normatív és a konkrét, egyedi aktusra vonatkoztatja, 
ezeknek tulajdonít jogi jelentőséget. [Szamel Lajos: Az államigazgatás törvényességének jogi biztosítékai. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1957. 94. o.] 
14 Szamel Lajos: Az államigazgatás törvényességének jogi biztosítékai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1957. 96. o. 
15 Szamel Lajos: Az államigazgatási eljárás jogorvoslati rendszerének továbbfejlesztése. Állam és Igazgatás. 1978. évi 3. 
szám. 227. o. 
16 Szamel Lajos: Az államigazgatás törvényességének jogi biztosítékai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1957. 96. o. 
17 Rendelkezés alatt a normatív és a konkrét, egyedi aktusokat egyaránt érti. [Toldi Ferenc: Az államigazgatási 
rendelkezések megsemmisítése és megváltoztatása. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1965. 21. o.] 
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Ezzel szemben a megsemmisíthető rendelkezés érvényes és végrehajtható mindaddig, amíg 
kifejezett hatósági rendelkezés hatályon kívül nem helyezi. A hatályon kívül helyezés, ex nunc 
hat. A megsemmisíthető rendelkezés tehát önmagában nem érvénytelen. Toldi Ferenc szerint 
a semmis és a megsemmisíthető rendelkezések között a különbségtétel fiktív, a valóságban 
nincs olyan nagy jelentősége. 

A megváltoztatható aktusok törvényessé tehetők anélkül, hogy megsemmisítésükre sor 
kerülne.18 

 
Kilényi Géza szerint a „nem létező” aktus fogalma nem létezik a valóságban. Az 
államigazgatási határozat „létező és ható tényező”19, egészen addig, amíg azt a hatóság nem 
nyilvánítja semmisnek. Meggyőződése, hogy nem operálhatunk azokkal a fogalmakkal, 
amelyek a semmis határozatról úgy rendelkeznek, hogy az, az elérni kívánt joghatás 
előidézésére képtelen, illetőleg úgy kell tekinteni, mintha létre sem jött volna. Kilényi Géza 
csoportosításában három külön kategória létezik. 

A semmis határozat olyan súlyos hibában szenved, amelyet a törvény semmisségi oknak 
nyilvánít. Az ilyen határozatot semmissé kell nyilvánítania a felettes szervnek, vagy a kibocsátó 
szervnek, méghozzá időbeli korlátozás nélkül, és a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra 
tekintet nélkül. 

A megsemmisíthető határozatok komoly hibákkal küszködnek ugyan, de nem tekinthetők 
semmisnek. A fogyatékosságuk lehet célszerűségi vagy törvényességi, ha Toldi Ferenc aktus-
hibáit vesszük alapul. Ilyenkor a határozatot meg kell semmisíteni, de erre csak a jóhiszeműen 
szerzett és gyakorolt jogokra tekintettel kerülhet sor. 

A harmadik csoportba az orvosolható határozatok tartoznak, amelyek csak kisebb hibával 
rendelkeznek.20 

 
Madarász Tibor az orvosolhatóság alapján három csoportját különbözteti meg a hibás 
aktusoknak.21 

Az orvosolható aktusok annak ellenére, hogy érdemi hibában szenvednek, részben vagy 
egészében megváltoztathatók, tehát nincs szükség megsemmisítésükre. 

A megsemmisítendő aktusokat csak megsemmisítés útján lehet orvosolni. Jogszabálysértés és 
célszerűtlenségi hiba is előfordulhat e körben, amelyekkel szemben nem alkalmazható a 
megváltoztatás. Ezek a súlyosan jogszabálysértő aktusok, amelyek ellentétben állnak az alapjául 
szolgáló vagy más anyagi jogi jogszabállyal. Emellett súlyosan sérülhetnek az eljárási szabályok, 
esetleg a tényállás tisztázatlan, vagy a megállapított tényállás mellett a jogszabály nem teszi 
lehetővé az aktus kibocsátását, vagy más aktus kiadására ad csak lehetőséget. 

Az érvénytelen aktusok a semmis aktusok, vagy nem létező aktusok, amelyek joghatás 
kiváltására nem alkalmasak. Senki semmilyen jogot vagy kötelezettséget nem szerezhet az ilyen 

                                                 
18 Toldi Ferenc: Az államigazgatási rendelkezések megsemmisítése és megváltoztatása. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
1965. 58-59. o. 
19 Kilényi Géza: Az államigazgatási határozatok semmissé nyilvánításáról. Állam és Igazgatás. 1967. évi 11. szám. 1011. 
o. 
20 Kilényi Géza: Az államigazgatási határozatok semmissé nyilvánításáról. Állam és Igazgatás. 1967. évi 11. szám. 1011-
1012. o. 
21 Madarász Tibor az államigazgatási jogi aktusokat röviden, aktusok elnevezéssel illeti, amely a normatív és az 
egyedi aktusokat egyaránt jelenti. 
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aktusokból. Madarász Tibor ebben a körben megállapítja, hogy nem megengedhető, hogy a 
semmis aktusok érvényességéről az ügyfelek szabadon döntsenek. Ezeket is semmissé kell 
nyilvánítania a közigazgatási szervnek. Nem lehetséges, hogy az állampolgárok, az egyes 
szervezetek quasi felhatalmazást kapjanak a semmisség kérdésében való döntésre.22 

 
Ficzere Lajos tankönyvében Berényi Sándor, érvénytelen és orvosolható aktusokat 
különböztet meg. 

Az érvénytelen aktus lehet nem létező, vagy megsemmisítendő. A nem létező aktus súlyos hibája 
miatt nem vált ki joghatást még időlegesen sem. Ilyenek például a törvényben szabályozott 
semmis határozatok. Ezeket meg kellene semmisíteni, időbeli korlátozás nélkül. A 
megsemmisítendő aktus érvényességét vélelmezni kell, amíg azt meg nem semmisítik. Ebben 
az esetben a jogszerűség, törvényesség követelménye ellentétbe kerülhet a jogbiztonság 
elvével. A megsemmisítendő aktusok tekintetében kompromisszumot kell találni, hogy a két 
elv érvényesülni tudjon. 

Az orvosolható aktus kisebb hibában szenved, amelytől még képes jogi hatás kiváltására, 
viszont orvosolni kell a hibát.23 

 

2.2.1. Összegzés 
 

Anélkül, hogy elmélyülnénk az aktusok színes világában, mindehhez hozzá kell tennünk, 
hogy a közigazgatási hatósági eljárásokban a „hibás határozatok egyik csoportja” elnevezés a 
helyes. Ennek oka éppen az, hogy a semmisség a hatósági eljáráshoz kötődik, amelynek 
eredménye a határozat. A határozat az aktusoknak csupán egyik fajtája.24 Ezek tudatában 
célszerű vizsgálnunk a jogtudomány hibás aktusainak orvosolhatóság szempontjából való 
csoportosításait. A rendszerezésekből az is kiderül számunkra, hogy a semmisség a 
legsúlyosabb hibában szenvedő határozatok közé tartozik. 

A jogtudomány tehát, az aktusok fogalma alatt tárgyalja a semmisséget. Szamel Lajos aktus 
fogalma, és Toldi Ferenc rendelkezése a normatív, és az egyedi aktusok körét egyaránt átfogja. 
Már Kilényi Géza felhívja a figyelmünket arra, hogy a semmisség kérdése teljesen másként 
merül fel a normatív, és az egyedi aktusok tekintetében, így nem célszerű összevonni a két 
aktusfajta semmisségének elemzését.25 
                                                 

22 Madarász Tibor: A magyar államigazgatási jog alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 351-364. o. 
23 Berényi Sándor: Közigazgatási aktus. Fazekas Mariann- Ficzere Lajos (szerk): Magyar közigazgatási jog. Osiris 
Kiadó, 2003. 320-323. o. 
24 Madarász Tibor: A magyar államigazgatási jog alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 301-328. o. 
25 Kilényi Géza: Az államigazgatási határozatok semmissé nyilvánításáról. Állam és Igazgatás. 1967. évi 11. szám. 1010. 
o. Fontos megjegyeznünk, hogy a normatív aktusok tekintetében a semmisség, a mai terminológia szerint, a 
közjogi érvénytelenség fogalma alá tartozik. A közigazgatási szervek normatív aktusainak (kormány, 
miniszterelnök, miniszter, helyi önkormányzat rendeletei és az állami irányítás egyéb jogi eszközei) 
kibocsátásakor be kell tartani azokat az eljárási szabályokat, amelyeket az Alkotmány, a jogalkotásról szóló 
törvény, a Házszabály, vagy egyéb jogszabályok tartalmaznak. „Csak formalizált eljárás szabályainak követésével 
keletkezhet érvényes jogszabály.” [11/ 1992. (III. 5.) AB határozat Indoklás IV. 1.] Ez a követelmény a 
jogbiztonsághoz kapcsolódik, amely végső soron a jogállamiság fogalmából ered. Közjogi érvénytelenséget az 
Alkotmánybíróság csak akkor állapíthat meg, ha a jogállam-klauzula sérül. Így a jogalkotásról szóló törvény, és a 
külön törvények rendelkezéseinek megsértése is csak abban az esetben eredményez közjogi érvénytelenséget, ha 
egyben az Alkotmány szabályai is sérülnek. [39/ 1999. (XII. 21.) AB határozat Indoklás III. 7.] Az 
Alkotmánybíróság eseti mérlegeléssel dönti el, hogy fennáll-e az alkotmánysértés. [30/2000. (X. 11.) AB 
határozat Indoklás III. 2. 2.] Az Alkotmánybíróság gyakorlatában a súlyos, eljárási szabálysértések 
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Mindezek mellett Kilényi Géza a „nem létező” fogalom használatát is elveti, amely sem az 
aktusok, sem pedig a határozatok tekintetében nem alkalmazható.26 A semmis határozatot a 
közigazgatási szervnek meg kell semmisítenie.27 Amíg erre nem kerül sor, a határozat tovább 
létezik és hat. 

 

3. Semmisségi okok sokfélesége 
 

3.1. Jogtudomány elmélete 
 

3.1.1. Karl Kormann semmisségi okai 
 

Karl Kormann, német jogtudós által meghatározott semmisségi okok azért fontosak, mert 
ezekből merített Szamel Lajos a saját rendszerének kialakításakor. 

Karl Kormann kategorizálásában az első ok a lehetetlenség. Abszolút lehetetlenség 
esetében semmis az aktus, ha a követelt vagy megengedett cselekvés lehetetlen, azaz ha nem 
létező tárgyra vonatkozik, ha a pozitív jog lehetetlenségi normáiba ütközik. Ezzel szemben 
relatív lehetetlenségi hibáról beszélünk akkor, ha az aktus nem hatósági személytől származik, 
vagy a testület helyett egyes személytől, vagy nem törvényes létszámú testülettől való. E körbe 

                                                                                                                                        
eredményeznek megsemmisítést. Nem alapozza meg például a megsemmisítést, ha jogszabály megalkotása előtt 
nem készítettek hatásvizsgálatot [38/ 2000. (X. 31.) AB határozat Indoklás II.], vagy a szakszervezetektől nem 
kértek véleményt. [30/ 1991. (VI. 5.) AB határozat Indoklás.] Az Alkotmánybíróság az adott normatív aktust 
nem tekintheti úgy, mintha létre sem jött volna, mintha nem létezne. A közjogi érvénytelenség alapot adhat a 
keletkezésre visszamenő hatályú megsemmisítésre, azonban az Alkotmánybíróság ezt a jogkövetkezményt nem 
alkalmazza. Ha mégis sor kerülne ex tunc hatályú megsemmisítésre, akkor sem érintheti a határozat a 
közzététele előtt létrejött jogviszonyokat. [Balogh Zsolt: A jogállam értelmezés általános kérdései. Balogh Zsolt - 
Holló András - Kukorelli István - Sári János (szerk.): Az Alkotmány magyarázata - Kommentár. KJK - 
KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 90-91. o.] 
26 A „nem létező” fogalom tehát nem csak a normatív aktusokra, és a határozatokra nem alkalmazható, hanem 
más egyedi aktusokra sem, így például a hierarchikus igazgatás vagy irányítás aktusaira sem. Ebben az esetben 
felmerül a kérdés, hogy mit kell kezdenünk az ilyen aktusokkal. E tekintetben a következőket érdemes 
rögzítenünk. Az aktus kiadására szolgáló eljárás részletesen nem szabályozott, ma sem lehet jogorvoslattal élni a 
közigazgatás szervezetrendszerén belül, bár ez nem is lenne megfelelő, hiszen a felettes szerv, amely kiadta az 
aktust, bírálná el. A bírósághoz fordulás jogával kapcsolatban lényeges utalnunk a 41/ 2005. (X. 24.) AB 
határozatra, amely a felsőoktatási intézmények kapcsán többek között, a következő megállapítást teszi. Az 
oktatási miniszter gyakorolja a fenntartói irányításból eredő jogosítványokat azzal, hogy a tudományos élet 
szabadságára vonatkozó alapjogot, és a felsőoktatási intézmény autonómiáját tiszteletben kell tartania, és nem 
kerülhet sor olyan korlátozásra, amely által a tudomány művelésével közvetlenül összefüggő kérdések eldöntése 
kikerül annak a közösségnek a kezéből, amelyet a felsőoktatási intézményben a tudományos élet szabadsága 
jogosultjai alkotnak. Az autonómiát ilyen fokban korlátozó döntéssel szemben biztosítani kell a bírósághoz 
fordulás jogát. A contrario, ha a jogszabálysértő döntés nem korlátozza az intézmény autonómiáját, akkor a 
döntéssel szemben nem biztosított a bírósághoz fordulás joga. [41/ 2005. (X. 24.) AB határozat Indoklás I.] 
Felmerülhet az ombudsmanhoz fordulás lehetősége is, e tekintetben viszont meg kell jegyeznünk, hogy a 
Magyarországon nem az a nyugat-európai irányvonal érvényesül, mely szerint az ombudsman tipikus funkciója, 
a közigazgatás hibáinak feltárása, javítása, sokkal inkább jogvédő jelleget ölt. A védelem külső személyek (ügyfél) 
felé irányul, és csak ezzel együtt a közigazgatási aktusok törvényességére. [Varga Zs. András: Ombudsmanok 
Magyarországon. Rejtjel Kiadó, 2004. 35-36. o.] A következő út az ügyészséghez vezet, amely az Alkotmány 
szerint közreműködik abban, hogy mindenki megtartsa a törvényeket, és fellép a törvényesség védelmében. 
[Alkotmány 51. § (3) bekezdés.] Az ügyészi törvényességi felügyelet szabályait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 
releváns eszközt nem találunk e körben sem, másrészt az ügyész intézkedései a felettes közigazgatási szervhez 
jutnak el, így visszatértünk kiindulási pontunkhoz, ahol rögzítettük, hogy a közigazgatás szervezetrendszerén 
belül nem nyerhetünk megfelelő orvoslást. Vajon ezt a közigazgatás törvény alá rendeltségének követelménye 
engedi? Nyitott kérdés számomra. 
27 A határozat megsemmisítése a semmisség jogkövetkezménye, amelyről részletesen a III. 2. fejezetben írok. 
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sorolható a hatóság illetéktelensége, és az az eset is, amikor hatóság rendelkezett ugyan, de 
nem egy, hanem több hatóság együttműködésére lett volna szükség. Karl Kormann 
semmisségi okként rögzíti a formai hiányosságokat, amelyek az aktus vagy eljárás tekintetében 
is fennállhatnak. Tartalmi hiányosság a határozatlanság, nem megfelelő kifejezésmód, az 
értelmetlenség, a lényeges kellékek hiánya. Végső soron semmisségi oknak nyilvánítja az 
akarati hiányosságokat, melyek közül a cselekvőképtelenség és a vis absoluta a legfontosabb. A 
vis absoluta körében a hatóság erőszak, fenyegetés hatására hozza meg döntését. Karl 
Kormann a semmisség mellett a megtámadhatóság kategóriáját is ismeri.28 

 

3.1.2.  Szamel Lajos semmisségi esetei 
 
A magyar jogi szakirodalomban az elsők között Szamel Lajos foglalkozik a semmisség 

kérdésével. 

Szamel Lajos semmisségi oknak nyilvánítja a hatáskör és az illetékesség hiányát. A 
büntetőjogszabály-ellenességet és a végrehajthatatlanságot azért sorolja ide, mert a hatóság 
aktusa lehetetlen eredményre irányul. Végrehajthatatlanság esetén technikai, 
büntetőjogszabály-ellenességnél pedig jogi lehetetlenség áll fenn. A büntetőjogszabály-
ellenesség abszolút semmisséget eredményez. A végrehajthatatlansággal kapcsolatban rögzíti, 
hogy az ilyen hibában szenvedő aktus nem minden esetben semmis. Ennek oka az, hogy egyes 
aktusok vonatkozásában nem értelmezhető a végrehajthatóság. (Például engedélyező aktusok) 

Semmisségi okként kezeli az akarati elem fogyatékosságát. Ide tartozik többek között a 
tévedés, megtévesztés, és a bűncselekmény következtében kibocsátott aktus. Ha a hatóság 
olyan bizonyítékokat szerzett be, amelyek nem megfelelőek, akkor a tévedés esete áll fenn. Ha 
e bizonyítékokat a felek nyújtották be a hatósághoz, akkor a megtévesztést állapíthatjuk meg. 

A következő ok az aktus ténybeli megalapozatlansága, amely azt jelenti, hogy a tényállás 
hiányos, ellentmond a felhozott bizonyítékoknak, nincs, vagy nem megfelelő az indoklása. A 
ténybeli megalapozatlansághoz hozzáteszi, hogy az ki is javítható, a hatóság megváltoztathatja 
az ilyen aktust. 

A lényeges formai hibák semmisséget eredményeznek. Így, ha a hatóság az írásbeliséget 
mellőzte, vagy nem szerezte be a másik hatóság hozzájárulását, pedig erre szükség volt a 
döntésnél. Ide sorolhatók a lényeges eljárási szabályok megsértése következtében létrejött 
hibák is. 

Ha az aktus törvényellenes célra irányul, illetőleg anyagi jogi szabályba ütközik, akkor 
semmis. 

Szamel Lajos semmisségi okként határozza meg a speciális jogi követelmény hiányában 
született aktust, azzal a megkötéssel, hogy ezek a hiányok többnyire pótolhatók, orvoslásnak is 
helye lehet. Tehát az ilyen hibában szenvedő aktusok nem mind semmisek. 

Utolsó esetként, az alkalmassági fogyatékosságban szenvedő aktusokkal foglalkozik. 
Ebben a körben kerülhet rögzítésre az érthetetlen vagy nem egyértelmű aktus, továbbá az 
elérni kívánt célhoz képest aránytalan áldozatot követelő, vagy a másokhoz képest 
indokolatlanul súlyos terhet jelentő aktus.29 

Nehézkes lehet a büntetőjogszabály-ellenesség és a bűncselekmény következtében 
kibocsátott aktus fogalmának meghatározása, elhatárolása. Utóbbi esetben akarati hiba 
következik be az aktus kibocsátása során. Azaz az eljárás során történik a bűncselekmény 

                                                 
28 Karl Kormann: System der rechtsgeschäftlicen Staatsakte. Berlin. 1910. 232-305. 1. [Idézte: Szamel Lajos: Az 
államigazgatás törvényességének jogi biztosítékai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1957. 163. o.] 
29 Szamel Lajos: Az államigazgatás törvényességének jogi biztosítékai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1957. 166-
168. o. 
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elkövetése. A büntetőjogszabály-ellenesség a jogi lehetetlenséghez köthető. A lehetetlenség az 
eredmény tekintetében áll fenn. Ez jelentheti azt, hogy az aktus kiadása bűncselekmény, vagy 
végrehajtása fog bűncselekményt megvalósítani. 

 

3.1.3. Ferenc követelményei és azok megsértésének következményei 
 

Toldi Ferenc az államigazgatási rendelkezésekkel szemben támasztható követelmények 
kapcsán fejti ki a nézeteit. Ezek a követelmények lehetnek jogiak, és technikaiak. 

A jogi követelmények közül általánosak azok, amelyek valamennyi rendelkezésre 
vonatkoznak. Így a kibocsátó szervnek hatáskörrel, illetékességgel kell rendelkeznie. Ez a 
követelmény három elemet foglal magában. Egyrészt, hogy a jogalkotó szabályozás alá vonta 
az adott életviszonyt. Másrészt, biztosította a végrehajtás szervezeti, és végső soron a 
végrehajtás folyamatában keletkező rendelkezések hierarchikus rendjét. A rendelkezéssel 
szemben támasztott jogi követelmény, hogy az a kibocsátásához alapul szolgáló törvény 
céljával egyező célzatú legyen. Ez azt jelenti, hogy az egyes szervek kizárólag jogszabályban 
meghatározott eredmény elérésére adhatnak ki rendelkezéseket. Tehát, szükség van 
felhatalmazásra. További követelmény, hogy a törvénynek nemcsak alakilag kell megfelelnie, 
hanem lényegét tekintve sem sértheti az állam, és az állampolgárok érdekeit. Vagyis, nem lehet 
ellentétes a kiadásához alapul szolgáló jogszabállyal, és szem előtt kell tartania az 
állampolgárok általános érdekeit. A rendelkezésnek az eljárási szabályok betartásával kell 
létrejönnie. Az általános követelmények mellett vannak különlegesek is, amelyeket az egyes 
jogszabályok tartalmaznak. Például határidőre, jóváhagyásra vonatkozó szabályok. 

A technikai követelmények körébe sorolja az érthetőség, pontosság, külső formaságokkal 
kapcsolatos elvárásokat. 

Ha a felsorolt követelmények nem kerülnek betartásra a kiadáskor, akkor a rendelkezés 
hibás lesz. Hiba esetén a megsemmisítés mellett, még sor kerülhet a rendelkezések 
megváltoztatására is. 

A semmisség okait a követelményekből vezeti le. Az első semmisségi ok, a hatáskör hiánya. Ez 
azt jelenti, hogy közigazgatási szervnek egyáltalán nincs hatásköre a rendelkezés kiadására, de azt 
is, hogy a rendelkezést kibocsátó közigazgatási szervnek nem volt hatásköre, illetékessége, mert 
egy másik közigazgatási szervnek lett volna. A második ok, szervezeti ok, amely a döntéshozó 
testületi szerv határozatképtelenségét foglalja magában. Harmadik okként az akarati elem hiányát 
említi, vagyis ha érdekelt személy vagy szerv kezdeményezése a feltétel a rendelkezés 
kibocsátásához, de az illető ezzel nem élt. Tartalmi ok miatt semmis a rendelkezés, ha annak 
teljesítése egyáltalán nem lehetséges, vagy határozatlan és az állami szándék belőle nem ismerhető 
fel. Alaki okból való semmisség áll fenn, ha a rendelkezést a megszabott forma mellőzésével adták 
ki, vagy az eljárási szabályok megsértésével. Az eljárási szabályok megsértésével kiadott 
rendelkezés csak akkor tekinthető semmisnek, ha a mellőzött forma, vagy eljárási szabály a 
rendelkezés kiadásának feltétele volt. Végül egyéb okokat határoz meg, így például, ha a 
rendelkezés végrehajtása bűncselekmény elkövetésével járt.30 

                                                 
30 Toldi Ferenc: Az államigazgatási rendelkezések megsemmisítése és megváltoztatása. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
1965. 54-60. o. 
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3.1.4. Madarász Tibor aktusokkal szemben támasztott követelményei 
 

Madarász Tibor a hibás államigazgatási aktusokat az aktus-követelmények alapján 
csoportosítja, ahol megadja azokat a kritériumokat, amelyeknek az aktus kibocsátásakor 
teljesülniük kell. Majd az orvosolhatóság szempontját veszi figyelembe, és ennek alapján 
megállapítja azokat a hibákat is, amelyek semmisséget eredményeznek. 

A követelményeket jogi, és alkalmassági kategóriákra osztja. Ha az aktus nem tesz eleget a 
jogi követelményeknek, akkor jogszabálysértő, míg az alkalmassági feltételeknek való nem 
megfelelés célszerűtlenséget eredményez. 

Jogi követelmény a speciális szabályok betartása, amelyek az aktusok megalkotására 
vonatkoznak, ezen belül pedig az előkészítés, kiadás, érvényesítés szabályait tartalmazzák. 

Az általános követelmények nem csak egy aktustípusra, hanem általában az aktusok 
összességére irányadóak. Ezek az általánosan érvényes tételes jogi követelmények, az általános 
jogelvek, a jogtudományi követelmények. Ide tartozik továbbá az is, hogy az aktust kiadó 
közigazgatási szervnek jogképességgel kell rendelkeznie, vagyis hatáskörrel, illetékességgel. A 
kiadott aktusnak meg kell felelnie az alapjául szolgáló anyagi jogszabálynak, és az eljárási 
rendelkezéseknek is. (Ennek függvényében beszélhetünk anyagi, vagy eljárásjogi 
jogszabálysértésről.) A testület által kiadott aktus, csak akkor nem tekinthető hibásnak, ha 
határozatképes volt. Ha az aktus kibocsátója egy személy, akkor vele szemben támasztott 
követelmény, hogy akarat elhatározása birtokában legyen. Mindezek mellett a jogszerű aktus 
kibocsátása a tényállás tisztázott, megalapozott, bizonyított voltát is megköveteli.  

Alkalmatlan az aktus akkor, ha nem képes az aktust kiadó szerv, vagy személy akaratát 
egyértelműen, világosan, félreérthetetlenül közvetíteni, vagy ha nem szolgálja azt az érdeket, 
amelyet a jogalkotó a jogszabályban kifejezésre akart juttatni. A jogpolitikai céllal való 
egyezőség azért fontos, mert a jogalkotó gyakran mérlegelési jogkört biztosít a közigazgatási 
szervnek. Lényeges, hogy az aktus teljesíthető legyen. Ha írásban adják ki, akkor a 
szerkesztettség, egyértelműség, érthetőség, hitelesség, olvashatóság követelményeinek mind 
teljesülnie kell. 

Az orvosolhatóság szempontján kívül esik a technikai hiba, ami egyszerűen kijavítható. Ide 
tartozik az elírás, olvashatatlanság, vagy a hitelességi kellékek hiánya. 

Az orvosolható aktusok körébe olyan érdemi hibák tartoznak, amelyek jogszerűtlenség, 
vagy célszerűtlenség okán keletkezhetnek, és részben vagy egészében megváltoztathatók. 

A megsemmisítendő aktusok körébe jogi és célszerűtlenségi hibában szenvedő aktusok 
egyaránt tartozhatnak, ha a hibák súlya meghaladja azt a fokot, ahol még egyszerűen 
megváltoztathatók. Ebben a körben az anyagi és az eljárási szabályok is sérülhetnek. Az eljárási 
szabályok súlyos megsértésére, akkor kerülhet sor, ha például a tényállás tisztázatlan, vagy a 
megállapított tényállás mellett a jogszabály nem teszi lehetővé az aktus kibocsátását, vagy más 
aktus kiadására ad csak lehetőséget. 

Az érvénytelen, vagy semmis, vagy nem létező aktusok csoportját azok az okok adják, 
amelyeket semmisségi oknak hívunk. Ezek pedig a következők. 

A hatáskör, vagy illetékesség hiánya. A testület határozatképtelensége, vagy ha nincs 
jogszabályi felhatalmazás az aktus kiadására. Ha az aktust bűncselekmény elkövetésével adták 
ki, vagy az aktus maga valósít meg bűncselekményt, vagy végrehajtása bűncselekmény, illetőleg 
ha csak bűncselekmény elkövetésével lehet végrehajtani. A következő esetek Szamel Lajosnál, 
Toldi Ferencnél az akarati hibák körét jelentik, Madarász Tibor ezeket külön felsorolja. Így a 
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kényszer, fenyegetés, elmebetegség, tudatzavar, megtévesztés, tévedés esetei. Végül azok az 
okok, amelyeket a jogszabályok semmisségi oknak nyilvánítanak.31  

 

3.1.5. Összegzés 
 

A jogtudomány kezdetben szinte minden hibát semmisségi oknak tekintett, majd 
fokozatosan differenciálódott az okok rendszere. Ennek oka, hogy a hibákat is aktusokra 
vonatkoztatták, és nem kifejezetten a hatósági határozatra, másrészt – Madarász Tibor 
rendszerét kivéve - nem minden esetben különítették el az anyagi és az eljárási hibákat sem. 
Semmiképpen nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni a jogtudományban többször 
követelményként megfogalmazott tételt, hogy a semmisség kérdését mindig a tételes jognak 
kell rendeznie. Szamel Lajos szerint a tételes jog feladata taxatíve meghatározni azokat az 
okokat, amelyek fennállása esetén az aktust kötelező lenne megsemmisíteni. A jogtudomány 
ehhez csupán támpontokat, segítséget nyújt.32 Kilényi Géza is megjegyzi, hogy a jogi 
szakirodalom különféle jogkövetkezményeket fűz a semmisséghez, anélkül, hogy annak 
bármiféle tételes jogi alapja lenne. Ezt a helyzetet a jogbiztosság, és a törvényesség 
szempontjából is elfogadhatatlannak tartotta.33 

 

3.2. A tételes jog szabályai 
 

3.2.1.  Az Áe. semmisségi okai 
 

Az Áe. 1982-től kezdve tartalmazott rendelkezéseket a semmisségre vonatkozóan, de csak 
két semmisségi okot jelölt meg. Az akkori törvényszöveg szerint az első semmisségi ok úgy 
jelent meg, hogy „az ügy nem államigazgatási szerv hatáskörébe tartozik”.34 

A hatáskör az állami szervek egymástól elhatárolt intézkedési és döntési jogosítványainak 
az összességét jelenti. Az állam által ellátott feladatok sokszínűsége indokolja az 
ügymegosztást. Több értelemben is használatos maga a fogalom. Nemzetközi vonatkozásban 
a joghatóságot jelenti, azaz az államok közötti megosztását az ügyeknek. Tágabb értelemben a 
hatalmi ágak, továbbá a hatalmi ágakon belüli szervtípusok közötti munkamegosztás. Szűkebb 
értelemben pedig, az adott szerven belül, azokat az ügyfajtákat határozza meg, amelyekben a 
szerv dönteni, cselekedni jogosult, és köteles. A hatásköri szabályokat jogszabályok útján kell 
rendezni.35 

Az Áe. kezdeti szabálya tehát csak azt az esetet nyilvánította semmisségi okká, ha az akkori 
államigazgatási szervezetrendszeren kívül eső szerv hatáskörébe tartozó ügyben hoz 
határozatot a hatóság. Tehát nem kerülne megsemmisítésre az a határozat, amelyet például az 
építésügyi hatóság hozott a kapcsolattartás kérdésében. 

                                                 
31 Madarász Tibor: A magyar államigazgatási jog alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 351-364. o. 
32 Szamel Lajos: Az államigazgatás törvényességének jogi biztosítékai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1957. 164. o. 
33 Kilényi Géza: Az államigazgatási határozatok semmissé nyilvánításáról. Állam és Igazgatás. 1967. évi 11. szám. 1010. 
o. 
34 Áe. 75. § (1) bekezdés a). 
35 Kilényi Géza: A semmisség. Petrik Ferenc (szerk.): A közigazgatási eljárás szabályai - Kommentár a gyakorlat 
számára. hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft., 1995. 8. pótlás. 292. o. 
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2001 júniusától az idézett rendelkezés megváltozott. A törvény szerint a határozatot akkor 
kell megsemmisíteni, ha az ügy nem tartozik a közigazgatási szerv hatáskörébe.36 Az „a” betű 
megjelenése jelentős változásokat hozott. Ebben a vonatkozásban azt a határozatot is meg kell 
semmisíteni, amely a közigazgatáson belüli szerv hatáskör elvonását jelentette.37 

A második semmisségi ok a bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódik. A határozatot meg 
kell semmisíteni, ha a közigazgatási szervnek az ügyben eljáró dolgozója a kötelességét a 
büntető törvénybe ütköző módon megszegte, és ez a közigazgatási szerv határozatát 
befolyásolta, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetését jogerős bírói ítélet megállapította, vagy 
ilyen ítélet meghozatalát nem a bizonyítottság hiánya zárta ki.38 Tehát, csak akkor kerülhet sor a 
semmisség megállapítására, ha bűncselekménynek minősülő kötelességszegés történt, például 
hivatali visszaélés, vesztegetés. Követelmény az is, hogy a bűncselekmény a határozat 
meghozatalát befolyásolja. Nem lesz semmis a határozat akkor, ha az ügyfél hozzátartozójától 
korábban kilátásba nem helyezett, tiltott ajándékot fogad el, mert ez nem befolyásolja a 
határozat meghozatalát.39 

 

3.2.2. A Ket. által meghatározott semmisségi okok 
 

Már az új törvény megalkotása során megfogalmazódott az az igény, hogy átalakításra, és 
kibővítésre kerüljön a semmisségi okok rendszere.40 A Ket. által rögzített semmisségi okokat 
három csoportra oszthatjuk.41 

A fórumhibák (törvényes hatóság hiánya) körébe tartozik a joghatóság, hatáskör, 
illetékesség hiánya. E három fogalom összetartozik, hiszen egyik összetevőjét jelentik a 
közigazgatási szerv jogképességének.42 A Ket. szerint meg kell semmisíteni a döntést, ha a 
magyar hatóság joghatósága az Unió jogi aktusa, nemzetközi szerződés, vagy törvény 

                                                 
36 Ezzel a semmisségi okkal a gyakorlatban többször találkozhattunk az Áe. idején is. Példaként említeném 
azokat az eseteket, amelyben a gyámhivatal döntött a bíróság hatáskörébe tartozó kérdésben, majd hatáskör 
hiányára hivatkozva megsemmisítésre került a határozat. [07-2209/4/2003. Vas Megyei Közigazgatási Hivatal 
Gyámhivatalának határozata, és 07-4800/2001 Vas Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatalának határozata.] 
Továbbá a jegyző döntött az elsőfokú erdészeti hatóság hatáskörébe tartozó kérdésben. [2002/251. Elvi bírósági 
határozat.] 
37 Kilényi Géza: A semmisség. Petrik Ferenc (szerk.): Közigazgatási eljárás szabályai - Kommentár a gyakorlat 
számára. hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft., 1995. 7. pótlás. 293. o. 
38 Áe. 75. § (1) bekezdés b) pont. Ezzel a semmisségi okkal az általam vizsgált közigazgatási hivatalok nem 
találkoztak, de legalábbis nem hoztak erre hivatkozva megsemmisítő határozatot.  
39 Kilényi Géza: A semmisség. Petrik Ferenc (szerk.): A közigazgatási eljárás szabályai - Kommentár a gyakorlat 
számára. hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft., 1995. 7. pótlás. 293. o. 
40 Szalai Éva szerint az Áe.-ben meghatározott okokon túl semmisségi ok: hatáskör hiányában kiadott aktus; ha 
a döntés testületi szerv hatáskörébe tartozik és a testület nem volt határozatképes, illetőleg a testület helyett, 
annak vezetője döntött az ügyben. Továbbá, ha valamely határozat meghozatalára a közigazgatási szerv csak az 
ügyfél kérelmére jogosult, és az hiányzott, vagy visszavonta; ha a határozat végrehajtása bűncselekmény, vagy 
más bírsággal büntetendő cselekmény végrehajtására jogosít, vagy kötelez; ha a határozat végrehajtása nem 
lehetséges; ha a határozat kiadását a jogszabály alakszerű formához köti, és nem az előírt formában adják ki. 
[Szalai Éva: A közigazgatási jogorvoslati rendszer továbbfejlesztése. Magyar Közigazgatás. 1996. évi 3. szám. 
153. o.] 
41 Varga Zs. András: Semmisség a közigazgatási hatósági eljárásban. Patyi András (szerk.): A közigazgatási hatósági 
eljárások joga. Univarsitas - Győr Kht., 2005. 301. o. 
42 Kalas Tibor: A közigazgatási szerv fogalma, jogképessége, létrehozása, szervezeti formája. Fazekas Marianna - Ficzere 
Lajos (szerk.): Magyar közigazgatási jog. Általános rész. Osiris Kiadó, 2003. 125. o. 
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rendelkezése alapján kizárt, továbbá, ha az ügy nem tartozik az eljáró hatóság hatáskörébe vagy 
illetékességébe.43 

Fórumhiba kategóriájába sorolhatjuk a szakhatóság megkeresése nélkül, vagy a 
szakhatóság jogszabályon alapuló állásfoglalásának figyelmen kívül hagyásával meghozott 
határozatot is.44 A szakhatóságok rendszerét 1982-ben az Áe. vezette be. A korábbi 
szabályozás szerint, ha több, egymással mellérendeltségi viszonyban álló engedélyező hatóság 
volt, akkor az ügyfélnek külön-külön kellett benyújtani a kérelmeket a különböző 
hatóságokhoz. Előfordult, hogy egy ügyben az ügyfélnek, hat-nyolc ilyen hatóságot is meg 
kellett keresnie. Az egyszerűsítés miatt vezették be azt a rendszert, amely szerint a koordináló 
hatóság köteles megkeresni a többi hatóságot, az engedélyek megadása céljából. Ha valamelyik 
hatóság nem ad hozzájárulást, akkor el kell utasítani a kérelmet, ha hallgat, akkor 
hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. A Ket. elveti azt a felfogást, hogy a hallgatás a 
hozzájárulás megadását eredményezi, viszont bevezeti az egyeztetés intézményét, mely szerint 
a koordináló hatóság, ha nem ért egyet az állásfoglalásokkal, akkor egyeztetést 
kezdeményezhet, de semmiképpen sem hagyhatja azokat figyelmen kívül.45  

Az utolsó fórumhiba a testületi szerv döntéséhez kapcsolódik. A döntést meg kell 
semmisíteni, ha a testületi szerv annak meghozatalakor nem volt határozatképes, vagy nem 
volt meg a döntéshez szükséges szavazati arány.46 Ez a rendelkezés irányadó a képviselő 
testületek önkormányzati hatósági ügyeiben, amikor például lakásfenntartási támogatást, 
átmeneti segélyt állapít meg, közgyógyellátásra való jogosultságról, vagy személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások formáiról dönt.47 

A második csoport a kriminalitás oka, mely szerint, ha a döntés tartalmát bűncselekmény 
befolyásolta, és annak elkövetését jogerős bírói ítélet megállapította, vagy ilyen ítélet 
meghozatalát nem a bizonyítottság hiánya zárja ki.48 Az Áe. megfogalmazásában ez az ok 
szűkebb kategóriát jelentett. Az új törvény szerint elméletileg bármely bűncselekmény ide 
tartozhat, de vannak olyanok, amelyek természetüknél fogva nem valószínű, hogy 
közigazgatási döntést befolyásolnak. A döntést befolyásolhatja például a hivatali visszaélés, 
vesztegetés, állam- és szolgálati titoksértés, hamis tanúzás, köz- és magánokirat hamisítás.49  

Az ignorantia curiae, azaz a bíróság döntésének figyelmen kívül hagyása, adja a semmisségi 
okok harmadik kategóriáját. Ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság az ügy érdemében 
határozott, a hatóságnál ugyanabban az ügyben, azonos tényállás mellett nincs helye új 

                                                 
43 Ket. 121. § (1) bekezdés a) és b). A joghatóság hiányával, mint semmisségi okkal nem találkoztam a 
gyakorlatban, míg a hatáskör hiányában hozott határozatok megsemmisítése továbbra is gyakori [H-151-2/2006. 
Győr - Moson - Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal határozata, vagy 2006. 172. Bírósági határozat.]. Az 
illetékesség hiánya a gyakori megsemmisítési okok egyike volt, már az Áe. hatálya alatt is [Ganczerné Rausch 
Mária: Az eljárási törvény módosításának szükségessége - a gyakorlat tükrében. Magyar Közigazgatás. 1998. évi 
2. szám.], de találunk ügyészi óvást is e témakörben: T.K. 81/2005/2. Kőszegi Városi Ügyészség határozata.  
44 Ket. 121. § (1) bekezdés c). Erre a semmisségi okra rengeteg példát találunk, különösen az építésügy területén. 
[Vas Megyei Közigazgatási Hivataltól 02-257/2003. határozat, 02-287-2/2002. határozat, vagy 02-1882-1/2002. 
határozat. A Győr - Moson - Sopron Megyei Közigazgatási Hivataltól H-896-8/2005 határozat, H-1674-2/2005. 
határozat, H-1884-2/2005. határozat. Ügyészi óvás e téren például: T.K. 52/2005/2. Kőszegi Városi Ügyészség 
határozata. 
45 Kilényi Géza: A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2005. 143-
144. o. 
46 Ket. 121. § (1) bekezdés e). Az érintett semmisségi ok tekintetében megsemmisítő határozatot nem találtam, a 
tapasztalatok szerint többnyire több kérdésben dönt a képviselő testület, és addig nem kezdik meg az ülést, amíg 
a megfelelő létszám nem jön össze, vagy végső soron az ülést új időpontra hívják össze.  
47 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. 25. § 50. §. Továbbá 1997. évi XXXI. 
törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 29. §.  
48 Ket. 121. § (1) bekezdés d). A kriminalitás okával, mint megsemmisítési okkal nem találkoztam. 
49 Varga Zs. András: Semmisség a közigazgatási hatósági eljárásban. Patyi András (szerk.): A közigazgatási hatósági 
eljárások joga. Univarsitas - Győr Kht., 2005. 302-303. o. 
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eljárásnak. Ha a hatóság mégis eljárna, és döntést hozna, akkor azt meg kell semmisíteni. E 
szabály alól kivételt csak a bíróság által elrendelt új eljárás jelenthet. Másrészt, a közigazgatási 
szervet az eljáró bíróság határozatának rendelkező része, és indoklása köti, így a megismételt 
eljárás és határozathozatal során annak megfelelően köteles eljárni.50 Ha ezzel ellentétesen 
cselekszik, akkor döntése semmisséget eredményez. 

Ezzel azonban a Ket. nem zárja le a semmisségi okok körét, hiszen megállapítja, hogy 
törvény valamely forma mellőzését, illetve más súlyos eljárási jogszabálysértést is semmisségi 
okká nyilváníthat.51 A törvény tehát, nem ad taxatív felsorolást a számunkra. 

 

3.2.3. Semmisségi okok az osztrák, a szlovák, és a cseh közigazgatási eljárásban 
 

A közös történelmi múltra tekintettel az osztrák, a szlovák és a cseh közigazgatási eljárási 
jog semmisségi okait tanulmányozom. Az osztrák törvényt fontosnak tartom bemutatni, 
hiszen több kelet-európai ország is merített rendelkezéseiből, így Magyarország is. A szlovák 
és a cseh szabályok tanulmányozása azért lényeges, mert két teljesen eltérő rendszert 
ismerhetünk meg a semmisségre vonatkozóan. A szlovák eljárásban a semmisség fogalma 
jogszabályi szinten sem jelenik meg, míg a cseh rendszerben rendkívül tág tere nyílik a 
semmissé nyilvánításnak. 
Az osztrák AVG szabályait már Szamel Lajos és Kilényi Géza is elemezte.52 A második 
világháborúig Magyarország is az osztrák szabályozás mentén haladt, azt követően azonban az 
aktustan részeként foglalkoztak a semmisséggel, teljesen elkülönítve az eljárási jogtól. Ez a 
rendszerezés Kilényi Géza szerint azért hibás, mert így elhomályosulnak a határok a normatív 
aktusok, és az egyedi aktusok semmissége között. Másrészt a semmisséget nem lehet 
elválasztani a hatályos eljárási törvénytől sem.53 Az AVG 68. § szerint meghatározott esetben a 
hatóság jogosult a saját, jogerős határozatát megváltoztatni, vagy hatályon kívül helyezni. Az 
ügyfél erre nem jogosult, ha ilyen kérelmet nyújtana be, azt ítélt dolog címén el kell utasítani. A 
határozatot hozó hatóság vagy annak felettes szerve a nem jogkeletkeztető határozatokat 
jogosult megváltoztatni, illetőleg hatályon kívül helyezni. Tehát sor kerülhet az olyan határozat 
hatályon kívül helyezésére, amelyből szerzett jog nem származott, másrészt az a döntés, amely 
az emberi élet veszélyeztetésének elhárításához vagy egyéb kivételes esethez köthető. 
Harmadik kivételként a törvény a semmisség eseteit határozza meg. A felügyeleti hatóság 
semmissé nyilváníthatja az olyan határozatot, amely nem illetékes szervtől származott, vagy 
nem szabályszerűen megalakított testületi szervtől; amely büntetőtörvénybe ütköző 
eredményre vezetne; vagy gyakorlatilag végrehajthatatlan (kivitelezhetetlen, nem teljesíthető); 
továbbá ha a törvény szerint kifejezetten semmisségnek minősülő hibában szenved.54 A Ket. 
szabályaihoz hasonlóan az osztrák törvény sem zárja le a semmisségi okok körét. 

                                                 
50 Ket. 111. § (2)-(3) bekezdés. Az ignorantia curiae körébe tartozó semmisségi okokkal kifejezetten nem 
találkoztam, de véleményem szerint a Ket. hatálybalépésétől kezdve, a (2) bekezdés alá sorolhatjuk a már 
példaként felhozott esetet [07-2209/4/2003. Vas Megyei Közigazgatási Hivatal határozata.], amelyben a 
kapcsolattartás kérdésében a bíróság úgy döntött, hogy a kapcsolattartás idejének meghatározását a felekre bízta, 
de mivel a felek nem tudtak megállapodni, Csepreg Város Gyámhivatala határozott a kérdésben. 
51 Ket. 121. § (2) bekezdés.  
52 1991-ben jelentős mértékű módosításon esett át, a semmisségi okok tekintetében nem történt változás. 
53 Kilényi Géza: Az államigazgatási határozatok semmissé nyilvánításáról. Állam és Igazgatás. 1967. évi. 11. szám. 
1009-1010. o. 
54 Neudörfler Éva: Jogorvoslat az osztrák közigazgatási eljárásban. Magyar Jog. 2005. évi 7. szám. Továbbá 
elektronikus forrás: http://www.austria.gv.at/Docs/2005/3/7/AVG.doc. 
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A szlovák közigazgatási eljárási törvény nem szabályozza a semmisséget.55 Valójában a 
közigazgatási szervek és a bíróságok gyakorlata az egyetlen kiindulópont a kérdés megoldására. 
A törvény ismeri a nyilvánvaló helytelenségek fogalmát, amely írásbeli hibákat, elírásokat, 
számolási hibákat takar. Nyilvánvaló helytelenség fennállása esetén a közigazgatási szerv 
bármikor kijavíthatja a határozatot, az ügyfél kérelme hiányában, de akár a határozat jogerőre 
emelkedését követően is. Nem kerülhet sor e formális orvoslásra akkor, ha a határozat olyan 
hibában szenved, amely túlmutat a nyilvánvaló helytelenség fogalmán. A hiba 
meghatározásakor figyelembe kell venni annak minőségét és súlyát. A legvégső fok a 
semmisség. Ezt a fogalmat ismeri a gyakorlat, de a tételes jog nem. Ez azt jelenti, hogy az 
eljáró szervnek esetenként kell eldöntenie, hogy fennáll-e a semmisség. Erre nézve sem 
találunk jogszabályi iránymutatást, legfeljebb a korábbi döntések alapján tájékozódhatunk. A 
gyakorlatban sokszor előfordul az illetékesség vagy hatáskör hiánya, amely minden esetben 
semmisséget eredményez. Ez nem azt jelenti, hogy automatikusan semmisnek kell tekintenünk 
a határozatot, az ügyfél maga nem kérdőjelezheti meg annak érvényességét. Minden 
határozatot érvényesnek kell tekinteni mindaddig, amíg a hatóság vagy a bíróság meg nem 
semmisíti.56 

Ezzel szemben a cseh közigazgatási eljárásrendről szóló törvény rendelkezik a semmisségről.57 
A törvény semmis határozatként az olyan határozatokat jellemzi, mely kiadásához 
a közigazgatási szervnek nem volt hatásköre. Nem alkalmazható e rendelkezés akkor, ha 
a hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv felettes szerve adta ki a határozatot. A hatáskör 
hiánya esetén a felettes közigazgatási szerv vizsgálja és állapítja meg a semmisséget, újabb 
határozattal, hivatalból. Az eljárás megindítása nincs időhöz kötve, és a felettes szerv által 
hozott határozat ellen fellebbezésnek sincs helye, azzal, hogy soron kívüli, vagy rendkívüli 
jogorvoslattal lehet élni. A másik határozati körbe tartoznak azok a döntések, amelyekből 
egyértelműen kiderül, hogy tartalmuk önmaguknak ellentmond. Például, ha az indoklás nincs 
összhangban a rendelkező résszel. Ide sorolhatók azok a határozatok is, amelyek jogilag, illetve 
ténylegesen lehetetlen teljesítéseket támasztanak, vagy egyéb olyan elégtelenségekben 
szenvednek, melyek folytán egyáltalán nem tekinthetők közigazgatási határozatnak. Például, ha 
a határozatnak hiányzik az indoklása vagy egyéb súlyosabb formai hibában szenved. Jelenti 
azonban azt is, hogy minden, az eljárás lényegét érintő hiba semmisséget eredményez, és az 
eljáró szerv határozza meg, hogy a hiba eléri-e ezt a fokot.58 

 

3.2.4. Összegzés 
 

Megállapíthatjuk, hogy az Áe. semmisségi okait a Ket. jelentősen kibővítette. Erre a 
lépésre viszont feltétlenül szükség volt. A joghatóság, hatáskör, illetékesség hiánya 
semmisséget kell, hogy eredményezzen, hiszen e kritériumok nélkül a közigazgatási szerv 
jogképességgel sem rendelkezik, emellett a jogszerűség és a jogbiztonság is csak így valósulhat 
meg. A testületi szerv esetében felhozott indokok kapcsán hasonlóan érvelhetünk. Ha a 
szakhatóságok kialakításának elveit végiggondoljuk, akkor egyértelművé válik, hogy a 

                                                 
55 zákon č. 71/1967 Zb., o správnom konaní (správny poriadok). Elektronikus forrás: 
http://www.vyvlastnenie.sk/zakony/1967-071.html-63k. Fordította: Hulkó Gábor. 
56 Průcha Petr, Skulová Soňa: Správní právo, procesní část, Masarykova univerzta. Brno. 2000. ISBN 80-210-2294-9. 
78-79. o. Fordította: Hulkó Gábor. 
57 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 
58 Skulová Soňa, Průcha Petr, Havlan Petr, Kadečka Stanislav: Správní právo procesní. Praha 2005. EUROLEX 
BOHEMIA s.r.o. ISBN 80-86861-53-8. 173-175. oldal. Fordította: Hulkó Gábor. 
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megkeresés elmulasztása, állásfoglalás figyelmen kívül hagyása miért vált semmisségi okká. A 
szakhatóságok rendszerének bevezetésével egy összefoglalt eljárás jött létre, amelyben több 
engedélyező hatóság van. Minden szakhatóság állásfoglalása valójában külön-külön hatósági 
döntésnek minősül.59 A kriminalitás okát az Áe.-hez képest a Ket. nagymértékben átformálta. 
Semmisségi okként való kezelése nélkülözhetetlen, hiszen nem engedhető meg annak a 
döntésnek a létezése, amelynek meghozatalára tisztességtelen, súlyosan (büntető) törvénybe 
ütköző módon került sor. A bíróság döntésének figyelmen kívül hagyása, mint semmisségi ok, 
biztosítja a bíróság elsődlegességét a közigazgatási szervhez képest. Megállapíthatjuk azt is, 
hogy a Ket. már nem taxatíve határozza meg az okok körét, hiszen bővíthető a felsorolás, de 
kizárólag törvény által.  

Az AVG sem zárja le a semmisségi okok körét, de szűkebb körben határozza meg azokat. 
A magyar eljárási törvény a szlovák szabályozásnál több, mert rendelkezik a semmisségről, a 
cseh törvény szabályainál annyiban kevesebb, hogy szűkebb körben adja meg a semmisségi 
okokat. Véleményem szerint azonban ez nem értékelhető hátrányként. A semmisségi okok 
pontos, törvényi meghatározása a jogbiztonság érvényesülése érdekében elengedhetetlen. 

Végső soron fontos látnunk azt is, hogy a semmisség szabályozásának kérdése nem egy 
elvont, elméleti kategória, hanem a gyakorlatban is érvényesülő probléma. Valamely eljárási 
hiba semmisségi okká nyilvánítása, a jogkövetkezmények szempontjából nem elhanyagolható. 

 
4. A semmisség jogkövetkezményei 

 
4.1. A szabályozást vezérlő elvek 

 

4.1.1. A jogállamiság eszméje 
 

A jogállamiság a jog szerepét, a társadalmi irányítás és együttélés rendjét határozza meg az 
államban, az önkényes államirányítással szemben az alkotmányon és törvényeken alapuló 
irányítást követi. Olyan hatalmi rendszer, amelyben a hatalmi rend hierarchiája mellett 
megvalósul a szabadság eszméje, az emberi jogok védelme, és ezzel együtt a jogbiztonság 
követelménye.60 Eszmék összessége, és értékkategória is egyben, különféle változatai 
országonként eltérnek. 

A jogállamiság az állammal szemben számtalan követelményt támaszt, amelyeket 
rendszerbe foglalva formálisnak, és materiálisnak tekinthetünk. A formális kritériumok közé 
sorolhatjuk az állami cselekvések joghoz kötöttségének követelményét, vagy a jogbiztonság 
elvét, míg a materiális kritériumokhoz a minimális tartalmi követelményeket, így az alapjogok 
katalógusát, a jogrend alapjogi, alkotmányossági kontrolljának szabályait.61  

Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a Magyar Köztársaság független, 
demokratikus jogállam. Ez a rövid mondat magában foglalja a köztársaság alapértékeit, 
amelyeket az Alkotmánybíróság egy-egy konkrét ügy kapcsán fokozatosan fejt ki. Az 
Alkotmánybíróság kezdetben a jogállamiság és jogbiztonság fogalmát mintegy szinonimként 
használta. A későbbiekben azonban kifejtette, hogy a két fogalom különbözik egymástól, a 
jogállamiság nem csak a jogbiztonság érvényesülését jelenti, további elveket is magában 

                                                 
59 Patyi András: A hatóság döntései és a döntések közlése Patyi András (szerk.): A közigazgatási hatósági eljárások joga. 
Univarsitas - Győr Kht., 2005. 202. o. 
60 Samu Mihály: A jogalkotás jogpolitikájának szükségessége és a jogállamiság. Magyar Jog. 1999. évi 8. szám. 480-481. 
o. 
61 Szigeti Péter: A jogállamiság jogelméleti követelményeinek rendszerező összefoglalása. Szigeti Péter - Takács Péter 
(szerk.): A jogállamiság jogelmélete. Napvilág Kiadó, 2004. 252. o. 
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foglal.62 Mindehhez hozzá kell tennünk, hogy a jogállamiság, mint jogállami-klauzula önálló 
alkotmányjogi norma, alkotmányjogi mérce, amely önmagában megalapozhatja egy jogszabály 
alkotmányellenességét.63 

 

4.1.2. A jogbiztonság elve 
 

A jogbiztonság egyik oldala a világosság, kiszámíthatóság, egyértelműség, amely a jog egészével, egyes 
részterületeivel, és a jogszabályokkal szemben megvalósítandó követelmény.64 
(normavilágosság) A jogbiztonság elvében foglalt másik elvárás, hogy az állampolgári jogokat, 
kötelezettségeket törvényben meghatározott módon kihirdetett, és bárki számára hozzáférhető 
jogszabályban kell szabályozni, továbbá a jogalanyoknak lehetőséget kell biztosítani, hogy 
elhatározásaikat a jog előírásaihoz igazítsák.65 A jogbiztonságnak a törvények, határozatok 
végrehajtásába vetett bizalom megszilárdításában is fontos szerepe van.66  

Ebből az elvből eredeztethetők az eljárási garanciák is. „Csak formalizált eljárás szabályainak 
követésével keletkezhet érvényes jogszabály, csak az eljárási normák betartásával működik 
alkotmányosan a jogszolgáltatás.”67 Azaz a jogalkotásban, jogalkalmazásban egyaránt érvényre 
kell juttatni, hiszen a mai demokráciákban a közhatalom sem lehet korlátlan, csak alkotmányos 
felhatalmazással, indokokkal avatkozhat be az egyén jogaiba és szabadságába.68 

A jogbiztonság elvéhez kapcsolódó megszerzett jogok védelme, a véglegesen lezárt jogviszonyok 
érintetlenül hagyását, a múltban keletkezett, tartós jogviszonyok megváltoztathatóságának 
alkotmányos szabályokkal való korlátozását jelenti.69 A lezárt jogviszonyokhoz nem lehet 
alkotmányosan hozzányúlni, ez alól még a jogszabályi rendelkezés sem lehet kivétel. Az 
Alkotmánybíróság a fogalmat a későbbiekben azzal egészítette ki, hogy a jogállam a 
megszerzett joghoz csak akkor nyúlhat hozzá, ha az jogellenesen keletkezett.70 Mindezekből 
következik az is, hogy a jogviszonyok visszamenőleges megváltoztatására csak korlátok között 
van lehetőség. A főszabály alól akkor engedhető kivétel, ha a jogbiztonsággal konkuráló más 
alkotmányos elv elkerülhetetlenné teszi, és ezzel nem okoz céljához képest aránytalan sérelmet. 
Az Alkotmánybíróság szerint az igazságosság sem érv önmagában a jogbiztonsággal szemben, 
így megvalósulására is csak a jogbiztonság garanciái mellett kerülhet sor.71 

 

4.1.2.1. Kitérő a közigazgatási jogerő-fogalom sajátosságaihoz 
 

A jogerő intézményével kapcsolatban követendő irányokat az Alkotmánybíróság adja meg. 
„Az anyagi igazságosság és a jogbiztonság követelményét a jogerő intézménye hozza 
összhangba - megint csak a jogbiztonság elsődlegessége alapján. A jogerő intézménye, alaki és 
anyagi jogerőként való pontos meghatározottsága a jogállamiság részeként alkotmányos 
                                                 

62 Sólyom László: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon. Osiris Kiadó, 2001. 686-691. o. 
63 Balogh Zsolt: A jogállam értelmezés általános kérdései. Balogh Zsolt - Holló András - Kukorelli István - Sári János 
(szerk.): Az Alkotmány magyarázata - Kommentár. KJK - KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 35-36. o. 
64 11/ 1992 (III. 5.) AB határozat Indoklás IV. 1. 
65 14/1993. (III. 9.) AB határozat Indoklás 2. 
66 16/1992. (III. 30.) AB határozat Indoklás II. 
67 11/ 1992. (III. 5.) AB határozat Indoklás IV. 1. 
68 11/1992. (III. 5.) AB határozat Indoklás V. 5. 
69 11/1992. (III. 5.) AB határozat Indoklás III. 4. 
70 62/1993. (XI. 29.) AB határozat Indoklás II. 2. 
71 11/1992. (III. 5.) AB határozat Indoklás III. 4. 
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követelmény. Az Alkotmánynak megfelelően biztosított jogorvoslati lehetőségek mellett 
beállott jogerő tiszteletben tartása a jogrend egészének biztonságát szolgálja. A jogerős 
határozatok megváltoztathatatlanságához és irányadó voltához alapvető alkotmányos érdek 
fűződik... A jogbiztonság megköveteli, hogy a jogerős határozat - az eldöntött kérdés személyi 
és tárgyi keretei között - irányadóvá váljék mind az eljárásban résztvevőkre, mind a később 
eljáró bíróságra, illetőleg más hatóságra.”72 

A jogerő kérdéskörének részletes tárgyalását e körben nem tartom szükségesnek, annyit 
viszont fontos megjegyeznünk, hogy a jogerőre vonatkozó általános tanoktól valamelyest eltér 
a közigazgatási hatósági eljárásban ismert jogerő fogalom. Elsősorban azt kell leszögeznünk, 
hogy a Ket.-ben a jogerő mindig a közigazgatási hatóság által hozott határozatra vonatkozik 
(kivéve azt az esetet, ha a törvény rendelkezése a bírósági döntéssel kapcsolatos), mindig alaki 
jogerőt jelent, és az anyagi jogerő alatt a határozat megváltoztathatatlanságát, és nem az abban 
rendezett jogviszonyok anyagi értelemben vett végérvényességét értjük. A Ket. a jogerő 
fogalmától elválasztja a végrehajthatóság kérdését, és eltérő szabályokat alkalmaz a határozat és 
a végzés jogerejére.73 A közigazgatási jog tudományában már régen kikristályosodott az a 
szemlélet, hogy a közigazgatás jövőorientált, társadalomszervező funkciójától távol áll a 
megváltoztathatatlanság követelménye, hiszen a célja nem elsősorban jogszolgáltatás, hanem a 
fennálló jogi helyzet jövőbeni alakítása, így megállapítható ugyan az ügyfél joga, kötelessége, 
azonban figyelembe kell venni, hogy jövőbeni események mindezekre hatással lehetnek. 
Mindehhez hozzá kell tennünk, hogy a jogbiztonság ennek ellenére megköveteli a 
közigazgatási határozatok viszonylagos stabilitását, és az eljárási törvénynek szabályoznia kell a 
megtámadhatóság, megváltoztathatóság, megsemmisítés kérdéseit.74  

Tehát az alaki értelemben vett jogerőre emelkedés korántsem jelent 
megváltoztathatatlanságot. A határozat anyagi jogereje függ a rendkívüli jogorvoslati és 
felülvizsgálati eszközök igénybevételétől, és az eljárások eredményétől, továbbá ha bírósági 
felülvizsgálatra kerül sor, akkor a bírósági döntés jogereje a polgári perrendtartás szabályai 
szerint alakul. Másrészt törvényi keretek között a közigazgatási szerv hivatalból is intézkedhet, 
amely ugyancsak befolyásolhatja az anyagi jogerő beállását. A semmisség az alaki jogerőt áttöri, 
míg az anyagi jogerő beállását rendkívül hosszú időre kitolja, a kriminalitás oka esetén pedig, 
ha jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokat nem érint a határozat, valójában nem is áll be. 
Tehát, nem állapítható meg előre a közigazgatási határozatok anyagi jogereje, ennek inkább 
fokozatai vannak, és csak arra szorítkozhatunk, hogy olyan tényezőket határozzunk meg, 
amelyek közelebb visznek beálltához. 

 

4.1.2.2. A jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok 
 

A jogbiztonságot szolgálja az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogának védelme, 
amely a közigazgatási eljárási jogban ismert fogalom. Az ügyfél érdeke megkívánja a 
jogviszonyok stabilitását, így ezt az elvet a Ket. már alapelvi szintre emelte.  Erre 
természetesen csak az, az ügyfél hivatkozhat, aki a hatósággal együttműködve járt el.  
Elsődlegesen el kell különíteni a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelemétől az ügyfél 
jóhiszeműségének fogalmát. A különbség megragadására szolgáló példa, ha az ügyfél szülei 
megvesztegetik a közigazgatási szerv dolgozóját. Ebben az esetben az ügyfél lehet jóhiszemű, 

                                                 
72 2/2000. (II. 25.) AB határozat Indoklás II. 1. 
73 Varga Zs. András: Jogerő és végrehajthatóság a közigazgatási hatósági eljárásban. Patyi András (szerk.): A közigazgatási 
hatósági eljárások joga. Universitas - Győr Kht., 2005. 316. o. 
74 Kilényi Géza: A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2005. 344. 
o. 
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ha nem tudott a vesztegetésről, viszont a jogszerzés ilyenkor sem lesz jóhiszemű, hiszen 
jóhiszemű jogszerzést csak jóhiszemű magatartás eredményezhet. Vizsgálni kell az ügyfél, az 
eljáró szerv dolgozója, és az egyéb közreműködők magatartását is, hiszen bármelyikük 
rosszhiszemű, a jogszerzés már nem lehet jóhiszemű.75 Nem mindegy, hogy a jogszerzés 
jóhiszemű, vagy az ügyfél. Kérdés, hogyan definiálhatjuk a jóhiszeműség, rosszhiszeműség 
fogalmát? A Ket. taxatív felsorolás formájában rögzíti a rosszhiszemű magatartásokat, így ide 
tartozik az ügyfél megtévesztő, döntéshozatalt, végrehajtást indokolatlanul késleltető 
magatartása. A jóhiszemű jogszerzést azonban mindig az adott, konkrét üggyel kapcsolatban 
ítélhetjük meg, időpontja pedig általában a határozat közléséhez köthető.76 A jogtudományban 
vitatott kérdés, hogy a jóhiszeműség anyagi, vagy eljárási jogi kategória-e. A többségi nézet 
szerint a jóhiszeműség mindig anyagi jogi kategória. „Azt fejezi ki, hogy az anyagi jogi 
kérdésben hozott érdemi döntés kialakításában, az eljárásban részt vett személy a tőle 
elvárható magatartást tanúsította-e.”77 Anyagi jogi kategória, hiszen a tényállás tisztázása, és a 
bizonyítás körében van jelentősége.  

Nem csak a jogszerzésnek kell jóhiszeműnek lennie, hanem az így szerzett jog 
gyakorlásának is. Ebből következik, hogy csak akkor jár a védelem, ha a jogot már 
gyakorolják.78 Például, joggyakorlásnak számít, ha az építkezést még nem kezdték meg, de e 
célból már intézkedéseket tettek.79 

Felmerülhet a kérdés, hogyan viszonyul a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok 
védelme a jogerő intézményéhez. Mivel rögzítettük, hogy a közigazgatás jövőorientált, 
társadalomszervező funkciójától távol áll a megváltoztathatatlanság követelménye, és 
valójában a közigazgatási hatósági eljárási törvény is csak az alaki jogerő fogalmát ismeri, és 
szabályozza, szükség van más biztosítékra is, hogy az ügyfél védelme a jogbiztonság 
szempontjából további garanciákat kapjon arra az esetre, ha például a hivatalbóli jogorvoslatok 
keretében a határozat megváltoztatására, megsemmisítésére kerülne sor. 

  

4.1.3. A közigazgatás törvényessége 
 

A közigazgatás törvény alá rendeltségének formális követelménye, a jogbiztonság mellett a 
jogállamiság másik lényeges eleme.80 A törvényesség az egyik legrégebbi követelmény a 

                                                 
75 Németh Gyula: Az államigazgatási eljárás alapelvei. Lőrincz Lajos (szerk.): Eljárási jog a közigazgatásban. Unio 
Lap-és Könyvkiadó Kereskedelmi Kft., 1994. 72. o. 
76 1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól. 61.§ indoklása. Complex CD Jogtár 
lezárva 2005. szept. 30. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2005. 
77 Németh Gyula: Az államigazgatási eljárás alapelvei. Lőrincz Lajos (szerk.): Eljárási jog a közigazgatásban. Unió 
Lap-és Könyvkiadó Kereskedelmi Kft., 1994. 73. o. 
78 Az előbbiektől meg kell különböztetni a jóhiszemű eljárásvitel elvét. A megkülönböztetés főbb pontjai: 1) az 
ügyfél jóhiszeműsége – a jogszerzés jóhiszeműsége. 2) egy-egy eljárási cselekményben, nem csak a határozat 
tartalmát befolyásoló magatartásokat vizsgáljuk - a jóhiszeműséget az eljárás egészében, az érdemi döntés 
meghozatalában játszott szerepét vizsgáljuk. 3) a rosszhiszeműség konzekvenciái már az alapeljárásban 
levonhatók - a jóhiszeműség következményeinek levonására a rendkívüli aktus-felülvizsgálat során kerül sor. 4) a 
jóhiszemű eljárásvitel akkor fontos, ha az eljárás során nem került sor jogszerzésre – ha nem volt jogszerzés, a 
jóhiszeműségnek sincs jelentősége. [Németh Gyula: Az államigazgatási eljárás alapelvei Lőrincz Lajos (szerk.): 
Eljárási jog a közigazgatásban. Unió Lap-és Könyvkiadó Kereskedelmi Kft., 1994. 75. o.] 
79 1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól, 61.§ indoklás. Complex CD Jogtár 
lezárva 2005. szept. 30. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2005. 
80 Balogh Zsolt: A jogállam értelmezés általános kérdései. Balogh Zsolt - Holló András - Kukorelli István - Sári János 
(szerk.): Az Alkotmány magyarázata - Kommentár. KJK - KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003. 62. o., és 
Szigeti Péter: A jogállamiság jogelméleti követelményeinek rendszerező összefoglalása. Szigeti Péter - Takács Péter (szerk.): 
A jogállamiság jogelmélete. Napvilág Kiadó, 2004. 253. o. 
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közigazgatással szemben, még akkor is, ha csak a polgári átalakulás időszakától kezdve lett 
minden elvi fenntartástól mentes követelmény.81 

A közhatalommal rendelkező szerveknek, a jog által meghatározott szervezeti keretek 
között, a jog által megállapított működési rendben, a jog által a polgárok számára 
megismerhető és kiszámítható módon szabályozott korlátok között kell végezni a 
tevékenységüket.82 Követelmény a törvények, és az egyéb jogszabályok maradéktalan betartása, 
azaz, hogy a közigazgatási szervek a jog által szabályozott eljárási rendben, az anyagi 
jogszabályoknak megfelelően hozzák meg döntéseiket.83 A törvényesség azért is fontos 
követelmény, mert a közigazgatási szerveknek nagyon sokféle tevékenységet kell ellátniuk, így 
nagy a valószínűsége a jogsértések elkövetésének is. Vannak olyan tevékenységek, amelyek 
bizalmas jellegűek, titoktartást követelnek, ennek azonban hátulütője, hogy eltolódhatnak a 
túlzott bizalmaskodás felé.84 A közigazgatási szervek különböző tevékenységeiket 
meghatározott eljárás keretében gyakorolják, amelyek jogilag többnyire szabályozottak. 
Vannak azonban olyan eljárások, amelyekben a jogi szabályozottság alacsonyabb fokú, így nem 
feltétlenül jár együtt az eljárás és az eljárásjog fogalma sem.85 A közigazgatási hatósági 
eljárásban, ahol a közigazgatási szerv közhatalmi tevékenységet gyakorol, a jogbiztonság 
érvényesülése, és ezzel együtt, vagy emellett, a törvényesség biztosítása is megköveteli a 
részletes jogi szabályozottságot. 
 
5.2. A megsemmisítés 

 

5.2.1. A jogorvoslati rendszer 
 

A jogorvoslás egy eljárásban, a törvényesség legfőbb biztosítéka. Természetesen a 
jogalkalmazók is emberek, hibázhatnak, döntésük azonban meghatározó mások számára, ezért 
fontos, hogy határozataik a törvényben foglalt szabályoknak megfeleljenek. Ha hibás a döntés, 
akkor azt orvosolni kell, méghozzá megváltoztatással, megsemmisítéssel, a kisebb hibákat 
kijavítással, adott esetben kiegészítéssel kell helyrehozni, de ezek meghatározása mindig a 
tételes jog feladata. Nem csak a jogorvoslati formák, hanem a jogorvoslati fokok, a 
fórumrendszer kialakítása is fontos.86 

Ehhez nyújt segítséget és modellt, az Európa Tanács Jogi Igazgatósága 1996-ban közzétett 
Közigazgatási Kézikönyve, amely szerint a jogbiztonság követeli meg, hogy közös európai 
közigazgatási anyagi és eljárási szabályok legyenek, valamint ezek érvényesülését biztosító 
igazgatási és bírósági rendszer. A közigazgatás kontrolljának három útját jelöli meg.  

A bírói út a legfontosabb eszköz, a jogállam és az emberi jogok védelmének 
megvalósításában. A bírói kontroll alapja a természetes és jogi személyek jognak alávetettsége, 
a jogok és kötelezettségek megismerhetősége a jogalanyok számára, és a jogok 
érvényesíthetőségének független bírák általi ellenőrzése. A bírói kontroll kiterjedhet a 
döntéssel szembeni kifogás teljes terjedelmére, de a törvényesség vizsgálatára mindenképp. A 
bíróság által lefolytatott eljárás nyilvános meghallgatáson alapuló formalizált eljárás, döntése 
pedig feltétlenül kikényszeríthető és végrehajtható. 

                                                 
81 Rácz Attila: Jogállam és közigazgatás. Magyar Közigazgatás. 1997. évi 11. szám. 644-645. o. 
82 56/ 1991. (XI. 8.) AB határozat Indoklás III. 1. 
83 2/2000. (II. 25.) AB határozat Indoklás II. 1.  
84 Paulovics Anita: Törvényesség az államigazgatási eljárásban. Magyar Jog. 2000. évi 10. szám. 617-618. o. 
85 Madarász Tibor: A magyar államigazgatási jog alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 205. o. 
86A jogorvoslati rendszer kialakítására vonatkozó, a Ket. megalkotásával kapcsolatban felmerült vitákat, és 
különféle nézeteket e dolgozat keretében nem taglalom.  
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A másik út a közigazgatás szervezetrendszerén belüli „felfolyamodási” lehetőség, amely 
nem kötelező, de ha már van, akkor a bíróságok hatásköréhez célszerű igazítani a hatáskörüket 
és felülvizsgálati eszközeiket. Ha a bíróságoknak csak szűk körű jogosítványaik vannak, akkor 
széles körű kontrollt kell biztosítani a közigazgatási szerveknek. A közigazgatási szervek 
döntéseit, a bírói döntésekhez hasonlóan a kikényszeríthetőség, és a végrehajthatóság jellemzi. 
Ezek a követelmények jogorvoslati rendszerünket vizsgálva nagyrészt megvalósulnak. 

A harmadik út az ombudsman intézménye, amely a bírósági kontrollt hivatott kiegészíteni, 
a közigazgatás szervezetrendszerén belüli ellenőrzéshez képest, külső intézmény. Döntése 
ajánlás jellegű, célja pedig a jogvédelem, bár a Közigazgatási Kézikönyv ezt a közigazgatási 
aktusok jogszerűségére és tisztességes voltára alapítja, és csak ezek ellenőrzése mellett írja elő 
az alapvető emberi jogok és szabadságok védelmét.87 E követelményeknek a magyar szabályok 
teljes mértékben nem feleltethetők meg, hiszen az ombudsmanhoz akkor lehet fordulni, ha a 
hatóság eljárása, vagy határozata, intézkedésének elmulasztása következtében alkotmányos 
jogokkal összefüggésben sérelem születik, vagy annak veszélye áll fenn.88 

A külső kontroll megvalósulásának másik lehetősége lehet, az ügyészség felügyelete. 
Kérdés, hogy hivatalból, vagy csak az ügyfél kérelmére végezhet ellenőrzést. Terheli e 
mindenre kiterjedő ellenőrzés? Ez utóbbi aligha várható, megfelelő apparátus hiányában. 
Másrészt nem lenne célszerű az sem, ha rendelkezne közigazgatási hatalommal. Az ügyész a 
legtöbb országban nem jogosult a hibák, törvénysértések kiküszöbölésére, de jogorvoslatot 
benyújthat. E kérdések eldöntése a jogalkotó feladata, figyelembe kell vennie azonban, hogy a 
jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok csak akkor jutnak védelemhez, ha a törvényesség 
háttérbe szorul. De ez fordítva is igaz. A törvényesség csak akkor érvényesülhet, ha az ügyfél 
joga csorbul.89  

Mivel a közigazgatási hatósági tevékenység rendeltetése, hogy a jog által védett közérdeket 
érvényesítse, ezért a hibás aktusok orvoslását szolgáló eszközrendszernek is két funkciót kell 
betöltenie. Egyrészt védenie kell az ügyfeleket a közigazgatási szerv jogszabálysértő 
döntéseitől, másrészt a közérdek megkívánja azt is, hogy ha az ügyfélre nézve ugyan kedvező, 
de jogszabálysértő határozat is orvoslást nyerjen.90 

A Ket. a jogorvoslatok címszó alatt tárgyalja azokat a jogi eszközöket, amelyekkel a döntés 
hibája orvosolható.91 A kérelem alapján induló jogorvoslati eljárások közé a fellebbezés, a 
bírósági felülvizsgálat, újrafelvételi eljárás, és a méltányossági eljárás tartozik. A felsorolt 
eljárások kapcsán merül ki az ügyfél jogorvoslathoz való joga, amely az alkotmány által 
garantált, alanyi jog.92 Kilényi Géza megjegyzi, hogy ezeken túl vannak más jogintézmények is, 
amelyek valamely jogsérelem, vagy hátrányos jogkövetkezmény elhárítására hivatottak, így az 
igazolási kérelem, a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem, vagy a végrehajtási 
kifogás.93 A hivatalból lefolytatható döntés felülvizsgálati eljárások közé a döntés módosítása 
vagy visszavonása, a felügyeleti eljárás, a határozat felülvizsgálata az Alkotmánybíróság 
határozata alapján, az ügyészi óvás, a semmisség (!), a döntés kijavítása, kicserélése és 
kiegészítése tartozik. 

                                                 
87 Varga Zs. András: Ombudsmanok Magyarországon. Rejtjel Kiadó, 2004. 33-36. o. 
88 1993. évi LIX. törvény az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról. 16. § (1) bekezdés. 
89 Rácz Attila: A törvényesség és a közigazgatás. Akadémiai Kiadó, 1990. 195-197. o. 
90 Szalai Éva: A közigazgatási jogorvoslati rendszer továbbfejlesztése. Magyar Közigazgatás. 1996. évi 3. szám. 130. o. 
91 Ket. VII. fejezet. 
92 Alkotmány 57. § (5) bekezdés. 
93 Kilényi Géza: A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2005. 267-
268. o. 
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5.2.2.  A semmisségre vonatkozó különös szabályok 
 

„Az e fejezetben szabályozott eljárások során a döntést meg kell semmisíteni,” ha 
semmisségi ok áll fenn, és a döntés „semmisségi ok esetén sem semmisíthető meg, ha…” a 
törvényben meghatározott feltételek fennállnak.94 Az idézett rendelkezésekből tudjuk, hogy 
semmisségi ok esetén az orvoslás módja a megsemmisítés lehet, és vannak korlátok, amelyeket 
a megsemmisítés alkalmazásával is figyelembe kell vennünk.95 Másrészt, az „e fejezetben 
szabályozott eljárások során” fordulatból az is kiderül, hogy a semmisségre vonatkozó 
szabályok a többi jogorvoslati forma felett állnak. 

A kérelemre indult eljárások közül a fellebbezés, a bírói felülvizsgálat, és az újrafelvételi 
eljárás keretében orvosolható a semmisség azzal, hogy a határidők szabályai nem változtatnak 
a kérelem benyújtására vonatkozó rendelkezéseken, hiszen azok a megsemmisítésre 
vonatkoznak. A méltányossági eljárás természeténél fogva nem hozható összefüggésbe a 
semmisséggel. 

A hivatalból lefolytatható döntés felülvizsgálati eljárások közül a döntés módosítása vagy 
visszavonása (semmisség esetén értelemszerűen a visszavonás), a felügyeleti intézkedés, és az 
ügyészi óvás alkalmas a semmisség orvoslására. Az ügyészi óvás következtében a határozatot 
hozó szerv vagy annak felügyeleti szerve köteles kiküszöbölni a hibát. A döntés kijavítása, 
kicserélése azért nem megfelelő eszköz, mert csekély fokú hiba, például elírás, elszámolás 
javítására szolgál, a semmisség súlyos hibája miatt, és a megsemmisítés követelménye miatt 
eleve kizárt. A döntés kiegészítése fogalmából adódóan sem alkalmas megsemmisítésre.96  
 
5.2.2.1.  A határidők rendszere 
 

Elvileg semmisség esetén nem lenne létjogosultsága semmiféle jogvesztő határidőnek, 
hiszen a súlyos jogi fogyatékosságot az idő múlásával sem lehet orvosolni, de a jogbiztonság 
oldalán a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme, és ezzel együtt a határozat 
stabilitásához fűződő érdek megkívánja a korlátok felállítását. Mindezek ellen ható tényező 
viszont a törvényesség.97 Az Alkotmánybíróság szerint, a jogbiztonság elve csak akkor kerülhet 
háttérbe, ha azzal konkuráló másik elv azt elkerülhetetlenné teszi, és ezzel nem okoz céljához 
képest aránytalan sérelmet.98 Az Áe., majd annak nyomán a Ket. is, a határozat semmissé 
nyilvánítása, és megsemmisítése esetén a törvényességet helyezte előtérbe. A jogorvoslati 
rendszerek kialakítása önmagában is a törvényességet szolgálja, a semmisség azonban ennél 
többet jelent. Itt ugyanis olyan súlyos hibákról van szó, hogy a jogorvoslati eljárásokba 
bevezetett eljárási garanciák sem érvényesülhetnek maradéktalanul, de a semmisség sem 
eredményezhet örökké tartó bizonytalansági helyzetet, a jogviszonyok stabilitásának, és az 
ügyfél védelmének elvét érvényre kell juttatni. 

                                                 
94 Ket. 121. § (1) bekezdés első fordulata, és (4) bekezdés első fordulata. Fontos kitérnünk arra, hogy az Áe. csak 
a határozat fogalmát ismerte, míg a Ket. a döntést használja, amely az ügy érdemében hozott határozatot, és az 
eljárás során eldöntendő egyéb kérdésekben hozott végzést takarja. A Ket. szerint semmisség mindkettő 
vonatkozásában fennállhat. Előfordulhat például, hogy az eljáró közigazgatás szerv eljárása közben észleli 
hatáskörének hiányát. Ha az ügy érdemében még nem határozott, viszont végzéseket kibocsátott, akkor ezeket 
meg kell semmisíteni.  
95 Már az I. fejezetben kifejtettek alapján tudjuk, hogy a közigazgatási határozat nem tekinthető „nem 
létezőnek”, a jogbiztonság követelménye nem viseli el ezt a bizonytalanságot, kiszámíthatatlanságot. 
96 Véleményem szerint az is vitás, hogy a döntés kijavítása, kicserélése vagy kiegészítése a hivatalbóli 
jogorvoslatokhoz tartozik, mivel kérelemre is helyük van. 
97 Kilényi Géza: A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2005. 323-
324. o. 
98 11/1992. (III. 5.) AB határozat Indoklás III. 4. 
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Mivel a semmisség is jogszabálysértés - ezen belül súlyos eljárási hiba - a törvényben 
meghatározott jogorvoslatok vehetők igénybe. A jogorvoslásnak a jóhiszeműen szerzett és 
gyakorolt jogok védelme, és az a határidő szab határt, aminek következtében beáll a jogerős 
határozat viszonylagos stabilitása.99 A semmisség eseteiben is érvényre kell juttatni e szabályt 
azzal, hogy a törvényesség előtérbe kerülésével a jogbiztonságot védő határidők kitolódnak, és 
a határidőkön belül a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelmére tekintet nélküli 
megsemmisítésnek van helye. Ennek oka, hogy a megsemmisítést elrendelő határozat ex tunc 
hat, azaz a semmis határozat meghozatalának időpontjáig.100 Tehát a megsemmisített döntés 
végrehajtásából fakadó következményeket is fel kell számolni, és a lehetőségekhez képest, az 
eredeti állapotot kell helyreállítani. Ha szükséges, akkor külön határozatot kell hozni, amelyben 
rendezésre kerül a megsemmisített döntés addigi végrehajtásával kapcsolatos helyzet, a 
szükségtelenül okozott költségek pedig megtérítésre kerülnek.101 

Az Áe. alapján három év elteltével nem lehetett megsemmisíteni a határozatot, ezen az 
időkorláton belül viszont akkor is, ha jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jog sérülne. A három 
éves határidőt azonban, többen alkotmánysértőnek találták, vagyis a határozat időbeli 
korlátozás nélküli megsemmisítése mellett foglaltak állást.102 A Ket. tagoltabb határidő 
rendszert alkalmaz.103 Különbséget tesz a megszerzett jogok és kötelezettségek között. A 
törvényszöveg szerint a megsemmisítésre nem kerülhet sor, ha az az ügyfél jóhiszeműen 
szerzett és gyakorolt jogát sértené, és a döntés jogerőre emelkedésétől számított három év 
eltelt. Ezek szerint, ha a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok nem sérülnek, bármikor 
megsemmisíthető a döntés. Ezt a megfogalmazást tekinthetjük jogszabály-szerkesztési hibának 
is, ebben az esetben nem csak akkor kell alkalmazni a három éves határidőt, ha jóhiszeműen 
szerzett és gyakorolt jogok nem sérülnek, hanem más jogok esetében is.104 Kötelezettségek 
esetében öt éves határidőt szab a Ket. a megsemmisítés korlátjául. A differenciálás oka 
értelemszerűen az ügyfél védelme, hiszen adott esetben hosszú évekig kell a kötelezettséget 
teljesítenie, mindezt a hatóság súlyos hibája miatt. Ezért célszerű meghosszabbítani a 
semmisségre való hivatkozás határidejét. Ha olyan döntés születne, amely az egyik ügyfél 
számára jogot, míg a másik számára kötelezettséget állapít meg, akkor a két határidő közül a 

                                                 
99 Kilényi Géza: A semmisség. Petrik Ferenc (szerk.): Közigazgatási eljárás szabályai - Kommentár a gyakorlat 
számára. hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft., 1995. 8. pótlás. 280. o. 
100 Németh Gyula: Hibás határozatok. Lőrincz Lajos (szerk.): Eljárási jog a közigazgatásban. Unió Lap- és 
Könyvkiadó Kereskedelmi Kft., 1994. 229. o. 
101 Kilényi Géza: A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2005. 
325. o. 
102 Berényi Sándor szerint a bűncselekmény miatt megvalósuló semmisség körében nem fogadható el a határidő 
megszabása. [Berényi Sándor: A közigazgatási aktus. Fazekas Mariann- Ficzere Lajos (szerk): Magyar 
közigazgatási jog. Osiris Kiadó, 2003. 322. o.] Horváth Ferenc véleménye szerint a három éves határidő 
bekövetkezésének időpontját egyszerű kötőerőnek kell tekinteni. A Legfelsőbb Bíróság Gazdasági 
Kollégiumának egyik határozatára hivatkozva, mely szerint a törvényi rendelkezés hiányában hozott 
közigazgatási határozathoz joghatás nem fűződik, megállapítja, hogy ezt az álláspontot kellene követni a semmis 
határozat esetében is, ami a jogerőre emelkedésétől számított három év elteltével is irányadó. Éppen ezért lenne 
szükséges, hogy a törvény kimondja, a határozat bármikor semmissé nyilvánítható hivatalból, és az eredeti 
állapotot helyre kell állítani. Szerinte a jogbiztonságnak, amely „gyakran ugyanolyan túlsúllyal esik latba, mint a 
törvényesség”, teljesen meg kellene hátrálnia.102 A jogbiztonság az állam, főként a jogalkotó kötelezettségévé teszi, 
hogy a jog és annak részterületei, az egyes jogszabályok is egyértelműek, kiszámíthatóak, előreláthatóak legyenek. 
Véleménye szerint az Áe. helytelenül, a jogbiztonságot részesíti előnyben. [Horváth Ferenc: A jegyző és a 
polgármesteri hivatal hatósági jogköre, a semmisség jogintézményének szabályozása. Magyar Közigazgatás. 
1996. évi 7. szám. 432. o.] 
103 Ket. 121. § (4)-(6) bekezdés. 
104 Kilényi Géza: Jogorvoslatok. Petrik Ferenc (szerk.): Közigazgatási eljárás szabályai - Kommentár a gyakorlat 
számára. (2. átdolgozott kiadás) hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 11. pótlás. 465. o. 
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rövidebbet kell figyelembe venni.105 A törvény szerint, ha a döntés tartalmát bűncselekmény 
befolyásolta, semmisségre határidő nélkül lehet hivatkozni, kivéve, ha a döntés jóhiszeműen 
szerzett és gyakorolt jogot érint. E rendelkezés jelenti a jogbiztonság érvényesülését.  

Kilényi Géza élesen bírálja a Ket. határidő rendszerét. Az Áe. a határozat jogerőre 
emelkedésétől számított egy év elteltével nem engedi meg, hogy a határozat megváltoztatásra, 
vagy megsemmisítésre kerüljön, kivételt csak a semmisség jelent, amelynek fennállása esetén, 
három éven belül is sor kerülhet a megsemmisítésre. Ebből a rendszerből kitűnik, hogy a 
semmisség a jogszabálysértésnek „minősített esete”.106 Ezt a rendszert borítja fel a Ket. 
behozva az öt éves határidőt, amelyet a semmisség és a felügyeleti eljárás keretében is 
alkalmazni kell, a kötelezettséget megállapító döntés körében. Tehát, mind az „egyszerű 
törvénysértés”, mind a „minősített” törvénysértés esetén, öt éven belül sor kerülhet a döntés 
megváltoztatására, megsemmisítésére. Ezzel már nem beszélhetünk a semmisségről, mint a 
jogszabálysértés „minősített esetéről”. Másrészt kritikaként fogalmazódik meg, hogy a határidő 
nélküli megsemmisítési jog a jogbiztonság szempontjából elfogadhatatlan.107 

 
6. Következtetések 

 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a semmisség intézménye a közigazgatási jogban 
eljáráshoz kötött, azon belül is a közigazgatási hatósági eljáráshoz. A jogbiztonság elve 
megköveteli az eljárási garanciák létét, és azok betartásának követelményét, amelyet a 
közigazgatás törvény alá rendeltsége tovább erősít. A közigazgatási hatósági eljárás, az ügyfél 
védelme érdekében, részletes jogi szabályozottságot követel. Ha az eljárási szabályok súlyosan 
sérülnek, a semmisség esete áll fenn, amely azonban nem jelent „nem létezést”. Ezt az eljárás 
hatósági jellege, de a jogbiztonság és a törvényesség követelménye sem engedi.  

A közigazgatási jogtudományunk semmisségre vonatkozó nézeteit végigvezetve láthatjuk, 
hogy a semmisséget, kivétel nélkül, a hibás aktusok egyik csoportjának tekintik, hiszen az 
aktusokkal, azok hibáival összefüggésben tárgyalják. Számunkra a „hibás határozatok egyik 
csoportja” kifejezés azért helyesebb, mert tudjuk, hogy az aktusoknak számtalan fajtája létezik, 
olyanok is, amelyek kívül esnek a közigazgatási hatósági eljáráson.  

Ha már rögzítettük, hogy a semmisség a hibás határozatok ismérve, akkor arra is ki kell 
térnünk, hogy mely hibák eredményezhetik. Kezdetben a jogtudomány számtalan okot ide 
sorolt, nem különböztetett eljárási és anyagi jogi semmisség között sem, majd folyamatosan 
kikristályosodott azoknak az okoknak a rendszere, amelyek ténylegesen a súlyos eljárási 
hibákat jelenthetik. Ezzel párhuzamosan megfogalmazódott az a követelmény, hogy a 
semmisség kérdését a mindenkori tételes jognak kell szabályoznia. Az Áe. 1982-től kezdve a 
jogorvoslati fejezeten belül, annak is a végén, rendezte a semmisséget, meghatározva az 
okokat, és a jogkövetkezményeket. A semmisségi okokat meglehetős szűk körben állapította 
meg, de a Ket. megfelelően helyrehozta ezt a fogyatékosságot. Az osztrák, a szlovák, és a cseh 
semmisségi okok rendszerét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a magyar szabályozás túlmutat a 
külföldi országok törvényeinek rendelkezésein. Az AVG -hez képest a Ket. tágabb körben 
jelöli meg az okokat, míg a cseh szabályozáshoz képest szűkebben. A cseh törvény rendkívül 
tág teret enged a semmissé nyilvánításnak, ami véleményem szerint a jogbiztonság, a 
                                                 

105 Kilényi Géza: Jogorvoslatok. Petrik Ferenc (szerk.): Közigazgatási eljárás szabályai - Kommentár a gyakorlat 
számára. (2. átdolgozott kiadás) hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 11. pótlás. 466. o. 
106 Kilényi Géza: Jogorvoslatok. Petrik Ferenc (szerk.): Közigazgatási eljárás szabályai - Kommentár a gyakorlat 
számára. (2. átdolgozott kiadás) hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 11. pótlás. 466. o. 
107 Kilényi Géza: Jogorvoslatok. Petrik Ferenc (szerk.): Közigazgatási eljárás szabályai - Kommentár a gyakorlat 
számára. (2. átdolgozott kiadás) hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005. 11. pótlás. 466-447. o. 
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kiszámíthatóság szempontjából nem feltétlenül helytálló. A szlovák tételes jog ezzel szemben 
nem tartalmaz rendelkezéseket a semmisségre vonatkozóan, a bírói gyakorlat esetről-esetre 
dönt arról, hogy a határozat hibája eléri-e a semmisséget.  

A jogkövetkezményekre áttérve, elsődlegesen azt kell rögzítenünk, hogy a semmisség 
jogkövetkezménye a megsemmisítés. A jogbiztonság megköveteli, hogy a hibák orvoslására 
jogszabályi keretek között kerüljön sor, akkor is, ha súlyos eljárási hibát vét a hatóság. A 
megsemmisítés miatt köthető bizonyos szempontból a semmisség a jogorvoslatokhoz. Mind 
az Áe., mind a Ket. megsemmisíteni rendeli a semmisségi hibában szenvedő döntést. A 
megsemmisítésnek bizonyos időkorlátokon belül, a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra 
tekintet nélkül helye van. A jogbiztonság érvényre juttatása érdekében szükséges e garanciák 
felállítása.  

Az Áe. és a Ket. eltérő rendszert alkalmaz a jogorvoslatok tekintetében. Az Áe. a 
jogorvoslatok fejezet végén szabályozta a semmisséget, ami elfogadható megoldás volt, 
tekintettel arra, hogy a semmisségre vonatkozó szakaszokat, mint „különös” szabályokat 
értelmezhettük. A Ket. nem helyezi a jogorvoslati eszközök szabályai fölé a 121. § 
rendelkezéseit. Azzal, hogy kifejezetten megkülönbözteti a kérelemre induló, és a hivatalbóli 
jogorvoslati formákat, teljesen felborítja a korábbi rendszert. Így a hivatalból lefolyatatható 
döntés-felülvizsgálati eljárások közé kerül a semmisség, de még a döntés kijavítása, kicserélése 
és kiegészítése is. Ez több szempontból sem helyes. Egyrészt már nem alkalmazhatjuk az Áe.-
ben megszokott értelmezést, hiszen több eljárásnál számításba sem jöhet a semmisség, 
másrészt teljesen kilóg a sorból, ugyanis nem orvosol semmit, éppen hogy a súlyosan hibás 
határozatot kellene orvosolni. Értelmezhetjük a törvényt úgy is, hogy választóvonalat húzunk a 
semmisség szabályai előtt, és az után, ugyanis a döntés kijavítása, kiegészítése és kicserélése 
kérelemre, és hivatalból is igénybe vehető. Elhagyhatjuk a választóvonalat a semmisség után 
akkor, ha mint kérelemre, és hivatalból is alkalmazható jogorvoslatnak tekintjük. Véleményem 
szerint a helyes megoldás az lenne, ha a Ket. a semmisségi okokat a döntéshez kapcsolódóan 
határozná meg, és e körben rögzítené megsemmisítés kötelezettségét, míg a határidőkre 
vonatkozó eltérő szabályokat a döntés módosítása és visszavonása, a felügyeleti eljárás, és az 
ügyészi óvás rendelkezéseibe olvasztaná. A kérelemre induló eljárások szabályai között a 
semmisség határidőit felesleges rögzíteni, ugyanis a kérelem benyújtására nem hatnak ki, de a 
hatóság döntéseire vonatkozó - semmisségi okokkal bővített - rendelkezéseket ételemszerűen 
lehetne alkalmazni. A fennmaradó három döntés-felülvizsgálati eljárás szakaszai egészülnének 
ki a semmisségre vonatkozó határidők rendelkezéseivel, ami nem is lenne nehéz feladat, 
ugyanis a 121. § szabályaira való utalások már megvannak. 

E javaslattal zárom dolgozatom, melytől remélem, hogy legalább a probléma lényegét 
megvilágította.  
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Az Országgyűlés és a Kormány közötti bizalmi viszony, különös 
tekintettel a konstruktív bizalmatlansági indítványra 

 
Mészáros Gábor 

 
Témavezető: Dr. Halmai Gábor, egyetemi tanár 

„A Kormány politikai felelőssége, megbuktatásának lehetősége, részben mint látens elem meghatározó 
jelentőségű a parlamenthez való viszonyában. Egy hasonlattal szólva, olyan ez, mint az állatszelídítő 
produkciója, vagy az artistáé: mindenki tudja, hogy az állatszelidítőt nem falják fel állatai, az artista nem 
zuhan a mélybe. E nélkül – az esetek százezred részében bekövetkező – lehetőség nélkül azonban a 
produkció nem produkció. Ha ellenben az „esemény” mégis bekövetkezik, az tragédia. A produkció azonban 
nem azért van, hogy a szerencsétlenség bekövetkezzék.” 
 

Sári János 
 
 
1. Bevezetés 
 
Dolgozatom témája a parlament és a kormány közötti bizalmi viszony. Ennek keretében 
foglalkozom a konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal, illetve annak lemondással való 
kapcsolatával, továbbá az alkotmányunk által szabályozott két esettel a bizalmi szavazásról. 
Ahogy a címből is kiderül, az előbb említettek közül központi elemként a konstruktív 
bizalmatlansági indítványt emeltem ki.  
A magyar jogállamiság meglehetősen rövid történetében viszonylag kevés olyan 
államszervezeti kérdés van, amely gyakorlati alkalmazására eddig nem került sor. A konstruktív 
bizalmatlansági indítvány ezek közé tartozik. Ebben a vonatkozásban fontos kérdés lehet, 
hogy van - e értelme egy ilyen szabálynak az alkotmányos életben. Gyakorlati hasznát tekintve 
kérdéses. Azonban meg kell jegyezni, hogy azon kevés államok esetében - amelyek a bizalmi 
szavazásnak ezt a változatát alkalmazzák alaptörvényükben - sem beszélhetünk a jogintézmény 
gyakori alkalmazásáról. Sőt, azt kell mondanom, hogy Helmuth Kohl 1982-es hatalomra 
kerülése kivételével nem nagyon találhatunk több ilyen esetet.  
Ugyanakkor a parlament és a kormány közötti bizalmi viszony a hatalommegosztás rendkívül 
fontos eleme. Azon belül pedig dolgozatom központi témája, az úgynevezett „miniszterelnöki 
típusú” kormányok olyan sajátossága, amely a végrehajtó hatalom csúcsán lévő szervezet 
stabilitásának elengedhetetlen, immanens feltétele.  
A téma megalapozásaként foglakozom a kormány megalakulásával és az ezzel kapcsolatos 
esetleges alkotmányjogi problémákkal, majd a kormány tagjai és a kormányfő viszonyával, 
végül pedig a kormány és az országgyűlés közötti bizalmi kérdéssel.  
A lemondás és a konstruktív bizalmatlansági indítvány kapcsán szó esik az Alkotmánybíróság 
55/2004-es Alkotmánybírósági határozatáról. 
A gyakorlati megvalósulás hiánya azonban nem zárja ki, hogy a dolgozatom végén 
foglakozzam a 2004 nyarán történt „kormányválsággal”. 1 

                                                 
1 Dolgozatom 2005-ben készült, következésképpen nem tartalmazza azokat a törvényi módosításokat, melyek az 
55/2004 (XII. 13.) Alkotmánybírósági határozat eredményeként születtek (M.G) 
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2. A Kormány megalakulása  
 
2.1. Az Országgyűlés és a miniszterelnök közötti bizalom 
 

A miniszterelnököt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés tagjai többségének 
szavazatával választja.2 Tehát a miniszterelnök megválasztásához az alaptörvény abszolút 
többséget kíván meg. Az Alkotmány egy másik fontos rendelkezésére is fel kell hívni a 
figyelmet, jelesül, hogy a miniszterelnöki tisztség az egyetlen vezető közjogi tisztség, és egyben 
az egyetlen olyan személyi döntés, amely megválasztásánál a képviselők nem titkosan 
szavaznak.3 A szavazás nyíltságával kapcsolatban fontosnak érzem megemlíteni, hogy a 
miniszterelnök megválasztásáról, továbbá a Kormány programjának elfogadásáról az 
Országgyűlés egyszerre határoz.4 Ez a döntés lehetőséget ad az Országgyűlésnek meggyőződni 
arról, hogy vajon a miniszterelnöknek van-e kormányzati politikára vonatkozó konkrét, a 
végrehajtóság feltétel- és eszközrendszerével rendelkező programja, azaz megoldási 
alternatívája.5 

A köztársasági elnök tesz javaslatot a miniszterelnök személyére. Felmerül a kérdés: Ki lehet 
ma Magyarországon miniszterelnök-jelölt? Miniszterelnökké megválasztható minden büntetlen 
előéletű, választójoggal rendelkező magyar állampolgár.6 Ezek alapján elmondható, hogy a 
köztársasági elnök körül-belül nyolcmillió potenciális jelölt közül (nagyjából ennyi 
választópolgár, van ma Magyarországon) választhat. Petrétei Józef továbbá rámutat arra, hogy 
a miniszterelnök jelölésével kapcsolatban a parlamentbe bejutott politikai erők közötti 
egyeztetés eredményétől függ a miniszterelnök-jelölt személye.7 Legalábbis elméleti síkon. 
Hiszen semmi akadálya nincsen annak, hogy az államfő egy a parlamentbe bejutott politikai 
erők kompromisszumától abszolút független személyt jelöljön.  
Felmerül a kérdés, hogy ki vagy mely jogszabály kényszeríti a köztársasági elnököt arra, hogy a 
parlament többségéből válasszon miniszterelnök- jelöltet? A magyar Alkotmány nem tartalmaz 
olyan rendelkezést, amely ezt előírná az államfőnek. Ugyanakkor alkotmányos rendszerünkben 
vannak olyan elemek, amelyek alkalmazásával a parlament többsége a maga javára billentheti a 
mérleg nyelvét. (pl.: konstruktív bizalmatlansági indítvány).  
A miniszterelnök megválasztása és egyúttal a „Kormány-program” elfogadása után a 
miniszterelnök javaslatot tesz a miniszterek személyére, majd a Kormány megalakulásának 
folyamata a miniszterek bizottsági meghallgatásával és eskütételével végződik.  
Két momentumra hívnám fel a figyelmet, az egyik a „Kormány nélküli miniszterelnök” és az 
ügyvezető Kormány kapcsolata, a másik, ezzel szoros összefüggésben az úgynevezett 
Kormány nélküli kormányprogram és a miniszterelnöki típusú kormány modellje. 
Ha a Kormány megbízatása megszűnik, az új Kormány megalakulásáig a Kormány hivatalban 
marad, és gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyek a Kormányt megilletik.8  Azonban csak 
korlátozott hatáskörrel bír, hiszen nem köthet nemzetközi szerződést, és rendeletet is csak 
törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat.9  
                                                 
2 1949. évi XX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmánya (továbbiakban: Alkotmány) 33. § (3) bekezdés 
3 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról (továbbiakban: 
Házszabály) 133.§ (2) bekezdés 
4 Alkotmány 33. § (3) bekezdés 
5 Petrétei József: Magyar Alkotmányjog II, Államszervezet, Dialóg Campus Kiadó, Budapest- Pécs, 2000 115. oldal 
6 1997. évi LXXIX. Törvény, A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról (továbbiakban Tv. 1.) 2. § 
7 Petrétei József: Magyar Alkotmányjog II, Államszervezet, Dialóg Campus Kiadó, Budapest- Pécs, 2000 115. oldal 
8 Alkotmány 39/B. § 
9 Uo. 
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A segítségül hívott rendelkezések alapján elmondható, hogy a miniszterelnök-jelölt 
megnevezésekor a Kormány már ügyvezetőként van jelen, hiszen a Kormány megbízatása az 
újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával szűnik meg10(alakuló ülés).  
 
2.2. A köztársasági elnök szerepe a Kormány megalakulásában.  
 
Mint tudjuk, az Alkotmány nem köti meg a köztársasági elnök kezét, abban a kérdésben, hogy 
kit jelöl miniszterelnöknek. 

Csupán egyetlen „korlátot” találhatunk: a köztársasági elnök őrködik az államszervezet 
demokratikus működése felett.11 Ez alapján elvárható, hogy az államfő azt jelöljön, akit a 
parlamentbe bejutott többség ajánl (a rendszerváltás óta ez kivétel nélkül megvalósul). 
Hangsúlyozom, hogy a rendelkezés alapján csak elvárható, hogy így járjon el, tehát az államfő 
választhatja azt a megoldást, hogy a parlamenti kisebbség soraiból vagy akár parlamenten 
kívülről jelöl miniszterelnököt. Ha a parlament aktuális többsége leszavazza a jelöltet a 
lehetőség újra a köztársasági elnöké. A köztársasági elnök újra jelöl, és tegyük fel, hogy egy 
olyan személyt választ, aki biztosan nem élvezi a parlamenti többség bizalmát. Ezt a „játékot”, 
azonban nem játszhatják a végtelenségig, hiszen mint tudjuk a köztársasági elnök, 
feloszlathatja az Országgyűlést, ha az a miniszterelnöknek javasolt személyt az első személyi 
javaslat megtételének napjától számított negyven napon belül nem választja meg.12 
Hangsúlyozni szeretném, hogy az alaptörvény itt sem ír elő kötelezettséget a köztársasági 
elnök számára parlament feloszlatási jogának gyakorlására nézve. Hatályos alkotmányunk 
egyáltalán nem szól arról, hogy a köztársasági elnök hány napon belül köteles javaslatot tenni 
az új jelölt személyére. A miniszterelnök megbízatásának megszűnése esetén – kivéve az 
eredményes konstruktív bizalmatlansági szavazást – a köztársasági elnök harminc napon belül 
javaslatot tesz az új miniszterelnök személyére. Ha az államfő a törvény által megállapított 
harminc napos határidőt kihasználja, és csak ezután jelöl, – olyan személyt, aki nem élvezi a 
parlament többségének bizalmát – a jelölt leszavazását követően már kevesebb, mint tíz nap 
áll a köztársasági elnök rendelkezésére parlament feloszlatására. Következésképpen a 
parlamenti többségnek érdemesebb megválasztani azt a személyt, aki nem élvezi bizalmukat, 
hiszen ekkor még mindig ott a lehetőség a konstruktív bizalmatlansági indítvány benyújtására. 
Ellenkező esetben felvállalják annak a kockázatát, hogy az államfő alkotmányos jogával élve 
feloszlatja a parlamentet.  

Ádám Antal véleménye szerint a köztársasági elnöknek a parlamenti választások 
eredményének figyelembevételével - az Országgyűlésben képviseletet nyert pártok vezetőivel 
folytatott megbeszélések után -  fel kell kérnie a legtöbb választópolgári támogatottságot 
elnyert párt hivatott vezetőjét arra, hogy az esetleges koalíciós tárgyalások és megállapodások 
hasznosításával, és a leendő miniszterek kiválasztásával készítse elő az általa vezetendő 
Kormány megalakulását, dolgozza ki a Kormánynak a parlament elé terjesztendő politikai 
koncepcióját.13 Véleményem szerint, az, hogy az államfő a miniszterelnök személyére tett 
jelölésnél vegye figyelembe a választók döntését, a gyakorlatban szinte kivétel nélkül 
megvalósul. Továbbá a magyar alkotmányos rendszer tartalmaz olyan „lehetőséget”, amellyel a 
parlamenti többség a saját oldalára billentheti a mérleg nyelvét.  
A Kormány megalakulásának következő szakaszában, a miniszterelnök-jelölt az Országgyűlés 
e célból összehívott ülésén bemutatná Kormányának általa kijelölt tagjait, előadná kormányzati 

                                                 
10 Alkotmány 33/A. § (a) pont 
11 Alkotmány 29. § (1) bekezdés 
12 Alkotmány 28. § (3) bekezdés 
13 Ádám Antal: A kormányzati szervek alkotmányi szabályozásáról, Magyar Jog 1995/3 
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koncepcióját és kérné az Országgyűlést, hogy a vita lezárása és saját reflexióinak elmondása 
után fejezze ki bizalmát a miniszterelnök személye és a Kormány tagjai, valamint a 
kormányzati politikai koncepció iránt.14 A miniszterelnökről és a többi kormánytagról szóló 
egyidejű parlamenti szavazás, úgy gondolom a miniszterelnököt és a Kormány többi tagját, 
kvázi azonos jogállásúvá tenné, amely alapjaiban borítaná fel alkotmányos rendszerünket, 
legalábbis ami a végrehajtó hatalmat illeti. Ezzel ugyanis az úgynevezett kancellári típusú 
kormánymodell létét veszélyeztetnénk, ahol a kormányfőnek a kormány szervezeti 
rendszerében és működési mechanizmusában kiemelkedő szerepe van.15 
Ezt a szerepet pedig éppen az legitimálja, hogy az Országgyűlés nem a Kormány, hanem a 
miniszterelnök-jelölt kormányprogramját minősíti a szavazás alkalmával, a Kormány 
működése alatt pedig a kormányfő programját valósítja meg.16 
 
3. A Kormány tagjai és a miniszterelnök jogállása 
 

 „Magyarországon a miniszterelnöknek van kormánya és nem a kormánynak miniszterelnöke”17 

 
3.1. Az 1946. évi I. törvénycikk 
 
Címe: Magyarország államformájáról, amely szabályozási tárgykörét tekintve alaptörvénynek, 
alkotmánynak is tekinthető.18 Egyrészt meghatározza az államformát, kimondván, hogy 
Magyarország köztársaság, azonban témánk szempontjából relevánsabb, az alkotmányos 
szabályozási tárgykörök közül legrészletesebben a kormányzati rendszert határozza meg. 
A törvény által létesített kormányforma: a parlamentarizmus, parlamentáris köztársaság, 
amelynek egyik legfőbb jellemzője a meglehetősen protokolláris eszközökkel rendelkező 
köztársasági elnök. Az elnök nevezte ki és mentette fel a Nemzetgyűlés Politikai Bizottságának 
meghallgatása után a parlamenti többségi elv tiszteletben tartásával a miniszterelnököt és a 
miniszterelnök előterjesztése alapján a minisztereket.19 
Rendkívül fontos alkotmányjogi tényező, hogy a végrehajtó hatalmat a köztársasági elnök a 
Nemzetgyűlésnek felelős minisztérium által gyakorolta; a köztársasági elnök minden 
rendelkezéséhez és intézkedéséhez a miniszterelnök vagy az illetékes miniszter ellenjegyzése 
szükségeltetett.20 
Az előbbiekből jól látható, hogy egy meglehetősen erős parlamenti szerep mellett egy gyenge 
hatáskörű végrehajtó hatalom áll, amely hatalmat egy protokolláris szereppel bíró köztársasági 
elnök gyakorolja. 
 
3.2. Szocialista előzmények. A Kormány alkotmányos helyzetének alakulása a 
rendszerváltástól napjainkig  
 
A szovjet típusú diktatúra államformáját állandó ideiglenesség jellemezte. Többek között 
éppen ezért legfontosabb tézise a hatalom egységének elve. A törvényhozó, végrehajtó, 
                                                 
14 U.o. 
15 Fazekas Mariann- Ficzere Lajos: Magyar Közigazgatási Jog, Osiris Kiadó, Budapest, 2004 143. oldal 
16 Müller György: A Kormány felépítése, a Kormányfő jogállása és a miniszterek helyzete (1990-2002), In: Magyar 
Közigazgatás 2002/6, 353. oldal  
17 Müller György: A kormány felépítése, a kormányfő jogállása és a miniszterek helyzete (1990-2002), In: Magyar 
Közigazgatás 2002/6, 354. oldal 
18 Sári János: Magyarország Kormányzati rendszrei, In. : Kukorelli István,  Alkotmánytan I., Osiris Kiadó, 5. kiadás, 
Budapest 2003, 282. oldal 
19 Uo. 
20 Uo. 
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valamint a bírói hatalmat összpontosítva, azt egy hierarchikusan és oligarchikusan felépülő 
államszervezet csúcsszerveihez telepítette21(az állampárthoz). 
Bár az alkotmány a hatalomcentralizáció elvéből indult ki, ennek ellenére az alkotmány úgy 
rendelkezik, hogy az államigazgatás legfőbb szerve a Minisztertanács. Az alkotmány 
„legitimmé” tette az „önálló” végrehajtó hatalmat, mégis azt mondhatjuk, hogy a gyakorlatban 
teljesen „ad hoc” jelleggel tevékenykedett a Kormány. A politikai stratégia kidolgozása az 
államszervezeten kívülre került, ezt nagyon jól példázza, hogy a gyakorlatban, a mai 
értelemben vett „miniszterelnöki tevékenységet” tulajdonképpen a párt aktuális vezetője 
gyakorolta (eleinte Rákosi Mátyás, később Kádár János és Grósz Károly).22 Előfordult 
továbbá, hogy a párt vezetői néhány évig ténylegesen is ellátták a miniszterelnöki funkciót. 
Az Alkotmány egy meglehetősen hiányos szabályozása szerint sem az alaptörvény, sem pedig 
jogszabály nem határozta meg, hogy az Országgyűlés mikor és mennyi időre választja meg a 
Minisztertanácsot. A Minisztertanács és a miniszterek parlamenti felelősségéről szó sem volt, 
hiszen a kormány csak és kizárólag a pártnak volt felelős. Az Országgyűlés, Kormány 
viszonyáról tulajdonképpen nem is lehetett beszélni. A Kormány és miniszterelnök viszonyát 
tekintve is az állampárt erőteljes befolyása érvényesült. 
Az alkotmányos rendszerváltást megelőzően a Minisztertanács illetve tagjainak megbízatása 
határozatlan időre szólt. Tehát nem az Országgyűlésnek, nem az Országgyűlés ciklusváltásnak, 
sokkal inkább a politikai kurzusváltásnak (értsd: pártkongresszusok, központi bizottsági 
ülések) volt hatása a kormány megbízatásának időtartamára, összetételére23. 
Az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi VIII. törvény illetőleg az A Magyar 
Népköztársaság Minisztertanácsa tagjainak és az államtitkároknak jogállásáról és felelősségéről 
szóló 1973. évi III. törvény módosításáról szóló 1989. évi IX. törvény révén a Minisztertanács 
tagjai tisztségének megszűnése immáron kiegészült a bizalom megvonásának 
esetével24(korábban csak a felmentés, lemondás és visszahívás intézménye volt életben). 
Az 1989. évi XXXI. törvény, amely mint tudjuk a legnagyobb teljes alkotmányrevízió volt, 
alakította ki azt az államszervezeti rendszert, amire ma is épül a magyar demokrácia. A 
Kormány alkotmányos helyzetének változásában fontos elem a konstruktív bizalmatlansági 
indítvány bevezetése a Kormány és a parlament közötti bizalmi-felelősségi szabályozásba.25 
 
3.3. A miniszterelnök és a Kormány tagjainak viszonya 
 
Ahogy a korábbiakban már kiderült, a Kormány megalakulásának első lépcsője a 
miniszterelnök megválasztásában manifesztálódik. A miniszterelnök megválasztásáról és a 
Kormány programjának elfogadásáról az Országgyűlés egyszerre határoz.26 A miniszterelnöki 
Kormány27vonatkozásában fontos elem, hogy a minisztereket a miniszterelnök javaslatára 
nevezi ki és menti fel a köztársasági elnök. A miniszterelnök vezeti a Kormány üléseit, 
gondoskodik a Kormány rendeleteinek és határozatainak a végrehajtásáról és a bizalmatlansági 
szavazást is csak a miniszterelnökkel szemben lehet kezdeményezni, miniszterekkel szemben 
nem.28 A miniszterelnök és a miniszterek viszonyát nagyban meghatározza, hogy a 
miniszterelnök személyéről és a Kormány programjáról az Országgyűlés egyszerre dönt. A 
                                                 
21 Mezey Barna: Magyar Alkotmánytörténet, Osiris Kiadó, Budapest 2003, 5. kiadás, 465. oldal 
22 Mezey Barna: Magyar Alkotmánytörténet, Osiris Kiadó, Budapest 2003, 5. kiadás, 480. oldal 
23 Sári János: A Kormány alkotmányos helyzetének alakulása az elmúlt másfél évtizedben, In.: Magyar Közigazgatás, 2005/6, 
321.oldal 
24 1973. évi III. törvény 1989. évi IX. törvénnyel történt módosítása, 2.§ (1) bekezdés 
25 1990. évi XL. Törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról 
26 Alkotmány 33.§ (3) bekezdés 
27 Sári János: A Kormány, In.: Kukorelli István, Alkotmánytan I. ,Osiris Kiadó, 5. kiadás, Budapest 2003 367. oldal  
28 Uo. 



Mészáros Gábor: Az Országgyűlés és a Kormány...  

220                                       Optimi nostri 2007. 

miniszterelnök megválasztásakor és ezzel egyidejűleg a Kormányprogram elfogadásakor a 
miniszterelnöknek „nincsen Kormánya” (Alkotmány 39/B. §).29Továbbá, ha a miniszterelnök 
megbízatása az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával vagy a miniszterelnök, 
illetőleg a Kormány lemondásával szűnt meg, a miniszterelnök az új miniszterelnök 
megválasztásáig ügyvezető miniszterelnökként gyakorolja a hatáskörét, de új miniszter 
kinevezésére, illetőleg miniszter felmentésére javaslatot nem tehet, és rendeletet csak törvény 
kifejezett felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat.30A hivatkozott rendelkezések 
alapján megállapítható, hogy a miniszterelnöknek jelölt személy megválasztását megelőzően 
közjogi szempontból van egy ügyvezető miniszterelnök és egy teljes hatáskörrel bíró 
Kormány. Amint az Országgyűlés megválasztja az új miniszterelnököt, az ügyvezető 
miniszterelnök tisztsége megszűnik, azonban a Kormánynak ekkor még mindig teljes jogkörrel 
kellene eljárnia. Az Alkotmány értelmében a Kormány megbízatása az újonnan megválasztott 
Országgyűlés megalakulásával megszűnik31, így fogalmilag kizárt az a helyzet, hogy a már 
megválasztott új miniszterelnök mellett az előző ciklus Kormánya még teljes jogkörében járjon 
el. Ugyanakkor ez a Kormány ügyvezető egészen miniszterek kinevezéséig.32 
 
A Kormány és a 
miniszterelnök 

helyzete 
Időpont 

 Országgyűlés 
alakuló ülés 

Miniszterelnök-
jelölése 

Miniszterelnök-
jelölt 

megválasztása 

Kormány 
megalakulása 

Ügyvezető 
Kormány       X 

Ügyvezető 
miniszterelnök     X X 

Teljes jogkörű 
Kormány X X X   

Teljes jogkörű 
Miniszterelnök X X     

 

1.ábra 

 

A fejezet szempontjából számunkra most csak az a fontos, hogy miért beszélhetünk a 
miniszterelnök vezető szerepéről a Kormányon belül. Az előbb említett aktus alapján 
elmondható, hogy csak a miniszterelnök tartozik politikai, alkotmányjogi felelősséggel az 
Országgyűlésnek. Ennek eredményeképpen a miniszterelnöki tisztség megszűnésével 
megszűnik maga a Kormány is (és ügyvezetővé válik).  

                                                 
29 Ha a Kormány megbízatása megszűnik, az új Kormány megalakulásáig a Kormány hivatalban marad, és 
gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyek a Kormányt megilletik; nemzetközi szerződést azonban nem köthet, és 
rendeletet csak törvény kifejezett felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat 
30 Alkotmány 39/C. § (1) bekezdés 
31 Alkotmány 33/A. §  
32 Alkotmány 33.§ (5) bekezdés 
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A miniszterelnök az, aki maghatározza a Kormány politikai irányvonalát, ebből következően a 
Kormány tagjai mind neki tartoznak politikai felelősséggel. Ez alapján egy „kvázi hierarchikus” 
viszonyrendszert állapíthatunk meg az Országgyűlés, a miniszterelnök –  és ezzel együtt a 
Kormány – illetve a Kormány tagjai között. 
A miniszterelnök erős közjogi helyzetét és a kormányhoz való viszonyát továbbá nagyon jól 
kifejezi, hogy a kormányprogram meghatározása és a kormányalakítás mellett saját maga jelöli 
ki helyettesét33. 
A miniszterek függősége egyrészt abban nyilvánul meg, hogy a miniszterelnök jogi értelemben 
korlátlan lehetőségekkel rendelkezik a kormányalakítás során, hiszen a köztársasági elnök 
szerepe a gyakorlatban nem érdemi jellegű34, másrészt pedig a kormányfő gyakorolja a 
munkáltatói jogkört a miniszterek tekintetében.35 A miniszterelnök Kormányon belüli vezető 
szerepét nem korlátozza az sem, hogy az egyes minisztereket kinevezésük előtt az 
Országgyűlés illetékes bizottságai meghallgatják. A meghallgatás nem befolyásolja a 
köztársasági elnök „döntését”.  
Az előző rész téziséből kiindulva elmondható, hogy a Kormány megszűnésének hat esetéből 
ötnek köze van a miniszterelnökhöz.36 Ez még akkor is igaz, ha a konstruktív bizalmatlansági 
indítvány esetén a miniszterelnökkel szembeni indítványt a Kormány ellen benyújtottnak kell 
tekinteni37.  
Fontos továbbá, hogy a magyar szabályozás nem ismeri a miniszterekkel szembeni 
bizalmatlansági indítványt. A kormányfő továbbá bármikor javaslatot tehet a köztársasági 
elnöknek a miniszter felmentésére.38 Az előbbiekből arra következtethetnénk, hogy az egyes 
miniszterek megbízatásának megszűnése kizárólag a miniszterelnök döntéséhez illetve a 
Kormány megbízatásának megszűnéséhez kötődik.  
 
4. Konstruktív bizalmatlansági indítvány  
 
4.1. A német „közvetett konstruktivitás”  
 
A Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (23 Mai 1949) (továbbiakban: 
Grundgesetz) 64. cikke értelmében a szövetségi minisztereket a szövetségi kancellár javaslatára 
a szövetségi elnök nevezi ki és menti fel. A következő cikk szerint pedig a szövetségi kancellár 
határozza meg a politika irányvonalait, és azokért viseli a felelősséget. Ha ezeket a 
rendelkezéseket összevetjük a magyar szabályozással, továbbá a végrehajtó és törvényhozó 
hatalom közötti felelősségi- bizalmi viszonnyal, kísérteties hasonlóságot tapasztalhatunk. 
Látható, hogy a német kormányban is a kormányfő vezető szerepe érvényesül, hiszen 
ugyanúgy dönthet az egyes miniszterek helyzetéről, mint magyar kollégája, továbbá egyedüli 
személyként gyakorolja azt a jogot, hogy meghatározza a politika irányvonalát, amelyért csak 
és kizárólag ő tartozik felelősséggel. Ugyanakkor fontosnak érzem megjegyezni, hogy a 
miniszterek – bár a meghatározott irányvonalakon belül maradva- a hatáskörükbe utalt 
ügyekben, feladatokban önállóan járnak el, amely tevékenységükért saját maguk tartoznak 
felelősséggel. A magyar szabályozás értelmében a miniszterek vezetik az államigazgatás 
                                                 
33 Alkotmány 33. § (2) bekezdés 
34Annak ellenére, hogy az államfő nevezi ki és menti fel a minisztereket, a gyakorlatban kivétel nélkül elfogadja a 
miniszterelnök javaslatát 
35 A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény 15.§ (1) 
bekezdés  
36 Alkotmány 33/A 
37 Alkotmány 39/A (1) bekezdés 
38 A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény 15.§ (1) 
bekezdés , 14. § 
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feladatkörükbe tartozó ágait és irányítják az alájuk rendelt szerveket (a jogszabályok 
rendelkezéseinek és a Kormány határozatainak megfelelően).39 
A szövetségi kancellár felelősségviselésének szabályait, tulajdonképpeni súlyát akár csak a 
magyar alkotmányos rendszerben, a németben is a konstruktív bizalmatlansági indítvány adja. 
A német alaptörvény 67. cikke értelmében, a Szövetségi Gyűlés a szövetségi kancellárral 
szemben bizalmatlanságát csak abban az esetben fejezheti ki, ha tagjai többségével 
megválasztja utódját és megkeresi a szövetségi elnököt, hogy mentse fel a szövetségi 
kancellárt.  
A Grundgesetz a szövetségi kancellárral szembeni bizalmatlanság kifejezésének egyetlen 
eszközeként teszi alkalmazhatóvá a bizalmatlansági indítványt. Ellentétben a hazai rendszerrel 
itt a benyújtott indítványt, - amit mindkét esetben a kormányfővel szemben nyújtják be - nem 
a Kormánnyal szemben benyújtottnak kell tekinteni.  
A kormányfő alkotmányos helyzetére vonatkozóan még egy releváns tényezőre kell felhívni a 
figyelmet. A német – klasszikusnak számító - szabályozás alapján nem is beszélhetünk 
tényleges konstruktív bizalmatlansági indítványról. A német alaptörvény ugyanis úgy 
rendelkezik, hogy a szövetségi gyűlés tagjainak többsége egyrészt megválasztja utódját 
(szövetségi kancellárét), másrészt pedig megkeresi a szövetségi elnököt, hogy ő mentse fel a 
szövetségi kancellárt és nevezze ki a Szövetségi Gyűlés által elfogadott személyt. Az elnöknek 
egyébként nincsen lehetősége mérlegelésre, hiszen a Szövetségi Gyűlés döntése kötelező 
számára.40 Ez alapján egyfajta „közvetett konstruktív bizalmatlansági indítványról” 
beszélhetünk.  
Ez az utóbbi aktus véleményem szerint felvet felelősségi-bizalmi aggályokat. Hogy ha az 
államfő az, aki tulajdonképpen kinevezi és felmenti a kormányfőt, akkor beszélhetünk-e a 
szövetségi kancellár törvényhozó hatalommal szembeni felelősségéről? Joga van- e a 
parlamentnek felelősségre vonni illetőleg ezzel együtt megvonni a bizalmat egy olyan 
személytől, akivel nincsen közvetlen bizalmi viszonyban?  
A hazai helyzetre levetítve a dolog úgy nézne ki, hogy az Országgyűlési képviselők egyötöde 
bizalmatlansági indítványt kezdeményez a miniszterelnökkel, illetve az Alkotmány 39/A. § 
ételmében a Kormánnyal szemben. Tegyük fel, hogy a parlament többsége megvonja a 
bizalmat a miniszterelnöktől. Ebben az esetben megkövetelhető, hogy a parlament döntése 
legyen végleges, utána már ne lehessen más szervnek, személynek beleszólni a szavazás 
eredményébe. A német megoldásban ugyanis ez érvényesül(ne), ha az alkotmányozó nem 
tenné alkotmányos kötelezettséggé a szövetségi elnök részére a Szövetségi Gyűlés döntésének 
teljesítését, egy meglehetősen szűk határidőt megállapítva, hiszen azt mondja, hogy az 
indítvány és a választás között negyvennyolc órának el kell telnie.41  
 

                                                 
39 Alkotmány 37. § (2) bekezdés 
40 Grundgesetz 67. cikk. (1) bekezdés 
41 Grundgesetz 67. cikk. (2) bekezdés 
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4.2. Spanyol szabályozás 
 
A Constitución Española de 1978 (továbbiakban: Spanyolország Alkotmánya) is azon európai 
alaptörvények egyike, amely tartalmazza a konstruktív bizalmatlansági indítvány intézményét.42 
Témánk szempontjából érdemes tisztázni a különböző felelősségi- bizalmi viszonyok 
alakulását a Kormányon belül, illetve a Kormány és a parlament relációjában. 
A kormány az elnökből, elnökhelyettesből, a miniszterekből és a törvényben meghatározott 
más személyekből áll43. Látható, hogy ellentétben mondjuk a magyar szabályozással az 
alaptörvény nem tartalmaz taxatív felsorolást a kormány tagjait illetően. Ugyanakkor itt is a 
kormányelnök az a személy, aki irányítja a kormány tevékenységét és összehangolja a többi 
kormánytag munkáját.44 A rendelkezés ezt követő részében egy hasonlóságot fedezhetünk fel a 
német szabályozással, hiszen a bekezdés úgy folytatódik, hogy a kormányelnök ezt a 
tevékenységét a többi kormánytag hatáskörének sérelme és tevékenységükért viselt közvetlen 
felelősség korlátozása nélkül45gyakorolja. Ebből következik, hogy a kormány többi tagja egy 
„kvázi függetlenséget élvez” a kormányt vezető elnöktől, hiszen hatáskörükben önállóan 
járnak el és ezen feladatokért egyéni felelősséggel tartoznak. Szemben a magyar szabályozással, 
ahol a Kormány tagjai nem tartoznak közvetlen, egyéni felelősséggel, hanem a Kormány, mint 
testület, felelős az Országgyűlésnek (ennek részleteiről a korábbiakban már esett szó, ezért 
ehelyütt csak az összehasonlítás érdekében kell megemlítenünk a magyar szabályozást).46   

A kormányelnöki tisztség választásának eljárási szabályai közel állnak a magyar szabályozáshoz, 
hiszen itt is az államfőnek megfeleltethető személy jelöl (király), ugyanakkor egyetlen 
különbségre szeretném felhívni a figyelmet. A spanyol alkotmány az olyan helyzetek 
megelőzése végett, amelynek alapján az államfő bárkit jelölhet, aki a nem túl szigorú 
alkotmányi feltételeknek megfelel, tartalmaz egy rendelkezést, miszerint: a király a parlamenti 
képviselettel rendelkező politikai csoportok képviselőivel folytatott előzetes tanácskozás 
után47javasol a kormányfő személyére. Itt is abszolút többség szükséges a kormányelnök és az 
általa előterjesztett kormányprogram elfogadásához. A szavazás eredményének tükrében ismét 
a király kezében a lehetőség, hogy a végső döntést meghozza, vagyis kinevezi a 
kormányelnököt. Érdekes, hogy ha a szavazás nem lesz eredményes, akkor nem új jelölés 
következik, hanem 48 órán belül újabb szavazás szükséges, ahol már elegendő az egyszerű 
többség is. Új jelölt állítása csak akkor lehetséges, ha ez utóbbi szavazás is eredménytelen. 

A kormány tagjait a kormányelnök javaslatára a király nevezi ki. Fontosnak érzem 
megjegyezni, hogy a spanyol alkotmány is ismeri az ügyvezető kormány fogalmát.    

A spanyol alkotmány Ötödik címe foglalkozik a kormány és az Országgyűlés kapcsolatával, 
ezen belül pedig a felelősség és fontos bizalom kérdésével.  
A kormány politikai irányvonaláért egyetemlegesen felel a Képviselőház előtt48. Kollektív 
politikai felelősségének kérdésére a legjobb válasz a bizalmatlansági indítvány léte. Politikai 
felelősségének kérdését a Képviselőház abszolút többséggel jóváhagyott bizalmatlansági 
indítvány formájában vetheti fel.49 

                                                 
42 Európában mindössze három állam alaptörvénye ismeri a bizalmatlansági indítvány konstruktív változatát 
(Magyarország, Németország, Spanyolország) 
43 Spanyolország Alkotmánya 98. cikk. (1) bekezdés 
44 Spanyolország Alkotmánya 98. cikk. (2) bekezdés 
45 Uo. 
46 Alkotmány 39. § (1) bekezdés 
47 Spanyolország Alkotmánya 99. cikk. (1) bekezdés 
48 Spanyolország Alkotmánya 108. cikk. 
49 Spanyolország Alkotmánya 113. cikk. (1) bekezdés 
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A bizalmatlansági indítványt a képviselők egytizede kezdeményezheti, a kormányelnöki 
tisztségre jelölt személy feltüntetésével. A bizalmatlansági indítványról történő szavazást az 
indítvány beterjesztésétől számított 5 napon belül kell lebonyolítani. A magyar szabályozástól 
eltérő sajátosság, hogy a spanyol alkotmány fenntartja a lehetőségét módosító indítvány 
benyújtásának, ahogy az alkotmány szövege aposztrofálja, alternatív indítványok terjeszthetők 
be.50 Abban az esetben, ha a Képviselőház elveti a bizalmatlansági indítványt, ugyanazon 
ülésszak alatt az indítványt kezdeményező képviselők nem terjeszthetnek elő másik indítványt. 
Ha a Képviselőház elfogadja a bizalmatlansági indítványt, a Kormány köteles benyújtani 
lemondását a királyhoz, ekkor az indítványban jelölt személy kapja meg a bizalmat és a király 
köteles kinevezni a kormány elnökévé. Látható, hogy ebben az esetben a Kormány 
megszűnésének jogcíme a lemondás, tehát a spanyol alaptörvény a Kormány megszűnésének 
esetei között nem említi az eredményes bizalmatlansági indítványt, mint ahogy ezt a magyar 
szabályozás teszi. 
 
4.3. A konstruktív bizalmatlansági indítvány a magyar alkotmányos rendszerben 
 
A bizalmatlansági indítványt a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1990. 
évi XL. törvény adoptálta a magyar alkotmányos rendszerbe. A bizalmatlansági indítványt 
először az 1949-es bonni alkotmány (Grundgesetz) alkalmazta, ezzel ellensúlyozva az 
úgynevezett „weimarizmust”. Lényege, hogy a parlament irányából kizárja a 
kormányválságokat, hogy ne állhasson elő kormányozhatatlansági helyzet.51 A magyar bizalmi 
intézmény olyan „sikeres”, hogy még egy, a választásokhoz képest teljesen megbomlott, 
átrendeződött parlamenti politikai térkép esetén is fenntartja a kormány stabilitását52. Az 
előzőekből is jól látható, hogy ezzel az „eszközzel” ténylegesen is el lehet kerülni olyan 
helyzeteket, amelyek hosszabb távon a végrehajtó hatalom megbénulását eredményezhetnék 
A konstruktív bizalmatlansági indítvány magyar szabályozásának lényege, hogy a képviselők 
legalább egyötöde a miniszterelnökkel szemben írásban - a miniszterelnöki tisztségre jelölt 
személy megjelölésével - bizalmatlansági indítványt nyújthat be. A miniszterelnökkel szemben 
benyújtott bizalmatlansági indítványt a Kormánnyal szemben benyújtottnak kell tekinteni. Ha 
az indítvány alapján az országgyűlési képviselők többsége bizalmatlanságát fejezi ki, az új 
miniszterelnöknek jelölt személyt megválasztottnak kell tekinteni.53 
Az indítvány feletti vitát és szavazást legkorábban a beterjesztéstől számított három nap után, 
legkésőbb a beterjesztéstől számított nyolc napon belül kell megtartani.54 Fontos szabály 
továbbá, hogy a bizalmatlansági indítványt nem kell kiadni bizottsági előkészítésre, illetőleg 
ahhoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani.55 
A bizalmatlansági indítvány konstruktív jellege abban nyilvánul meg, hogy ha a képviselők által 
jelölt személyt az Országgyűlés abszolút többséggel megszavazza, akkor ezzel az aktussal a 
jelölt azonnal miniszterelnökké lép elő.  
A következőkben egy ábrán ismertetem a különbséget az eredményes konstruktív 
bizalmatlansági indítvány és a miniszterelnök megválasztásának alapvető változata között.  

                                                 
50 Spanyolország Alkotmánya 113. cikk. (2)-(3) bekezdés 
51 Kukorelli-Takács: A Magyar Alkotmány Története. Az Alkotmányos rendszerváltozás jellemzői ,In.: Kukorelli 
István, Alkotmánytan I., Osiris Kiadó, 5. kiadás Budapest 2003, 66. oldal 
52 Kukorelli István: Az alkotmányozás évtizede, Korona Kiadó, Budapest, 1995 61.oldal 
53Alkotmány 39/A. § (1) bekezdés 
54 Alkotmány 39/A. § (2) bekezdés 
55 Az Országgyűlés Házszabálya, 134. § (1) b)-c) pont 
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 KONSTRUKTÍV 
BIZALMATLANSÁGI 

INDÍTVÁNY 

A MINISZTERELNÖK ÉS A 
KORMÁNYPROGRAM ELFOGADÁSÁNAK 

ESETE AZ ALKOTMÁNY 33. §-BAN 
FOGLALTAK ALAPJÁN 

 

KÖZTÁRSASÁGI 
ELNÖK SZEREPE

• Nem érdemi 
• Csak az új kormány 
megalakulásakor, a 
miniszterek kinevezése 
 

• Miniszterelnök-jelölt személyére történő javaslat 
• Ebben az esetben szabadon dönthet, senki sem 
befolyásolhatja döntését 

 

 

ORSZÁGGYŰLÉS 
SZEREPE 

• A képviselők egyötöde 
nyújtja be az indítványt 
• A szavazás az ő 
kezdeményezésükre 
folytatódik le 
• Eredményes szavazás 
esetén dönt az új 
miniszterelnök személyéről

• Abszolút többséggel elfogadja a Kormányprogramot és 
dönt a miniszterelnök személyéről 

 

 

KORMÁNY 
HELYZETE 

• Eredményes szavazás 
esetén megbízatása 
megszűnik, de az új 
Kormány megalakulásáig 
ügyvezető (nem köthet 
nemzetközi szerződést, 
rendeletet csak törvény 
kifejezett felhatalmazása 
alapján, halaszthatatlan 
esetben alkothat) 

• Az új Országgyűlés megalakulásával megbízatása 
megszűnik 
• A miniszterelnök megválasztása és a Kormányprogram 
elfogadása után, az új Kormány megalakulásáig ügyvezető  

MINISZTER 
ELNÖK-JELÖLT 

HELYZETE 

• Eredményes szavazás 
esetén azonnal 
miniszterelnök lesz 

• Az Országgyűlés elfogadó döntése után miniszterelnök 

 

 

MINISZTER 
ELNÖK 

HELYZETE 

• Nincsen ügyvezető 
miniszterelnök 
• Az indítvány 
benyújtásától a szavazás 
lebonyolításáig teljes 
jogkörben jár el 
• Eredményes szavazás 
esetén azonnal új 
miniszterelnök van 

• Az új Országgyűlés megalakulásával, továbbá a tisztség 
megszűnésének egyéb eseteiben (kivéve a konstruktív 
bizalmatlansági indítványt) azonnal ügyvezetővé válik 
• Az új miniszterelnök megválasztásáig korlátozott 
jogkör (nem nevezhet ki új minisztert, nem tehet 
javaslatot miniszter felmentésére, rendeletet csak törvény 
kifejezett felhatalmazására, halaszthatatlan esetben) 

A SZAVAZÁS 
LEBONYOLÍTÁSÁ

-NAK IDEJE 

• Az indítvány 
benyújtásától számított 
három nap után, de nyolc 
napon belül 

• A miniszterelnök megbízatásának megszűnésétől 
számított 30 napon belül a köztársasági elnök javaslatot 
tesz a miniszterelnök-jelölt személyére 

2. ábra 

A következőkben érdemes lehet megvizsgálni az Alkotmány azon rendelkezését, miszerint az 
indítvány feletti vitát és szavazást legkorábban a beterjesztéstől számított három nap után, 
legkésőbb a beterjesztéstől számított nyolc napon belül kell megtartani.56Felmerül a kérdés, 
hogy miért vár az alkotmányozó legalább három napot a szavazás lebonyolításáig. Ennek 
magyarázatához, mutatnám be, hogy az eredményes konstruktív bizalmatlansági indítvány 
esetén a miként alakul miniszterelnök alkotmányos helyzete: 

                                                 
56 Alkotmány 39/A. § (2) bekezdés 
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1. nap : a bizalmatlansági indítvány benyújtása; a miniszterelnök a helyén     
2. –3. nap: „a lehűlés időszaka”57; a miniszterelnök a helyén 
4.nap: innentől bármelyik nap meg lehet tartani a szavazást, feltéve, hogy a benyújtástól 
számított nyolc napon belül maradunk; a miniszterelnök a helyén van, egészen az eredményes 
szavazás lezárásáig 
 
Az előbbiekből jól látható, hogy a miniszterelnök egészen a szavazás pillanatáig teljes 
jogkörben jár el, tehát az indítvány benyújtása önmagában még nem eredményezheti a 
miniszterelnök megbízatásának megszűnését és annak ügyvezetővé válását.  
Kinek kedvez az úgynevezett „lehűlési időszak”?  
Egyrészt kedvezhet azon képviselőknek, akik az indítványt benyújtották. Ezt a verziót 
véleményem szerint máris elvethetjük, hiszen a kezdeményező képviselőknek az érdeke, hogy 
minél előbb eltávolítsák a jelenlegi kormányfőt.   
Másrészt pedig kedvezhet a még hivatalban lévő kormányfőnek is. Ez a lehetőség már sokkal 
inkább megalapozott. Gondoljunk csak arra, hogy a bizalmatlansági indítvány feletti szavazás 
abszolút többséget igényel. Ha pedig a maihoz hasonló politikai kiélezettséget tételezünk fel a 
parlamentben (gondolok itt elsősorban a kormány és ellenzék közötti csekély 
mandátumkülönbségre), akkor egyértelmű, hogy a kormányfő kedvezményezett a rendelkezést 
illetően. A két nap alatt egyrészt fel tudja mérni, hogy kikre számíthat a szavazáskor, másrészt 
pedig „híveket toborozhat”. Azt is mondhatjuk, hogy ez az indítvány „bölcs megfontolására” 
nyitva hagyott idő, melynek tisztán politikai, vagy ha szabad azt mondani, lélektani oka van: ez 
az esetleges politikai alkuk időszaka, s hangsúlyozza a bizalmi kérdés komolyságát is.58 

A szabályozás felvethet némi alkotmányos aggályokat is. Véleményem szerint a benyújtás 
után a szavazás lebonyolításáig a miniszterelnök teljes jogkörű, tehát nincs akadály annak, 
hogy ebben a periódusban lemondjon. Ez pedig illegitimmé teheti a konstruktív 
bizalmatlansági indítvány létét. A témával később még részletesen foglalkozom. 

Az intézmény klasszikus alkalmazására vonatkozóan vegyünk egy hipotetikus esetet. Tegyük 
fel, hogy az éppen aktuális kormánykoalícióból olyan párt vagy pártok lépnek ki, amelynek 
eredményeképpen a kormány elveszíti parlamenti többségét. Normális esetben az ellenzék 
élhet a bizalmatlansági indítvány eszközével és az ellenzéki pártok az eljárás eredményeképpen 
miniszterelnököt választhatnak. Ám tegyük fel újból, hogy amikor a kormánykoalíció az előbb 
említettek alapján megbomlik, az ellenzéki oldalon nincsen egyetlen meghatározó erővel 
rendelkező párt sem, aki esetleg az új kormánykoalíció stabil eleme lehetne. A több kisebb 
ellenzéki párt képtelen egy jelöltet is állítani, következésképpen az aktuális Kormány 
kisebbségénél fogva képtelen a kormányzásra, viszont az ellenzék sem tud konstruktív 
bizalmatlansági indítványt benyújtani, lévén nem tud megállapodni egy kompromisszumos 
jelölt személyében. Ebben az esetben a bizalmatlansági indítvány nem érheti el célját, vagyis, 
hogy alkalmazásával megakadályozható lehessen egy elhúzódó kormányválság. 
Az alaptörvény azonban erre a helyzetre is talál egy megoldást: az Országgyűlés kimondhatja 
feloszlását megbízatásának lejárta előtt.59 Ez a Kormány megdöntésének egy úgynevezett 
destruktív formája (=destruktív bizalmatlansági indítvány), hiszen a Kormány megszűnésével 
egyidejűleg az Országgyűlés is idő előtt feloszlik. Mondanom sem kell, hogy a 
„bizalommegvonás” ezen formája meglehetősen kockázatos, hiszen az új parlament 
összetételét ezek után a választópolgárok határozzák meg.  
 
                                                 
 
58 Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba, Atlantisz, 1998., 331. oldal 
59 Alkotmány 28. § (2) bekezdés 
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4.4. A miniszteri bizalom és felelősség kérdése 
 
A magyar szabályozás betölti politikai szerepét, feladatát, célját: az elhúzódó kormányválságok 
kiküszöbölése, annak a helyzetnek az elkerülése tehát, amikor a kormány megbízatásának 
megszűnését csupán hosszú idő után követi az új miniszterelnök, illetve kormány 
megválasztása.60 
Ugyanakkor egyetlen dolgot minden esetben felhoznak a hazai konstruktív bizalmatlansági 
indítvánnyal kapcsolatban: jelesül, hogy a konstruktív bizalmatlanság keretei között a 
miniszteri felelősség általános követelménye nem érvényesül.61 Az egyéni miniszteri 
felelősségről olyan országban is sokat beszélnek, ahol a parlament nem válthatja le a kormány 
egyes tagjait, csak a kormány egész testületétől vonhatja meg a bizalmát. Ilyenkor e kategória 
alatt rendszerint a miniszternek a kormányfővel szembeni kétségtelenül meglévő politikai 
felelősségére utalnak, hiszen a miniszterek kinevezése és felmentése mindenhol a kormányfő 
döntésétől függ62. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy egyes alkotmányok, mint például 
Ausztria, Olaszország, Görögország és Finnország alaptörvényei, ismerik a miniszterek 
parlament előtti egyéni felelősségét..    
Alkotmányunk értelmében egyes miniszterekkel szemben nem lehet bizalmatlansági indítványt 
benyújtani, hanem azt csak a miniszterelnökkel szemben. Azonban meg kell jegyezni, hogy a 
parlamentáris kormányformában a kormány egésze, tehát minden egyes kormánytag felelős a 
parlamenttel szemben.63   Kizárólag a miniszterelnök az, aki bizalmat nyer a kormányalakításra, 
következésképpen csak tőle lehet azt megvonni. A Kormány tagjai nincsenek bizalmi 
kapcsolatban a parlamenttel, hiszen őket a kormányfő javaslatára nevezi ki a köztársasági 
elnök, és felmentésük is ugyanígy történik. Ugyanakkor a bizalmatlansági indítvány az egész 
kormány bukását jelenti, az egyes kormánytagok külön-külön nem távolíthatók el.64 A 
miniszterek politikai felelőssége a parlamenttel szemben csak interpellációs, kérdés és azonnali 
kérdésre történő válaszadási kötelezettséggel illetve a beszámolási kötelezettséggel 
manifesztálódik. A miniszter közvetlen politikai felelősséggel csak a miniszterelnöknek 
tartozik, és csak rajta keresztül a parlamentnek.65A miniszterekkel szemben az 
Országgyűlésnek nincs lehetősége közvetlen felelősségre vonásra. 
A szabályozásnak ez a hiányossága felvet egy problémát. Mi a helyzet, ha az Országgyűlés egy 
minisztert többször is interpellál, és ezután a parlamenti határozat elutasítja a választ, azonban 
a miniszterelnök nem hajlandó „eltávolítani” a Kormányból. A többszöri interpellálás és az azt 
követő elutasító határozat egyben kifejezi az Országgyűlés bizalmatlanságát a miniszter iránt, 
azonban a miniszterek és a parlament között nincsen közvetlen felelősségi- bizalmi viszony, 
így csak a kormányfő útján lehet bizalmatlanságot kifejezni a miniszterekkel szemben. Igen 
ám, de a hazai szabályozás értelmében a bizalmatlansági indítvánnyal nem csak a minisztert 
„buktathatja meg” a parlament, hanem a miniszterelnök útján az egész Kormányt is. Mivel 
ugyanis az Alkotmány úgy rendelkezik, hogy a Kormány megszűnik a miniszterelnök 
tisztségének megszűnésével. 
 

                                                 
60 Sári János: A Kormány alkotmányos helyzetének alakulása az elmúlt másfél évtizedben, Magyar Közigazgatás, 2005/6, 321. 
oldal 
61 Sári János: A Kormány alkotmányos helyzetének alakulása az elmúlt másfél évtizedben, Magyar Közigazgatás, 2005. június, 
322. oldal 
62 Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba, Atlantisz, 1998., 327. oldal 
63 von Wick, Georg: Die Verantwortung der Bundesministre, Die Öffentliche Verwaltung, 1956. február 4. szám, 114. 
oldal 
64 Térey Vilmos: A miniszteri felelősségről, Jogtudományi közlöny 2005. január, 40. oldal 
65 Müller György: A Kormány felépítése, a Kormányfő jogállása és a miniszterek helyzete, Magyar Közigazgatás, 2002/6 356. 
oldal 
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5. A lemondás és a konstruktív bizalmatlansági indítvány kapcsolata 
 
5.1. A lemondás általános szabályai a miniszterelnök és a Kormány esetében.  
 
Az Alkotmány rendelkezése értelmében a Kormány megbízatása megszűnik a miniszterelnök, 
illetőleg a Kormány lemondásával66. Az Alkotmány a lemondásra vonatkozó 
részletszabályokat nem tartalmaz, ugyanakkor mind az Alkotmány, mind pedig az 
Alkotmánybíróság felhatalmazta az Országgyűlést egy a kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállását, felelősségre vonásuk módját szabályozó törvény megalkotására.67 
A lemondással kapcsolatos részletszabályokat a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
szóló 1997. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: törvény) 7. §-a tartalmazza. A törvény eredeti 
szövege szerint a miniszterelnök, illetőleg a Kormány – harmincnapos lemondási idő 
megjelölésével – lemondhat megbízatásáról. A szabályozás egyik pikantériája, hogy a Kormány 
a kötelező eseteken túlmenően saját elhatározása alapján is lemondhat. A törvény ennek 
eljárási szabályait rögzíti garanciálisan. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy az 
Alkotmány felhatalmazó szabálya alapján megalkotott felelősségi törvény, a jogbiztonság 
követelményeit figyelmen kívül hagyva nem rendezte a kötelező lemondás esetén, az ilyen 
tartalmú jognyilatkozat benyújtásának határidejét68(ez utóbbi csak az eredményes bizalmi 
szavazás esetén veendő figyelembe).  
A rendelkezés tartalmazott még egy ellentmondásos szabályt, ez pedig a 30 napos lemondási 
határidő megjelölése volt. Az Alkotmánybíróság is jogbiztonságot sértőnek és 
ellentmondásosnak találta a törvény 7. §-nak ezen rendelkezését, ezért a 55/2004 (XII. 13.) AB 
határozatában (továbbiakban: határozat) hatályon kívül helyezte azt.  
 
5.2. Az 55/2004. (XII. 13.) Alkotmánybírósági határozat 
 
A törvény 7. §-ának a harmincnapos lemondási idő megjelölésével szövegrésze 
alkotmányellenességének megállapítására négy indítvány érkezett az Alkotmánybírósághoz 
(továbbiakban: testület). 
A testület kifejtette, hogy a hivatkozott rendelkezés az alkotmány több szabályával is szemben 
áll. Egyrészt ellentétes az Alkotmány 33/A. § b) pontjával, amelynek értelmében a Kormány 
megbízatása megszűnik a miniszterelnök és a Kormány lemondásával. Ellentétes másrészt a 
39/B.  §-ával, amely kimondja, hogy ha a Kormány megbízatása megszűnik, az új Kormány 
megalakulásáig a Kormány hivatalban marad, de csak korlátozott jogkörrel, ún. ügyvezető 
Kormányként működhet.  
Harmadrészt szemben áll az Alkotmány 39/C. § (1) bekezdésével is, amely az ügyvezető 
miniszterelnökről szól.  
Az Alkotmány 33/A. § b) pontja két esetre utal: egyrészt a miniszterelnök, másrészt a 
Kormány lemondására. Alaptörvényünk a miniszterelnök lemondásához nem kapcsol 
semmilyen feltételt (pl. a lemondás idejét, okát illetően). A Kormány lemondása az  Alkotmány 
39/A. § (3) és (4) bekezdéseiben foglalt szabályokkal függ össze. Ezek szerint a Kormány – a 
miniszterelnök útján – bizalmi szavazást javasolhat, illetve – szintén a miniszterelnök útján – 
azt is javasolhatja, hogy az általa benyújtott előterjesztés feletti szavazás egyben bizalmi 

                                                 
66 Alkotmány 33/A. § b) bekezdés 
67 49/1996. (X. 25.) AB határozat, melyben a testület felhívta az Országgyűlést a mulasztásban megnyilvánuló 
alkotmányellenesség megszűntetésére, és arra, hogy az Alkotmányban foglaltaknak megfelelően [lásd: Alkotmány 
39. § (2)] szabályozza a kormánytagok és az államtitkárok jogállását és felelősségét 
68 Vincze Attila: „Kabinet-kérdés”- A Kormány lemondási kötelezettsége a bizalom megvonása esetén, In: Magyar Jog 2004/6, 
340.o.    
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szavazás legyen. Az Alkotmány 39/A. § (5) bekezdés értelmében, ha az Országgyűlés nem 
szavaz bizalmat, a Kormány köteles lemondani.  
Az Alkotmány szerint a miniszterelnök lemondása azonos joghatással bír, mint a Kormány 
lemondása. Az Alkotmány nem enged olyan következtetést, hogy a miniszterelnök lemondását 
követően a miniszterelnök illetőleg a Kormány teljes jogkörrel hivatalban marad.  Ezt az 
Alkotmány 39/B. §. bevezető mondatrésze is kifejezi azzal, hogy: Ha  a Kormány  megbízatása 
megszűnik, ennek pedig egyik oka  –  az Alkotmány  33/A.  § b) pont első fordulata szerint – 
a miniszterelnök lemondása. 
A Kormány megbízatása megszűnésének további esetei és az ahhoz kapcsolt következmények 
beállta is az „azonnaliságára" helyezik a hangsúlyt.  
Az Alkotmánybíróság ezzel kapcsolatosan még kifejtette, hogy az Alkotmány a miniszterelnök, 
illetőleg a Kormány megbízatása megszűnésének körében egymással szorosan összefüggő 
szabályok által, zárt rendszert alkot.  Bár az Alkotmány 39.  § (2) bekezdése felhatalmazást ad a 
törvényhozásnak, hogy a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállását, díjazását, továbbá 
felelősségre vonásuk módját szabályozza, de ez a felhatalmazás értelemszerűen csak az 
Alkotmányban nem szabályozott kérdésekre terjedhet ki. 
A jelen ügyben vizsgált, 7. §-ában foglalt, a miniszterelnök lemondása esetén előírt 
harmincnapos lemondási idő az Alkotmánynak a Kormány megbízatása megszűnéséhez 
kapcsolódó tételeivel több szempontból is ellentétben áll: 
A törvény vizsgált rendelkezése a miniszterelnök lemondása esetén a lemondás időpontját 
követő harminc napig még teljes jogkörű miniszterelnököt és Kormányt feltételezett, amely 
ellentétes az Alkotmány 33/A. § b) pontjával, 39/C. § (1) bekezdésével és 39/B. § -val is. 
E rendelkezés különválasztja a lemondás időpontját a lemondás hatályától, ami ellentétben áll 
az Alkotmánynak az ügyvezető miniszterelnökről, és korlátozott jogkörű Kormányról szóló 
rendelkezéseivel. Az Alkotmány 39/C. § (1) bekezdése egyértelműen kapcsolja a lemondás 
tényéhez  az ügyvezető miniszterelnöki jogállás beálltát, s mivel az Alkotmány 33/A. §-a 
értelmében ilyenkor a Kormány megbízatása is megszűnik és ügyvezetővé alakul át.  Az 
Alkotmány e rendelkezéseiből következően a lemondás benyújtásával annak hatálya azonnal 
beáll.  
A még harminc napig teljes jogkörű miniszterelnököt és Kormányt feltételező előírás azért 
alkotmányellenes, mert az Alkotmány tárgykörében rendelkezik, azaz a törvényhozás szintjén 
egészíti ki az átmenetre vonatkozó szabályokat. 
A lemondott miniszterelnökkel szemben, aki az Alkotmány erejénél fogva ügyvezető 
miniszterelnöki státuszba került, bizalmatlansági indítvány benyújtása az Alkotmányból 
következően fogalmilag kizárt. Az Alkotmány kizárólag a miniszterelnök és nem az ügyvezető 
miniszterelnök esetében biztosítja a bizalmatlansági indítvány benyújtását. Az Alkotmány 
fogalomhasználata ugyanis élesen különválasztja a teljes jogkörű miniszterelnök és az 
ügyvezető miniszterelnök intézményét. Bizalmatlansági indítvány a nyelvtani értelmezésen 
túlmenően azért sem nyújtható be az ügyvezető miniszterelnökkel szemben, mivel az 
ügyvezető miniszterelnöki státusz feltételezi, hogy a Kormány megbízatása megszűnt. A 
bizalmatlansági indítvány a Kormánnyal szemben benyújtott bizalmatlansági indítvány is, 
amely értelemszerűen nem nyújtható be azzal a céllal, hogy az egyszer már megszűnt Kormány 
megbízatása újból megszűnjön.  
Az testület érvelése alapján elmondható, hogy a törvény 7. §-a a lemondás esetén még harminc 
napig hatályban tartotta a teljes jogkörű Kormányt, így e törvényi rendelkezés értelmében a 
Kormány megbízatása megszűnésének egy új oka merülhet fel. Így - ahogy a korábbiakban 
erre már történt megállapítás – törvényi szinten történne az Alkotmányban foglalt és az 
Alkotmány tárgykörébe tartozó szabályok deklarálása. 
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Ezért a törvénynek az a szabálya, amely az átmenet beálltának Alkotmányban rögzített 
időpontját eltérően rendezi, az alkotmányi szabályozás kizárólagos voltát s a kormányzás 
Alkotmányon alapuló stabilitását sérti.69 
Véleményem szerint ugyanakkor lehetséges a miniszterelnök (Kormány) lemondása, ha ellene 
már konstruktív bizalmatlansági indítványt nyújtottak be.  
Az Alkotmány 33/A. § b) pontja értelmében a Kormány megbízatása megszűnik: a 
miniszterelnök illetve a Kormány lemondásával, továbbá ha konstruktív bizalmatlansági 
indítvány benyújtása után az Országgyűlés a miniszterelnöktől a bizalmat megvonja és új 
miniszterelnököt választ. 
Érvelésem szempontjából fontos még megemlíteni, hogy az alaptörvény 39/A. § (2) bekezdése 
szerint az indítvány feletti vitát és a szavazást legkorábban a beterjesztéstől számított három 
nap után, legkésőbb a beterjesztéstől számított nyolc napon belül kell megtartani. 
Ezt követően tegyük fel úgy a kérdést, hogy a korábban már említett „lehűlési időszak” első 
három napja alatt lehet-e szó a határozatban említett „kettős megbízatás megszűnésének” 
esetéről. Vagyis a fent említett három napban benyújtott lemondás után a korábban benyújtott 
bizalmatlansági indítvány feletti szavazás megtartható-e? 
A magyarázathoz feltétlenül szükséges ismertetni a törvény, idevonatkozó szabályait is. A 
köztársasági elnök a nyilatkozatot legkésőbb a kézhezvételétől számított harmadik napon 
köteles továbbítani az Országgyűlés elnökének. Ezután a Házelnök a nyilatkozat kézhezvételét 
követő ülésnapon tájékoztatja az Országgyűlést a lemondásról.70 A miniszterelnök 
lemondásának tényét az Országgyűlés elnöke jelenti be az Országgyűlésnek.71 
Az előbbi jogszabályhelyekből megállapíthatjuk, hogy mivel az Alkotmány értelmében a 
miniszterelnök megbízatása konstruktív bizalmatlansági indítvány esetén csak az új 
miniszterelnök megválasztásával szűnik meg,72ezért a bizalmatlansági szavazásig benyújtott 
lemondás érvényes lehet. Mivel a testület a hivatkozott határozatában már kifejtette, hogy a 
lemondással mind a Kormány, mind pedig a miniszterelnök megbízatása azonnal megszűnik, 
és az említet törvény részletszabályai sem állapítanak meg eltérő kiegészítő szabályokat, úgy 
gondolom, hogy a még teljes jogkörben eljáró miniszterelnök a bizalmatlansági szavazás 
időpontjáig lemondhat megbízatásáról. Mivel a törvény szerint az Országgyűlés elnöke csak 
tájékoztatja a plénumot a lemondás megtörténtéről, ez csak egy formális aktus, amelynek már 
nincsen jogi hatása. 
Ami pedig a Kormány lemondását illeti, szerintem ugyanezek az érvek ebben a vonatkozásban 
is felhozhatók.  
Bár a legtöbb publicista és alkotmányjogász azon a véleményen van, hogy a magyar 
konstruktív bizalmatlansági indítvány szabályozási rendszere és mechanizmusa jól működik, 
hiszen Magyarországon a Kormány rendkívül stabil és jelentős kormányválságok a 
rendszerváltást követően nem voltak (2004 nyarát kivéve: ahol végül mégsem a konstruktív 
bizalmatlansági indítvány oldotta meg a helyzetet!), a bizalmatlansági indítvány gyakorlati 
alkalmazására még nem volt precedens.  
 
5.2.1. Az „öngól” intézményei a magyar alkotmányban 
 
A bizalmi szavazást – akárcsak a konstruktív bizalmatlansági indítványt - a német 
Alkotmányból ültettük a hazai gyakorlatba. Míg azonban a magyar konstrukcióban ez 
gyakorlatilag a Kormány által kezdeményezett destruktív bizalmi szavazásként fogható fel, 

                                                 
69 55/2004. (XII. 13.) AB határozat (ABH 2004. 189.) 
70 1997. évi LXXIX. törvény 7.§ paragrafus 
71 1997. évi LXXIX. törvény 8. § paragrafus 
72 Alkotmány 33/A. § f) pont 
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addig a Grundgesetzben ennél árnyaltabb a jogi szabályozás. A Grundgesetz 68. cikkelye 
szerint a kancellár indítványozhatja a bizalmi szavazást, és ha nem szerzi meg a Bundestag 
tagjai többségének szavazatát, akkor indítványozhatja 21 napon belül a Szövetségi Elnök felé a 
Bundestag feloszlatását. A feloszlatás joga megszűnik, ha a Bundestag tagjainak többségével új 
kancellárt választ.73 A Grundgesetz 81. cikke alapján a kancellár egy törvényjavaslat feletti 
szavazást is összekötheti a bizalmi szavazással.74 Ez alól egyetlen kivétel van: a szavazás nem 
köthető össze az alkotmánymódosításra irányuló szavazással. 
A magyar szabályozás értelmében a Kormány – a miniszterelnök útján – bizalmi szavazást 
javasolhat a (2) bekezdésben előírt határidők szerint75 (a konstruktív bizalmatlansági 
indítványnál már ismertetett legkorábban három nap után, legkésőbb nyolc napon belül) illetve 
a Kormány – a miniszterelnök útján – azt is javasolhatja, hogy az általa benyújtott előterjesztés 
feletti szavazás egyben bizalmi szavazás legyen76 
Az előbbi rendelkezések értelmezéséhez hozzátartozik, hogy ha az Országgyűlés az előbb 
említett esetekben nem szavaz bizalmat a Kormánynak, akkor köteles lemondani.77 
Az első esetben ténylegesen is egy „öngyilkossági kísérletről” beszélhetünk, hiszen ebben az 
esetben, ha az Országgyűlés megvonja a bizalmat a Kormánytól, akkor nincsen választási 
lehetősége, le kell mondania. Megfontolandó azonban, hogy a bizalmi szavazás egyik esetében 
sem rendelkezik az Alkotmány arról, hogy a Kormány mennyi időn belül köteles lemondani a 
bizalom megvonása esetén. Alkalmazható-e a konstruktív bizalmatlansági indítvány esetében a 
33/A. § f) pontjában meghatározott automatikus megszűnés lehetősége. Az irodalomban 
elfogadott álláspont szerint egyértelműen nem.78 Ebből pedig az következik, hogy ebben az 
esetben a Kormányt a lemondásra nem tudjuk kötelezni, hiszen bár az Alkotmány előírja, 
határidőt nem kapcsol hozzá, így a Kormány akár a következő választásokig „húzhatja”. 
A korábbiakban megállapíthattuk, hogy a Kormány megbízatása megszűnésének konstruktív 
bizalmatlansági indítványra vonatkozó részei a bizalmi szavazás esetén nem alkalmazhatók. 
Jogcímként csakis a lemondás jöhet szóba. Ebben az összefüggésben még egy problémát 
találhatunk: az Alkotmány rendelkezéseiből arra következtethetünk, hogy a lemondás, mind a 
miniszterelnök, mind pedig a Kormány részéről önkéntes. A bizalmi szavazás esetén azonban 
önkéntes lemondásról szó sem lehet, aminek eredményeként egyértelműen szabályozási 
joghézagról beszélhetünk. Akárcsak a konstruktív bizalmatlansági indítvány esetében, itt is 
megállapíthatjuk, hogy gyakorlati tapasztalatokkal nem rendelkezünk, így a szabályok tényleges 
alkalmazásáról előzetesen nem tudunk nyilatkozni. 
Az „öngól” másik intézményével kapcsolatban fontosnak érzem még megjegyezni, hogy 
ellentétben 39/A. § (3) bekezdéssel a (4) bekezdésben szabályozott bizalmi szavazásnak már 
lehet gyakorlati haszna és távol áll az úgynevezett „öngyilkos” megoldástól.  
Felmerül a kérdés, hogy mikor érdemes a Kormánynak – a miniszterelnök útján – esetleg egy 
törvényjavaslat elfogadását bizalmi szavazással összekötni? Abban az esetben, ha a Kormány 
„népszerűsíteni” akarja magát a nyilvánosság előtt, akkor egy az ellenzék számára is fontos 
törvényjavaslathoz köti a bizalmi szavazást, amit az ellenzék feltehetően majd megszavaz, a 
Kormány pedig elmondhatja magáról, hogy élvezi a parlament bizalmát. A miniszterelnök 
pedig akkor alkalmazhatja, ha egy a számára fontos törvényt feltétlenül át akar vinni a 
parlamenten. A Kormánytöbbség szinte kivétel nélkül támogatja majd, hiszen a Kormány 
                                                 
73 Vincze Attila: „Kabinet-kérdés”- A Kormány lemondási kötelezettsége a bizalom megvonása esetén, Magyar Jog 
2004/6, 341. oldal 
74 Uo. 
75 Alkotmány 39/A. § (3) bekezdés 
76 Alkotmány 39/A. § (4) bekezdés 
77 Alkotmány 39/A. § (5) bekezdés 
78 Sári János: A Kormány, Kukorelli István (szerk.), Alkotmánytan, 5. kiadás, Osiris, 5. kiadás, Budapest, 1998, 310. 
oldal 
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tagjainak nem érdeke, hogy saját maguktól megvonják a bizalmat (ezzel a módszerrel az esetleg 
vonakodó koalíciós partnert is rá tudja venni a nagyobbik kormánypárt, álláspontjának 
„elfogadására”).  
Milyen többséggel kell eldönteni az utóbbi esetben a bizalom kérdését. Ha a bizalmatlansági 
indítványt vesszük alapul, akkor bizalmi kérdésekben minden esetben abszolút többség 
szükségeltetik. Mi a helyzet azonban akkor, ha kétharmados törvényhez kötik a bizalom 
eldöntésének kérdését? Az Alkotmány és a Jogalkotásról szóló 1987 évi XI. törvény 
rendelkezéseiből kitűnik, hogy kétharmados törvényt csak ugyanilyen többséggel lehet 
módosítani, illetve a kétharmados törvények esetében sem lehet ettől eltérni. Éppen ezért 
alkotmányellenes, ha a Kormány egy kétharmados törvényt a bizalmi szavazás eszközével 
abszolút többséggel fogadtat el.  
 
5.2.2. „Bizalmi kérdés” a gyakorlatban 
 
„A magyar szabályozás betölti politikai szerepét, feladatát, célját: az elhúzódó 
kormányválságok kiküszöbölése, annak a helyzetnek az elkerülése tehát, amikor a kormány 
megbízatásának megszűnését csupán hosszú idő után követi az új miniszterelnök, illetve 
kormány megválasztása.79”  
„A magyar bizalmi intézmény olyan „sikeres”, hogy még egy, a választásokhoz képest teljesen 
megbomlott, átrendeződött parlamenti politikai térkép esetén is fenntartja a kormány 
stabilitását.80” 
A magyar alkotmányjogi irodalomban ehhez hasonló álláspontok fogalmazódtak, 
fogalmazódnak meg. Kérdés azonban, hogy az elméleti szinten valóban „sikeresként” említett 
bizalmi, bizalmatlansági és nem utolsó sorban konstruktív bizalmatlansági szabályok valóban 
betöltik- e a fentebb már említett funkcióikat. A következőkben főként egy olyan eset 
feldolgozását végzem el, amely választ adhat a kérdésre. Az eset 2004 nyarán történt, és az 
úgynevezett „Medgyessy- kormány” megbukását jelentette. Jelen esetben irreleváns az eset 
politikai háttere, sokkal fontosabb azonban annak a vitának az eldöntése, ami a lemondás vagy 
a konstruktív bizalmatlansági indítvány alkalmazásával kapcsolatban merült fel.81 
A Kormánypártok, pontosabban a kisebbik koalíciós partner került konfliktusba a 
miniszterelnökkel. A kisebbik koalíciós párt által delegált miniszterrel szembeni elégedetlenség 
ellenére a párt nem akart a helyére másik minisztert. Ekkor a miniszterelnök félve, hogy 
megbomlik a koalíció úgy döntött, hogy lemondásának fenyegetésével bírja jobb döntésre a 
koalíciós pártot. A dolog akkor vált érdekessé, amikor a kisebbik Kormánypárt ezek után sem 
„adta be a derekát”. A miniszterelnök végül is lemondott. 
Alkotmányjogi, közjogi szempontból, a vitát a törvény 7. § paragrafusának egyik rendelkezése 
váltotta ki, amely alapján a már lemondott miniszterelnök nem vált ügyvezetővé, hanem még 
harminc napig teljes jogkörben járt el. Ezt a rendelkezést, ahogy már a korábbiakban 
elemeztem, az Alkotmánybíróság megsemmisítette. 

                                                 
79 Sári János: A Kormány alkotmányos helyzetének alakulása az elmúlt másfél évtizedben, Magyar Közigazgatás, 2005/6, 321. 
oldal 
80 Kukorelli István: Az alkotmányozás évtizede, Korona Kiadó, Budapest, 1995 61. oldal 
81 A kisebbik koalíciós párt által (a koalíciós tárgyalásban lefektetett megállapodás alapján „megkapott” 
minisztériumra történő hivatkozással) delegált egyik miniszter személyével volt az akkori kormányfőnek problémája 
és ezt a személyt szerette volna eltávolítani a minisztérium éléről. Azonban a párt maximálisan elégedett volt 
„miniszterével”, ezért a miniszterelnök feltette a kérdést: ha ő az, aki a kormány tagjaira javaslatot tesz és egy párt, 
amely nem rendelkezik semmilyen eszközzel (legalábbis elméleti szinten) a kormány összetételének 
megváltoztatására, milyen jogon dönt – ha közvetve is - egy miniszter személyéről. Joggal merült fel a koalíción 
belül a bizalom kérdése. Amelynek végkifejlete, mint tudjuk a lemondás lett   
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Ekkor felmerült annak a lehetősége, hogy a miniszterelnökkel szemben nyújtsanak be 
bizalmatlansági indítványt (ha lemondása esetén egyáltalán lehetséges). Ez önmagában még 
nem okozott volna problémát. Azonban a bizalmatlansági indítványt a kormánykoalíciót 
„alkotó” pártok képviselői nyújtották volna be. Fontos megemlíteni egy álláspontot, miszerint 
a konstruktív bizalmatlansági indítvány alkalmazása nem lett volna alkotmányos, mert a 
miniszterelnökkel szemben benyújtott bizalmatlansági indítványt a kormánnyal szembeni 
bizalmatlanságnak kell tekinteni, következésképpen változatlan parlamenti erőviszonyok 
mellett, csupán a miniszterelnök – tehát végső eredményét tekintve nem az egész kormány – 
eltávolítására nem használható rendeltetésszerűen a konstruktív bizalmatlansági indítvány.82 
Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni Zlinszky János véleményét, aki szerint ez a lehetőség 
azért aggályos, mert a konstruktív bizalmatlansági indítvány a parlamenti többség indítványa, 
nem pedig a mögötte álló pártoké, azok ezúttal nem lettek volna jogosultak közvetlen 
államhatalmi döntést hozni. 83Zlinszky János állítását arra alapozza, hogy a pártok közhatalmat 
közvetlenül nem gyakorolhatnak.84Ennek megfelelően egyetlen párt sem irányíthat semmiféle 
állami szervet. Véleménye szerint ebben az esetben a Kormánypártok tulajdonképpen 
közvetlenül hoztak volna államhatalmi döntést, azzal, hogy kvázi saját képviselőik útján 
nyújtották volna be az indítványt, és választották volna meg a miniszterelnök-jelöltjüket. 
Véleményem szerint, azonban közvetlen befolyásról éppen az előbb elmondottak miatt nem 
beszélhetünk, hiszen a pártok nem közvetlenül és nem is jogi eszközökkel „kényszeríttették” 
volna a frakcióikba tartozó képviselőiket. Ebben a vonatkozásban egyetértek továbbá Tordai 
Csaba és Bitskey Botond véleményével, miszerint nem beszélhetünk a képviselők szabad 
mandátumainak sérelméről és ezáltal közvetlen pártbefolyásról. Nem sérülhet (Zlinszky 
állításával szemben) a szabad mandátum elve, hiszen az nem egyenlő az országgyűlési 
képviselők pártoktól való teljes függetlenségével, hanem annyit jelent, hogy a párt jogi 
eszközökkel nem kényszerítheti a képviselőt a párt véleményének képviseletére, továbbá amíg 
a frakciófegyelmet az egyes országgyűlési képviselők önként vállalják, a szabad 
mandátumkorlátozásáról jogi értelemben nem lehet beszélni.85 Ami jelen esetben helytálló lett 
volna.  
Egyetértek továbbá Zlinszky Jánossal abban, hogy az akkori szabályozás is alkotmányellenes 
volt (ahogy később az AB rámutatott), ezért a lemondás után nem lett volna lehetőség 
konstruktív bizalmatlansági indítvány benyújtására. Azt megelőzően, azonban igen. 
Ezzel kapcsolatban érdekes lehet még megemlíteni, hogy Zlinszky János véleményét a törvény 
meghatározott részének alkotmányellenességéről akkor fejtette ki, amikor az még hatályban 
volt, így alkalmazni kellett. Ugyanakkor az Alkotmány 29. § (1) bekezdése értelmében a 
köztársasági elnök „őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.” Ebből pedig 
arra lehet következtetni, hogy a köztársasági elnöknek azonnal észlelnie kellett volna az 
alkotmányos visszásságot és utólagos normakontrollt kezdeményezni az Alkotmánybíróságnál. 
Érdekes helyzet állt volna elő, ha a lemondás után a képviselők bizalmatlansági indítványt 
nyújtanak be. Ugyanis az államfőnek a bizalmi szavazással kapcsolatban nincsen hatásköre. 
Következésképpen nem tudott volna őrködni az államszervezet demokratikus működése 
felett, hiszen a szavazást nem tudta volna megakadályozni. 
Ez az egy eset is jól példázza, hogy a konstruktív bizalmatlansági indítvány intézményének, - 
annak ellenére, hogy meglehetősen részletes és véleményem szerint a célnak teljes mértékben 
megfelelő szabályozást kapott - gyakorlati megvalósulására eddig nem volt példa. Ennek oka 

                                                 
82 Sólyom László: Jogállami kormánybuktatás, HVG, 2004. szeptember 4. , 63. oldal 
83 Zlinszky János: Jogállamból- elégséges, Magyar Jog 2005/2. 91. oldal 
84 Alkotmány 3. § (3) bekezdése 
85 Bitskey Botond – Tordai Csaba: A jogállam, a parlamentarizmus és a köztársasági elnök, In: Magyar Jog 2005/4, 218. 
oldal; lásd még: 27/1998. (VI. 16.) AB határozat 
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nem is a szabályozás esetleges hiányosságaiban keresendő, hanem sokkal inkább a háttérben 
folyó politikai csatározásokban, amelynek eredményeként egyik politikai erő sem meri, merte 
felvállalni a bizalmatlansági indítvány eszközét.  
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A hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése a 
nemzetközi dokumentumok és az Alkotmány tükrében, különös 

tekintettel a nemek közötti diszkriminációra 
 

Mike Gyula 
 
Témavezető: Dr. Kukorelli István, egyetemi tanár 

 
 „Az élet hatalmas és csodálni való színei és titkai egyik oldala az, hogy az egyének csoportjai különböznek 
egymástól: szokásaikban, hagyományaikban, hitükben, bőrük színében és öltözködési módjukban, stb. A 
különböző közösségeknek ezt a ’másságát’ természetesen el lehet fogadni megértéssel és türelemmel, mint olyat, 
amely gazdagítja az életet: lehet tisztelni és megbecsülni, még akár örülni is lehet neki.” 
 

Vaclav Havel 
 
 
 1. Bevezetés 

 
„Hogy nőnek vagy férfinak születtél,  

az nem végzet, hanem sors.  
Végzet az, hogy ezt hogyan fogod fel.”  

Keleti bölcsesség 
 

Diszkrimináció. Egy mindannyiunk számára ismerősen csengő latin eredetű szó. Jelentése 
az Idegen szavak és kifejezések szótára szerint nem más, mint hátrányos különbségtétel, az 
egyenlő elbánás elvével ellentétes eljárás. Aki diszkriminál, az hátrányos, megkülönböztető 
intézkedéseket alkalmaz.1  

Már a történelem hajnalától kezdve jelen van a különböző emberi csoportok közötti 
különbségtétel. A jog és az adott kor politikája nagyon rég óta igyekszik megoldani ezt a 
történelem minden korszakában felmerülő és fennálló problémát, a mai napig sem teljes körű 
sikerrel. Fontos, hogy minél többen ismerjék a diszkrimináció történetét, logikáját, 
elengedhetetlen, hogy megértsük a diszkrimináló személyek gondolatvilágát. Úgy érzem, erre 
még a XXI. század elején is szükség van, ezért is éreztem fontosnak, hogy dolgozatomban a 
hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezésével és bemutatásával foglalkozzak. Az 
éppen hatalmon lévő politikai elit, a közös Európa megpróbálhat – és próbál is – gyógyírt 
keresni erre az egész világ népességét érintő hatalmas problémára, én azonban úgy vélem, a 
legfontosabb, hogy az egyes ember szemléletmódja és hozzáállása átalakuljon e téren, hiszen a 
közös cél csak közös erőfeszítésekkel érhető el. A modernkori demokráciák elemi igénye, hogy 
megvalósítsák a társadalmi esélyegyenlőséget ember és ember között a népuralom mindenki 
számára legkedvezőbb formájának megteremtése érdekében a világ számos országában 
éppúgy, mint Magyarországon. Sok ilyen és hasonló célkitűzéssel találkozhattunk már a XX. 
század derekán is, így például Bibó István politikai tízparancsolata is egy békésebb, 
emberségesebb világ felé mutatott, mely azonban sokáig váratott és várat magára, hogy aztán a 
XXI. század beteljesítse a megvalósítatlan reményeket. 

Dolgozatom témája és egyben célja a hátrányos megkülönböztetés fogalmának, 
megjelenésének, nemzetközi és haza elterjedtségének bemutatása, értelmezése. Ennek 
fényében először a diszkrimináció történelmi gyökereit, kialakulását, később a legfontosabb 

                                                 
1 Idegen szavak és kifejezések szótára. Szerk.: Bakos Ferenc. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974. 190. o. 
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nemzetközi dokumentumokat és alapjogvédő intézményeket ismertetem. Ezt követően írok a 
hátrányos megkülönböztetés megnyilvánulási formáiról és az Alkotmánybíróság tesztjéről, 
majd pedig bemutatom a diszkrimináció főbb speciális eseteit, különös figyelmet fordítva a 
nemek közötti hátrányos megkülönböztetésre. Megjelenítem a magyar társadalmi szemléletet, a 
megkülönböztetések visszaszorítása érdekében tett nemzetközi és hazai politikai és jogalkotói 
törekvéseket, végül pedig a hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölését segítő intézmények 
helyzetét, hatékonyságát és jövőre vonatkozó céljait ismertetem. 

A dolgozat terjedelmére tekintettel alapvető célom a hátrányos megkülönböztetés 
tilalmának átfogó ismertetése, a nemek közötti diszkrimináció részletesebb bemutatása. A 
pozitív diszkrimináció kérdésköre önálló dolgozatot igényel, így e keretek között csupán a 
legfontosabb jellemzőire utalok. A diszkrimináció problematikáját sok szempontból vizsgálták, 
írásom alapvetően alkotmányjogi megközelítéssel készült, bár fontos kiemelni, hogy a 
megkülönböztetések a munka világában a legszembetűnőbbek, így a téma munkajogi vetületét 
is felvillantom. Legfontosabbnak a nemzetközi, európai és a magyar szabályozás ismertetését 
tartom, így csak a legjelentősebb intézményekkel, lehetőségekkel foglalkoztam dolgozatomban. 
Nem kerülhető el ugyanakkor a szociológiai nézőpontok főbb vonásainak ismertetése sem, 
azonban a dolgozat elsősorban a téma jogi vonatkozásait igyekszik bemutatni. 

Véleményem szerint az eddigieknél jelentősebb szerepet kell kapnia a témának az állami 
oktatási rendszer számos területén éppúgy, mint a bírák képzésében, általában a 
jogászképzésben, de ugyanígy a köztisztviselők vagy az egészségügyi dolgozók munkahelyi- és 
magánéletében. Amennyiben a cél egy békésebb, igazságosabb, és ezáltal sikeresebb 
társadalom kibontakozásának elősegítése, akkor elengedhetetlen a közvélemény, a jogkereső 
közönség szemléletének formálása, a kommunikáció teljes eszköztárának felhasználása is. Ha 
ez sikerül, nagy lépést tehetünk egy diszkriminációtól mentes, boldogabb, elfogadóbb világ 
képe felé, ahol már nem lesz ütközőpont a közértben vagy a kórházban, hogy valaki sárga, 
fekete, avagy fehér; hogy valaki férfi-e vagy nő.   

Úgy vélem, a mindenkori kormányzatnak, politikának és közösségeknek, a jogalkotásnak 
meg kell tennie minden lépést, mely alkalmas az igazságtalan különbségtételek felszámolására, 
a hátrányos megkülönböztetés visszaszorítására. Ennek tudatában kezdek hozzá 
dolgozatomban a téma kifejtésének, a lehetséges alternatívák felvázolásához, hiszen – Hegel 
szerint – a nép kell, hogy alkotmányát a maga jogának és állapotának érezze, különben ez az 
alkotmány meglehet ugyan külsőleg, de nincs jelentősége és nincs értéke. 
 
2. A HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE ÉS A FŐBB 
JOGINTÉZMÉNYEK ISMERTETÉSE 
 
2.1. Jogegyenlőség, esélyegyenlőség 
 

„A bárhol elkövetett igazságtalanság  
mindenhol az igazság létét veszélyezteti” 

Martin Luther King 
 

„A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az 
emberi, illetve állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen a faj, szín, nem, 
nyelv, vallási, politikai vagy más vélemény, nemzeti, vagy társadalmi származás, vagyoni, 
születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül” – deklarálja ezt a Magyar 
Köztársaság Alkotmányának 70/A. § (1) bekezdése. Az Alkotmány ezen szakasza mögötti 
gondolat azonban nem mindig ékelte be magát az adott kor világszemléletébe, a hatalmon lévő 
politikai elit gondolkodásmódjába.  
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’”Az egyenjogúság-egyenlőség gondolatvilága szinte az emberiség öntudatra ébredésével 
egykorú”. 2 A Biblia szerint az emberek egyenlők a születésben, a halálban és a bűnben. Az 
ősközösségi társadalomban minden ember egyenlő volt: az élelem megszerzéséért folytatott 
harcban éppúgy, mint annak egymás közötti elosztásában. A magántulajdon megjelenésével 
elindult egy folyamat, mely az emberek szükségszerű differenciálását eredményezte, ez 
azonban a fejlődő társadalmak életében éppen, hogy építő jellegű volt, hiszen mindenki 
törekedett a nála jobb helyzetben lévők utolérésére, s ezáltal járult hozzá a társadalom 
fejlődéséhez. A történelem folyamán azonban megjelent egy másik típusú megkülönböztetés, 
ez azonban már nélkülözött minden racionális alapot, egyszerűen csak az emberek bizonyos 
tulajdonságai szerint, az egyének személyi adottságai alapján diszkriminált. Ilyenformán az 
európai történelem folyamán a különböző hagyományok és kultúrák egymás mellett élése igen 
sokszor került veszélybe.  

Arisztotelész igazságosság-fogalma szerint igazságos az, ami törvényes, valamint igazságos, 
ami fair és egyenlő. Úgy gondolta, tartózkodnunk kell attól, hogy előnyt húzzunk valaminek az 
elvételéből, ami nem a miénk, hiszen ok nélkül senkinek sincs többje, mint ami megilleti. 
Vélekedése szerint a hasonló helyzeteket hasonlóan, a különböző helyzeteket különbözően 
kell kezelni annak megfelelően, ahogyan a különbség mutatkozik.3 

A keresztény gondolkodók az igazságosság forrását egyértelműen Istenben látták. Abban 
azonban már megoszlottak, hogy hol is keresendő az igazságos állam: míg a korai egyházatyák 
a földi, addig Szent Ágoston már az égi államot tartotta az igazságosság birodalmának.4 

A XX. század filozófusai már a jelenkor uralkodó felfogásához közelítettek elméleteikben. 
John Rawls például az arisztotelészi igazságosság-felfogásból indul ki, amikor megállapítja: az 
igazságosság méltányosság. Először az egyéni szabadság elvének teljesülése szükséges, s csak 
ezután vethető fel a társadalmi különbségek igazságosságának kérdése. Ha a méltányos 
egyenlőség megvalósul, az egyenlőtlenségek csak ekkor igazságosak.5 

Magyarországi viszonylatokban természetesen másképp fest a hátrányos 
megkülönböztetés történeti vonatkozása. A középkori rendi társadalom tagadása is hozzájárult a 
jelenség kibontakozásához, hiszen az ország lakóira rendi hovatartozásuk szerint más és más 
jogrend volt érvényben. ’Mindenkire ugyanaz’ jelszó alatt követelték a polgári forradalmak idején, 
hogy az egyenjogúság minden ember számára megvalósuljon. Az állam ne különböztessen 
emberek között sem az államhoz való viszonyukban, sem magánjogi státusukban. A polgári 
forradalmak megjelenésével azonban az egyenjogúság még nem vált teljessé, hiszen éppen 
ebben az időszakban kezdődött a hosszú politikai küzdelem a nemek közötti, vallásfelekezetek 
közötti stb. egyenjogúságért. A forradalmak „szabadság, egyenlőség, testvériség” jelszava nem 
számolt azzal, hogy az egyenlőség csak a szabadság rovására érvényesülhet és fordítva. „Az 
egyenjogúság eszméjében eredendően benne feszül a szabadság és egyenlőség közötti 
ellentmondás”.6 A fokozatosan, de lassan megvalósuló egyenjogúság nem szüntette meg a 
polgárok eltérő vagyoni helyzete által generált nagymértékű társadalmi egyenlőtlenséget, így az 
állam kénytelen volt a hátrányos helyzetű csoportokat különleges előnyökkel preferálni. Aktív, 
tevőleges intézkedéseket kellett foganatosítania az államnak, mert félő volt, hogy ezek nélkül 
az állampolgári alapjogok formálissá válnak. Így kapott szociális tartalmat a XIX. század utolsó 

                                                 
2 Balogh Zsolt: Az alkotmány magyarázata. KJK Kerszöv. Budapest, 2003., 635. o. 
3 Ez az ún. osztó igazságosság elmélete. In: Arisztotelész: Nikomakhoszi etika. Magyar Helikon Könyvkiadó, 1973. 
39. o. 
4 Kovács Krisztina: Az egyenlőség elvéből fakadó általános követelmények. In: Emberi jogok. Szerk.: Halmai Gábor és Tóth 
Gábor Attila, Osiris Kiadó. 2003. 383-388. o.  
5 John Rawls: Az igazságosság elmélete. Osiris Kiadó, 1997. 23. o. 
6 Sólyom László: A személyiségi jog elmélete. KJK, 1983., 111. o. 
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harmadától kezdve az egyenjogúság fogalma.7 A XX. század folyamán már különböző 
ideológiák foglaltak állást a kérdésben. Jelentősen eltért egymástól a polgári alkotmányosság és 
a szocialista ideológiák véleménye sok más mellett abban a tekintetben is, hogyan enyhítse a 
tulajdonhoz való jog talaján kialakuló társadalmi egyenlőtlenségeket. Míg az előbbi az eltérő 
vagyoni helyzetből származó esélyegyenlőtlenségek korrekciós mechanizmussal való 
megoldását, addig utóbbi a vagyoni különbségek eltörlését, a magántulajdon kisajátítását, az 
államosítást szorgalmazta.8 A történelemben végül a polgári gondolkodás nyert szélesebb teret, 
így ma már a világ meghatározó részén e felfogás alapján próbálják orvosolni az éppen 
felmerülő, diszkriminációval kapcsolatos problémákat.  

A hátrányos megkülönböztetés világjelentőségű történelmi példáinak egyike az amerikai 
kontinensen, a XIX. és XX. század során a feketékkel szembeni tanúsított faji diszkrimináció 
is. Még a Legfelső Bíróság 1857-es határozata is fenntartotta a diszkriminatív intézkedések 
jogszerűségét, mely a későbbiekben a faji elméletek térnyerésével mozgalmak sokaságát 
indította útjára, így például a világméretű ismertségre szert tevő Martin Luther King nevével 
fémjelzett polgári jogi mozgalmak is e körbe sorolhatók. Roosevelt gazdaságprogramja, a New 
Deal szociális intézkedései összességüket tekintve jelentős eredményt hoztak a 
négerkérdésben, mert emelték a feketék életszínvonalát, azonban ez is csak részleges 
megoldást kínált számukra. Kijelenthető, hogy a számos lehetőség ellenére a feketék hátrányos 
helyzetéből adódó problémákra még ezidáig sem sikerült hosszútávú, jelentős megoldást 
találni. Jelentős azok száma, akik a szociális és önigazgatási reform végrehajtását, valamint a 
helyi közéletbe való bekapcsolódás feladatait tartják a legsürgősebbnek az amerikai 
négerkérdés megoldásában.9 

Szintén jelentős példa a faji diszkriminációra a zsidóság történelmi üldöztetése, mely a 
hitleri Németország idejében érte el csúcsát, ekkor a német felsővezetés parancsára zsidók 
millióit ítélték kegyetlen halálra. Magyarországon is rengeteg diszkriminatív, a zsidókat 
korlátozó szabályozás született. Az első jelentős pozitív változás a zsidók életében a trianoni 
béke után következett be, azonban ekkor született meg Európa első zsidóellenes törvénye, a 
Numerus clausus.10 A „Zárt szám” törvény után megalkotott ún. első zsidótörvény létrehozásában 
már nagy szerepet játszottak a keresztény egyházak képviselői11,  majd 1939. május 4-én 
hatályba lépett a második zsidótörvény is. Ezt követte 1941-ben a harmadik, mely első 
ránézésre teljesen ártalmatlannak tűnt, azonban jelentősen korlátozta a zsidók jogait. Az 1944. 
október 15-én beköszöntő Szálasi-korszakkal pedig a magyar zsidóság számára a 
törvényességnek még a látszata is elveszett. Ezek az intézkedések az intolerancia legrosszabb 
példái közül valók, azonban a történelem folyamán számos alkalommal fordultak elő. 

A történeti áttekintés után a következő részben a legfőbb jogi dokumentumokról és 
jogvédő intézményekről lesz szó, melyek kisebb vagy nagyobb részben szerepet vállalnak a 
hátrányos megkülönböztetés visszaszorításában. 

                                                 
7 Ez az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölésére irányuló ’állami elszánás’ már magában foglalta az előnyös 
megkülönböztetés mozzanatát azok javára, akik hátrányos helyzetben voltak, így ezen intézkedéseket méltán 
nevezhetjük a ma már jól ismert (és sok tekintetben elismert) pozitív diszkrimináció intézményi előzményének. 
8 Sári János: Alapjogok. Alkotmánytan II., 2. átdolgozott kiadás., Osiris Kiadó, 2003.. 88. o. 
9 Nagyné Szegvári Katalin: Fejezetek az Amerikai Alkotmány történetéből. HVG., 2002. II. fejezet 
10 A „zárt szám” törvényt (XXV. törvénycikk) 1920. szeptember 22-én fogadta el az országgyűlés. A törvény 
kimondta, hogy a felsőoktatási intézmények bármelyikében 6%-ban kell korlátozni a zsidó hallgatók számarányát. E 
törvényt a külföld egyértelműen rosszallotta, a zsidóság vezetői azonban erre elutasítással válaszoltak. 
11 Raffay Sándor, az evangélikus egyház püspöke, Ravasz László református püspök. 
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3. Jogi dokumentumok 
 

A jogi dokumentumok szintjén az egyenlőség gondolata először a XVIII. században, az 
amerikai Függetlenségi Nyilatkozatban, később néhány tagállami alkotmányban és a francia 
forradalom emberi jogi deklarációjában is megjelent.12 Az Amerikai Egyesült Államok későbbi 
történetében a feketék és fehérek közötti különbségtételt tiltó, valamint a férfiak és nők 
közötti egyenlőségről rendelkező XIX. század végi, illetve XX. század eleji jognyilatkozatokat 
tekinthetjük mérföldkőnek a hátrányos megkülönböztetés háttérbe szorítása szempontjából. 

A második világháborút követően erősen jelentkeztek a diszkrimináció elleni törekvések. 
A háború borzalmai rávilágítottak az alapvető emberi jogok fontosságára, melynek keretében 
pozíciót nyert magának a hátrányos megkülönböztetés tilalma is. Az ENSZ alapokmánya több 
helyen13 utal „az emberi jogoknak és alapvető szabadságoknak mindenki részére, fajra, nemre, 
nyelvre vagy vallásra való tekintet nélkül történő általános tiszteletben tartására.”14 
 
3.1. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 
 

„Mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, színre, nemre, nyelvre, 
vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, 
születésre, vagy bármely más körülményre való tekintet nélkül hivatkozhat a jelen 
nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra.” – deklarálja a fent nevezett 
nyilatkozat 2. cikkének 1. pontjában, majd a 7. cikkében folytatja: „A törvény előtt mindenki 
egyenlő és minden megkülönböztetés nélkül joga van a törvény egyenlő védelméhez. 
Mindenkinek joga van egyenlő védelemhez a jelen nyilatkozatot sértő minden 
megkülönböztetéssel és minden ilyen megkülönböztetésre irányuló felbujtással szemben.”  

Az 1948. december 10-én az ENSZ közgyűlése által elfogadott nyilatkozat a Szovjetunó és 
a nyugati hatalmak éles vitájának közepette született meg, melynek során néhány állam 
tartózkodott a szavazásnál, mert a Szovjetunió javaslatainak többségét a végleges szöveg nem 
tartalmazta. Ilyen ország volt például a fehérek és a feketék közötti egyenlőséget tagadó Dél-
Afrika valamint a férfiak és a nők egyenjogúságát elutasító Szaúd-Arábia. 
 
3.2. A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 
 

A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának megfogalmazására a 
gyarmati rendszer teljes megszűnése idején került sor. Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 
XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott egyezségokmányt Magyarországon az 1976. 
évi 8. törvényerejű rendelet hirdette ki. 

Az egyezségokmány 2. cikk 1. pontja egy általános egyenlőségi szabályt tartalmaz, 
miszerint: „Az egyezségokmányban részes, valamennyi állam kötelezi magát, hogy tiszteletben 
tartja és biztosítja a területén tartózkodó és joghatósága alá tartozó minden személy számára az 
egyezségokmányban elismert jogokat, minden megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, 

                                                 
12 Így például az 1776-os virginai alkotmány 1. cikkében, az 1780-as massachusettsi alkotmány 1. cikkében, illetve a 
francia forradalom emberi jogi deklarációjának 1. és 6. cikkeiben ekképpen: „Az ember szabadnak és egyenlő jogúnak 
születik, és az is marad. A társadalmi különbségek alapja csak a közösség haszna lehet.” „A törvény akár védelmez, akár büntet, 
mindenkinek egyenlő mértékkel mérjen. A törvény előtt minden polgár egyenlő.” 
13 Így például a nemzetközi szervezet céljainak és elveinek felsorolásakor, valamint a nemzetközi szintű politikai, 
gazdasági és szociális együttműködés elérését segítendő feladatok meghatározásakor is. 
14 13. cikk 1. a) és 55. cikk c) pont. 
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nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, 
születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.” 

Az 26. cikk viszont tilt mindenfajta megkülönböztetést a törvény előtti egyenlőség joga 
gyakorlásának kapcsán, és egyben hatékony jogvédelmet kíván az egyes államoktól.15 
 
3.3.  Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 
 

Az Európa Tanács 1949. május 5-én aláírt alapszabálya 3. cikke szerint az aláíró  
tagállamok kötelezettsége az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása. Eme 
alapszabály folyományaként 1950 novemberében aláírták az Emberi jogok európai 
egyezményét, mely a tagállami megerősítéseket követően 1953 szeptemberében lépett hatályba.  

Az egyezmény 14. cikke nem állapít meg mércét arra nézve, hogy mit jelent az egyenlőtlen 
bánásmód, így annak kérdésében, hogy egy adott ügy kapcsán megsértette-e az állam a 
diszkriminációtilalmat, a konvenció minden döntési felelősséget a strasbourgi Emberi Jogok 
Európai Bíróságára hagy. A diszkriminációtilalmat deklaráló 14. cikk a következőképpen 
rendelkezik: „A jelen egyezményben foglalt jogok és szabadságok élvezetét minden 
megkülönböztetés, például nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti 
vagy társadalmi származás, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés szerinti 
vagy egyéb helyzet alapján történő megkülönböztetés nélkül kell biztosítani.” Világosan 
kitűnik a mondatból, hogy nem általában, csupán a konvencióba foglalt jogok tekintetében 
tiltja a diszkriminációt. Így tehát az egyezményben fel nem sorolt joghoz kapcsolódó 
megkülönböztetés nem minősül a 14. cikket sértőnek, ezért nem létezik ellene jogorvoslat.  

A 14. cikk hiányosságát pótolja az Emberi jogok európai egyezményéhez csatolt 12. 
jegyzőkönyv, melynek mérföldkövet jelentő 1. cikke így rendelkezik: „A jogszabályban 
meghatározott bármely jog élvezetét mindenfajta megkülönböztetés, például nem, faj, szín, 
nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, nemzeti 
kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés szerinti vagy egyéb helyzet alapján történő 
megkülönböztetés nélkül kell biztosítani.” Az 1. cikk az első szófordulattól eltekintve a 14. 
cikk szövegét változatlanul veszi át. A jogszabály fogalma az egyezmény esetjoga alapján 
magában foglalja a nemzeti jogot és az inkorporált nemzetközi jogot is, ezáltal a nemzeti 
jogrendszerek egészére kiterjedően tilalmazza a hátrányos megkülönböztetést és egyúttal 
lehetőséget nyújt a pozitív lépésekre is, így az egyezmény 14. cikke önállóan is hivatkozhatóvá 
válik. 
 
4. A legfontosabb alapjogvédő intézmények 
 
4.1. Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága (Committee) 
 

Az Emberi Jogi Bizottság feladata a világ államainak nagy részét összekötő 
egyezségokmány16 végrehajtásának ellenőrzése. A Committee évente háromszor ülésezik, és 
szervezetét 18 független szakember alkotja. A részes tagállamok kötelezettsége ötévenként 
jelentést készíteni az egyezségokmány végrehajtásáról, melynek vizsgálata során a Bizottság az 
egyéb forrásokból származó, alternatív információkra és nem kormányzati forrásokra is 

                                                 
15 Az egyezségokmány 26. cikke kimondja: „A törvény előtt minden személy egyenlő, és minden megkülönböztetés nélkül joga 
van egyenlő törvényes védelemre. Erre tekintettel a törvénynek minden megkülönböztetést tiltania kell és minden személy számára 
egyenlő és hatékony védelmet kell biztosítania bármilyen megkülönböztetés ellen, mint amilyen például a faj, szín, nem, nyelv, vallás, 
politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy más helyzet alapján történő 
megkülönböztetés.” 
16 Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (1966.) 
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támaszkodik. A Bizottság által elfogadott ajánlás érvényesülését az adott országban a 
következő jelentés kapcsán vizsgálják, de a Bizottság jogosult gyorsjelentés kérésére és az 
egyezségokmány helyes értelmezését biztosító kommentár kidolgozására is. 

Ha az egyezségokmányhoz fűzött első fakultatív jegyzőkönyvet a részes állam elfogadta, 
ezzel lehetőség nyílik az állammal szemben egyéni panasz, közlés bizottság elé terjesztésére 
is.17 

A bizottság diszkriminációnak tekinti az olyan faj, bőrszín, nem, nyelv, vallás, politikai 
vagy egyéb vélemény, nemzeti hovatartozás vagy társadalmi származás, tulajdon, születési vagy 
egyéb helyzet szerinti megkülönböztetést, kizárást, korlátozást, vagy előnyben részesítést, 
amelynek a célja vagy a hatása az, hogy a jogok és szabadságok egyenlő alapon történő 
elismerése, élvezete, gyakorlása csorbul vagy lehetetlenné válik. 

Nem tartja viszont egyezménysértőnek a bizottság a személyek közötti olyan 
megkülönbözetést, amelynek ésszerű oka van, objektív és az általa elérni kívánt cél 
törvényesnek minősíthető az egyezségokmány szerint. 
 
4.2. Az Emberi Jogok Európai Bírósága 
 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága sem tart minden megkülönböztetést 
diszkriminációnak, mert véleménye szerint bizonyos szituációban a személyek eltérő kezelése 
indokolt lehet. Így olyan helyzetekben, amikor a cél a társadalomban meglévő 
egyenlőtlenségek kiküszöbölése, illetve a valódi, tartalmi egyenlőség megteremtése. Az eltérő 
bánásmód oka egyszerűen a személyek eltérő helyzete. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága a strasbourgi joggyakorlat úgynevezett diszkriminációs 
alapügyeként ismert belga nyelvi ügy kapcsán vizsgálta először az egyezmény 14. cikkének 
alkalmazási feltételeit.18 A bíróság egyezménysértőnek találta a belga nyelvi törvény által 
alkalmazott megkülönböztetést, nem volt ugyanis ésszerű indoka az egyes flamand területen 
élő francia nyelvű gyermekek oktatáshoz való joga kapcsán az anyanyelv szerinti 
különbségtételnek. Ezen ügy kapcsán alakította ki a bíróság ésszerűségi tesztjét, amit Dijk és 
Van Hoof nyomán Kardos Gábor „indokolhatósági próbának” nevez. E szerint „az egyenlő 
bánásmód sérelmét jelenti, ha a személyek valamely állami szerv általi eltérő kezelése objektíve 
nem indokolható”.19 Objektív alapokon nyugszik a megkülönböztetés, amennyiben ésszerű, 
törvényes célt szolgál, alkalmas e cél elérésére, és az alkalmazott eszköz20 arányban áll az elérni 
kívánt törvényes céllal. 
 
4.3. Az Európai Bíróság 
 

A luxemburgi székhelyű bíróság által diszkriminációs ügyekben vizsgált két legfontosabb 
kérdés, hogy igazolható-e a helyzetek összehasonlítása, valamint hogy indokolható-e az 
alkalmazott megkülönböztetés. A bírák szerint a helyzeteknek nem kell minden szempontra 
kiterjedően megegyezniük egymással, elégséges, ha összehasonlíthatók egymással. Az 

                                                 
17 Ennek azonban feltétele, hogy a panaszt a sértettnek vagy közvetlen hozzátartozójának kell előterjeszteni, a belső 
jog által adta lehetőségeket hatékony, rendes jogorvoslati eszközökkel ki kell meríteni, s az egyezségokmányba 
foglalt valamely jog megsértésére kell hivatkozni. 
18 Az ügy alapja több száz, Belgiumból érkező szülői panasz volt, amely sérelmezte, hogy némely gyermek számára 
a francia nyelvű képzés nem hozzáférhető. A belga nyelvi törvény a francia nyelvi körzetekben élő flamand nyelvű 
gyermekek részére lehetővé tette a flamand nyelvű iskolák látogatását, ugyanakkor a flamand nyelvi körzetekben élő 
francia gyermekek részére nem biztosította ezt a jogot. 
19 Kovács Krisztina: Az alapjogvédő intézmények gyakorlata. In: Emberi jogok. Szerk.: Halmai Gábor és Tóth Gábor 
Attila, Osiris Kiadó, 2003. 386. o.  
20 Ilyen eszköz a személyek közötti megkülönböztetés. 



Mike Gyula: A hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése… 

243                                       Optimi nostri 2007. 

alkalmazott megkülönböztetés pedig objektív mérlegelést követően tűnhet indokoltnak, de 
csak amennyiben ésszerű okokkal magyarázható. Az Európai Bíróság egyik precedens jellegű 
ügye volt a Kreil-ügy, amelyben az Európai Bíróság diszkriminatívnak tartotta azt a német 
szabályt, amely a hadseregben a nők számára kizárólag az egészségügyi és zenei pályát tette 
elérhetővé, a fegyveres szolgálatot nem. Ugyanakkor a luxemburgi bíróság a Kalanke-ügyben 
vizsgálta először, hogy a derogáció alapján megengedhető-e a pozitív diszkrimináció 
esetkörébe tartozó kvótarendszer alkalmazása. A bíróság az egyenlő bánásmód elvébe 
ütközőnek találta azt a brémai szabályt, amely alapján a közigazgatási posztokra, illetve a 
magasabb beosztásra pályázók közül a női pályázókat kellett előnyben részesíteni mindaddig, 
amíg az adott munkakörben, illetve fizetési kategóriában a nők aránya legalább az 50%-ot el 
nem érte. 

A  történeti áttekintés és a nemzetközi dokumentumok, intézmények ismertetése után a 
következőkben a diszkrimináció megnyilvánulási formáit és az Alkotmánybíróság tesztjét 
ismertetem. 
 
5.  A hátrányos megkülönböztetés megnyilvánulási formái, modelljei; az 
Alkotmánybíróság gyakorlata, tesztje 
 

„Egy hivatás nagysága elsősorban talán  
abban van, hogy egyesíti az embereket: 

csak egyetlen igazi fényűzés van: 
az emberi kapcsolatoké.” 

Antoine de Saint-Exupery 
 

5.1. A diszkrimináció megjelenési formái 
 
5.1.1. Közvetlen diszkrimináció 
 

Amennyiben valakivel vallása, személyes vagy politikai meggyőződése, faji hovatartozása, 
neme, nemzetisége, családi állapota stb. alapján kedvezőtlenebbül bánnak, mint a hasonló 
helyzetben lévő más személyekkel, közvetlen diszkrimináció megvalósulásáról beszélünk.21 
Például ha valakit neme miatt nem alkalmaznak bizonyos munkakörökben. 
 
5.1.2. Közvetett diszkrimináció 
 

Közvetett a diszkrimináció, ha valakivel szemben ugyanazokat a feltételeket alkalmazzák, 
de egy adott csoport nyilvánvalóan kisebb számban képes azoknak megfelelni, a diszkrimináló 
pedig nem képes legitim módon indokolni a feltételek használatát, és ezzel hátrányt okoz.22 
Tehát amennyiben egyes rendelkezések végrehajtásánál kiderül, hogy bár a felszínen 
semlegesnek mutatkoznak, egy jól azonosítható csoporthoz tartozó személyek többségben 
vannak azok között, akiknek az egyébként semleges jogszabály vagy intézkedés hátrányt 

                                                 
21  Kovács Krisztina: Az egyenlőség elvéből fakadó általános követelmények. In: Emberi jogok. Szerk.: Halmai Gábor és 
Tóth Gábor Attila, Osiris Kiadó, 2003. 375-387. o. 
22 Az Európai Unió 2000. június 29-i 2000/43/EK irányelvében foglalt, kivételekről is rendelkező közvetett 
diszkriminációfogalom: „Közvetett megkülönböztetés áll fenn, ha egy látszólag semleges rendelkezés, feltétel vagy gyakorlat az egy 
faji vagy etnikai származású személyeket más személyekhez képest különösen hátrányosan érint, kivéve, ha ez a rendelkezés, feltétel 
vagy gyakorlat jogszerű céllal, objektív módon igazolható, továbbá e cél megvalósításának eszközei megfelelőek és szükségesek.” 
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okoz.23 Ugyanez jelenik meg a nemzetközi jogban is, ha a megkülönböztetés egy látszólag 
semleges ismérv alkalmazásán nyugszik, azonban ez hatását tekintve olyan, mintha az 
állampolgárság kritériumára épülne a differenciálás.24 
 
5.1.3. Viktimizáció (gyötrelemokozás) 
 

A diszkrimináció harmadik típusa olyan hátrányokozás, amely a megkülönböztetés miatt 
fellépő, eljárást indító, illetve arról információt szolgáltató személlyel szemben történik.25 Ez a 
típus úgy védhető ki, ha jogszabály érvénytelennek nyilvánítja például a munkaviszony 
megszüntetését abban az esetben, ha a munkáltató azon az alapon szünteti meg a 
munkaviszonyt a munkavállalóval, hogy a munkavállaló diszkriminatív eljárásra, bánásmódra 
hivatkozik. Ezzel elkerülhetővé válik, hogy a panaszra vagy az egyenlő bánásmód elvének 
betartása érdekében indított eljárásra adott válaszként a kezdeményezőnek számára hátrányos 
következményektől kelljen tartania.26 
 
5.2. Az Alkotmánybíróság tesztje, a felállított mérce 
 

Az egyenlő kezelés foganatosítására az Alkotmánybíróság már korán részletes tesztet 
dolgozott ki. Abban az időben kellett állást foglalnia egyes ügyekben, amikor a főszabály még 
nem tisztázódott. A 21/1990. (X. 4.) AB határozatban a megkülönböztetés 
alkotmányosságához például annak bizonyítását követelte meg az AB, hogy a diszkrimináció 
következtében a kártalanítás össztársadalmi eredménye kedvezőbb legyen, mint az egyenlő 
kezelés esetében. Ennek a tulajdonuk visszaszerzésére jogosult földtulajdonosok és a többi 
tulajdonos közötti megkülönböztetés szempontjából volt meghatározó jelentősége. Az AB itt 
még egy részletes egyenlő elbánási tesztet alkalmazott. Az Alkotmánybíróság végül a 
továbbiakban nem követte ezt a bonyolult gondolatmenetet, ugyanakkor hamarabb adott elvi 
alapvetést, mint technikai mércét. Fordulat következett, amikor az AB a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmát az eredményről átállította az eljárásra: „A jognak mindenkit 
egyenlőként kell kezelnie”. „Azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok 
azonos mértékű figyelembevételével kell a jogosultságok és a kedvezmények elosztásának 
szempontjait meghatározni.” Nem alkotmányellenes a megkülönböztetés, ha valamely 
társadalmi cél vagy alkotmányos jog csakis ezen az áron érvényesíthető – de az egyenlő 
méltóság és az egyéni alapjogok ekkor is a megkülönböztetés határát képezik.27 Ez lett az 
Alkotmánybíróság eljárásának alapformulája. Ehhez később csatlakozott az egyenlőség 
voltaképpeni alapszabálya, mely szerint egyenlőt egyenlőként, egyenlőtlent egyenlőtlenként kell 
a jognak kezelnie. Ezzel kapcsolatban az AB egyik szabálya az úgynevezett viszonyítási alap 
volt, mely rögzítette, hogy az egyenlőségnek azonos szabályozási koncepción belül, a tényállás 
lényeges elemére nézve kell fennállnia.28 A másik szabály egy látszólagos tartalmi 
alkotmányossági mérce volt: a megkülönböztetés akkor nem alkotmányellenes, ha „kellő súlyú 

                                                 
23 Jó példa a közvetett diszkriminációra az az eset, amikor bizonyos testmagasságot írnak elő valamely munkahelyi 
poszt betöltésére, hátrányos helyzetbe hozva ezzel elsősorban a női, de az alacsonyabb férfijelentkezőket is. 
(Belgiumban megtörtént eset.) 
24 Király Miklós: A diszkrimináció tilalma az Európai Bíróság joggyakorlatában. Akadémiai Kiadó. Első magyar nyelvű 
kiadás. Budapest, 1998. 113-121. o. 
25 Gyakori az előfordulása munkaadó és munkavállaló munkajogi jogviszonyából fakadó, a munkavállalóval 
szembeni hátrányos megkülönböztetés esetén.  
26 Kovács Krisztina: Az egyenlőség elvéből fakadó általános követelmények. In: Emberi jogok. Szerk.: Halmai Gábor és 
Tóth Gábor Attila, Budapest, 2003. Osiris Kiadó. 388. o. 
27 9/1990. (IV. 25.) AB határozat. 
28 Ebből fejlődött ki később a homogén csoport formulája. 
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indoka van.29 A teszt fennmaradó része az lett, hogy a szabályozási koncepció lényeges 
tényállási elemeit tekintve követelmény az azonos kezelés. 

Az Alkotmánybíróság a 61/1992. (XI. 20.) AB határozatban megállapította, hogy az 
Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében foglalt tilalom nemcsak emberi, illetve alapvető 
állampolgári jogokra irányadó, hanem e tilalom – amennyiben a különbségtétel sérti az emberi 
méltósághoz való jogot – kiterjed az egész jogrendszerre, azaz túlmegy az alkotmányi 
szövegben szereplő „emberi és állampolgári jogokon” és a többi jogot is felöleli. A fentiekből 
kialakult gyakorlatot egy 1994-es AB határozat konszolidálta, mely kifejtette: a nem 
alapjogokra vonatkozó megkülönböztetés alkotmányellenes, ha nincs ésszerű indoka, vagyis, 
ha önkényes. Úgy tűnhet, hogy az Alkotmánybíróság más mércét használ az alapjogok és más 
mércét a nem alapjogok tekintetében. Megállapíthatjuk azonban, hogy az AB gyakorlatát 
vizsgálva nem mutatkozik lényeges eltérés a mércék szigorúságában alapjogok és nem 
alapjogok viszonylatában. Az Alkotmánybíróság esetről esetre mérlegeli, hogy a diszkrimináció 
alkotmányellenes-e. Az eseti mérlegelés nem kifogásolható a diszkriminációtilalom területén 
abban az esetben, ha végső mércének megtalálható az önkényesség. Az alkotmányos kereteken 
belül ugyanis a jogalkotó a legkülönbözőbb szempontok szerint különböztethet. A 
demokratikus törvényhozó feladata a közérdek meghatározása, az Alkotmánybíróság feladata 
csak a közérdekre hivatkozás indokolt voltára korlátozni az alkotmányossági vizsgálatot, így az 
Alkotmánybíróság csak akkor állapít meg alkotmányellenességet, ha a megkülönböztetés 
önkényes.  
 
5.3. Az Alkotmánybíróság diszkriminációs ügyekben megnyilvánuló gyakorlata 
 

 Az Alkotmánybíróság ma már több, mint tízéves gyakorlatát áttekintve egyértelműen 
megállapítható, hogy a testület a legtöbb esetben az Alkotmányban meghatározott absztrakt 
utólagos normakontroll hatáskörében járt el. E hatáskörben elbírált indítványok többsége a 
70/A. §, azaz az úgynevezett diszkriminációtilalom sérelmének megállapítására irányult. Ennek 
valószínűleg az lehet az egyik oka, hogy a szocializmus egyenlőségideológiája tovább él az 
emberekben, másrészről a jogról való laikus közgondolkodás számára nyilvánvalóan az 
egyenlőség a legkönnyebben felfogható és átélhető alapelv. A valamiben hiányt szenvedő 
polgárok alkotmányellenesnek tartják azt, hogy léteznek különbségek. Az Alkotmány 70/A. § 
értelmezésének meghatározó, precedens jellegű határozatai 1990-ben és 1992-ben születtek. 

Az Alkotmánybíróság már a kezdetektől differenciáltan kezelte a diszkriminációtilalmat. A 
megkülönböztetés értékelését átfordította a megkülönböztetés eredményéről annak 
módszerére: „a megkülönböztetés tilalma arra vonatkozik, hogy a jognak mindenkit 
egyenlőként (egyenlő méltóságú személyként) kell kezelnie, azaz az emberi méltóság alapjogán 
nem eshet csorba, azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos 
mértékű figyelembevételével kell a jogosultságok és kedvezmények elosztásának szempontjait 
meghatározni”.30  

Az Alkotmány 70/A. § által rögzített hátrányos megkülönböztetés tilalma az 
Alkotmánybíróság gyakorlatában áthatja az egész jogrendszert. Az Alkotmánybíróság ennek az 
alapelvnek az érvényesülését vizsgálja az alapjogok szintjén – a „szükségesség-arányosság” 
mércéjét alkalmazva – és meghatározott alkotmányjogi összefüggésében, egyéb alanyi jogi 
(nem alapjogi) szinten az „ésszerűségi” mércét alkalmazva.31 Az Alkotmánybíróság gyakorlata 
nem kínál sem kimagasló, sem kirívó eseteket. Az alapvetés bizonyos részei megmaradtak 
sikeres formulaként, s meghatározták az Alkotmánybíróság diszkriminációra vonatkozó 
                                                 
29 21/1990. (X. 4.) AB határozat. 
30 9/1990. (IV. 25.) AB határozat. 
31 Az értelmezett alkotmány. Szerk.: Holló András – Balogh Zsolt. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 2000. 37. o. 
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ítélkezését, azonban az is megállapítható, hogy az Alkotmánybíróság gyakran minősítette a 
megkülönböztetést pozitív diszkriminációnak.  

Az egyenlő méltóságú személyként való kezelés ismérvét bevezető határozatban32 a 
kérelmező fél magára nézve hátrányos megkülönböztetésnek tartotta a többgyermekesek 
adókedvezményét. Az AB úgy ítélte meg, hogy a törvény nem tartalmaz olyan rendelkezést, 
amely az alaptörvény 70/A. § (1) bekezdésébe ütköző módon különböztetne az adózó szülők 
között. 

Összegzésként megállapítható, hogy a jogegyenlőségi tétel mércéjétől eltekintve az 
Alkotmánybíróság nagyon fontos egyenlőségi kérdéseket tisztázott. Olyan fontos alapjogok 
tekintetében szerzett érvényt az AB a diszkriminációtilalomnak, mint például a 
vallásszabadság, ahol többek között a történelmi egyházak egyenlőségét biztosította. Az 
Alkotmánybíróság ítélkezése egységbe foglalta és foglalja az általános jogegyenlőségi szabályt 
azokkal a rendelkezésekkel, melyekben az alaptörvény a hátrányos megkülönböztetés tilalmát 
külön is megfogalmazza, mint például a férfiak és a nők egyenjogúsága, az egyenlő munkáért 
egyenlő bér elve valamint a törvény előtti egyenlőség. 
 
6. A hátrányos megkülönböztetés főbb speciális esetei, különös tekintettel a 
nemek közötti diszkriminációra 
 

„Ha az embert olyannak vesszük, mint amilyen,  
tulajdonképpen rosszabbá tesszük.  

De ha olyannak vesszük, mint amilyennek lennie kellene,  
akkor azzá tesszük őt, amivé lehetne.” 

 Johann Wolfgang Goethe 
 
6.1. A hátrányos megkülönböztetés főbb speciális eseteinek rövid jellemzése 
 

A következőkben a diszkrimináció legfőbb speciális eseteiről írok, melyeket hely 
hiányában röviden, a lényeges szempontokra rávilágítva jellemzek néhány gondolatban.  

Az egyenjogúság fogalmának részét képező diszkrimináció-tilalomnak két különösen 
érzékeny területe van: az egyik a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés, a 
másik a faji alapú diszkrimináció, valamint ennek tilalma. Az ENSZ már 1965. december 21-én 
megalkotta a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló 
nemzetközi egyezményt. Az egyezmény alapgondolata az, hogy minden olyan 
felsőbbrendűségi elv, amely a faji megkülönböztetésen alapul, „tudományos szempontból 
hamis, erkölcsi szempontból elítélendő, társadalmi szempontból igazságtalan és veszélyes”33, 
valamint, hogy e típusú diszkriminációnak sehol és semmilyen fajta igazolása nem lehetséges. 
Az Amszterdami Szerződés által a Római Szerződésbe került 13. cikk felhatalmazása alapján 
született irányelv34 meghatározza a faji diszkrimináció fogalmát. Az Emberi Jogok Európai 
Bíróságán a faji diszkriminációt sérelmező ügyek a menedékjogot kérők, valamint a 
tartózkodási engedélyért folyamodók panaszai képezik, de helyt kapnak a romákat ért 
bántalmazásról szóló beadványok is, melyek elbírálásánál a bíróság csak abban az esetben 
állapítja meg a 14. cikk sérelmét, ha „ésszerű kétséget kizáró bizonyíték” igazolja a 
diszkrimináció megtörténtét. A Magyar Köztársaság Alkotmányának 70/A. § (1) bekezdése 
tiltja a faj, szín, nemzeti származás alapján történő hátrányos megkülönböztetést, melyek 

                                                 
32 9/1990. (IV. 29.) AB határozat. 
33 Balogh Zsolt: Az Alkotmány magyarázata. KJK-Kerszöv, 2003. 42. o. 
34 2000/43/EK irányelv.  
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tipikus magyarországi színhelye a magánvállalkozások. A faji megkülönböztetésre jó hazai 
példa a Góman-ügy vagy a patvarci-ügy is. 

A tipikus diszkriminációs formák közül fontos kiemelni a vallásgyakorlás szerinti hátrányos 
megkülönböztetés tilalmát. Az Alkotmány 60.§ (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaságban 
mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára. A (2) bekezdés 
alapján ez a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés szabad 
megválasztását vagy elfogadását, és azt a szabadságot, hogy vallását és meggyőződését 
mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon akár egyénileg, 
akár másokkal együttesen nyilvánosan vagy magánkörben kinyilváníthassa vagy kinyilvánítását 
mellőzze, gyakorolhassa vagy taníthassa. Éppen ezért minden olyan cselekmény, mely valamely 
egyénnek vagy csoportnak a vallásgyakorlását tiltja vagy korlátozza, alkotmányellenes.  

Ugyancsak a jelenkor problémája az életkor szerinti hátrányos megkülönböztetés, melynek 
alkotmányos összefüggéseivel az Alkotmánybíróság is már több ízben megállapította, hogy a 
törvényhozónak jogában áll meghatározott foglalkozások gyakorlását, illetőleg tisztségek, 
beosztások betöltését életkori feltételekhez kötni, vagyis szükséges alsó és lehetséges felső 
életkort előírni. Nem jelentenek diszkriminációt az olyan meghatározott munkakörök, 
beosztások, funkciók betöltésével kapcsolatos életkori korlátozások, melyek nem önkényesek. 
Így az Alkotmánybíróság szerint az életkori feltételek, ha azok az adott kategóriába tartozó 
minden személyre egyformán vonatkoznak és nem önkényesek, nem sértik az Alkotmány 
70/A. §-át.35 

A nemek közötti hátrányos megkülönböztetés tilalma hagyományosan a nők és férfiak 
terére szóló különbségtétel megszüntetésének követelményét foglalja magában. Miközben 
ennek a megközelítésnek a jelentősége nem csökken, egyre inkább utat tör magának a nemi 
irányultság szerinti megkülönböztetés tiltásának érvényre juttatása. Fontos azonban leszögezni, 
hogy a nemek közötti diszkrimináció nem szinoním fogalom a szexuális irányultság szerinti 
diszkriminációval, hiszen míg az egyik pusztán biológiai tényezők alapján különbözteti meg 
valamelyik nemhez tartozó egyént, addig a másik szociális, társadalmi, és genetikai 
determinánsok következtében egyes emberekben a vele azonos nemhez tartozókhoz való 
vonzalom kialakulása miatt diszkriminál. Az e téren még bizonytalankodó amerikai Legfelső 
Bírósággal ellentétben az európai szabályozás sokkal előrehaladottabb. Az Emberi Jogok 
Európai Egyezménye bár 14. cikkében példálózó jelleggel felsorolja a diszkriminációs okokat, 
a panaszosnak meg kell azonban jelölnie valamely rendelkezést (többnyire a magánélet 
szabadságát biztosító 8. cikk), mellyel kapcsolatban egyezménysértőnek ítéli a vele szemben 
alkalmazott eljárást. A Magyar Köztársaság Alkotmánya is tiltja a szexuális irányultság szerinti 
hátrányos megkülönböztetést. Az Alkotmánybíróság a 20/1999. (VI. 25.) számú határozatában 
megállapította, hogy a szexuális irányultság alapján történő különbségtétel az alkotmány 70/A. 
§ (1) bekezdése alapján egyéb helyzet szerinti megkülönböztetésnek minősül, így a 
homoszexuálisok csoportja egy megítélés alá kell, hogy essen a heteroszexuálisok csoportjával. 
Az első lépést az AB tette meg, amikor a 14/1995. (III. 13.) AB határozatban jogilag 
védendőnek ismerte el az azonos neműek párkapcsolatát. 

Az Alkotmány 9. §-a a tulajdonformák megkülönböztetésének lehetőségét zárja ki. A  
nemek közötti diszkriminációt is tiltó 70/A. § mellett pedig az Alkotmány 66. §-a is tilalmazza 
a férfiak és a nők megkülönböztetését, mikor kimondja, hogy a Magyar Köztársaság biztosítja 
a férfiak és a nők egyenjogúságát minden polgári és politikai, valamint gazdasági, szociális és 
kulturális jog tekintetében. A 66. § és a 70/A. § egymáshoz való viszonya szubszidiárius. Az 
alkotmánybírósági határozatokból kitűnik, hogy a gyakorlatban nemek közötti diszkrimináció 

                                                 
35 Ezen az alapon megalapozatlannak ítélte az AB azt az indítványt, mely az alkotmánybírói funkciónak a 70. életév 
betöltésével való megszűnésében alkotmányellenes rendelkezést látott. (1596/B/1990. AB határozat.) 
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esetén elegendő a 70/A. § indítványban történő meghivatkozása az eljárás megindításához. A 
70/A. § Alkotmánybíróság általi értelmezéséhez segítséget nyújtott a 66. §, mely ezáltal 
hozzájárult a 70/A. § által megfogalmazott nemek közötti diszkriminációtilalom mai 
tartalmának kialakulásához. 

Megemlítendő még, hogy a 70/A. § (1) bekezdésének ’egyéb helyzet’ fordulata nem zárja le a 
tételesen felsorolt okok sorát, hiszen nyitva hagyja a kaput az Alkotmánybíróságnak a 
különböző tényezők jövőbeni diszkriminációs okká nyilvánításhoz, s  ezáltal biztosítja a jogi 
védelmet a folytonosan változó világ új kihívásaival szemben. 

A főbb megkülönböztetési fajták rövid ismertetése után most rátérek a nemi 
diszkrimináció vonásainak bemutatására. 

 
6.2. Diszkrimináció nemek szerint, avagy férfiak előnyben? 
 

„Ha majd egy ostoba nő is kerülhet olyan 
 jó állásba, mint egy ostoba férfi, akkor 

 beszélhetünk teljes egyenjogúságról.” 
Hildegard Hamm Brücher 

 
A nemek közötti megkülönböztetésre szinte minden történelmi korból kaphatunk példát, 

hiszen jelen volt a görög városállamokban éppúgy, mint az amerikai függetlenségi háború utáni 
Amerikában vagy éppen a XX. századi Európában. A következőkben a nemi diszkrimináció 
kérdéskörét bontom ki. 

A XX. század egyik legmeghatározóbb eseménye talán az úgynevezett Suffragette36 
mozgalom volt, mely Európa első jelentős nőemancipációs törekvéseit testesítette meg. 
Kiemelendő Emmeline Pankhurst, a nők egyenjogúságáért harcoló mozgalom vezetője, aki 
1903-ban a nők választójogáért küzdő egyesület, a "Woman's Social and Political Union" (Nők 
Politikai és Társadalmi Szövetsége) társalapítója is volt.  

A nőmozgalom szervezett harca a férfiak uralta világban a politikai, szociális és kulturális 
egyenjogúságért 1913-ban érte el csúcspontját Angliában. Az akkori vezetés és politika nem 
nézte jószemmel a nők által megfogalmazott követeléseket, így a választójog általánosságának 
elismerésére például Európa nagy részén lényegében csak az első világháború befejezését 
követően került sor. 

Az idő előrehaladtával egyre több írásbeli dokumentum, alkotmány, egyezmény, 
deklaráció, szerződés keletkezett, melyek a demokratikus alapértékek között említve mind-
mind kimondják a nemek közötti egyenlőség fontosságát, s próbálják elősegíteni annak 
megvalósulását. Ezek közül a jelentősebbeket ismertetem az alábbiakban. 
 
6.2.1. Az ENSZ egyezményei 
 

Mindkét jelentős, 1966-ban elfogadott ENSZ-egyezmény37 3. cikke megköveteli a részes 
államoktól a férfiak és a nők egyenjogúságának a biztosítását.38 Az ENSZ Emberi Jogi 
Bizottság e szakaszokat értelmezve jár el a hozzá érkező panaszok elbírálása során.  

                                                 
36 Francia-angol eredetű szó, jelentése: politikai egyenjogúságért, elsősorban választójogért harcoló nő (főként 
Angliában a XIX.-XX. század fordulóján.) Idegen szavak és kifejezések szótára. Szerk.: Bakos Ferenc. Akadémiai 
Kiadó, 1974. 547. o. 
37 Az 1966-ban megszületett Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya valamint a Gazdasági, 
Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya. 
38 „Az egyezségokmányban részes államok kötelezik magukat, hogy az egyezségokmányban meghatározott valamennyi polgári és 
politikai jog tekintetében biztosítják a férfiak és nők egyenjogúságát.”, valamint „Az egyezségokmányban részes államok kötelezik 
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A nemek közötti diszkrimináció területén született legfontosabb speciális nemzetközi 
dokumentum azonban a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának 
kiküszöböléséről szóló egyezmény (a továbbiakban: CEDAW/ Egyezmény), melyet a 
következőkben ismertetek. 
 
6.2.1.1.  A CEDAW39  Egyezmény létrejöttének története és körülményei 
 

Nemzetközi szinten a nők jogaival a XX. század elején kezdtek el foglalkozni, bár az 
ekkor megszülető dokumentumok40 kizárólag a nők védelmére koncentráltak, s nem is 
próbálták megteremteni a nők esélyegyenlőségének jogi hátterét. A nők és a férfiak 
egyenjogúságának alapelvét elsőként az ENSZ alapokmánya fogalmazta meg, majd 1946-ban 
létrejött a Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottság, mely 1976-ra egy kötelező érvényű 
nemzetközi dokumentum tervezetét készítette el. Az ENSZ közgyűlése végül 1979. december 
18-án New Yorkban 130 szavazattal, 10 tartózkodás mellett elfogadta az egyezményt. A 
CEDAW-t a koppenhágai konferencián 1980. július 17-én 64 állam írta alá, de csak kettő 
ratifikálta.  

Az Egyezmény olyan társadalompolitikát ír elő a részes államoknak, amelynek célja a nők 
elleni előítéletek és viselkedési formák megváltoztatása, ezenkívül a gazdasági, társadalmi és 
politikai élet minden területén megköveteli az azonos feltételek biztosítását.  

A domumentum 1981. szeptember 3-án lépett hatályba, Magyarország 1980. december 22-
én írta alá és az 1982. évi 10. törvényerejű rendelettel hirdette ki, az egyéni panaszos eljárást 
biztosító kiegészítő jegyzőkönyv pedig az Országgyűlés által megalkotott törvény41 által 2001-
ben vált a jogrendszer részévé. 
 
6.2.1.2.  Az Egyezmény fő rendelkezései 
 

A preambulum utal a nők jogaival kapcsolatban már korábban elfogadott 
dokumentumokra, valamint jelzi, hogy az egyezmény céljai között szerepel a nők és a férfiak 
közötti teljes egyenlőség elérése érdekében a nemi szerepek, illetve a szociális és kulturális 
magatartásformák megváltoztatása. Az 1. cikk megfogalmazza a nőkkel szembeni 
diszkrimináció fogalmát. Eszerint ilyennek tekinthető a nemi hovatartozás miatti minden olyan 
megkülönböztetés, kizárás vagy korlátozás, amelynek az a hatása vagy célja, hogy csorbítsa 
vagy megsemmisítse a politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális, polgári vagy bármely más 
területen fennálló emberi jogoknak és alapvető szabadságoknak elismerését és megvalósítását a 
férfiak és a nők közötti egyenlőség alapján, nők által való gyakorlását függetlenül családi 
állapotuktól”. A 2. cikk szerint a részes államok megállapodnak, hogy olyan politikát 
folytatnak, amely kiküszöböli a nőkkel szembeni megkülönböztetést, majd ezt követően az 
egyezmény az 5. cikktől egészen a 16. cikkig e kötelességeket részletezi.42 Az egyezmény 

                                                                                                                                        
magukat arra, hogy az egyezségokmányban meghatározott gazdasági, szociális és kulturális jogok gyakorlását a férfiak és a nők 
számára az egyenjogúság alapján biztosítják.” 
39 A nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló egyezmény angol nyelvű, a 
szavak kezdőbetűiből összetett (mozaikszó) megjelölése. 
40 Ilyenek volt például az 1902-es Hágai Egyezmények, valamint az 1904-ben és 1910-ben prostitúció elleni harc 
céljából elfogadott egyezmények. 
41 A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló, 1979. december 18-
án New Yorkban elfogadott egyezmény kiegészítő jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 2001. évi LX. törvény. 
42 Így például, hogy kötelesek biztosítani a nők részére is a törvény előtti egyenlőséget, az azonos jogképességet, 
jogot az állampolgárságra vagy az oktatásra. Figyelemre méltó az egyezmény 4. cikke is, mely „a férfiak és nők közötti 
tényleges egyenlőség elérésének meggyorsítása érdekében hozott átmeneti intézkedéseket” kiveszi a diszkrimináció tilalma alól, 
vagyis lehetőséget nyújt a pozitív diszkriminációra. 
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cikkeihez nagyon sok fenntartás is járult a részes államok részéről, ilyen például a 28. cikk 2. 
pontja vagy a 116. cikk, melyekkel való egyet nem értésük miatt több ország fenntartását 
fejezte ki.43 Fontos kiemelni, hogy – egyesek szerint az egyezmény innovatív jellege miatt – az 
USA a mai napig nem csatlakozott az egyezményhez, jóllehet néhányszor nagyon közel volt e 
döntéshez.44 
 
6.2.1.3.  A Nőkkel Szembeni Hátrányos Megkülönböztetés Kiküszöbölésével 
Foglalkozó Bizottság 
 

Az Egyezmény 17. cikke értelmében az Egyezmény végrehajtásában bekövetkező haladás 
figyelemmel kísérésének céljából szükséges volt megalakítani a bizottságot, melynek kezdetben 
csak 18, később 23 tagja volt. Az első ülésre 1982. áprilisában került sor. A kezdetekben 
hazánkat a Nőkkel Szembeni Hátrányos Megkülönböztetés Kiküszöbölésével Foglalkozó 
Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) munkájában Lamm Vanda képviselte, aki 1982 és 1984 
között az első bizottsági tagok között vett részt. Jelenleg Morvai Krisztina tölti be e tisztséget. 
A testület összetételével kapcsolatban érdekesség, hogy abban csak két férfitagot találunk, ők is 
a nőpolitika terén hosszú múltra visszatekintő Svédország küldöttei; valamint a tagok között 
már nem a jogászok dominálnak, a szakmai háttér így rendkívül heterogén. 

A 20. cikk értelmében a Bizottság rendes körülmények között évenként ülésezik két hétnél 
nem hosszabb időtartamra, azonban a Közgyűlés 1996-ban az ülésszakok növeléséről döntött 
a részes államok ugrásszerű növekedése miatt. A Bizottság legfontosabb feladata a részes 
államok által benyújtott kormányjelentések megtárgyalása. Az Egyezmény 21. cikke szerint a 
bizottság a részes államoktól kapott jelentések és információk megvizsgálására alapozott 
javaslatokat, valamint általános ajánlásokat terjeszthet elő. Az ajánlások kötelező jogi érvénnyel 
nem rendelkeznek, így a részes államok nem kötelesek azokat figyelembe venni. Az 
ajánlásokkal a Bizottság egyik deklarált célja az, hogy kiterjesztő módon értelmezze az 
egyezmény fontos szakaszait, és ezáltal befolyásolja a kormányok politikáját. Az egyezményhez 
fűzött kiegészítő jegyzőkönyv alapján, a hazai jogorvoslati lehetőségek kimerítését követően 
egyéni vagy csoportos panasszal („közléssel”) lehetséges még a bizottsághoz fordulás.45 

A Bizottságnak nincs túl szoros kapcsolata a többi emberi jogi szakértői testülettel, nem 
alakított ki intézményesített kapcsolatot az Emberi Jogok Bizottságával sem, ez részben a 
CEDAW székhelyével magyarázható; azonban az utóbbi években egyre szorosabb a 
kapcsolata a civil társadalommal, a nem kormányzati szervekkel. 
 
6.2.1.4.  A CEDAW Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyve 
 

Az egyezményhez kapcsolódó panaszmechanizmus létrehozásának gondolata először az 
1990-es évek elején merült fel. Egy fakultatív jegyzőkönyv kidolgozása jóllehet már 1993-ban 
is napirenden volt, a CEDAW-bizottság csak 1999. március 12-én fogadta el az akkor már 
kész tervezetet, melyet az ENSZ Közgyűlés 1999. október 6-án hagyott jóvá, így a 
jegyzőkönyv 2000. december 22-én lépett hatályba.46 A Magyar Országgyűlés a 77/2000. (IX. 
29.) OGY határozatával csatlakozott a Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz, melynek rendelkezései 
2001. március 22-től érvényesek Magyarországon is. Hazánkban a jegyzőkönyvet a 2001. évi 
LX. törvénnyel hirdették ki. 

                                                 
43 A fenntartásokkal kapcsolatban eddig 11 ország részéről több, mint 90 kifogás érkezett. 
44 1994-ben például maga az Elnök kérte a Szenátus támogatását. 
45 Az ezzel kapcsolatos gyakorlat jelenleg van kialakulóban. 
46 A jegyzőkönyvet 2001. szeptemberéig 68 ország írta alá ás 23 ratifikálta. 
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A jegyzőkönyv elfogadását megelőzően a részes államok kormányjelentései jelentették az 
egyezmény végrehajtásának egyetlen módját, ettől kezdve azonban megnyílt az egyéni 
panaszmechanizmus igénybevételének lehetősége is. A Kiegészítő Jegyzőkönyv hozzájárul az 
egyezmény jobb végrehajtásához, előmozdítja a hatékony nemzeti és helyi jogorvoslati 
mechanizmusok kialakulását, ugyanakkor jelzi, hogy a nemi alapon történő diszkriminációt a 
faji alapon történő diszkriminációhoz hasonlóan kell megítélni. A 2. cikk alapján beadvánnyal 
fordulhatnak a bizottsághoz a részes államok valamelyikének joghatósága alá tartozó egyének, 
azok csoportjai valamint a nevükben eljáró más személyek írásban abban az esetben, ha 
valamennyi hazai jogorvoslati lehetőséget kimerítették. A bizottság zárt ülésen határoz, 
véleményét megküldi a feleknek, erre a részes államnak a bizottságot minden ezzel kapcsolatos 
intézkedéséről tájékoztatva kell válaszolnia. A jegyzőkönyvet az ENSZ Főtitkárához intézett 
írásbeli közléssel lehet felmondani. 
 
6.2.1.5.  A CEDAW az Európai Unió emberi jogi politikájában  
 

Az Európai Unió szerepe a világszervezet tevékenységében folyamatosan növekszik, 
jelenleg az egyik legnagyobb pénzügyi donor. Felszólalásaival egyre több ország ért egyet, így 
véleménye meghatározó jelentőségűvé vált a szervezet tevékenységében. Az Unió minden 
évben kifejti a nők emberi jogi helyzetével kapcsolatos álláspontját. A brit elnökség 1998-ban 
javasolta, hogy az ENSZ megfelelő pénzügyi forrást bocsásson a bizottság rendelkezésére. 
1999-ben a német elnökség támogatásáról biztosította az egyezmény 20. cikkének módosítását, 
amely megteremtené a jogi alapját a CEDAW évi két ülésszakának. A 2000-es portugál 
elnökség örömmel jelentette be, hogy a jegyzőkönyvnek szinte valamennyi EU-tagállam már 
aláírója és a közeljövőben jórészük ratifikálni is fogja azt, melyre a svéd elnökség is utalásokat 
tett 2001-ben.  

Végezetül megállapítható, hogy a CEDAW-nak elévülhetetlen érdemei vannak abban, 
hogy számos ország közvéleménye szembesült a nők meglévő emberi jogi problémáival, 
valamint abban, hogy a nemzetközi szervezetek napirendjén megjelent a nőkkel szembeni 
diszkrimináció kérdése. Megemlítendő, hogy a CEDAW legfrissebb jelentésében (2006) 
számos területen elmarasztalta hazánkat a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítése terén. 

Hasonlóan a CEDAW-hoz, az Emberi Jogok Európai Egyezménye is rendelkezik a 
nemek közötti diszkrimináció tilalmáról a 14. cikkében. A következőkben az ebben foglaltakat 
vizsgálom meg. 
 
6.2.2. A nők és férfiak közötti diszkrimináció tilalma az Emberi Jogok Európai 
Egyezményének alapján 
 

Az 1950. november 4-én elfogadott, Római Szerződésként is emlegetett egyezmény igen 
hatékony nemzetközi emberi jogi védelmet biztosít, a diszkriminációmentesség terén azonban 
számos hiányosság volt található a rendszerben47, azonban a 12. kiegészítő jegyzőkönyv 
becsatolásával ezt a hibát próbálták orvosolni. Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a 
továbbiakban: Bíróság) élő jogként tekint az egyezmény rendelkezéseire, amelyeket a 
társadalmi fejlődés fényében kell értelmezni. A diszkrimináció vizsgálatakor a Bíróság az 
összehasonlító tesztet alkalmazva először azt nézi, volt-e eltérő bánásmód egy másik, hasonló 
helyzetben lévő személyhez, csoporthoz képest. Amennyiben megállapítja az eltérő bánásmód 
létezését, megvizsgálja annak indokolhatóságát: jogszerű célt szolgál-e, s teljesül-e az 
                                                 
47 Pl. ilyen, hogy  a diszkriminációtól való mentesség nem önálló jog az Európai Egyezményben. (Ha egy probléma 
nem hozható valamilyen módon összefüggésbe az Egyezményben biztosított valamely önálló joggal, akkor a 14. 
cikk alapján a diszkrimináció vizsgálatának nincs helye.)  
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arányosság követelménye. Az olyan különbségtétel igazolásához, amely ellentétes valamely 
európai célkitűzéssel, nagyon súlyos indokok szükségesek. A Bíróság gyakorlatában az eltérő 
bánásmód tehát akkor diszkriminatív, ha tárgyilagosan és ésszerűen nem indokolható 
különbségtételen alapul. Az indokolhatóságnak az arányosság is feltétele, melynek vizsgálata 
során figyelembe kell venni, hogy az elérni kívánt legitim cél megvalósítható lenne-e más 
módon. A bíróság gyakorlatából az is kitűnik, hogy diszkriminációnak minősülhet az is, ha az 
állam ésszerű és objektív indok nélkül elmulaszt különbséget tenni olyan személyek 
kezelésében, akiknek a helyzete lényegesen különbözik.48 Ebből megállapítható, hogy a 
Bíróság a közvetett diszkriminációval szemben is hajlandó fellépni. Az egyezmény pedig nem 
hogy nem zárja ki a pozitív diszkriminációt, hanem adott esetben meg is követeli annak 
alkalmazását. 

A Bíróságának a diszkrimináció megállapításakor használt tesztje lényegesen különbözik 
az Európai Unió Bírósága által alkalmazott teszttől, mivel nem tesz különbséget a közvetlen és 
a közvetett diszkrimináció között az indokolhatóság vizsgálata tekintetében.49  

A Bíróság diszkriminációval kapcsolatos esetjoga nem túl gazdag éppen a 14. cikk 
járulékos jellege miatt, gyakorlata így is meghatározó jelentőségű. Az Abdulaziz, Cabales és 
Balkandali kontra Egyesült Királyság ügyében például a kérelmezők az Egyesült Királyság területén 
tartózkodó nők voltak, akiknek férjét a brit bevándorlási szabályok alapján nem engedték az 
országban letelepedni. Korlátozták a tartózkodási engedéllyel rendelkező nők férjének 
bevándorlását, ezért a kérelmezők férjének tartózkodási engedélyét nem hosszabbították meg. 
Az Európai Bíróság nyilvánvalóvá tette, hogy „a nemek egyenjogúságának elérése az Európa 
Tanács tagállamainak elsődleges fontosságú célja, ami azt jelenti, hogy a férfiakat és nőket 
érintő eltérő bánásmódot alkalmazó állami szabályok csupán abban az esetben egyeztethetőek 
össze az egyezményben foglalt diszkriminációtilalommal, ha az eltérő bánásmód oka valamely 
kivételesen fontos érdek”.50 A Karlheinz Schmidt kontra Németország ügy kapcsán a kérelmező azt 
sérelmezte, hogy olyan adó megfizetésére kötelezték a helyi tűzoltóságban teljesítendő 
szolgálat megváltásaként, amelyet Baden-Württemberg tartományban kizárólag férfiakra róttak 
ki. A bíróság megállapította, hogy a tűzoltószolgálat a 4. cikk hatálya alá esik, és a 14. cikk 
alkalmazható. A kérelmező érvei szerint a férfiak és a nők közötti különbségtétel a nők 
védelmével nem indokolható, mert a nemek közötti biológiai különbségek figyelembe vétele a 
szolgálathoz kapcsolódó feladatok ésszerű megosztásával is biztosítható. A bíróság elfogadta a 
kérelmező érveit, s ennek eredményeképpen az egyezmény 14. cikkét sértőnek találta azt a 
szabályt, amely a helyi lakosok közül kizárólag a férfiakat kötelezte a tűzoltási feladatokban 
való részvétel pénzbeli megváltására. 

Szintén az Európa Tanács keretében jött létre az Európai Szociális Karta is, melynek a 
nemek közti esélyegyenlőségre vonatkozó szakaszait a továbbiakban ismertetem. 
 
6.2.3. A nők és férfiak esélyegyenlősége az Európai Szociális Kartában51 
 

Az 1961-ben, Torinóban aláírt Európai Szociális Karta sajátossága a többi diszkrimináció 
tilalmával foglalkozó nemzetközi dokumentumtól eltérően, hogy nem tesz különbséget élesen 
az ún. politikai és szociális alapjogok között. A szociális biztonság két fő pillérén (munka és 

                                                 
48 Thlimmenos kontra Görögország, 2000. április 6-án kelt ítélet, 44. bekezdés 
49 Míg az Európai Unió Bírósága a közvetlen diszkrimináció tekintetében (pl. a nemek közötti diszkrimináció) nem 
ismer mentséget, addig az Emberi Jogok Európai Bírósága a diszkrimináció egységes fogalmát használja, így mind a 
közvetlen, mind a közvetett diszkrimináció igazolható objektív és ésszerű indokokkal. 
50 Kovács Krisztina: A nemek közötti megkülönböztetés tilalma. In: Emberi jogok. Szerk.: Halmai Gábor és Tóth Gábor 
Attila. Osiris Kiadó. Budapest, 2003. 368-374. o. 
51 Továbbiakban: ESZK vagy Karta. 



Mike Gyula: A hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése… 

253                                       Optimi nostri 2007. 

család) igyekszik előmozdítani az emberi jogok érvényesülését, köztük a diszkriminációtól 
mentes és egyenlő esélyeket biztosító emberi életet. 
 
6.2.3.1.  A munka szabad megválasztása és a nők munkafeltételei 
 

A Karta személyi hatálya tekintetében meghatározza a dolgozó fogalmát, majd a 
preambulum garantálja, hogy rendelkezései nemre való megkülönböztetés nélkül biztosítják a 
bennük foglalt védelmet. A nők munkahelyi, munkaerő-piaci egyenlőségével foglalkozó 
rendelkezések célja, hogy előmozdítsa mindkét nemhez tartozó dolgozók egyenlő jogait és 
egyenlő esélyeit az életnek ezen a lényeges, szociális szempontból döntő jelentőségű 
színterén.52 Az 1. cikk 2. bekezdése értelmében a Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy hatékonyan védik a dolgozók azon jogát, hogy szabadon választott foglalkozás alapján 
biztosíthassa megélhetését. 
 
6.2.3.2.  Diszkrimináció az állások betöltésénél 
 

Az állások betöltésével kapcsolatos diszkriminációt hazánkhoz hasonlóan a legtöbb Karta-
tagállam is tiltja. Ez alapján a munkáltató jogosan ragaszkodhat az általa megállapított szakmai 
előfeltételek meglétéhez egészen addig, amíg azok akár direkt, akár indirekt módon a nemek 
közti megkülönböztetést jelentik. Ez alól kivételt jelentenek természetüknél fogva egyes 
szakmák, melyeket kizárólag valamely nemhez tartozók láthatnak el, ennek értelmezése 
azonban meglehetősen szigorú. Állások betöltésénél előfordul, hogy a hirdetés nem direkt, 
hanem indirekt módon diszkriminál, azaz például nyelvezetével zárja ki valamely nemhez 
tartozókat a jelentkezésből. Ugyancsak alkalmasak a diszkriminációra az állások betöltésénél 
követett kiválasztási eljárások. 

Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen magas női gazdasági aktivitás alakult ki. A 
rendszerváltozás lehetővé tette, hogy a nagy társadalmi-gazdasági mozgásokba a nők is 
bekapcsolódjanak. A közelmúltban megtört és ellentmondásossá vált ez a trend. Ugyanakkor 
változatlanul fennáll a nők alulreprezentált jelenléte a munkanélküliek között, ami azóta 
jellemzi a munkaerőpiacot, amióta Magyarországon mérik a munkanélküliséget. A fordulat jelei 
azonban itt is érzékelhetők: újabban a munkanélküli férfiak száma csökken, miközben a nőké 
emelkedik, vagy legalább is stagnál. Több empirikus kutatás bebizonyította, hogy a 
munkanélkülivé vált nők a férfiaknál kisebb eséllyel jutnak vissza a munkaerőpiacra, 
következésképpen az átlagosnál hosszabb időt töltenek munka nélkül, mint a férfiak. 
 
6.2.4.  Az Európai Unió joggyakorlata, szabályozása 
 

„nincs veszélyesebb az emberre nézve,  
mint a gondolat, hogy sajnálatos helyzetük 

 oka nem ők maguk, hanem külső körülmények.” 
Tolsztoj 

 
 Az Európai Unió a nemek közötti diszkriminációt szociális kérdésként kezeli, mely 

területen az egyik legnagyobb problémakört a férfiak és a nők egyenlő foglalkoztatási 
esélyeinek és az egyenlő bérezés érvényre juttatása jelenti. 

                                                 
52 Így például az 1. cikk 2. bekezdése a munkavállalás szabadságát követeli meg, beleértve a diszkrimináció és a 
kényszermunka tilalmát. (Magyarország vállalásai közé csak ez került be.) Fontos még a 4. cikk is, mely a férfiak és a 
nők egyenlő díjazáshoz való jogát garantálja. 
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A Római Egyezmény 119. cikke deklarálja az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét, mely 
elvet kiegészíti az 1975-ben elfogadott irányelv53 azzal, hogy az egyenlő értékű munkáért 
egyenlő bér jár. Nem sokkal ezután az Európai Tanács újabb irányelvet54 fogadott el, mely 
biztosította az egyenlő bánásmódot a foglalkoztatás más területein: a munkához jutás, az 
előléptetés, a szakképzés és a munkafeltételek során. A kilencvenes években ismét újabb 
irányelvek születtek, ezúttal a terhes anyák és a szoptatódajkák munkavédelméről, illetve a 
családi élet és munka összeegyeztethetőségéről. Ugyancsak irányelvben fogalmazták meg, hogy 
a nemek közötti diszkriminációt sérelmező ügyekben a bizonyítási teher megfordul, vagyis 
nem a munkavállalónak, hanem a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy az uniós szabályokkal 
összhangban járt el. 

Az Európai Bíróság a férfiak és a nők közötti egyenlőséget célzó jogforrások 
értelmezésével különösen nagy hatást gyakorol az unió egyenlőségfogalmának alakulására. A 
bíróság szerint nem kétséges, hogy a nemek közötti diszkrimináció megszüntetése az alapvető 
jogok részét képezi, s az Európai Unió Alapvető jogok kartájának 23. cikke is az élet minden 
területén érvényesülendő célnak tekinti a férfiak és a nők egyenlőségének megvalósulását. 

 Az egyenjogúsági politika érvényesítése 1995 óta képezi az EU irányelvek részét, 
melyet az Amszterdami Szerződés 2.55 és 3.56 cikke rögzít. A nemek egyenlőségének 
érvényesítését szolgáló politikai irányelvek melletti elkötelezettség ellenére azonban nem 
jelöltek ki konkrét irányokat, és megvalósítási módszerei is még csak most alakulnak. 
 
6.2.4.1. Az egyenlőség érvényesítése, az úgynevezett „mainstreaming57 projekt” 
 

A nemek egyenlőségének érvényesítésére irányuló stratégia mögött az Európai Unió azon 
elképzelése húzódik meg, hogy a nemekkel kapcsolatos kérdéseket és az egyenlőséget 
beépítsük a társadalom uralkodó áramlatába, és ezáltal a nemek egyenlőségének szempontjai58 
minden döntésünk szerves részét képezzék. Ugyanakkor figyelembe kell venni a nemek 
egyenlőségi szempontjainak érvényesítése során a nők és a férfiak különböző igényeit és 
érdekeit. Teret kell adni számukra, hogy egyenlők, ugyanakkor különbözőek is lehessenek, s 
fontos, hogy az erőforrások felosztásában tényleges egyenlőség valósuljon meg a nemek 
között.  

Az egyenlőség érvényesítése az egyik olyan stratégia, mellyel a nemek társadalmi 
egyenlősége megközelíthető. A mainstreaming célja, hogy tartós változást érjen el azáltal, hogy 
megkérdőjelezi a napi gyakorlatokat a nemek társadalmi megközelítése szempontjából. A 
mainstreaming a társadalomnak azzal a struktúráival foglalkozik, amelyek hozzájárulnak a 
hátrányos megkülönböztetéshez és fenntartják azt. A folyamat a nemek társadalmi 
egyenlőségének kérdéseit nem elszigetelten kezeli, másrészt biztosítja, hogy az egyenlőség 
szempontjaival minden területen foglalkozzanak. Az egyenlőség érvényesítésének rendszere a 

                                                 
53 75/117/EGK irányelv. 
54 76/207/EGK irányelv. 
55 2. cikkely: „A Közösség feladataként közös piac, valamint egy gazdasági és pénzügyi unió létrehozásával, illetve közös irányelvek 
és tevékenységek végrehajtásával az egész Közösségben kell, hogy elősegítsék a gazdasági tevékenységek harmonikus, kiegyensúlyozott és 
harmonikus fejlődését a foglalkoztatás és a szociális védelem magas szintjét, a férfiak és nők közötti egyenjogúságot…” 
56 3. cikkely: „Az ebben a cikkelyben hivatkozott összes tevékenységben (valójában minden szabályozási területen) a 
Közösség célja, hogy megszüntesse az egyenlőtlenségeket és előmozdítsa az egyenlőséget férfiak és nők között. 
57 Angol szó, hiteles lefordítása nehéz, de jelentése leginkább főáramlás, az ár(amlat) közepe, érvényesítés, a politika 
fő áramvonala. 
58 A nemek egyenlősége szempontjainak érvényesítését, mint fogalmat többféleképpen definiálják. Az Európa 
Tanács szerint pl.: „A nemek egyenlősége szempontjainak érvényesítése a politikai folyamatok olyan átszervezését, 
javítását, fejlesztését és értékelését jelenti, ami lehetővé teszi, hogy a döntéshozatalban általában érintett szereplők 
beépíthessék a nemek egyenlőségének perspektíváját minden politikába, minden szinten.” 
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nők és a férfiak közötti kapcsolatokra koncentrál, és arra törekszik, hogy mindkét nem eltérő 
igényeit és érdekeit figyelembe vegye, ily módon elismeri, hogy a nemek társadalmi 
egyenlőségéért tett erőfeszítések a nők és a férfiak közös feladata. Végül a mainstreaming 
hatékony tervezési eszköz, amelyhez minden eljárással kapcsolatban, a nemek egyenlőségére 
vonatkozó, konkrét részletes információkra van szükség, és amely gyakran az eljárások 
felülvizsgálatához vezet, hogy a női és férfi erőforrásokat jobban ki lehessen használni. 

A felelősséget az adott szakterületen dolgozó szakértők vagy a nemek egyenlőségével 
foglalkozó szakértők viselik. Az Európai Unió e témakörrel is foglalkozó fontos szervezetei 
közé tartozik az Állandó Képviselet, a Tanács Titkársága, a Bizottság, a Tanácsadó Bizottság 
és a Legfelső Szintű Csoport (High Level Group). Az állandó Képviselet koordinálja az 
elnökség azon tevékenységét, mely az egyenjogúsítási politika érvényesítésére irányul, és az 
hozza nyilvánosságra a mainstreaming politika eredményét. A Tanács Titkársága koordinálja és 
szervezi a Tanács üléseit. Továbbá a Titkárság gyűjti össze a dokumentumokat, és állítja össze 
az ülések napirendi pontjait. A Bizottságnak van egy külön egysége: a Nemek Társadalmi 
Egyenlőségéért Felelős Társadalmi Egység, amely a nemek egyenlőségének témakörében 
korábban szerzett tapasztalatokra építi munkáját. Az Egység iránymutatást és tanácsot tud adni 
arról, hogyan járjanak el és teremtsenek kapcsolatot az EU egyenlőségért felelős szakértői 
csoportjaival. Az Egység figyelemmel kíséri az EU mainstreaming projektjeit is. A Tanácsadó 
Bizottság és a Legfelső Szintű Csoport konzultatív státusszal rendelkezik, szakmai inputot ad 
és tanáccsal szolgál a többi tagországban szerzett tapasztalatokról. Fontos, hogy tájékoztassák 
és bevonják a különböző szervezeteket az egyenjogúsági politika érvényesítésére irányuló 
projektbe, és hogy figyelembe vegyék az általuk vállalt különböző szerepeket és felelősséget. 

A mainstreaming folyamatának megvalósítása a nemek egyenlőségével foglalkozó munkát 
’professzionálisabbá’ teszi, amely egészében nézve olyan stratégiát eredményezhet, amely 
kevésbé politikai irányultságú. Ez egy kétágú stratégia, mely összevegyíthető az egyenlőséggel 
foglalkozó munka hagyományos formáival, ugyanakkor ha nem kerül alkalmazásra, akkor a 
nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos munka elszigeteltsége valószínűleg soha nem 
szűnik meg és soha nem kerül be a politika fő áramába. 
 
6.2.5.   A magyarországi szabályozás és joggyakorlat 

 
6.2.5.1.  Bírósági és alkotmánybírósági határozatok a diszkrimináció ellen 
 

Magyarországon 1945-ben vette kezdetét az a folyamat, amelynek során a nők 
egyenjogúsága fokozatosan megvalósult a polgári jog, a családi jog és a munkajog területén.59 
A szocializmus időszakában a nők egyenjogúságára vonatkozó követelményeket eléggé 
mechanikusan alkalmazták, így a sérelmes különbségek inkább konzerválódtak.  

A mai Alkotmány a 66. § (1) bekezdésében biztosítja a férfiak és a nők egyenjogúságát 
minden polgári, politikai, valamint gazdasági, szociális és kulturális jog tekintetében. Az 
Alkotmánybíróság bár több döntésében hivatkozott a fenti Alkotmányszakaszra, az AB-hoz 
érkező indítványok többsége mégis a társadalombiztosítás és a munka világát érintik. Az 
Alkotmánybíróság e problémakört érintő első döntésében az özvegyi nyugdíjjogosultság 
rendszerét vizsgálta.60 Az akkor rendelkezésben lévő szabályok más feltételekkel tették 
lehetővé a nők és más feltételekkel a férfiak részére az özvegyi nyugdíj megállapítását. Az 

                                                 
59 Az 1945. évi VIII. törvény megszüntette a nők és a férfiak közötti különbségtételt a választójog gyakorlásában. 
Az 1957. évi V. törvény megszüntette azt a különbséget, ami az állampolgárság megszerzése szempontjából férfi és 
nő között volt: azóta a gyermek az anyja után is szerezhet állampolgárságot. 
60 10/1990. (IV. 27.) AB határozat. 
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Alkotmánybíróság ezeket a rendelkezéseket az Alkotmány 66. § (1) bekezdésébe ütközőnek 
minősítette, ezért megsemmisítette azokat. 

A következő nagyobb jelentőséget nyert ügy a hadkötelezettséggel kapcsolatban került 
terítékre, melyben az Alkotmánybíróság azt vizsgálta, hogy sérti-e a diszkrimináció tilalmát a 
hadkötelezettségnek a férfiakra történő korlátozása. A testület elutasította a kérelmet a 
következő indokolással: „A nők hadkötelezettségének megszüntetése önmagában nem jelenti azt, hogy egy 
Alkotmányban foglalt állampolgári kötelezettség tekintetében tartalmazna alkotmányellenes hátrányos 
megkülönböztetést a törvény. Az Alkotmány 70/H. §-a ugyanis az állampolgárok honvédelmi kötelezettségét 
írja elő. Nem sérti azonban az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében foglalt hátrányos megkülönböztetés 
tilalmát, hogy a törvényhozó a honvédelmi kötelezettség körébe tartozó részletkötelezettségek meghatározásokat 
tekintetbe veszi a női nem sajátosságait, valamint azt a történelmileg kialakult hagyományt, amely szerint a 
hadviselés a férfi nem képviselőinek feladata. Lényegében ezt tette a honvédelmi törvény is, hiszen miközben a 
hadkötelezettséget a férfiakra korlátozta, nem mentesítette a női nem képviselőit a honvédelmi kötelezettség 
egyéb elemeinek teljesítése alól”.61 A nők ilyen jellegű pozitív diszkriminációja pedig teljes 
összhangban van az alkotmány 66. § (3) bekezdésével és 70/A. § (3) bekezdésével. 

Fontos megemlíteni, hogy – bár a köztudatban és a gyakorlatban is nagyobb számmal a 
nőket ért hátrányos megkülönböztetésre találunk példát – a férfiak védelmében is van helye a 
nemek közötti diszkriminációt tiltó szabályok alkalmazásának. Az Alkotmánybíróság eddig két 
ilyen esetben járt el. A 7/1998. (III. 18.) AB határozatban az Alkotmánybíróság a 66. § 
(1) bekezdésének sérelmét állapította meg a „szövő férfiak” tekintetében. Jelen esetben az adott 
munkakörökben mindkét nem azonos munkaköri ártalmaknak volt kitéve. A férfiak hátrányos 
megkülönböztetésének ebben az összefüggésben már nem lehet alkotmányos indoka a 
férfiakra általában jellemző nagyobb fizikai teherbírás, a nőktől eltérő más biológiai és fizikai 
szerep, mert az adott munkakörökkel együtt járó különös egészségi ártalom a férfiakat 
ugyanúgy éri, mint a nőket. Ezzel szemben a melléklet munkaköri felsorolása kizárta a férfiakat 
a korkedvezményből. Ez a kizárás megengedhetetlen diszkriminációnak minősül62, ezért 
alkotmányellenes. Egy 1997-es határozatában pedig diszkriminatívnak tartotta az 
Alkotmánybíróság, hogy a nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehető, a felnevelt 
gyermekek számától függő kedvezményes szolgálati időre a férfiak a támadott törvény szerint 
csak akkor voltak jogosultak, ha a gyermeket a férfi egyedül nevelte fel. A 
28/2000. (IX. 8.) AB határozatban az Alkotmánybíróság a honvédelmi kötelezettség, a 
társadalombiztosítási nyugellátás, a kárpótlási jegyek életjáradéka, valamint a 
lakbérhozzájárulás nemek szerinti eltérő kezelésével kapcsolatban foglalt állást.63 

A nemi alapú hátrányos megkülönböztetés elleni harc egyik fontos magyar állomása az 
1998-as Monori-ügy volt. A felperes egy üzletlánc ellen indított pert, mert kifogásolta, hogy az 
egy napilapban közzétett hirdetésével megsértette a felperes hátrányos megkülönböztetés 
tilalmára vonatkozó alkotmányos és polgári jogait. A szóban forgó hirdetés asszisztensi 
munkakör betöltésére keresett kizárólag huszonöt és harmincöt év közötti férfit. A felperes 
ezzel szemben ötvenegy éves nő volt, aki e két szemponton kívül minden kritériumnak 
megfelelt a munkakör betöltésével kapcsolatban. Érdeklődésére a vállalat közölte vele, hogy a 
feltéteknek nem felel meg, ezért a felperes kérte a monori bíróságtól, hogy állapítsa meg az 
alperes jogsértését az alkotmány 70/A. § és a 66. § (1) bekezdése, továbbá a Ptk.64 76. § és az 
Mt.65 5. §-a alapján. A bíróság megállapította, hogy az említett hirdetés a nem és életkor 

                                                 
61 46/1994. (X. 21.) AB határozat. 
62 Sérti az Alkotmány 66. §-ának (1) bekezdését és a 70/A. § (1) bekezdését. 
63 Megállapította, hogy a támadott rendelkezések nem sértik az Alkotmány diszkrimináció-tilalmat kimondó 
rendelkezéseit, így az indítványokat vissza- és elutasította.  
64 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény. 
65 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 
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vonatkozásában olyan indokolatlan és önkényes hátrányos megkülönböztetést alkalmazott, 
amely sértette a felperes hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó jogait. Az 
alperesnek kellett volna bizonyítania, hogy a megkülönböztetés indokolt volt, ennek hiányában 
azonban a hirdetés jogsértőnek bizonyult.  
 
6.2.5.2.  Az országgyűlési biztosok szerepe és gyakorlata 
 

Az országgyűlési biztosok gyakorlatában a diszkrimináció tilalma, mint alkotmányos alapjog a 
jogbiztonság elvéhez hasonló megítélést kapott. Az Alkotmány 70/A. §-át nem tekintik önálló 
alapjognak, hanem olyan elvnek, amely valamennyi alapjog vonatkozásában merülhet fel. 
Ennek megfelelően diszkrimináció tilalma csak másik alapjog, illetve jogos érdek 
viszonylatában képezheti alkotmányos visszásság alapját. Az Alkotmány 32/B. § (1) bekezdés 
szerint az országgyűlési biztos feladata, hogy az alkotmányos jogokkal kapcsolatos tudomására 
jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltassa és orvoslásuk érdekében általános vagy 
egyedi intézkedéseket kezdeményezzen. Az Obtv. hatáskört megállapító 16. §-a azonban csak 
akkor teszi lehetővé az országgyűlési biztoshoz fordulást, ha az alkotmányos jogok sérelme 
vagy veszélyeztetése valamely hatóság vagy közszolgáltató döntése, eljárása vagy mulasztása 
következtében keletkezett. A biztosok eddigi fennállásuk során többnyire a munkához való 
joggal, a szabadidőhöz és legmagasabb szintű testi, lelki egészséghez való alkotmányos joggal, 
vagyoni jogokkal, a magyar állampolgárság megszerzésével kapcsolatos beadványokat kaptak. 

Egy nemi megkülönböztetéssel kapcsolatos ügyben66 a panaszos azért fordult az 
országgyűlési biztoshoz, mert korára tekintettel nyugdíjazták, azonban több férfikolléga a 
nyugdíjkorhatáron túl is maradt azonos beosztásban a munkahelyén. A vizsgálat 
megállapította, hogy a társadalombiztosítási jogszabályok által a nők számára meghatározott 
alacsonyabb nyugdíjkorhatár kedvezmény, amely a nagyobb társadalmi igazságosság 
megvalósítását célozza, s e célra tekintettel nem sérti az Alkotmányban kimondott 
diszkriminációs tilalmat. Alkotmányos visszásságot csak akkor lehet megállapítani a hátrányos 
megkülönböztetésre tekintettel, ha az említett alkotmányos cél, tehát a nagyobb társadalmi 
igazságosság nem szolgálja az adott intézkedést. 

A következő pontban egy olyan felmérés eredményét ismertetem, amelyet 2000. tavaszán 
2113 nő és férfi megkérdezésével nyert a német illetőségű Institut für Demoskopie, majd 
röviden írok az általam készített kisebb felmérés eredményéről is. 
 
6.2.6.  A diszkrimináltak helyzete saját megítélésük szerint 
 

A statisztika számai azt mutatják, hogy a férfiak keresete 33 százalékkal magasabb, mint a 
nőké, s számos nagyvállalat vezetőségében legfeljebb egy hölgy található a sok férfi között. 
Mindezzel együtt a nők 22 százaléka meg van győződve arról, hogy a nők és férfiak 
egyenjogúsága már messzemenően megvalósult. A hölgyek 30 százaléka úgy látja, hogy a nők 
ugyanolyan előmeneteli lehetőségekkel rendelkeznek, mint a férfiak. 14 százalék nyilatkozott 
úgy, hogy a bérek és jövedelmek tekintetében már nincs különbség a nők és férfiak helyzete 
között. Nem kell matematikusnak lennünk, hogy felfedezhessük az ellenpontot is: a 
megkérdezettek 70, illetve 86 százaléka szerint még nagyon sok tennivaló van e téren.  

A vizsgálat arra a kérdésre is választ kívánt adni, hogy a nők mennyire tartják alapvetően 
fontosnak az egyenjogúságot az élet különböző területein. Az adatok szerint a hölgyek 21 
százaléka számára nem fontos az egyenlőség a bérek és jövedelmek tekintetében, 29 
százalékuk nem tartja különösebben fontosnak az esélyegyenlőséget a tanulás és képzés 

                                                 
66 OBH 8068/1996. sz. ügy 
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területén. 36 százalék számára nem lényeges az előmeneteli, 33 százalék számára pedig a 
pályaválasztási esélyek egyenlősége. A nők 25 százaléka kielégítőnek tartja az egyenjogúság 
jelenlegi helyzetét, vagy egyszerűen elfogadja a számára pillanatnyilag adott viszonyokat. 36 
százalékuk nem tekinti fontosnak a háztartási munkák megosztását az együtt élő partnerek 
között, bár a harmincévesnél fiatalabbak között e csoport aránya csak 24 százalék.  

A férfiak az egyenjogúság állapotát kevesebb kritikával illetik, mint a hölgyek: a nők 78 
százaléka, a férfiaknak pedig csak 44 százaléka ítéli úgy, hogy ebben a témában még komoly 
feladatok várnak ránk.67 

Egy kisebb közvélemény-kutatást magam is végeztem a Széchenyi István Egyetem Jog- és 
Gazdaságtudományi Karának jogász szakos hallgatóinak körében, ezen belül is az elsőéves és 
ötödéves hallgatókat kérdeztem meg a velük vagy családtagjaikkal, rokonaikkal kapcsolatban 
esetlegesen felmerülő diszkriminatív jellegű tapasztalatokról. Az évfolyamok közötti két 
szélsőértéket azért választottam, hogy még szemléletesebb legyen a kirajzolódó kép. A 
kérdésekre nem volt kötelező válaszolni, az eredmények természetesen nem reprezentatívak, 
viszont annál érdekesebbek.  

Már a megkérdezés során a végzősök részéről tapasztalható ellenállás, közöny is 
figyelemre méltó volt. Az elsőévesek segítőkészebben, aktívabban vettek részt a felmérésben. 
Ami a felmérés érdemi részét illeti: az első évfolyamosok döntő többsége arra a kérdésre, hogy 
érte-e már élete során valamilyen formában nemi alapú diszkrimináció, úgy nyilatkozott, hogy 
őt még soha nem érte ilyen, s családjuk körében is csak elhanyagolható volt ezeknek a 
jelenségeknek a száma. Az ötödéves, végzős joghallgatók körében jóval differenciáltabb képet 
kapunk: a megkérdezettek közel negyede (többségében lányok, de sok fiú is) érezték úgy, hogy 
őket már életük során korlátozták jogaikban nemük miatt. Több mint a válaszadók felének 
pedig a családjában történt hasonló jellegű megkülönböztetés (főleg a foglalkoztatás terén), 
míg a hallgatók nagyobbik hányada válaszolta a kérdésre, hogy őt még soha semmilyen nemi 
jellegű diszkrimináció nem érte. Arra a kérdésre, hogy e megkülönböztetések után 
folyamodtak-e jogi eszközökhöz, a diszkrimináltak száz százaléka nemleges választ adott. A 
megkérdezettek körében 1-től 10-ig terjedő skálán68 átlagban ötös volt a válasz arra a kérdésre, 
hogy mennyire van tisztában a Magyarországon jelenleg hatályos antidiszkriminációs 
joganyaggal, illetve a társadalmi és civil szervezetek nyújtotta lehetőségekkel. Ugyanakkor a 
felmérésben résztvevők szintén 1-től 10-ig terjedő skálán69 átlagban hatossal válaszoltak annál 
a kérdésnél, hogy véleményük szerint a ma hatályos esélyegyenlőségi jogszabályok és egyéb 
kezdeményezések mennyire elegendőek a nemek közötti hátrányos megkülönböztetés 
visszaszorítására. Az eredményekből egyrészt következtethetünk arra, hogy az életkor 
növekedésével, a társadalmi élethelyzetek, szituációk gyarapodásával szükségszerűen és azzal 
arányosan növekednek az emberek ilyen irányú tapasztalatai is. Másrészt pedig 
elgondolkodhatunk azon, hogy a jogi oktatás hatása vajon ilyen közvetlenül érződik-e az 
ötödévesek válaszaiban. A diszkriminációról szerzett elsősorban alkotmányjogi ismeretek 
megfelelő megértése és interiorizálása szerepet játszott-e a jogi szemléletmód kialakulásában, s 
ezáltal a megkérdezettek által adott magasabb arányú ’igen’ válaszokban, vagy ez csupán a 
véletlen, adott esetben az életkor függvénye. Figyelemreméltó az is, hogy a hátrányosan 
megkülönböztetettek egyike sem élt jogi eszközzel az őt ért sérelem orvoslása érdekében. 
Felvetődhet az a kérdés is, hogy a joghallgatók mennyire képesek a tanult ismereteket a valós 
életben történtekre rávetíteni, egyszóval milyen mértékben képesek felismerni az őket érő 
nemi jellegű diszkriminációt. 

                                                 
67 Karin Hertzer – Christine Wolfrum: Tévedni nembeli dolog (?) Magyar Könyvklub. Budapest, 2003. 42-59. o. 
68 Ahol 1: egyáltalán nincs tisztában vele, 10: teljesen tisztában van vele 
69 Ahol 1: egyáltalán nem kielégítő a szabályozás, 10: tökéletesen kielégítő a szabályozás 
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 Véleményem szerint az eredmények jól tükrözik a magyar állapotokat. Míg a jogszabályok 
nagyrészt rendezik a kérdést, és sok társadalmi, civil szervezet is próbál segítséget nyújtani, 
mégis ilyen csekély az átlag magyar állampolgár jogismerete Magyarországon. Úgy gondolom, 
az első lépés a jogi ismeretek társadalmi léptékű bővítése és elterjesztése lenne, hiszen 
sokaknak tudomásuk sincs arról, hogy a nemi alapú hátrányos megkülönböztetések 
megtörténte után milyen jogi eszköz áll rendelkezésükre jogsérelmük rendezésére. 
 
7. Befejezés, záró gondolatok 

 
„Képzeld el, amit kívánsz, 
 kívánd, amit elképzelsz, 

 és teremtsd meg, amit kívánsz!” 
G. B. Shaw 

 
A dolgozat zárásaképpen néhány összegző gondolatot írok a hátrányos megkülönböztetés 

jelenlegi helyzetéről, az aktuális előrelépésekről, s a probléma megoldásán fáradozók terveiről. 
Közelmúltbéli, s igen nagy volumenű fejlemény, hogy 2004. október 29-én aláírták 

Rómában Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződést70, melynek több része is kiemelten 
foglalkozik a hátrányos megkülönböztetés tilalmával. A szerződés II. részének II. címében az 
unió alapjogi chartája szól az egyenlőség elvéről, míg a III. rész  II. címében a szerződés ’A 
megkülönböztetés tilalma és az uniós polgárság’ címszó alatt fejti álláspontját a diszkrimináció 
elleni határozott fellépésről. Egyes vélemények szerint az egyesülő Európa hátrányos 
megkülönböztetés elleni eddigi legnagyobb szabású közös fellépésének tekinthető ez a 
dokumentum. Az ’EU alkotmánya’ népszavazás során több országban is elutasításra került, 
azonban a szakemberek már dolgoznak a probléma megoldásán. 

Magyar viszonylatban egészen 2003-ig jórészt ’csak’ az Alkotmány egyes szakaszai nyújtottak 
segítséget a diszkrimináció elleni harcban, azonban 2003. őszén az Országgyűlés megalkotta 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt, mely 
rendelkezéseinek lényege és célja a következőkben foglalható össze: 

Az egyenlő bánásmód követelményéről egy általános törvény rendelkezik, amely e 
területen elvégzi a közösségi jog teljes harmonizációját, egységes elvek mentén szabályozza 
újra az antidiszkriminációs joganyagot. A törvény hatálya kiterjed a kötelezetti oldalon a 
közszférára és a nyilvános magánjogi viszonyokra is. Az egyenlő bánásmód érvényesítési 
feltételeinek megteremtése a törvény szerint az állam felelőssége, azok érvényesítése 
ugyanakkor nem vezethet az önrendelkezési jog, a személyhez fűződő jogok és a magánszféra 
megsértéséhez. A jogszabály ugyanakkor általános fogalom-meghatározásokat ad a hátrányos 
megkülönböztetéssel kapcsolatban: a 8. § a faj, szín, nem, nyelv, egészségi állapot, fogyatékos 
állapot, vallás, politikai vagy más vélemény, nem, szexuális irányultság, életkor, társadalmi, 
vagyoni, munkaszerződés típusa vagy más egyéb helyzet alapján történő megkülönböztetésről 
ír. A törvény megkülönbözteti a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát (9. §), így ez 
alapján a látszólag semleges, de egyben diszkriminatív magatartások kérdése is kezelhetővé 
válik. A 10. § az irányelvekre is figyelemmel a jogrendszer egészére kiterjedő igénnyel rögzíti a 
hátrányos megkülönböztetésre adott utasítás, a zaklatás, szegregáció valamint a megtorlás 
tilalmát is. A törvény kezeli az egyes szektorális antidiszkriminációs problémákat is, valamint 
szabályozza az egyenlő bánásmód követelményének munkavállalással, nyilvános 
álláshirdetésekkel, oktatással, egészségügyi ellátással, stb. összefüggő eseteit. A szabályozás 
szerint az egyenlő bánásmód megsértése esetén a bizonyítási teher megfordul. Ezt az európai 

                                                 
70 http://www.mkogy.hu/biz/eib/menu/index_6.htm 



Mike Gyula: A hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése… 

260                                       Optimi nostri 2007. 

közösségi jog a tagállamok kötelezettségévé is tette abban az esetben, ha a sérelmet szenvedett 
fél a jogsértést valószínűsíti. Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén 
közérdekű igényérvényesítésre (actio popularis) is lehetőség nyílik: a törvény biztosítja, hogy a 
hátrányos megkülönböztetést szenvedett csoport nevében a hatáskörrel rendelkező állami, 
továbbá társadalmi érdekképviseleti szervezetek jogosultak a hátrányos megkülönböztetés 
megszüntetése ellen fellépni. Végül megállapítható, hogy a jogszabály az egyenlő bánásmód 
követelménye terén biztosítja a jogrendszer koherenciáját: teljes mértékben összhangban van 
az alkotmánnyal és a hatályos joganyaggal. Ennek elérése érdekében a törvény 
hatálybalépésével módosultak a Ptk., az Mt. és más jogszabályok egyenlő bánásmód 
követelményére vonatkozó rendelkezései is. 

A hétköznapi diszkrimináció felszámolására azonban nem elegendő önmagában a 
jogalkotás, hiszen – amint a bevezetőben is írtam – elengedhetetlen, hogy a társadalom, az 
egyes ember szemléletmódjában következzék be változás. Ezért fontos, hogy különböző 
programok, rendezvények szervezésével elősegítsük az anyagi jog érvényesülését. 

Ilyen például az Országos Esélyegyenlőségi Program, mely a hátrányos megkülönböztetés 
gyakorlatának áttekintését követően meghatározza azon intézkedéseket, amelyek elősegítik az 
esélyegyenlőség érvényesülését. E program az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
törvényen alapuló, és az abban foglalt célok elérését szolgáló részprogramokat foglalja 
magában. A program csak akkor érheti el célját, ha épít a civil szervezetek munkájára, ezért a 
program kidolgozásának fontos elve a kormányzati és a civil szervezetek közötti 
együttműködés, a civil szféra bevonása a részprogramok kidolgozásába és végrehajtásába. 
Hasonló fontos kezdeményezések a Köztársasági Esélyegyenlőségi Program, az Országos 
Esélyegyenlőségi Hálózat és az Egyenlő Bánásmód Hatóság71 felállítása is. Szintén jelentős 
kezdeményezés az Európai Unió keretein belül megvalósuló Egyenlő Esélyek Mindenki 
Számára Európai Év elnevezésű programsorozat, mely 2007-et az esélyegyenlőség európai 
évévé nyilvánította. 

Ahhoz, hogy az élet minden területén ténylegesen is megvalósuljon minden ember 
egyenlősége, rengeteg dolgot kell tennünk. Véleményem szerint a nemek közötti 
diszkrimináció megszüntetéséhez például: 
• Fel kell ismerni azokat a történelmi és strukturális okokat, amelyek a tényleges 

egyenjogúság akadályát képezik. 
• Meg kell haladni a nők biológiai determináltságának szemléletét, s azt az elképzelést, hogy 

a nők természetnél fogva kevéssé és más minőségben vehetnek részt a társadalom 
életében, mint a férfiak. 

• Újra kell gondolni a magánszféra - közszféra dichotómiáját, és ennek összefüggéseit a 
nemek egyenjogúságával. A nők hagyományos szerepei nem konzerválhatók azzal a 
hivatkozással, hogy az ezzel kapcsolatos változások a ’magánszférába’ tartoznak, így 
’magánügyként’ kezelendők. 

• A de facto egyenjogúság előmozdítása nem kizárólag az egyén, a nőmozgalom vagy a civil 
szféra feladata, hanem mindenekelőtt állami feladat, ezért pozitív, azaz tevőleges 
kötelezettségek is terhelik a tényleges esélyegyenlőség előmozdítására.  

                                                 

71 A hatóság 6 fős testület, melyet az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény keltett életre. Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén a jogaiban sértett fél 
kérelmére, vagy a törvényben meghatározott esetekben hivatalból lefolytatja a hatósági eljárást annak megállapítása 
érdekében, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés.  
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• S végül az államnak módot kell találnia arra, hogy a társadalom ismereteit és tudatosságát 
növelje a nemek egyenjogúságával kapcsolatban. Határozottan kell törekednie a nőkkel 
szembeni előítéletek, sztereotípiák felszámolására, s fel kell ismerni ezek összefüggését az 
egyenjogúság követelményeivel. E körben – a tudatos jogalkotás és jogalkalmazás mellett 
– kiemelkedően fontos az oktatás, a sajtó, illetve a média szerepe. 

 
Számos megoldási javaslat létezik, melyek egyenként és összességükben is mind-mind 

célravezetőek lehetnek. Azt gondolom azonban, mindez csak akkor ér valamit, ha az egyes 
emberek szemléletmódja megváltozik, és kis lépésekkel hatalmasat ugorhatunk egy békésebb, 
demokratikusabb, elfogadóbb világ felé. Ennek megvalósulásáig még rengeteg a tennivalónk, s 
bár alkalmazkodnunk kell a meglévő körülményekhez, de az alkalmazkodás révén erre 
méltósággal vagyunk képesek. Többek közt ez tesz minket emberré, olyan lénnyé, aki számára 
semmi sem lehetetlen. 

Dolgozatomat, az abban foglalt gondolatokat Bibó István politikai tízparancsolatának 5. 
parancsolatával zárom, mely - bár a II. világháború előtti években íródott - még a XXI. századi 
ember számára is intő figyelmeztetésként szolgálhat. 
 

„A szabadságszerető ember […] szüntelenül szem előtt tartja, hogy az emberi 
szabadság és az emberi méltóság egy és oszthatatlan, és az egyik ember akár 
társadalmi helyzete, akár származása, akár neme vagy kora címén elkövetett minden 
sérelem mindenki más szabadságát és méltóságát veszélyezteti: ezért az emberi 
szabadság minden korlátozása, önkényes letartóztatás, fogva tartás, egyéni vagy 
hatósági hatalmaskodás s az emberi méltóság mindenféle megalázása ellen azonnal 
együttesen, de ha rögtön nem lehetséges, magában is fellép”. 
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Adatvédelem a biometrikus adatok tükrében – különös tekintettel a 
biometrikus útlevélre 

Szerző: Nagy Klára 
 
Témavezető: Dr. Halmai Gábor, egyetemi tanár 
 
„Nem sokra haladunk azzal, ha egyszerűn csak megpróbáljuk elnyomni mindazt, ami gonosz. Legnagyobb 
reményünk abban van, hogy kibontakoztassuk mindazt, ami jó.” 

Ismeretlen szerző 

 

1. Bevezető gondolatok 
 

A személyes adatok védelméhez való jog mögött nem az adatok, hanem az ember 
személyiségének és jogainak védelme húzódik meg. A passzív minősége mellett meg kell 
különböztetni az aktív oldalát is, ez az információs önrendelkezés. A személyes adatok 
védelme pedig éppen azt a célt szolgálja, hogy meghatározzon olyan korlátokat, amelyen 
keresztül az állam már nem szólhat bele a magánszférába. Ezzel szemben az információs 
jogok másik csoportja, a közérdekű adatok nyilvánosságához való jog a közéleti 
kommunikáció szabadságát és a közélet átláthatóságát hivatott biztosítani. Az egyéni 
autonómia és a közérdek sokszor összeütközésbe kerül, a konfliktust a jog próbálja feloldani.  

A biometrikus rendszerek kiépítésénél is ez történik: a testi integritáshoz való jog és a 
biztonsághoz való jog, mint közérdek ellentétbe kerül. A biometrikus adatok kezelése olyan 
súlyosan érinti a személyiséget, hogy fokozottan szükséges lett volna az ütköző érdekeket a 
mérleg két serpenyőjébe tenni, de még csak társadalmi vita sem előzte meg – dolgozatom 
megírásának is ez az egyik oka – pedig ez a szabályozás mintegy 450 millió polgár személyi 
szabadságát érinti! 

Az ember amit tesz, azt a jövőért teszi, de legalábbis annak a jövőben lesz hatása, ezért 
kell, hogy minden tettet kellőképpen mérlegeljünk. A döntéseket jól átgondolva, megvitatva, a 
lehetőségeket mérlegelve kell meghozni, mert azután egy rossz döntést, főleg ha az emberek 
szabadságát ilyen mértékben érinti, nehéz vagy akár lehetetlen helyreállítani. 

 
2.  A biometrikus útlevél két elemének áttekintése 
 
2.1. A személyes adat és a különleges adat elhatárolása, az adatkezelés követelményei 
 

A személyes adatok nyilvántartásának, feldolgozásának szabályozása és alkotmányos 
védelemben való részesítése a modern államok feladata volt, aminek még nagyobb jelentősége 
lett az elektronikus adatfeldolgozás elterjedésével. 1 Igaz, magánéleti jogokat már a XIX. század 
elején elismertek angolszász területen, de a jogi koncepció csak a XX. század hetvenes éveiben 
született meg Európában. A szabályozást elsőként a központi adatgyűjtés biztonságossá 
tételének követelménye váltotta ki. Az adatvédelmi normák ezután a magánéleti adatok 

                                                 
1 Sári, 103. oldal 



Nagy Klára: Adatvédelem a biometrikus adatok tükrében...  

265                                       Optimi nostri 2007. 

védelmének biztosítása felé fordultak. A harmadik lépés pedig az volt, amelyet 2 a 11/1990. (V. 
11.) és a 15/1991. (IV. 13.) alkotmánybírósági határozatok is egységesen követnek: a személyes 
adatok védelméhez való jognak mind a passzív, mind az aktív oldalát (információs 
önrendelkezési jogot) is figyelembe kell venni. 3  

A dolgozatom elején szükségesnek tartom a fogalmi alapvetést. A személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 
(továbbiakban: Avtv.) az egyes adatfajták definíciójának meghatározása alapján segíti azok 
elhatárolását, eszerint személyes adatnak minősül 
 

 „bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel 
kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés 
(Avtv. 2. § 1. pont 1. mondat).” 
 

A definícióban talán magyarázatra szorul, hogy a személy mikor azonosítható.  Akkor 
tudjuk az egyént azonosítani, ha a személy neve, azonosító jele, egy (pl. ujjlenyomat) vagy több 
fizikai, fiziológiai, kulturális, szociális… stb. azonosságára jellemző adata alapján következtetni 
tudunk személyére. Az embernek ez az adata mindaddig személyes adatnak minősül, amíg a 
kapcsolata az érintettel helyreállítható. 
Ezt az adatfajtát elsősorban a különleges adattól kell elválasztani, amely 
 

„a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai 
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-
képviseleti szervezeti tagságra, 
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre 
vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat (Avtv. 2. § 2. pont).” 4 

 

Az ujjlenyomatot ezek alapján a személyes adatok kategóriájába sorolhatjuk, de ha a 
nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozására következtetni lehet, akkor különleges adatnak 
minősül. 5 Következésképpen az ilyen adatok kezelésére, tárolására alkalmazni kell az 
adatvédelmi törvény szabályait. 6 
 

A személyes adatok feltárásánál és feldolgozásánál érvényesülnie kell: 
 a célhoz kötöttség elvének, azaz csak pontosan meghatározott és jogszerű 
(törvényszerű) célra lehet adatot gyűjteni, felhasználni...stb. 7 

Az Avtv. szerint az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. 
Csakis olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlen, annak elérésére alkalmas. Fontos eleme a célhoz 
kötöttség elvének, hogy csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig 
lehet kezelni ezeket az adatokat. 8 A szükségtelen adatkezelés tehát jogellenes, ezért 
törölni kell. 

                                                 
2 Sándor, 4. oldal 
3 Sári, 103-104. oldal 
4 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 2. § 1. és 2. 
pontja 
5 Dr. Nyiri, 118. oldal 
6 Szabó, 85. oldal 
7 Sári, 104. oldal 
8 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 5. § (1) és 
(2) bekezdése 
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Jogszabály-értelmezéssel azt a konklúziót is levonhatjuk, hogy ha a cél elérése kisebb 
beavatkozással is elérhető, akkor azt a megoldást kell választani. Az adatok kezelése akkor jár 
az érintett jogainak legkisebb sérelmével, ha annak nem marad nyoma, vagy az adat az érintett 
birtokában marad. Ezt támasztja alá a 29. Munkacsoport [Working Party (WP) lásd. 25. oldal] 
álláspontja is, miszerint elkerülendő a biometrikus adatok adatbázisban történő rögzítése. A 
beavatkozás mértékét érinti az egyes biometriai adatok azon az alapon történő 
megkülönböztetése, hogy az mennyire érinti magát a személyiséget. Például az emberi hang 
többet elárul az érintett személyiségéről, mintha a fül geometriáját vizsgálnánk. Erre 
tekintettel, a francia adatvédelmi hatóság egy iskolai étkező bejáratánál működtetett beléptető 
rendszer esetében elfogadhatatlannak tartotta az ujjlenyomat használatát, de a kéz geometriáját 
alkalmasnak találta erre a célra.  

Az adatfelvétel tisztességességének követelményéből fakad az Avtv. azon szabályozása, 9 
hogy még az adat felvétele előtt közölni kell az érintettel, hogy az adatszolgáltatás önkéntes-e, 
ha pedig kötelező, meg kell jelölni azt a jogszabályt, amely ezt elrendeli. Emellett az érintettet 
egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az 
adatkezelő személyéről, és hogy kik azok, akik ehhez hozzáférhetnek. Az érintett 
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire a tájékoztatásnak feltétlenül ki 
kell terjednie. 10 

 A célhoz kötöttség követelménye mellett fontos, hogy mindenki számára 
követhető és ellenőrizhető legyen az adatfeldolgozás egésze (mikor, hol, milyen 
célra használják fel az egyén személyes adatait). 11 

 Az érintett tudatos hozzájárulása is elengedhetetlen, amelynek kifejezettnek, 
határozottnak, önkéntesnek 12 és félreérthetetlennek 13 kell lennie, (valamint 
különleges adat esetén írásban kell történnie). Vannak viszont olyan biometrikus 
adatok, amelyek az érintett tudta nélkül is gyűjthetők (pl. ujjlenyomat a pohárról), 
ezért is lényeges a törvényi feltételek fennálljanak minden egyes adatgyűjtésnél. 14 
Fontos kikötés még, hogy az adatok mindig csak arra a célra használhatók fel, 
amelyhez az érintett hozzájárulását adta, 15 (az önkéntesség néha megkérdőjelezhető, 
pl. munkahelyre pályázókat az egzisztenciájuk szorítja rá arra, hogy a beléptető 
rendszerrel felszerelt munkahelyen dolgozzanak). 
 Törvény azonban kivételesen elrendelheti a személyes adat kötelező 
kiszolgáltatását, és előírhatja felhasználásának módját, de mindez nem ütközhet a 
Magyar Köztársaság Alkotmányának 8. §-ába: 16 

„8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és 
elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű 
kötelessége. 

(2) A Magyar Köztársaságban az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó 
szabályokat törvény állapítja meg, alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem 
korlátozhatja.” 

                                                 
9 Szabó, 85-88. oldal 
10 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 6. § (1) és 
(2) bekezdése 
11 Sári, 104. oldal 
12 Kerekes – Zombor, 47. oldal 
13 Szabó, 88. oldal 
14 Munkaanyag a biometrikus azonosítókról (WP 80) (abiweb.obh.hu/abi/index.php) 
15 Kerekes – Zombor, 34. oldal 
16 Sári, 105. oldal 
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Rendkívüli állapot, szükségállapot vagy veszélyhelyzet idején bizonyos alapvető jogok 

gyakorlása felfüggeszthető vagy korlátozható, ilyen az Alkotmány 59. § (1) bekezdése által 
deklarált mindenkit megillető magántitok és személyes adatok védelméhez való jog is.  17 Az 
Alkotmányon kívül más törvényeink is szankcionálják a személyes adatokkal kapcsolatos 
sértéseket. A Polgári Törvénykönyv így kimondja, hogy adatkezelés – és feldolgozás a 
személyhez fűződő jogokat nem sértheti. A Büntető Törvénykönyv a jogosulatlan adatkezelést 
és a különleges adatokkal való visszaélést bűncselekménnyé nyilvánítja a 177/A. §-ában, illetve 
a 177/B. §-ában. 18 

A fentebb említett rendelkezések és egyébként az adatvédelmi szabályozás egésze 
összhangban van az Európai Tanács jogalkotási gyakorlatával. Az Európai Tanács 
Adatvédelmi Egyezményének 2. cikkének a) pontja szerint személyes adat minden 
azonosított vagy azonosítható személyt érintő információ. Az Egyezmény 6. cikke azt is 
előírja, hogy nem szabad automatikusan kezelni azon személyes adatokat, amelyekből faji 
eredetre lehet következtetni, hacsak belső jog megfelelő biztosítékot nem nyújt. Azt a 
következtetést vonhatjuk le ebből, hogy eltérni ettől a rendelkezéstől akkor lehet, ha erről az 
érintett ország törvénye rendelkezik, és arra egy demokratikus társadalomban szükség van. 

A Schengeni Egyezmény 3. cikke is tartalmazza, hogy személyes adatot külföldi adatkezelő 
részére csak akkor lehet továbbítani, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy a törvény azt 
lehetővé teszi, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei a külföldi adatkezelőnél minden egyes 
adatára nézve teljesülnek. 19 

 

 Hazánkban a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény VIII. fejezete tartalmazza 
a személyes és különleges adat kezelésére vonatkozó szabályokat, amelyben a rendőrség kap 
felhatalmazást ezen adatok kezelésére, de csakis a törvényben meghatározott bűnüldözési 
feladatainak ellátása érdekében és ideig kezelheti. A törvény azt is meghatározza, hogy mely 
esetekben milyen adatot lehet rögzíteni. A példa kedvéért kiemelnék egy ilyen lehetséges 
esetet: a szándékos bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt kihallgatott személy 
adatait, ujjnyomatát, hang- és szagmintáját…stb. a bűncselekmény büntethetőségének 
elévülésétől vagy elítélés esetén a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítéstől 
számított 20 évig lehet kezelni. 

A rendőrség – a törvény szerint - külföldi bűnüldözési és igazságügyi szerveknek, illetve 
nemzetközi bűnüldöző szervezeteknek személyes adatot kizárólag nemzetközi 
kötelezettségvállalás alapján, valamint bűnüldözési érdekből a személyes adatok védelmére 
vonatkozó előírások és e törvény keretei között továbbíthat. 20 

A belügyminiszter pedig abban a tekintetben kapott felhatalmazást, hogy rendeletben 
szabályozza az adatok levételét, kezelését, tárolását. 21 

A személyes adatok hosszas tárgyalása után úgy tűnhet, hogy ilyen adata csak természetes 
személynek van. 22 A 34/1994. (VI. 24.) AB határozat viszont az Avtv. 2. § -ában 
meghatározott személyes adat fogalmát kiterjeszti a jogi személyekre is, amit azzal indokol, 

                                                 
17 1949. évi XX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányának 8. §-a és 59. § (1) bekezdése 
18 Kerekes – Zombor, 37-38. oldal 
19 Dr. Nyiri, 118-119. oldal 
20 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 84. §-ának c) pontja és 87. §-a 
21 Dr. Nyiri, 121. oldal 
22 Kerekes – Zombor, 34. oldal 
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hogy „az alapjogok rendszerint a jogi személyekre is vonatkoznak, így az alapjogok alkotmányos védelmét 
általában a jogi személyek is érvényesíthetik.”  23 

Szükségesnek tartom röviden megemlíteni a közérdekű adat fogalmát, amely esetünkben 
azért érdekes, mert a közérdekre (biztonságra) való hivatkozással vezették be a biometrikus 
útlevelet, de ettől még nem változik meg a biometrikus adat minősége. Az adatvédelmi törvény 
a közérdekű adatnak negatív fogalmát adja, amely így hangzik: „az állami vagy helyi önkormányzati 
feladatot valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, 
valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső adat, bármilyen módon vagy 
formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől 
(Avtv. 2. § 4. pont.)”  24  

2.2. Az útlevél fejlődéstörténete 
 

A biometrikus útlevél egyik elemet, a biometrikus adatot mint személyes adatot az előző 
alfejezetben vizsgáltam, most pedig rátérnék a másik összetevőjére, az útlevélre. 

Az útlevél kialakulását kutatva a középkorig kell visszamennünk, amikor különféle, az 
országba történő belépésre, áthaladásra, elhagyásra jogosító engedélyek léteztek. Az 
engedélyek mellett a tengerészeti és hajózási menleveleknek is nagy gyakorlata volt, amely a 
járványok elterjedésének megakadályozására is szolgált. Ebben az időben viszont még nem 
volt egységes igazgatás-rendészeti gyakorlat, csak a XVIII. századra alakult ki, amikor 
Európában már mindenütt útlevélre volt szükség, kivéve, ha Angliába mentek az emberek. A 
zarándoklaton lévőknek a lelkipásztorok adtak igazolást, amely szintén azt a funkciót töltötte 
be, mint az engedély. 

A francia forradalom idején az önkény és despotizmus szimbóluma volt. Ennek 
eredményeképpen az 1791-es francia alkotmány a korlátozás nélküli utazás szabadságát 
természetes alapvető jogként deklarálta. 1792-ben az első útlevél törvényt is elfogadta a 
Nemzetgyűlés.  

A porosz útlevélrendszer a francia szabályozással ellentétben szigorú volt. Útlevélkényszer 
volt, és idegenkönyveket kellett vezetni. Szállást is például csak azok kaphattak, akik 
rendelkeztek útlevéllel.  

Az I. világháborúig aztán a jelentősége csökkent. Lassanként felszámolták az emberek 
röghöz kötöttségét, és a szabad költözködés joga polgári joggá vált országon belül. Az útlevél, 
mint okmány gyakorlatilag az I. világháborút követően minden különösebb nemzetközi 
kodifikáció és nemzetközi jogi kétoldalú szerződés nélkül alakult ki a mai napig is ismert 
formájában, funkciójában. 25 

Az útlevél szavunk a passeport szó fordítása, amely a passer (áthaladás) és port (kapu) 
szavak összetételéből keletkezett.  

Az úti okmány és az útlevél a rész-egész viszonyában áll egymással. „Úti okmány az útlevél, 
valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a kormány rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, 
illetőleg az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat.” Vagyis az útlevél 
mellett az úti okmány a jelenlegi szabályozás alapján magában foglalja a határátlépési 
igazolványt, a hazatérési igazolványt, a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti 
okmányát, bevándorolt, letelepedett és hontalan külföldi úti okmányát és a személyazonosító 
okmányt. Az útlevélnek alapvetően két fajtája van: magánútlevél és a hivatalos útlevél. A 

                                                 
23 34/1994. (VI. 24.) AB határozat 
24 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 2. §-a 
25 Dr. Hargitai, 712-713. oldal 
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magánútlevélen belül külön kell kezelni az ideiglenes magánútlevelet, a hivatalos útlevél 
speciális fajtái pedig a diplomata, a külügyi szolgálati, szolgálati és hajós szolgálati útlevél. 26 

Az útlevél a külföldre utazást és a hazatéréshez való jogot biztosítja, illetve a külföldön 
tartózkodóknak is védelmet nyújt (konzuli védelem). A két előbbi funkciót először az 1948. 
december 10-én elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 13. cikke (2) 
bekezdésében mindenkit megillető jogként deklarálták, ezt követően az Egyesült Nemzetek 
XX. ülésszakán 1966. december 16-án elfogadott „Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya” 12. 
cikkében.  A magyar Alkotmányba és az 1998. évi XII. törvénybe is belefoglalták. 27 Az 
említett funkciók mellett az állampolgárság igazolására is szolgál.  

Napjainkban két tendencia figyelhető meg. Az egyik szerint a személyazonosító 
igazolványok használatával az útlevelek használata háttérbe szorult, hiszen a magyar 
állampolgároknak 2004. május 1-jétől az Európai Unión belül, illetve Liechtensteinbe, 
Norvégiába és Izlandba utazva nem kell útlevél. 28 Ugyanakkor egy időben felmerült a 
tagállami útlevél bevezetése, de erre nem került sor. 29 A másik tendencia pedig a biometrikus 
azonosítókat is tartalmazó útlevelek követelménye, amely e téren szigorítást jelent. 30 

Az a tétel, miszerint az adott állam szuverén hatáskörében szabályozza a beutazást, és 
annak konkrét esetekben való engedélyezését, már nem biztos, hogy napjainkban teljes 
egészében megállja a helyét, hiszen a biometrikus útlevél bevezetésével egy bizonyos kört ki 
akarnak zárni, de ebben nem a szuverenitása körében határozott Magyarország (sem). Az 
útlevél tulajdonosa továbbra is a Magyar Állam, az állampolgár csak birtokolja. 31 

 

3. A biometrikus útlevél 
 

3.1. A biometrikus adat fogalma 

A biometrikus adat olyan adat, amely az emberek mérhető testi adatait képezik le. Nem 
tévedünk, ha azt mondjuk, hogy biometrikus adat alapján azonosítjuk azt, aki szembe jön 
velünk az utcán, vagy akivel telefonon beszélünk stb. Ehhez képest a mostani tendencia abban 
különbözik, hogy egyrészt nemcsak az ember tud összehasonlítani, hanem erre a célra 
létrehozott számítástechnikai eszközök is. Másrészt pedig a felhasználási terület kiszélesedik, 
hiszen az ujjlenyomat eddig lényegében csak a büntetőeljárásban volt ismert, ma pedig már 
ellenőrzési, bizonyítási, igazolási, azonosítási célul is szolgálnak. Fennáll annak a veszélye, hogy 
teljesen mindennapivá válik. A 29. Munkacsoport felhívta erre a figyelmet, amelyet azzal a 
példával illusztrált, ha a gyermekek az iskolai könyvtárba is biometrikus adataik szolgáltatásával 
lépnek be, a későbbi életükben sokkal kevésbé lesznek elővigyázatosak a személyes adataikat 
illetően, mivel ez már számukra természetes lesz. 
A biometrikus adatokra jellemző, hogy 

•  univerzálisak - abban az értelemben, hogy ilyen adatokkal mindenki 
rendelkezik, 

• az univerzalitás mellet viszont egyedi is, azaz mindenkinek különbözőek ezek az 
adatai, az adott személyt egyértelműen megjelölik, 

• és általában elmondhatjuk, hogy ezek nem változnak, tartósan és változatlanul 
megmaradnak minden személynél. Ez az állítás nem minden biometrikus adatra 

                                                 
26 Gúr, Belügyi Szemle 57-58. oldal 
27 Gúr, Európai Jog 18. oldal 
28 Gúr, Belügyi Szemle 58-59. oldal 
29 Gúr, Európai Jog 20-21. oldal 
30 Gúr, Belügyi Szemle 58. oldal 
31 Gúr, Európai Jog 18. oldal 
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igaz, de azonosítási célokra (elvileg) csak ilyenek használhatók fel, hiszen az 
ujjlenyomat is változik, de erre még később visszatérek. 32 

A biometrikus útlevélről szóló WP 80 állásfoglalás a biometrikus adatokat a 
következőképpen határozza meg: „Biometrikus adatok a személyes adatok olyan különleges fajtái, 
melyek egy adott személy magatartási jellegzetességeire, élettani, fiziológiai ismertetőjegyeire vonatkoznak. A 
biometrikus adatokat leggyakrabban igazolásra, azonosításra használják fel (például beléptető rendszereknél 
ellenőrzéshez).” Tehát a biometrikus technikák egyrészt a személy magatartását elemzik (például 
aláírás, járáselemzés), másrészt a fiziológiai jellemzőit (például ujjlenyomat igazolása, 
retinaelemzés, hangfelismerés, DNS minták elemzése).33 

A biometrikus azonosításra leggyakrabban a kéz, a szem, az arc, az aláírás, a hang 
vizsgálata és a DNS-azonosítás alapján kerül sor. 

I. A kéz vizsgálata több mint 100 éves múltra tekint vissza, ami történhet egyrészt 
ujjlenyomat, tenyérlenyomat alapján, ilyenkor az ujjbegy, illetve tenyér mintázatát 
jegyzik fel, ami ujjlenyomat esetén körülbelül 40-60 pontot jelent, de már 8-12 pont 
esetén azonosítható az érintett. A pontokból ugyanakkor nem állítható helyre az 
eredeti ujjlenyomat, ezért nem tartják a támogatói ezt a módszert személyiségi 
jogokat sértőnek. Másrészt a kézgeometria is pontos azonosítást tesz lehetővé. 
Ugyanakkor az ujjlenyomatnál a kesztyű viselése megakadályozza a pontos 
felismerést, a tenyérlenyomatnál pedig a rendszert megzavarhatja gyűrű viselése, 
illetve a nyomás nagysága, a kéznedvesség változása is.  

II. A retina is szolgálhat biometrikus adatként, amit egy alacsony intenzitású 
fényforrással tapogatnak le, amely idő alatt a fejet nem lehet megmozdítani, és egy 
adott pontra kell összpontosítani. Az íriszletapogatásnál nincs fizikai kapcsolat a 
szem és a letapogató eszköz között. Mindkét esetben pontos képet kapunk. 

III. Az arc vizuális felismerése egypetéjű ikrek esetében nem lehetséges, viszont az 
arc-thermogrammal olyan felvételt lehet készíteni, ami az arc hőtérképét rögzíti. Ez 
nem változik meg akkor sem, ha a testhőmérséklet esetleg nőne, vagy csökkenne. 
Ez a legpontosabb módszer az azonosításban, de nagyon költséges.  

IV. Az aláírás ellenőrzése alapján annak tulajdonosa szinte teljes bizonyossággal 
megállapítható - a hibaarány 1% alatt van - akkor is, ha a két aláírás teljesen 
azonosnak tűnik, hiszen az írás dinamikáját, idejét, alak –és mozgáseltéréseit nem 
lehet utánozni. Ehhez viszont nagyon bonyolult és megfizethetetlen berendezésre 
van szükség.  

V. Hanganalízis során az akusztikai jellemzők vizsgálata sok millió műveletet jelent, 
mégis rövid ideig tart, de a háttérzaj, rekedtség, esetleg hangfelvétel módosíthatja az 
ember hangját.  

VI. DNS-minta elkészítése nagy szakértelmet és komoly laborfelszerelést igényel. 
Időigényessége miatt naponta csak kb. 100 minta készíthető el, amelynek ára 
100 000 $ mintánként, egy DNS-chip elkészítése ennek ötszöröse. 34 A DNS-
vizsgálatok a büntetőeljárásban terjedtek el, hiszen ez a módszer segíti a 
bűncselekmény elkövetőjének kézre kerítését, míg másokat egyértelműen kizár az 
elkövetői körből. Az elkövetést is visszaszoríthatja, hiszen a bűncselekmények 
elkövetésében annak lehet visszatartó hatása, ha elkövetőket elfogják, és nem annak, 
hogy milyen szigorú a büntetés. A bizonyítékok megbízhatósága a bíróság előtt 
sokkal nagyobb, így a lakosság bizalma a bírósággal szemben nőhet. 35 

                                                 
32 Szabó, 82- 83. oldal 
33 Munkaanyag a biometrikus azonosítókról (WP 80) (abiweb.obh.hu/abi/index.php?menu=209) 
34 www.szgti.bmf.hu/~mtoth/download/Hallgatoi projektek/Török Csaba-Biometria.pdf Török Csaba projektje 
35 Woller, 46. oldal 
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A biometrikus adatok előnyeit és hátrányait mérlegelve határoznak egyik vagy másik mellett az 
azonosításnak ezt a formáját választók (I. számú melléklet). 36 

A biometrikus adatok kezelését tehát nem minden esetekben kell szükséges rossznak 
tekinteni, hiszen adatvédelmi célokat is szolgálhatnak. Erre lehet példa, amikor több személyes 
adat együttes kezelésének helyettesítésre irányul.  

A biometrikus adatok felvételét több fázisra különíthetjük el. Az első fázisban készül el 
a biometrikus minta. Ebből a nyers adatokat tartalmazó mintából valamilyen algoritmus 
segítségével kiemelnek bizonyos számú jellemzőt, így jön létre a biometrikus sablon. A 
biometrikus rendszerek többnyire csak ezt a sablont tárolják – és nem magát a képet, 
hangmintát…stb. - valamilyen digitalizált formában, bár vannak olyan rendszerek is, amelyek 
ezeket a nyers adatokat tárolják sablon képzése nélkül. 37 A folyamat végén csak egy 
vektortérkép marad az ujjlenyomat meghatározó pontjaival, ezt a számítógépek számára 
értelmezhető számsorokká, algoritmusokká alakítják át, és a chipen rögzítik.  38 A tárolás, azaz 
a sablon formája eltérő lehet attól függően, hogy mi a felhasználás célja, mekkora a sablon 
mérete. Ezek alapján három kategóriába sorolhatjuk a tárolási módszereket: 

 központi adatbázisban (a személyazonosság megállapítása csak ilyen módon érhető 
el), 

 magukon az azonosítást végző eszközön, illetve 

 valamilyen adathordozón (pl. mágnescsíkos vagy mikrochipes kártyán) történő tárolás. 
Ez utóbbi esetben  az érinttettek maguknál tarthatják a sablonjukat. 39 

A központi tárolás esetén probléma lehet, hogy nincs meg mindenhol a műveletek 
elvégzéséhez szükséges gyorsaságú számítógépes hálózat, illetve kezelni kell valahogyan a 
hálózatkiesését is. Az olvasóeszköz ezzel szemben viszonylag gyors, ugyanakkor 
fennakadások, újbóli regisztrációk, esetleg adatvédelmi aggályok merülhetnek fel, ha az eszköz 
nem vagy rosszul működik. Adathordozón történő tárolásnak is meg van a maga hátránya, 
hiszen elveszthető, ellophatják, ugyanakkor adatvédelmi szempontból ez a legelfogadhatóbb.  

Az ellenőrzés vagy azonosítás végrehajtásához valamely adatunkat kéri az azonosító 
berendezés, azt összeveti a rendszerben tárolt másik adattal, vagy összeméri a két adatot. A 
tranzakciót végül regisztrálja, és tárolja vagy maga a leolvasó berendezés vagy valamilyen más 
számítógépes hálózat. 40 

Az adatkezelő köteles az adatok felvétele, tárolása, kezelése alatt az adatok biztonságáról 
gondoskodni mind technikai, mind szervezeti-eljárási értelemben. Így garanciálisan szabályozni 
kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés, megsemmisítés, 
megsemmisülés ...stb. eseteit. Ha például egy ujjlenyomatot a rendszer nem a hozzá tartozó 
személyhez köt, akkor a továbbiakban ez a személy fog hozzáférni ahhoz, amihez az 
ujjlenyomat tulajdonosának kellene, ez pedig elvezethet a személyiséglopáshoz, hiszen a 
meglopott személy ujjlenyomata megbízhatatlan azonosítóvá válik. Hiba esetén pedig az 
adatalanynak nagyon nehéz bizonyítania, hogy az azonosítás hibás.41 „Az ilyen automatizált egyedi 
döntések esetében lehetőséget kell biztosítani az érintettnek álláspontja kifejtésére (Avtv. 9/A. § (1) 
bekezdés). Ha pedig az esetből bírósági eljárás lesz, az adatkezelés jogszerűségét (így az adatok pontosságát is) 
az adatkezelőnek kell majd bizonyítani (Avtv. 17. § (2) bekezdés).” 42  

                                                 
36 www.szgti.bmf.hu/~mtoth/download/Hallgatoi projektek/Török Csaba-Biometria.pdf Török Csaba projektje 
37 Szabó, 84-89. oldal 
38 Poór, 68. oldal 
39 Szabó, 84. oldal 
40 www.szgti.bmf.hu/~mtoth/download/Hallgatoi projektek/Török Csaba-Biometria.pdf Török Csaba projektje 
41 Szabó, 89-90. oldal 
42 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 9/A. § (1) 
bekezdése és 17. § (2) bekezdése 
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3.2. A biometrikus azonosító rendszerek 
 

A biometrikus azonosító rendszereket olyan eszközök és eljárások összességeként 
foghatjuk fel, amelyek a személyek mérhető testi tulajdonságait használják fel valamilyen 
technika segítségével személyek azonosítására vagy személyazonosságának megállapítására. A 
definíció pontos megértéséhez szükséges elhatárolni az azonosítást a személyazonosságtól. 
Míg az azonosítás az „az vagyok, akinek mutatom magam?” típusú kérdésre ad választ, addig a 
személyazonosság megállapításánál a „ki vagyok én?” típusú kérdést kell megválaszolni. Előbbi 
estben a tárolt adatoknak a személy testével való összehasonlítása után az igen vagy nem 
választ kapjuk, utóbbi esetben viszont a rendszer felismeri a személyt oly módon, hogy 
megkülönbözteti másoktól, akiknek a biometrikus adatai már tárolásra kerültek. Itt egy adatot 
hasonlít össze az összes többivel, az azonosítás során viszont két adatot mér össze.  

A biometrikus azonosító rendszerek magukban foglalják a személy fiziológiai 
tulajdonságait alapul vevő technológiák mellett a viselkedési tulajdonságokat vizsgáló 
módszereket is, ilyen például a test illatának felismerése, a hangfelismerés, az aláírásminta 
vizsgálata…stb. 43 

Az azonosító rendszerek közül csak egyik a biometrikus, emellett létezik még az eszköz és 
a jelszó alapján történő azonosítás. Ez utóbbi két esetben a rendszer nem a személyt (a jelszó, 
illetve az eszköz tulajdonosát), hanem magát a kódot, illetve eszközt azonosítja. A kód szerinti 
felismerés a logikai világ (What You know?) része, amelynek a veszélye az, hogy az ember 
elfelejtheti, másokkal közölheti azt, így visszaélésekre adhat okot. Az eszköz segítségével 
történő azonosításnál egy fizikai vizsgálatra (What You have?) kerül sor. Ebben az esetben 
előfordulhat, hogy magát a dolgot elvesztjük, elfelejtjük magunkkal vinni, ellopják, lemásolják. 
Többen ezen okokból kifolyólag érvelnek a biometriai azonosítás alkalmazása mellett, de mint 
lentebb látni fogjuk, a biometrikus rendszernek is van olyan formája, amely valamilyen 
eszközön tárolja a biometrikus adatot, így az is elveszthető…stb., de a többi fajtájának is meg 
van a hátránya. A biometriai azonosítót úgy lehet a többitől elhatárolni, hogy az nem 
ruházható át, mert egyedi biológiai jellemzőket vizsgál (Who You are?). 44  

A biometrikus azonosító rendszereknek három fajtáját különíthetjük el: 
• Van olyan, amelyik kombinálja az egyes biometrikus adatfajták felhasználását, 

pl. ujjlenyomat és hang együttes alkalmazása. 
• Lehetséges az is, hogy a biometrikus azonosítást más azonosítási módszerrel 

egészítik ki, pl. jelszóval, PIN-kóddal. 
• A harmadik fajtáját pedig az a csoport képezi, amely a személy birtokában lévő 

tárgyakat vizsgálja, pl. kulcs, kártya.  
Egy másik csoportosítás is elképzelhető azon az alapon, hogy az érintett tudtával vagy 

tudta nélkül (pl. billentyűleütés vizsgálata) gyűjtik az adatokat. 45 

A biometrikus rendszerek előzményeként fogják fel, hogy az évezredes múltra 
visszatekintő Nílus mentén élők rutinszerűen alkalmazták az azonosításnak ezt a módját a 
mindennapi üzlet során, mint pl. gabonavételnél a vásárlókat sebhely, arcvonás alapján 
azonosították.  

                                                 
43 Szabó, 83. oldal 
44 www.szgti.bmf.hu/~mtoth/download/Hallgatoi projektek/Török Csaba-Biometria.pdf Török Csaba projektje 
45 Szabó, 84. oldal 
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Ezt követően a kriminológiában jelent meg a kriminálantropológiai irányzat, amely egyes 
emberi jellemzők alapján az egyént stigmatizálta. Napjainkban a büntetőeljárásban létezik az 
ujjlenyomat alapján történő azonosítás. 

A technika fejlődésével a kézgeometria olvasót alkalmazták először, az 1990-es évektől 
terjedtek el a biometrikus azonosító rendszerek, amelyek előnyeit a támogatói a 
következőkben látják, de ezeket én meg is cáfolnám: 

• Egyszerűbbnek tartják, mint más azonosítási módszert. Szerintem viszont, ha 
egy ellenőrzési folyamatba egy újabb fázist ültetnek be- aminek nem az a célja 
hogy a folyamatot lerövidítse – nem egyszerűsödhet az ellenőrzés. 

• Pontosságát is kiemelik, arra hivatkozva, hogy nem lehet könnyen becsapni. 
Ezt azzal támasztják alá, hogy nagyon kicsi, szinte lehetetlen, hogy két DNS-
készlet azonos legyen. Egy későbbi fejezetben majd megmutatok néhány 
olyan lehetőséget, amivel a rendszert ki lehet játszani.  

• A költséghatékonyságot is említik, amit részben el tudok fogadni, abban az 
esetben, ha egy vállalat beléptető rendszert alkalmaz olyan célból, hogy a 
munkából kimaradókat kiszűrje, és így az általuk okozott kár esetleg nem 
következik be. Ezt a formáját viszont azért tartom elfogadhatatlannak, mert 
véleményem szerint előállhat az a helyzet, hogy más módszert is alkalmaznak 
ebből a célból, akkor pedig a szükségesség-arányosság elve sérül.  

A felhasználói pszichológia szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy az emberek még 
idegenkednek ezen új azonosítási módszernek a bevezetésétől. Azt állítja, hogy ha az ember 
nem örül valaminek, akkor azt nem a rendeltetésének megfelelően fogja használni, ez pedig a 
biometrikus azonosító berendezéseknél nagyobb hibaaránnyal járhat. Azt tanácsolják ennek 
megelőzésére, hogy oktatásban kell részesíteni a rendszer használóit, és további tájékozódásra 
is meg kell adni a lehetőséget. 46 Ehhez csak egy rövid megjegyzést tennék hozzá: nem 
hallottam még olyan továbbképzésről, ahol a hétköznapi embereket a biometrikus azonosító 
rendszerek alkalmazásáról vagy éppen a biometrikus útlevélről oktatták volna. 

 

3.3. A biometrikus útlevél fogalma, jellemzői 
 

A biometrikus útlevél az emberi test biometrikus adatait tartalmazza (, ilyen például az 
ujjlenyomat, az arc, az emberi test formája, a testrészek egymáshoz viszonyított aránya), 
amelyeket elektronikusan, egy chipen az útlevél belsejében helyeznek el. 47 A mostani 
szabályozás alapján az útlevélbe bekerül a digitális arckép mellett az ujjlenyomat is. 

Az ujjlenyomatvétel a lakosság körében aggályokat vet fel, hiszen az embereknek a 
bűnügyi nyilvántartás jut erről eszükbe, de azt meg kell jegyezni, hogy ha biometrikus 
útlevélről van szó, akkor digitális ujjlenyomatról beszélhetünk, míg előbbi esetében pedig 
tintás rögzítésről van szó. Azaz a DNS-ujjlenyomat olyan kriminalisztikai azonosító, amely a 
keresett személy vagy tárgy olyan ismérveit tükrözi, amelyekből vissza lehet következtetni azok 
sajátosságaira, majd megtalálása és vizsgálatra küldése után segítségükkel az azonosítás is 
elvégezhető. 48 

Ennél viszont nagyobb gond, hogy kisgyermekeknél és időseknél nagy a hibaszázalék, 
amelyet akkor lehetett volna kiküszöbölni, ha második azonosítóként a szivárványhártyát 
határozzák meg 49, amely esetében 131 ezerre jut egy hiba, 50 de erre adatvédelmi okokból nem 
                                                 
46 www.szgti.bmf.hu/~mtoth/download/Hallgatoi projektek/Török Csaba-Biometria.pdf Török Csaba projektje 
47 Lencsés, 10. oldal 
48 Dr. Nyiri, 118. oldal 
49 Lencsés, 10. oldal 
50 Poór, 68. oldal 
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került sor. 51 Retinaazonosításkor pedig a tévedés aránya egy a 10 millióhoz. Igaz, az 
orvosoknak egy csoportja azt állítja, hogy a retina képe változhat, míg az íriszé nem. 52 Más 
tanulmányok azt az elméletet képviselik, hogy az ujjlenyomat alapján lehet az embert leginkább 
azonosítani. 53 Mégsem ezen orvosi kérdések alapján döntöttek az ujjlenyomat mellett, hanem 
az adatfelvétel egyszerűsége miatt. Hiszen a szem jellegzetességeit csak kellemetlen, illetve a 
cukorbetegek estében az egészséget veszélyeztető módon lehetett volna megállapítani. 54 Az 
Európai Unióban is arról folyt a vita, hogy hány éves kortól vegyék le az ujjlenyomatot, amely 
a fentebb ismertetett adatok miatt a szakértői testületnek is nagy fejtörést okozott. 55 

A bírálói hangsúlyozzák azt is, hogy nem megbízható. Erre példaként hozzák fel, hogy 
megesett már, hogy az eljárásban nőt férfiként azonosított. Az arcfelismerő rendszert ki lehet 
úgy játszani, hogy a kamera elé fényképet tartank, illetve az ujjlenyomat-leolvasót egy emberi 
ujj műanyag másolatával.  

A biometrikus útlevél terrorizmus elleni hatékonyságát is sokan megkérdőjelezik azon az 
alapon, hogy csak a már nyilvántartásba vett bűnözőket, illetve hamis úti okmánnyal érkezőket 
szűrné ki, míg a 2001. szeptember 11-i támadás elkövetői legálisan érkeztek az Egyesült 
Államokba. 

A biometrikus eljárással szemben ellenérvként hozzák fel azt, hogy a számítógépes 
adatazonosítás nem mindenhol működik a gyakorlatban. Tel-Avivban a Ben Gurion 
repülőtéren évente mindössze 1 millió utas van, míg az USA egyik repülőterén több mint 200 
millió. 56  

Tartani kell attól, hogy az ember egyediségére vonatkozó adatok kiszolgáltatása általánossá 
válik. Ezt támasztja alá az is, hogy az Európai Unión kívül más szervezetek (pl. Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)) is tárgyalnak a biometrikus adatok 
felhasználásáról, itt a cél viszont már nem a terror megfékezése.  57 A biometrikus adatokat ma 
is több helyen alkalmazzák. A büntetés-végrehajtási intézetben a látogatóknak is valamely 
adatát rögzítik. Bruneiben a 300 000 helyi lakos, a tartózkodási engedéllyel rendelkező 
vendégmunkások és a gyakori beutazók személyigazolványa is tartalmaz chipet. Ennek száma 
megközelíti a 700 000-et. Angliában pedig néhány önkormányzat bevezette az ún. „polgár-
kártyát”, amivel a helyi üzletekben a kártyatulajdonos kedvezményekben részesül, vagy 
bizonyos szolgáltatásokat igénybe vehet… Egyre több gépjárművezetői engedélybe is bekerül 
a chip a másolás megnehezítése céljából. Ide sorolhatjuk az indításgátlóval felszerelt 
gépkocsikat is. A jogtalan igénylők kiszorítása érdekében a támogatási rendszerben is terjed. A 
pénzkiadó automatáknál is alkalmaznák már az azonosításnak ezt a módját, de erre még nem 
került sor, ezt azzal magyarázzák, hogy az emberek idegenkednek tőle. 58 

Azt is külön kell szabályozni, hogy a sérült kezű személyekkel kapcsolatosan az általános 
szabályok hogyan érvényesülnek. 59 

A rendszer kiépítése rengeteg költséggel jár. Németországban ez 700 millió eurót jelent, 
Magyarországon 2-20 milliárd forintra teszik. Kiadást jelent az adatfelvétel, -feldolgozás, -
tároláshoz kapcsolódó berendezések, szoftverek beszerzése, karbantartása…stb.60 

                                                 
51 Lencsés, 10. oldal 
52 Poór, 68. oldal 
53 Útlevél digitális ujjlenyomattal, Világgazdaság 2005. szeptember 23. 4. oldal 
54 Poór, 68. oldal 
55 www.tasz.hu/index.php?op=contentlist18&catalog_id=3097 A hét elejétől itt a biometrikus útlevél 
56 Poór, 69. oldal 
57 Szabó, 82. oldal 
58 www.szgti.bmf.hu/~mtoth/download/Hallgatoi projektek/Török Csaba-Biometria.pdf Török Csaba projektje 
59 Ujjlenyomat az útlevélben, Magyar Hírlap 2004. december 3. 15. oldal 
60 Poór, 69. oldal 
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A sok ráfordítással járó technika biztonságos voltát egy augusztus elején tartott 
konferencián Lukas Grunwald, a számítástechnikai rendszerek szakértője megkérdőjelezte 
azzal a kijelentésével, hogy sikerült feltörnie az új német biometrikus útlevelet, amely technikai 
standardja alapján a magyar is készül. Előadásában azt is kifejtette, hogy ezt a világon létező 
összes biometrikus útlevéllel meg lehet tenni, mert mindegyik a Nemzetközi Polgári 
Légiközlekedési Szervezet szabványa alapján készül. 61 

Ennek tükrében feltenném az általam költőinek tartott kérdést: alkalmas a biometrikus 
adatot tartalmazó útlevél a cél elérésre?  

Mindezek ellenére az okmányt minden eddiginél biztonságosabbnak tartják. 62 
Az Európai Uniós szabályozással kapcsolatos vélemények is az arányosság fontosságát 

hangsúlyozzák. A szükségtelen jogkorlátozás elkerülésére és ezen intézkedések bevezetésének 
veszélyeire is felhívják a figyelmet: az azonosító adatok és az ujjlenyomat rossz összepárosítása 
komoly problémákhoz vezet. 63  

 

4. A biometrikus útlevél megjelenése és szabályozása az Európai Unió 
területén 

 
Az EU-t az Amerikai Egyesült Államok késztette a biometrikus útlevél bevezetésére, 

hiszen vízummentesen csak ezen okmány birtokában lehet a nagyhatalom területére lépni. 64 A 
vízummentesség fenntartásához feltételként szabták a Nemzetközi Polgári Légiközlekedési 
Szervezet (ICAO) előírásainak teljesítését. Az USA elvárási között szerepelt legalább egy 
biometrikus adat útlevélben történő rögzítése, amelynek eredetileg 2004 októberétől kellett 
volna eleget tenniük az európai országoknak. Az Európai Bizottság viszont ennek a 
határidőnek a megváltoztatásáról kezdeményezett tárgyalást az Egyesült Államokkal. Az USA 
e kötelezettség 2004. októberi számonkérését így egy évvel elhalasztotta. Ez a határidő 
leginkább azokat az országokat érintette, amelyek részei az amerikai vízummentes programnak 
(VWP): a tizenöt régi EU-s tagország, kivéve Görögországot, de beleértve Szlovéniát.   

A másik ok, hogy a chipes útlevél bevezetésre került az, hogy az EU biztonság- és 
bevándorlás-politikai megfontolásait is szolgálja. 65 Az Európai Bizottság dolgozta ki a 
jogharmonizáció jegyében azt a javaslatot, amely a biztonságpolitika területén a minimum 
követelményeket tartalmazza, köztük a biometrikus azonosítót tartalmazó útlevél kívánalmait. 
Brüsszelben már két évvel ezelőtt megállapodtak abban, hogy az útlevél két biometrikus 
azonosítót fog tartalmazni. A Bizottság az ujjlenyomatot csak lehetőségként vetette fel, amely 
a tagállamok mérlegelésétől függött. Ezzel együtt egy központi adatbázis létrehozására is tett 
javaslatot, amely az európai polgárok összességének - tehát nem kevesebb, mint 450 millió 
uniós polgár ujjlenyomatát tartalmazta volna. Az intézményt egyelőre nem hozzák létre.  

 Az útlevél mellett a vízum és a tartózkodási engedély biometrikus azonosítóval történő 
ellátása is napirenden volt az Unióban. 66 Az eredeti elképzelések szerint a vízum is 
tartalmazott volna biometrikus azonosítót, de ezt technikailag kivitelezhetetlennek ítélték, 
mivel a chipet tartalmazó útlevél és vízum kölcsönösen működésképtelenséget idézett volna 

                                                 
61 www.tasz.hu/index.php?op=contentlist18&catalog_id=3097 A hét elejétől itt a biometrikus útlevél 
62 Lencsés, 10. oldal 
63 Vélemény a 2/2005 vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra 
vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról 
(ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp110_hu.pdf) 
64 Útlevél digitális ujjlenyomattal, Világgazdaság 2005. szeptember 23. 4. oldal 
65 Lencsés, 10. oldal 
66 www.edri.org/edrigram/munber2.4/biometrics EU Commission proposal for biometrics in passports 
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elő. A technikai megoldások megtervezésével, kivitelezésével az Európai Bizottság által 
felállított, tagállami szakértőkből álló testület foglalkozott. 67 

Több szervezet, köztük a Privacy International, a Statewatch, az European Digital 
Rights az Európai Parlamentnek címzett nyílt levélben a szabályozás alapját kérdőjelezik 
meg, miszerint ennek a gyakorlatnak a bevezetése szükségtelen, és az emberek magánszféráját 
indokolatlanul nagy kontroll alá vonja. Levelükben magyarázatot kértek arra, hogy miért 
vezetik be az ujjlenyomattal is ellátott útlevelet, amikor az Egyesült Államok ezt nem kérte, és 
a saját polgáraitól sem követeli ezt meg, valamint arra is, hogy miért nem csak egy biometrikus 
azonosítóról rendelkeznek. Felhívja arra is a figyelmet, hogy ha az útlevélnek ez a típusa 
bevezetésre kerül, a szükségesség-arányosság elvét átlépik, ami pedig a Közösség 
tevékenységének jogszerűségét kérdőjelezi meg, és beleütközik a közösségi jog által deklarált 
magánszférához való jogba.  

A központi adatbázis létrehozása esetén a Közösség visszaéléseknek adna táptalajt, és így 
még egyszerűbb lenne az emberek adatait beleegyezésük nélkül gyűjteni. Az arcfelismerés 
estén pedig következtetni lehet a faji és etnikai eredetre, ami pedig az Európai Unió jogában az 
egyik legérzékenyebb természetű adat. Problematikusnak tartották azt is, hogy útlevélújításnál 
postán küldik meg az érvényeset. Utaltak arra is, hogy az ujjlenyomat megbízhatatlansága egy 
megrázó eset kapcsán be is bizonyosodott: a 2004. március 11-i madridi vonatrobbantás után a 
spanyol rendőrség és a három legnagyobb gyakorlattal rendelkező FBI ujjlenyomat-szakértő 
bevonásával egy fel nem robbant bombán azonosított egy ujjlenyomatot, amit Brandon 
Mayfieldnek tulajdonítottak – tévesen.  

A levelükben ráirányították arra is a figyelmet, hogy egy 2003-ban tartott nemzetközi 
konferencián deklarálták, hogy a terrorizmus és szervezett bűnözés elleni harcban az 
országoknak az alapvető adatvédelmi elveket tiszteletben kell tartaniuk.68 

Felhívásához csatlakozott számos nyugat-európai ország közt Magyarország jelenlegi 
adatvédelmi biztosa, Péterfalvi Attila és elődje, Majtényi László is. 69  

Az emberi jogok a demokráciamozgalomban húsz évvel ezelőtt – Az emberi jogok 
c. 2005 novemberében megtartott kétnapos konferencián is napirendre került a biometrikus 
azonosítót tartalmazó útlevél problémája. Legnagyobb nyilvánosságot az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Szervezet (EBESZ) sajtószabadság-biztosa, Haraszti Miklós felszólalása 
kapta, amelyben azt állította, hogy Európa túlzottan támadja az amerikai politikát, ugyanakkor 
az EU jobban megnyirbálja a szabadságjogokat, mint a 2001. szeptember 11-i terrortámadás 
után elfogadott „hazafias” törvény, Patriot Act. Harasztit leginkább az háborítja fel, hogy az 
európaiak nem is ellenezték ezeket az intézkedéseket. Ezt valószínű az is befolyásolja, hogy jó 
eszköznek látják a terrorizmus és menekültek problémájának megoldásához, míg az amerikaiak 
már megtanultak ezekkel a problémákkal együtt élni. 70 Prof. Steven Peers szerint az Európai 
Közösség túllépi hatáskört azzal, hogy ilyen intézkedéseket vezet be, valamint sérti a közösségi 
jog általános elveit, amelybe beletartozik a magánélethez fűződő jog védelme.  

Az EK Alapszerződésének 18. cikk (3) bekezdése is egyértelműen kizárja a Közösségnek - 
a szabad mozgás területén történő rendelkezéseknél - az úti okmányra vonatkozó szabályok 
megalkotását: 

                                                 
67 www.tasz.hu/index.php?op=contentlist18&catalog_id=3097 A hét elejétől itt a biometrikus útlevél 
68 www.edri.org/campaigns/biometrics An Open Letter to the European Parliament on Biometric Registration of 
all EU Citizens and Residents 
69 Ujjlenyomat az útlevélben, Magyar Hírlap 2004. december 3. 15. oldal 
70 hvg.hu/itthon/20051122harasztieuropa.aspx?s=hk Biometrikus útlevél, Haraszti: a szabadság korlátozásában 
Európa túltesz Amerikán 
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 „18. cikk 

(1) (…) minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz.  

(2) Ha a Közösség fellépése bizonyul szükségesnek ahhoz, hogy  e  célkitűzés 
megvalósuljon, (…), az (1) bekezdésben említett jogok gyakorlásának megkönnyítése 
érdekében a Tanács  rendelkezéseket  fogadhat el.  

(3) A (2) bekezdés az úti okmányokra, személyazonosító igazolványokra, a tartózkodási 
engedélyekre vagy bármely egyéb ilyen okmányra vonatkozó rendelkezésekre (…) nem 
alkalmazható.”  71 

2004. december 13-án született meg az új útlevél biometrikus és biztonsági tulajdonságait 
tartalmazó közösségi rendelet (2252/2004 EK rendelet), majd február 28-án ezeket az 
előírásokat konkretizáló európai bizottsági határozat. 72  

Már egy 2000. október 17-i állásfoglalás előírja, hogy a tagállamoknak a lehető 
legkorábban, de legkésőbb 2006. január 1-jétől meg kell felelniük a Tanács meghatározott 
biztonsági előírásainak. Annak érdekében, hogy az útlevél hamísításával szemben védve 
legyenek, az Európai Tanács 2003. június 19-20-i thesszaloniki ülésén megerősítette, hogy 
egységes megközelítésre van szükség a harmadik országbeli okmányokhoz, az uniós polgárok 
útleveleihez, és az információs rendszerekhez (VIS, SIS II) szükséges biometrikus adatok és 
azonosítók vonatkozásában. 73  

Luxembourgban az EU tagországok bel-és igazságügy miniszterei képviseltették magukat. 
Magyarországról Lampert Mónika belügyminiszter és Petrétei József igazságügy miniszter volt 
jelen. 74 A szabályozás Európai Parlamentben történt elfogadása során tulajdonképpen a 
liberálisok és a zöldek maradtak alul. A magyar Európai Parlamenti képviselők közül egyedül 
Szent-Iványi István szavazott nemmel, ő a biometrikus útlevél bevezetésének veszélyét abban 
látja, hogy az adatok biztonságos tárolásának nincsenek meg a feltételei.  

Az Európai Unió tagállamai eddig azt az elvet képviselték, hogy szabadságukból csak 
annyit áldoznak fel, amennyi feltétlenül szükséges, ugyanakkor, ahogy ezt a magyar képviselők 
szavazatai is mutatják, a helyzet teljesen megváltozott. Az említett elvnek az is ellentmond, 
hogy az Egyesült Államok csak egy azonosítót kívánt meg, az EU pedig kettőt vezet be. 75   

A tagállamoknak a digitális fényképet tartalmazó útlevéllel kapcsolatos előírásokat 2006. 
augusztus 28-ig kell kivitelezniük, amely előírásokat februárban közzétettek. Az ujjlenyomat 
szabályozására vonatkozó rendelkezéseket 2006. június 28-án hozták nyilvánosságra. Ezeket a 
részletszabályok megvalósításra 2009. június 28-ig kaptak az uniós országok haladékot. 76 

 

4.1. A 95/46/ EK irányelv 
 

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvet 1995. október 24-én alkotta meg az 

                                                 
71 http://www.statewatch.org/news/2004/nov/11biometric-legal-analysis.htm Statewatch Analysis: The Legality 
of the Regulation on EU Citizens’ Passports 
72 Poór, 68. oldal 
73 ARTICLE 29 Data Potection Working Party WP 96 
(209.85.129.104/search?q=cache:Dty6zaJiXiQJ:ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2004/wp96
_en.pdf+Working+Party+96&hl=hu&gl=hu&ct=clnk&cd=2 ) 
74 Ujjnyomatot vesznek az útlevélhez, Népszabadság 2004. október 26. 3. oldal 
75 Gúr, Európai Jog 21. oldal 
76 www.tasz.hu/index.php?op=contentlist18&catalog_id=3097 A hét elejétől itt a biometrikus útlevél 
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Európai Parlament és a Tanács, amelyben meghatározták azt az általános keretet, amelynek a 
tagországok szabályozásának meg kell felelnie.  

Ebben fontos elvként rögzítették, hogy a személyes adatok gyűjtésének törvényesnek és 
tisztességesnek kell lennie. Meghatározott, egyértelmű és törvényes célból, a cél szempontjából 
releváns és szükséges mértékű gyűjtés lehet csak megengedett. Az adatfeldolgozási műveletek 
nyilvánosak. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében – mondja az 
irányelv, hogy a hibás vagy hiányos adatok javításra, illetve törlésre kerüljenek. Az adatkezelő 
tájékoztatási kötelezettsége kiterjed saját személyére, az adatfeldolgozás céljára, az adatok 
címzettjeire, kötelező vagy önkéntes válaszadásra és a helyesbítéshez való jogra. 

A tagállamok minden személynek kötelesek biztosítani azt a jogot, hogy automatizált 
döntés ne terjedhessen ki, ami rájuk nézve jogi hatással járna. 

Különleges adat feldolgozását a tagállamok megtilthatják, kivéve, ha az érintett kifejezett 
hozzájárulását adta, de a tagállam a hozzájárulás lehetőségét ki is zárhatja. A 
bűncselekményekre, büntetőítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatok 
feldolgozása viszont kizárólag hatóság ellenőrzése mellett történhet. 

Az irányelv előírja, hogy adatkezelőnek meg kell tenni a megfelelő technikai és szervezési 
intézkedéseket a személyes adatok véletlen megsemmisülésére, elvesztésére, megváltoztatására, 
a hozzáférés elleni védelemre és a jogosulatlan nyilvánosságra hozatalra. Az irányelvnek ez egy 
olyan szabálya, amelynek véleményem szerint szinte bármivel meg lehet felelni, mert a 
„megfelelő intézkedésbe” sok minden belefér. Igaz, hogy az irányelv csak egy irányvonalat ad, 
de bizonyos esetekben konkrétabb megfogalmazásra van szükség, főleg, hogy itt az adatok 
biztonságáról van szó. 

Tartalmazza, hogy harmadik országba történő adattovábbításra csak annyiban van 
lehetőség, ha az ország megfelelő védelmet biztosít. 

Minden tagállamnak rendelkeznie kell egy olyan felügyelő hatóságról, amely a nemzeti 
szabályozás betartását ellenőrzi. A felügyelő hatóság határozatai ellen a bírói út biztosított. 

Ez az irányelv hozta létre a személyes adat feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelmével foglalkozó munkacsoportot. A munkacsoportot az egyes tagállamok által kijelölt 
felügyelő hatóság vagy annak képviselője, a közösségi intézmények és szervek által létrehozott 
hatóság vagy hatóság képviselője, illetve a Bizottság egy képviselője alkotja. Határozatait 
egyszerű többséggel hozza. A munkacsoport hatáskörébe tartozik a nemzeti szabályozás 
megvizsgálása, arról véleménynyilvánítás, ajánlástétel. Javaslatot tehet a Bizottságnak az 
irányelv módosítására. 

Az irányelv célkitűzéseit 1998-tól kell a tagállamoknak teljesíteni.77 
 

4.2. Az Európai Tanács 2252/2004/EK rendelete 
 

Az Európa Tanács a harmonizáció jegyében és az irányelv adta keretek között alkotta meg 
a 2252/2004/EK rendeletet, amelynek célja a biztonságos biometrikus útlevelek és 
információs rendszer alapjainak letétele, hiszen a Tanács előírásait azzal összhangban a 
tagállamok konkretizálják.  

A rendelet kimondja, hogy a nemzeti jogszabályok határozzák meg, mely hatóság, illetve 
szerv az, amely a tároló elemben rögzített adatokhoz hozzáférhet, de mindezt a közösségi 
jogra, az Európai Unió jogára, valamint nemzetközi megállapodások vonatkozó 
rendelkezéseire tekintettel. A tagországoknak egyetlen olyan szervet kell jogszabályban 
kijelölni, amely az útlevelek előállításáért felel, és fel kell hatalmazni azzal a joggal, hogy 
szükség esetén más szervre átruházhatja ezt a kizárólagos jogkört. 

                                                 
77 A 95/46 EK irányelv 
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Az érintett országok kötelezettséget vállaltak arra nézve, hogy  
„1.cikk 
(1) A tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok megfelelnek 

a (…) meghatározott minimum biztonsági előírásoknak. 
(2)  Az útleveleknek és úti okmányoknak magukban kell foglalniuk 

egy arcképet tartalmazó tároló elemet, (…) ujjlenyomatokat is. Az 
adatokat védeni kell, (…), és garantálnia kell az adatok 
sértetlenségét, valódiságát és bizalmasságát.”  

A rendelet kötelezi a tagállamokat a biztonsági követelmények és műszaki előírások 
meghatározására. Az útlevélben rögzítésre kerülő két biometrikus adat, az arckép és az 
ujjlenyomat minőségére vonatkozó szabályozást is a tagállamokra bízza. Meg kell jelölni azt a 
szervet, amely az úti okmányok nyomtatásáért felelős, ezt közölni kell a Bizottsággal és a többi 
tagállammal. Később lehetőség van a szerv megváltoztatására, de ebben az esetben is úgy kell 
eljárni, mint a bejelentéskor. 

Az úti okmány birtokosának biztosítania kell azt a jogot, hogy az abban tárolt adatokat 
ellenőrizhesse, szükség esetén pedig helyesbíthesse, illetve töröltethesse. 

A tagországoknak az általuk kiállított úti okmányra és útlevélre kell az Európai Tanács 
rendeletét alkalmazni a személyazonosító igazolvány és a tizenkét hónap vagy annál rövidebb 
érvényességi időre szóló, ideiglenes útlevél, illetve úti okmány kivételével. A rendelet 
meghatározza, hogy biometrikus jellemzők kizárólag az okmány valódiságának ellenőrzésére 
használhatók fel, valamint az okmány birtokosának személyazonosságának megállapítására 
„közvetlenül hozzáférhető, összehasonlítható jellemzők segítségével, amennyiben az útlevelek és egyéb úti 
okmányok felmutatásáról törvény rendelkezik.”  

A rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban. A 
rendelet a tagállamok általi elfogadást követő 18 hónapon belül lép hatályba az arckép 
tekintetében, míg az ujjlenyomat tekintetében legfeljebb 36 hónap elteltével. 78 

4.3. Az Európai Unió tagországainak szabályozása 
 

A biometrikus útlevelek kibocsátást Németország az elsők között 2005 novemberétől 
kezdte el, amelyekért az állampolgároknak 59 eurót kell fizetniük, míg ez az USA-ban 79 euró 
vagy a briteknél 103 euró. A németeknél az útlevélen jelezni fogják, hogy melyik elektronikus. 
A chip tartalmazni fogja az utazó személy fényképét – amelynél arra is ügyelni kel, hogy 
szemből készítsék, komoly arcot kell vágni, és kerülni kell a szemüvegen megjelenő fényt -, 
digitális arcképét, személyes adatait és két ujjlenyomatát, amelyet a legtöbb országban csak 
később rögzítenek. 79 

A svájciakkal ellentétben, akik ezt az okmányt öt évre bocsátják ki, az osztrákok tíz évben 
gondolkodnak. 80 

Olaszország is részt vesz másik 26 országgal együtt a „vízum nélküli utazás 
programjában”. Olaszországban a vízum nélküli utazást biztosító biometrikus útlevelekről 
szóló rendelkezések 2005. október 26-ától lépnek hatályba. A csip tartalmazni fogja a 
személyes adatokat, egy digitális fényképet és más biometrikus azonosítókat. Külön 
kiemelném, hogy a cikk „több azonosítót” említ, ugyanakkor nem részletezi, hogy melyek 
ezek. Ezzel az úti okmánnyal legfeljebb 90 napot lehet eltölteni az amerikai kontinensen akár 

                                                 
78 Az Európai Tanács 2252/2004/EK rendelete (2004. december 13.) 
79 Lencsés, 10. oldal 
80 Útlevél digitális ujjlenyomattal, Világgazdaság 2005. szeptember 23. 4. oldal 
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üzleti okból, akár turizmus céljából látogatott el oda a külföldi. 81 A 2005. október 25-ig 
kibocsátott útlevelek a lejáratukig érvényesek maradnak, de aki ezután az Egyesült Államokba 
akar utazni, azt csak ilyen digitális fényképpel ellátott útlevéllel teheti meg. 82 2006. október 26-
ától pedig már más biometrikus azonosítót is tartalmazó útlevéllel lehet a tengeren túlra utazni. 
83 Az úti okmány ára változatlan marad. 84   

Hollandia felmérést végzett az ujjlenyomat azonosíthatóságával kapcsolatban. És arra a 
következtetésre jutottak, hogy a 6 évesnél fiatalabbak és 60 évesnél idősebbek esetében nem 
elég megbízható. Ez a holland kormányt elbizonytalanította, hiszen ez a módszer funkcióját 
kérdőjelezi meg. Felmerül a kérdés, arányban áll-e a jogkorlátozás az elérni kívánt céllal. 85 

 

4.4. A magyar szabályozás 
 

Az Országgyűlés 2003 tavaszi ülésszak utolsó napján az üvegzseb-program keretében 
elfogadta az adatvédelmi törvény módosításait, amely az európai uniós jogharmonizáció része. 
86 Az uniós joganyagot a magyar jogalkotó az augusztus 29-étől hatályos törvénymódosítással 
ültettette át a magyar jogba. 87  

A módosítás érinti a külföldre utazásról szóló törvényt is. A törvény 7. §-a megjelöli 
azokat az adatokat, amelyeket egy útlevélnek tartalmaznia kell. A 12 hónapra vagy annál 
rövidebb időtartamra kiállított magánútlevelek kivételével az útleveleket biometrikus 
azonosítót tartalmazó tároló elemmel látják el. Szabályozni kellett azt a problémát is, hogy ha 
az útlevél érvényességi idején belül a tároló elem adattartalmi ellenőrzésre alkalmatlanná válik, 
nem eredményezheti az útlevél érvénytelenségét, hiszen a leolvasásra alkalmatlan tároló elem 
esetén a hagyományos útlevél ellenőrzési módszerei alkalmazásával továbbra is megbízhatóan 
megállapítható a kapcsolat az útlevél és birtokosa között. A személyes adatok védelmét 
szolgálja a törvénynek az az előírása, hogy az útlevélhatóság a tároló elemben rögzített 
személyes adatokat csak az úti okmány kiadásáig jogosult kezelni, azután törölni kell, míg a 
Határőrség ezt csak leolvassa. 

Az általános szabályozástól eltérő rendelkezések vonatkoznak a biometrikus útlevélre az 
adatok továbbítására vonatkozóan, eszerint az útlevélhatóság, illetőleg a központi adatkezelő 
szerv a büntetőügyekben eljáró hatóságoknak, a rendőrségnek, a nemzetbiztonsági 
szolgálatoknak, a határőrségnek, a vám- és pénzügyőrségnek, a nyugdíjbiztosítási szervnek, a 
Belügyminisztérium állampolgársági ügyekkel foglalkozó szervének, valamint a menekültügyi 
hatóságnak nem adhat át adatot. Az útlevélhatóság, valamint a központi adatkezelő szerv az 
általa nyilvántartott adatot statisztikai célra felhasználhatja, abból ilyen célra, személyazonosító 
adat nélkül adatot nem szolgáltathat. 

Törvényi előírás, hogy a személyes adatok tároló elemben történő tárolását az elérhető 
legmagasabb szintű technikai módszerek alkalmazásával kell megvalósítani. De ha ez mégsem 
így történne, nem von maga után szankciót, és egyébként is „az elérhető legmagasabb szint” 
egy relatív kategória, amibe szinte minden belefér. 88 

                                                 
81 milan.usconsulate.gov/pressreleases/PR_ITA_062006_VWP_Oct_26_2006.htm Passaporto biometrico: le 
norme in vigore per il programma „viaggio senze visto” 
82 guide.supereva.com/usa/interventi/2006/01/241316.shtml Il passaporto per entrare negli Stati Uniti 
83 milan.usconsulate.gov/pressreleases/PR_ITA_062006_VWP_Oct_26_2006.htm Passaporto biometrico: le 
norme in vigore per il programma „viaggio senze visto 
84 guide.supereva.com/usa/interventi/2006/01/241316.shtml Il passaporto per entrare negli Stati Uniti 
85  www.nol.hu/cikk/377129 Mégsem jó a biometrikus útlevél? 
86 origo.hu/uzletinegyed/hirek/hazaihirek/20030522tiltakozás.html Személyes adatok uniós jogvédelme 
87 www.tasz.hu/index.php?op=contentlist18&catalog_id=3097 A hét elejétől itt a biometrikus útlevél 
88 A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 7. §-a, 20. §-a, 32/A. §-a 
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A vázolt módosítások mellett bevezetésre került a közérdekből nyilvános adat fogalma. A 
módosítás keretében az adatvédelmi biztos hatósági jogkört kapott. A törvény hatályát 
kiterjesztették minden a Magyar Köztársaság területén folytatott adatkezelésre. 89 Az 
adatkezelést a törvény akként határozza meg, hogy „az alkalmazott eljárástól függetlenül az 
adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, 
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása 
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának 
megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is 
(Avtv. 2. § 9. pont).” 90 

A chipes útlevelek kibocsátása 2006 szeptemberében kezdődött, de a korábbi útleveleket 
az Európai Unióban a lejáratukig elfogadják. 91 Ha a normál típusú útlevél birtokosának mégis 
az új útlevélre lenne szüksége, pl. a miatt, mert az USA-ba utazik, az úti okmány cseréjét 
illetékmentesen végrehajtják. 92 Urbán György, a Nemzeti Vízum – és Okmánybizottság 
elnökének tájékoztatása szerint a magyar biometrikus útlevél színe az Európai Uniós 
előírásoknak megfelelően burgundi vörös, és felirat utal rá, hogy európai uniós ország 
bocsátotta ki. A jelenlegihez hasonló, fűzött könyvecskében a lézergravírozással kitöltött 
adatoldal az utolsóról az első oldalra került, a 64 kilobájtos csipet és az antennát pedig a 
borítólap tartalmazza 93, amely nem is kitapintható. 94  

A polgároknak biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy saját maguk is ellenőrizhessék a 
chipen lévő adatokat, ezért a határőrség mellett az okmányirodákat is ellátták olvasó-
berendezéssel. 95 Ahol viszont nem rendelkeznek az adatok leolvasásához szükséges 
berendezéssel, ott az útlevél nyomtatott adatai ellenőrizhetők. 96 Az úti okmány ellenőrzésére 
jogosult más hatóságok viszont ezen adatokhoz nem juthatnak hozzá. 97 Ahogy már írtam az 
útlevélhatóság is kizárólag a kiadásig jogosult ezeket az adatokat kezelni, azután törölni kell a 
nyilvántartásból. Tehát nem lesz –legalábbis egy ideig – központi nyilvántartás.98 

Az okmányt változatlanul a BM Központi Hivatala készíti el. 99  

Hazánkban több szervezet is kifejezte tiltakozását az új útlevél bevezetése ellen. Így az 
Eötvös Károly Központi Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság, a No Camera Csoport, a 
Társaság a Szabadságjogokért és a Technika az Emberért Alapítvány nyílt levélben fordult 
a kormányhoz, amelyben megfogalmazták ellenvetéseiket.  

Támadták a kormányt azért, mert a nélkül döntöttek ebben a kérdésben, hogy azt 
valamilyen nyilvános vitafórumon megtárgyalták volna.  

A jelenlegi szabályok két biometrikus azonosítót tartalmazó útlevél használatát írják elő, 
amelyet még a terrorizmus elleni harc mellet elkötelezett Egyesült Államok sem követel meg. 
Korábban az Európai Bizottság volt az, aki ehhez hasonló tervet elvetett, arra való 
hivatkozással, hogy alapvető jogot csorbít.  

                                                 
89 origo.hu/uzletinegyed/hirek/hazaihirek/20030522tiltakozás.html Személyes adatok uniós jogvédelme 
90 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 2.§ 
9.pontja 
91 Lencsés, 10. oldal 
92 www.tasz.hu/index.php?op=contentlist18&catalog_id=3097 A hét elejétől itt a biometrikus útlevél 
93 Lencsés, 10. oldal 
94 Ujjlenyomat az útlevélben, Magyar Hírlap 2004. december 3. 15. oldal 
95 Lencsés, 10. oldal 
96 Ujjlenyomat az útlevélben, Magyar Hírlap 2004. december 3. 15. oldal 
97 Lencsés, 10. oldal 
98 www.tasz.hu/index.php?op=contentlist18&catalog_id=3097 A hét elejétől itt a biometrikus útlevél 
99 Lencsés, 10. oldal 
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Felhívták a figyelmet arra, hogy a megfelelő adatvédelmi garanciák hiányának súlyos 
következményei lehetnek. A biometrikus azonosítók ilyen széles körű alkalmazása általános 
elvárássá emelné az ujjnyomat-azonosítást, amelyre eddig csak büntetőeljárás keretében került 
sor. Ennek nyomán az EU valamennyi polgárának mozgása megfigyelhetővé válik, és ez 
visszaéléseknek lehet táptalaja. 100  

A Helsinki Bizottság elnöke, Kőszeg Ferenc is azt a véleményt képviseli, miszerint ezek az 
adatok súlyosan sértik az egyének emberi jogait. Ezt támasztja alá, hogy az ujjlenyomat alapján 
következtetni lehet az etnikai jellemzőkre.   

Az Igazságügyi Minisztérium is jelezte aggályait az Európai Bizottság felé. Kifejtette, hogy 
garanciális szabályozásra van szükség. Az adatokhoz csak a felhatalmazott hatóságok 
férhessenek hozzá a jogorvoslati út biztosítása mellett, és kizárólag törvényben meghatározott 
céllal lehessen felvenni ezeket az azonosítókat. 101 

Az említett szervezetek és személy által felvetett kérdésekre nem találtam érdemi választ, 
szerintem ez is azt támasztja alá, hogy ez csak üzlet. 

 
5. A magyar jogvédő szervezetek (lehetséges) álláspontja 
 
5.1. Az adatvédelmi biztos gyakorlata a biometrikus adatok vonatkozásában 
 

A biometria kérdéskörével a korábbi adatvédelmi biztos, Majtényi László is foglalkozott. 
A 832/K/2000 állásfoglalásában kifejtette, hogy elvi korlátját nem látja a biometrikus 
azonosító rendszerek bevezethetőségének, ugyanakkor az adatok biztonságos kezelésének 
szigorú feltételeit meg kell teremteni. Adatvédelmi szempontból ezek az azonosító rendszerek 
annyiban újak, hogy a hagyományos (azonosító + jelszó) módszerek helyett a felhasználók 
testi tulajdonságai alapján azonosítják az érintettet. Ezeket az adatokat az Avtv. alapján 
személyes adat védelmében kell részesíteni. A személyes adatok kezelése pedig az érintett 
előzetes önkéntes hozzájárulása alapján lehetséges, amely hozzájárulás megadásakor az 
érintettnek tudnia kell, hogy milyen célra, és kik fogják kezelni a személyes adatait. 

 Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az érintettek a hozzájárulásuk megadását követően 
is maguk rendelkeznek, tehát hozzájárulásukat visszavonhatják, a további adatkezelést 
megtilthatják, illetve kérhetik az adatok törlését. Az érintett kifejezett kérése nélkül is törölni 
kell azokat az adatokat, amelyek kezelésének célja megszűnt. 102  

Péterfalvi Attila a biometrikus azonosítóval ellátott útlevél bevezetésével kapcsolatos 
kormány-előterjesztés véleményezésekor hívta fel a figyelmet, hogy a „biometrikus adatokat 
tartalmazó állami adatbázis üzemeltetése nem kerülhet magánkézbe. A biztos óvott attól, hogy a biometrikus 
azonosítást bárki is a terrorizmus elleni harc csodafegyverének tekintse, és a polgárok automatizált 
megfigyelésére alkalmas rendszert próbáljon létrehozni. A biometrikus azonosítót tartalmazó útlevelekre 
irányuló bármely szabályozás csak olyan formában elfogadható, ha az megmarad az uniós tagságunkból eredő 
kötelezettségek szabta, az állampolgárok alkotmányos jogait a lehető legkevésbé korlátozó keretek között”. 
103 

Az adatvédelmi biztos 2005. évi beszámolójában is foglalkozott ezzel a problémával, 
ésleszögezi, hogy a biometria egy adatkezelési módszer, az azonosítók mögött áll a 
technológia, azok az eszközök, melyek képesek az azonosítót az azt hordozó emberről 
leolvasni, tárolni. 

                                                 
100 www.tasz.hu/index.php?op=contentlist2&catalog_id=1216 Nyílt levél az ujjnyomatos útlevelek ügyében 
101 Ujjlenyomat az útlevélben, Magyar Hírlap 2004. december 3. 15. oldal 
102 830/K/2000 állásfoglalás: biometrikus azonosító garanciákkal, az érintett tudatos beleegyezésével alkalmazható 
103 1485/J/2005 adatvédelmi biztos állásfoglalása 
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Az adatvédelmi biztos gyakorlatában a beléptető rendszerek esetében alkalmazott 
ujjlenyomattal kapcsolatban merülnek fel alkotmányos aggályok a legnagyobb számban. Ennek 
egyik példája az alábbi eset: 104 

Az adatvédelmi biztos állampolgári beadványok nyomán vizsgálta a repülőtéri 
ujjlenyomat-olvasó működését, mert azt személyiségi jogok oldaláról sérelmesnek vélték. Az 
adatvédelmi biztos az Avtv. 2. § 1. pontja alapján mondja azt, hogy „a személy különösen akkor 
tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, 
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján 
azonosítani lehet.” A Magyar Légiközlekedési Rt.-nél működtetett ujjlenyomat-olvasó rendszer 
adatkezelési műveletet végez, amely az Avtv. 2. § 9. pontja alapján egyértelműen besorolható 
ebbe a kategóriába. Ennek a rendszernek a kialakítását viszont törvény nem rendeli el, és az 
érintettek előzetes hozzájárulásukat nem adták, ami így ellentétes az Avtv. 3. § (1) 
bekezdésével, 105 ami azt mondja, hogy az érintett hozzájárulása és törvény felhatalmazása 
nélkül személyes adat nem kezelhető. 106 

Az adatkezelés folyamatáról is szükséges az érintetteket tájékoztatni akár szóban akár 
írásban. Az elektronikus adatkezelés veszélyeire is felhívja a figyelmet Péterfalvi Attila, amely 
az adatállományok összekapcsolása folytán realizálódhat leginkább. 

A célhoz kötöttség elve magában foglalja azt, hogy a belépéshez szükséges adatokat csak 
addig lehet tárolni, kezelni…stb., amíg a munkaviszonyból eredő jogok, kötelezettségek ezt 
szükségessé teszik. Vizsgálni kell, hogy a jogkorlátozás arányban áll- az elérni kívánt céllal, ami 
ebben az estben az, hogy ellenőrizzék az alkalmazottak munkahelyen tartózkodásának idejét. 
De emellett munkaidő-nyilvántartó rendszert is működtetnek.  

Mindezek alapján az adatvédelmi biztos megállapította, hogy „adatvédelmi szempontból az 
igazgatóságon működtetett, a munkavállalók beléptetését végző rendszer akkor tekinthető elfogadhatónak, ha 
annak során csak a megjelölt cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges adatokat kezelik, és az 
ellenőrzéshez nem tartanak fenn két eltérő technológiát, illetve ebből következően két különálló adatkezelést.” 
107 

Hasonló volt a helyzet egy egyetem kollégiuma esetében. Ebben az esetben is többes 
azonosításról volt szó, amelynek kapcsán az adatvédelmi biztos megállapította, hogy egyazon 
célra több azonosító használata nem felel meg az adatvédelmi törvényben foglaltaknak. Ha 
ezek az azonosítók nem egymás megerősítésére szolgálnak, hanem párhuzamosan, de 
egymástól függetlenül szolgálják ugyanazt a célt, nem ütközik az adatvédelmi szabályokba.  

Visszatérve a beszámolóhoz, a biztos megoldást ajánlott a visszaélések megakadályozására: 
az adatokat nem adatbázisban, hanem egy kártyán kéne tárolni, és az érintett a leolvasó 
rendszerhez tenné az ujját a kártyájával együtt, és a rendszer az adatokat összevetné, de 
adatkezelésre nem kerülne sor. 

Péterfalvi Attila azt is leszögezi, hogy Magyarország az Unió előírásait nem lépheti túl, és 
az útlevélen lévő adatokat nem lehet más célra felhasználni. A legnagyobb veszélynek az 
automatizáltság lehetőségét tartja, hiszen ma már léteznek automatikus arcfelismerő 
rendszerrel kombinált kamerák, amelyek képesek automatikusan nyomon követni a megfigyelt 
polgár útvonalát ott, ahol ezek a rendszerek kiépítésre kerültek. A kutatások pedig a passzív 
azonosítás felé haladnak, ami azt jelenti, hogy az azonosításhoz nem szükséges az érintett 
közreműködése, a rendszer automatikusan, akár az érintett tudta nélkül is elvégzi az 
azonosítást.  

                                                 
104 Az adatvédelmi biztos 2005. évi beszámolója (www.mkogy.hu/irom37/19341/19341.pdf ) 
105 418/A/2005 adatvédelmi biztos állásfoglalása 
106 1992. évi LXIII. törvény 3.§-a 
107 418/A/2005 adatvédelmi biztos állásfoglalása 
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A biometrikus azonosító rendszerek egymással való kombinálása lehetővé teszi, hogy egy 
gombnyomással mindent megtudjunk valakiről: mikor, hol járt (arcfelismerő kamera 
segítségével), mikor ért be a munkahelyére, mikor használta ujjlenyomat-azonosítóval 
kombinált bankkártyáját…stb. Mindez egyik oldalról tűnhet egyszerű világnak, de ott van 
mögötte a totális ellenőrzés közeli lehetőségének. A nagyszerűségéről lehet ódákat zengeni -
mint ahogy teszik ezt nagyon sokan, de túlértékelik a biometrikus azonosítás lehetőségeit. 

  A mögötte álló ipar rendkívüli tőkét képvisel, és a részvények árfolyama szárnyal, 
mióta a biztonságért felelős szervek a biometrikus azonosítók által nyújtott lehetőséget 
kívánják felhasználni a terrorizmus ellen. Arról nagyon kevés helyen lehet olvasni, hogy a 
szakáll növesztése még nem, de egy szemüveg vagy egy sapka már kijátssza a rendszert. És 
arról sem lehet hallani, hogy ma Európában egy helyen alkalmaznak arcfelismerő rendszereket 
széles körben közterületi ellenőrzésre: Londonban, Európa leginkább bekamerázott 
városában, amely védtelenül állt a terrortámadás előtt. 108  

Az adatvédelmi biztos beszámolója alapján egy idézet jutott eszembe, amivel talán meg 
lehet magyarázni, de semmiképp sem megérteni, hogy mégis miért kezdték meg az új útlevelek 
kibocsátást: 

„Az az elképzelés, miszerint a „közérdek” felette áll az egyéni érdekeknek és jogoknak, csak egyetlen 
dolgot jelenthet, nevezetesen, hogy egyes egyének érdekei és jogai felette állnak más egyének érdekeinek és 
jogainak.” (Ayn Rand, amerikai író) 

Jogállami garancia a bíróság előtti jogérvényesítés. A jogaiban megsértett személy az 
adatkezelő ellen fordulhat. Ebben az esetben az adatkezelőnek van bizonyítási kötelezettsége. 
A bíróság döntésében kötelezheti az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat 
helyesbítésére, törlésére, kiadására (csak bizonyos esetekben), egyedi döntés megsemmisítésére 
és az érintett tiltakozási jogának figyelembe vételére. 109 Az adatvédelmi biztosnak joga van az 
adatvédelmi aggályok felmerülése esetén az Európai Bírósághoz fordulni. 110 

Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-án elfogadott 45/2001/ EK 
rendeletében egy független ellenőrző hatóság létrehozását írja elő, ez pedig az európai 
adatvédelmi biztos megválasztásával meg is valósult. 2003. december 22-én az EU első 
adatvédelmi biztosává megválasztották Peter Johan Hustinxot, aki korábban Hollandiában volt 
adatvédelmi biztos. Az európai adatvédelmi biztos hivatalból és panasz alapján folytat 
vizsgálatot, emellett felügyeli a közösségi szerveket, azok aktusait, és tanácsokkal látja el őket. 
111 
5.2. Az Alkotmánybíróság gyakorlata 
 

A biometrikus adatok univerzális jellegével kapcsolatosan szeretném megemlíteni az 
Alkotmánybíróság 11/1990. (V. 1.) és 15/1991. (IV. 13.) határozatát, amelyben az 
Alkotmánybíróság megállapította az általános és egységes, azaz minden állampolgárnak és 
lakosnak ugyanazon elv szerint kiosztott személyi szám alkotmányellenességét. Ha ezt 
párhuzamba állítjuk azzal, hogy az élet számos területén ugyanazt a biometriai adatot 
használjuk, nem állunk messze a valóságtól, ha azt mondjuk, hogy esetleg a biometriai adatok 
sorsa a jövőben oszthatja a személyi szám sorsát. 112 A 35/2002. (VII. 19.) AB határozat is a 
fent említett két AB határozat tartalmával azonosan ítéli meg a személyi szám kérdést. 

                                                 
108 Az adatvédelmi biztos 2005. évi beszámolója (ww.mkogy.hu/irom37/19341/19341.pdf) 
109 Kerekes – Zombor, 57. oldal 
110 Ujjlenyomat az útlevélben, Magyar Hírlap 2004. december 3. 15. oldal 
111 www.abiweb.obh.hu/abi/index.php?menu=30002&docid=10451&key=biometrikus Az európai adatvédelmi 
biztos 
112 Szabó, 91. oldal 
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A személyi szám feltüntetést több helyen megkívánták, így a népi kezdeményezést és a 
népszavazást kezdeményező íveken is fel kellett tüntetni. Ezt a rendelkezést úgy változtatták 
meg, hogy választási jogot biztosít a tekintetben, hogy milyen személyazonosítóval kíván az 
érintett az íveken szerepelni.  

A társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásának igénybevételére jogosító 
igazolványról szóló 54/1992. (III. 21.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 3. pontja szerint 
az igazolvány érvényesítésére, illetőleg kiállítására jogosult szerveknek az alábbi adatokat kellett 
nyilvántartásba venni: az igazolvány számát, az igazolvány tulajdonosának nevét, személyi 
számát, lakcímét és aláírását. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint „az igazolványok egyedi, 
vonalkóddal is feltüntetett igazolványszáma - a tulajdonos nevével, lakcímével és aláírásával együtt - a 
társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó jogosultság fennállását megfelelően 
alkalmasak bizonyítani, azaz a cél elérésére önmagukban elegendő adatok, így a személyi szám közlésének és 
felhasználásának előírása az adatkezelés céljának megvalósításához már nem szükséges. A betegbiztosítási 
igazolványon a személyi szám feltüntetése, mint többcélú személyazonosító technikailag megkönnyítette az 
egészségi állapotra vonatkozó szenzitív adatok összekapcsolását is az érintett más személyes adataival. A 
személyi számnak az állami szervek körén kívüli használata egyben lehetővé teszi ezeknek a privátszférát 
érintő adatoknak a közigazgatás engedélyezett nyilvántartásaival való összekapcsolását és ez az állami 
ellenőrzés fokozódásával, egyúttal a szabadságjogok fokozott veszélyeztetésével járhat.” 113 

A 11/1990. (V. 1.) AB határozatban leszögezik, hogy a személyi szám az állampolgár 
személyazonosítására szolgáló adat, és önmagában is adatokat tartalmaz az állampolgár 
személyére. Minderre tekintettel a személyi számot is olyan személyes adatnak kell tekinteni, 
amelynek védelméhez való jog mindenkit megillet, azaz a személyi szám nyilvános 
használatának kötelező elrendelése a személyes adat védelméhez fűződő alapvető jog 
gyakorlásának korlátozása, tehát ilyen tartalmú rendelkezést csak törvény írhat elő. A személyi 
szám univerzális lényegénél fogva ellentétes az információs önrendelkezési joggal.  114 

A 15/1991. (IV. 13.) AB határozatban az Alkotmánybíróság értelmezése szerint az 
Alkotmány 59. §-ában biztosított személyes adatok védelméhez való jog esetén mind annak 
aktív mind passzív oldalára tekintettel kell lenni.  

Személyes adatot felvenni és felhasználni az érintett beleegyezésével, illetve törvény 
erejénél fogva lehet, és a feldolgozás útjának minden esetben követhetőnek kell lenni. Az 
adattovábbítást és az adatok nyilvánosságra hozatalát korlátozni kell. Adattovábbításra 
magánszemélyek jogos érdekük, illetve joguk igazolása után, szervezetek (államigazgatási és 
igazságszolgáltatási szervek) pedig feladataik ellátásához kérhetnek adatot a nyilvántartásból. 
Az adatfeldolgozás célját az érintettel úgy kell közölni, hogy megalapozottan dönthessen adatai 
kiadásáról, és hogy ezzel egyidejűleg milyen jogai keletkeznek.  

Az Alkotmánybíróság azt is kimondta, hogy alapvető jogra és kötelességre vonatkozó 
szabályokat törvény állapítja meg, de alapvető jog lényeges tartalmát nem korlátozhatja.  

A célhoz kötöttség az információs önrendelkezési jog garanciája. Tehát a „készletre” 
történő adatfeldolgozás önmagában alkotmányellenes. 115 

Az Avtv. ezzel összhangban mondja ki, hogy „korlátozás nélkül használható, általános és 
egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos (Avtv. 7. § (2) bekezdés).” Az univerzális 
személyazonosító természeténél fogva veszélyt jelent a(z alapvető) személyiségi jogokra, még 
pedig úgy, hogy az adatbázisok összekapcsolása révén lehetővé válik a személyiségprofil 
kialakítása, amely az emberi méltóságot sérti. A személyiségi jogok védelme az állam 
Alkotmányba foglalt elsőrendű kötelessége. Ennek érdekében két feltételnek kell teljesülnie: 

1) Egyrészt a biometrikus adatok nem kerülhetnek egy központi nyilvántartásba. 
                                                 
113 29/1994. (V. 20.) AB határozat 
114 11/1990. (V. 1.) AB határozat 
115 15/1991. (IV. 13.) AB határozat 
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2) Másrészt az államnak kötelessége jogi szabályozás útján intézkedéseket tenni 
annak érdekében, hogy a visszaalakíthatatlan sablonok előállítása más eljárással történjen az az 
egyik adatkezelőnél, mint a másiknál, azért, hogy a sablonok ne legyenek összehasonlíthatóak 
egymással.116 

Az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata alapján az előbb vázoltakat tartom egy lehetséges 
álláspontnak. Nem látom még annak a veszélyét, hogy a biometrikus adatbázisok 
összekapcsolásával egy lehetséges személyiségprofilt kialakítsanak, legalábbis az útlevél jelenleg 
nem rejti magában ezt a kockázatot, hiszen adatainkat nem tárolják még adatbázisban. 

Érdekes kérdés lehet viszont az, hogy ha a későbbiekben a taláros testület valamely ok 
miatt alkotmányellenesnek mondja ki a biometrikus útlevél használatával kapcsolatos lényeges 
szabályt, mi marad: Alkotmány módosítás nélkül vagy uniós kötelezettség? 

 
6. Záró gondolatok 

 
Ha az emberek életén eluralkodó félelem és fenyegetettség érzését az alkotmányokban és 

nemzetközi dokumentumokban deklarált alapvető emberi jogok korlátozásával próbálják 
megoldani, a véres harcok és forradalmak által kivívott szabadságok veszélybe kerülhetnek.  

Az emberek biztonsága és magánszférájának védelme között meg kell találni azt a határt, 
amikor az ember még elviseli, hogy bizonyos jogairól le kell mondania, és hogy a 
személyiségéből egy szeletet fel kell áldoznia azért, mert közösségben él. De  itt nem a 
szabadság és a biztonság között kell választani, hiszen láthattuk, hogy a biometria sem teremti 
meg a biztonságot, de az ember totális ellenőrzéséhez vezethet. Ezt senki nem kívánhatja!  

A szabadságot és a kivívott alapvető emberi jogokat azonban akkor fogjuk csak 
megbecsülni, ha újból megtapasztaljuk, milyen a nélkül élni. És ne felejtsük, „aki lemond 
szabadságáról, az ember voltáról, emberi jogairól, mi több: kötelességeiről mond le.” (Rousseau)  

Mi lesz mégis a jövő? - kérdezem én egy kicsit félve. A tendenciát láthattuk. Az üzleti 
törekvések elnyomják a jogvédők hangját. De hiszem, és remélem, hogy az egyének is - ki 
előbb, ki utóbb – megérzik a veszélyt, és visszakövetelik a jogaikat. 

Dolgozatomat John Pagetnek az 1835-ben az útlevélről alkotott véleményével zárnám, 
mert talán még mindig jobban tükrözi a valóságot, mint a biometriáról alkotott képzelt világ: 
„ha egy országban jól működik a rendőrség, amúgy sincs rá szükség, ha pedig rosszul, az útlevél nyújtotta 
képzelt biztonság csak tovább rontja a helyzetet.” 117 

 

                                                 
116 Szabó, 91. oldal 
117 Gúr, Belügyi Szemle 58. oldal 



Nagy Klára: Adatvédelem a biometrikus adatok tükrében...  

287                                       Optimi nostri 2007. 

7. Felhasznált irodalom 
 
7.1. Könyvek, folyóiratok, tanulmányok 
 

• Gúr Roland: Határátlépés útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal, In: Belügyi Szemle 
53. évfolyam 2005. 11. szám 57-66. oldal 

• Gúr Roland: Útlevél a nemzetközi jogban és fejlődésének új irányai az Európai Unióban, In: 
Európai Jog 5. évfolyam 5. szám (2005. szeptember) 17-23. oldal 

• Dr. Hargitai József: Az útlevél és a külföldre utazáshoz való jog nemzetközi jogi alapjai, In: 
Magyar Jog 42. évfolyam 12. szám (1995. december) 710-718. oldal 

• Kerekes Zsuzsa - Zombor Ferenc: Az információs jogok és a sajtó, A média lehetőségei és 
korlátai, AduPrint Kiadó és Nyomda Kft., Budapest 1999, INDOK 31-59. oldal  

• Lencsés Károly: Jön a biometrikus útlevél, Népszabadság 2005. október 21. 10. oldal 
• Dr. Nyiri István: A „DNS-ujjlenyomat” – adatvédelem, In: Belügyi Szemle 1998. 

3. szám 118-121. oldal 
• Poór Csaba: Biometrikus útlevelek, HVG 2005. március 26. 68-69. oldal 
• Sári János: Alapjogok, Alkotmánytan II., Osiris Kiadó, Budapest, 2000 103-108.oldal 
• Sándor Judit: A genetikai adatok védelme, In Acta Humana 14. évfolyam 2003. 3. szám 3-

21. oldal 
• Szabó Máté Dániel: Biometrikus azonosítás és adatvédelem, In: Acta Humana 15. évfolyam 

2004. 1. szám 81-92. oldal 
• Ujjlenyomat az útlevélben, Magyar Hírlap 2004. december 3. 15.oldal 
• Ujjnyomatot vesznek az útlevélhez, Népszabadság 2004. október 26. 3. oldal 
• Útlevél digitális ujjlenyomattal, Világgazdaság 2005. szeptember 23. (4. oldal) 
• Woller János: Kriminalisztikai célú DNS-vizsgálatok és DNS adatbázisok, In: Belügyi 

Szemle 1997. december 45-49. oldal 
• abiweb.obh.hu/abi/index.php?menu=118 Az európai adatvédelmi biztos 
• www.edri.org/campaigns/biometrics An Open Letter To The European Parliament 

On Biometric Registration Of All EU Citizens And Residents 
• www.edri.org/edrigram/number2.4/biometrics EU Commission proposal for 

biometrics in passports 
• guide.supereva.com/usa/interventi/2006/01/241316.shtml Il passaporto per entrare 

negli Stati Uniti 
• hvg.hu/itthon/20051122harasztieuropa.aspx?s=hk Biometrikus útlevél, Haraszti: a 

szabadság korlátozásában Európa túltesz Amerikán 
• milan.usconsulate.gov/pressreleases/PR_ITA_062006_VWP_Oct_26_2006.htm 

Passaporto biometrico: le norme in vigore per il programma „viaggio senze visto” 
• www.nol.hu/cikk/377129 Mégsem jó a biometrikus útlevél? 
• origo.hu/uzletinegyed/hirek/hazaihirek/20030522tiltakozás.html Személyes adatok 

uniós jogvédelme 
• www.statewatch.org/news/2004/nov/11biometric-legal-analysis-htm.htm Statewatch 

Analysis: The Legality of the Regulation on EU Citizens’ Passports 
• www.szgti.bmf.hu/~mtoth/download/Hallgatoi projektek/Török Csaba-

Biometria.pdf Török Csaba projektje 
• www.tasz.hu/index.php?op=contentlist2&catalog_id=1216 Nyílt levél az 

ujjnyomatos útlevelek ügyében 



Nagy Klára: Adatvédelem a biometrikus adatok tükrében...  

288                                       Optimi nostri 2007. 

• www.tasz.hu/index.php?op=contentlist2&catalog_id=3097 A hét elejétől itt a 
biometrikus útlevél 

 
7.2. Jogforrások 
 

• A Magyar Köztársaság Alkotmánya 1949. évi XX. Törvény 
• A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
• 1992. évi LXIII. törvény 
• A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
• A külföldre utazásról szóló1998. évi XII. törvény 
• 11/1990. (V. 1.) AB határozat 
• 15/1991. (IV. 13.) AB határozat 
• 29/1994. (V. 20.) AB határozat 
• 34/1994. (VI. 24.) AB határozat  
• Az adatvédelmi biztos 2005. évi beszámolója 
• (ww.mkogy.hu/irom37/19341/19341.pdf) 
• 832/K/2000 állásfoglalás: biometrikus azonosító garanciákkal, az érintett tudatos 

beleegyezésével alkalmazható 
• 418/A/2005 adatvédelmi biztos állásfoglalása 
• 1485/J/2005 adatvédelmi biztos állásfoglalása 
• Az Európai Tanács 2252/2004/EK rendelete (2004. december 13.) 
• A 95/46 EK irányelv  
• Munkaanyag a biometrikus azonosítókról (WP 80) 

(abiweb.obh.hu/abi/index.php?menu=209) 
• ARTICLE 29 Data Potection Working Party WP 96 

(209.85.129.104/search?q=cache:Dty6zaJiXiQJ:ec.europa.eu/justice_home/fsj/privac
y/docs/wpdocs/2004/wp96_en.pdf+Working+Party+96&hl=hu&gl=hu&ct=clnk&
cd=2 ) 

• Vélemény a 2/2005 vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra 
jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról 
(ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp110_hu.pdf)



Nagy Klára: Adatvédelem a biometrikus adatok tükrében...  
 

289                                        Optimi nostri 2007 

Módszer Egyediség Változatlanság
Hamisíthatóság, 
Másolhatóság Megtévesztés Kényszerítés Ikrek Megvalósításuk 

DNS tökéletes jó akár egy hajszálból másolás kivédhetetlen ? bonyolult 
Ujjlenyomat szinte tökéletes műtét, baleset jó jó másik zaj 92% működik 

Tenyér jó műtét, baleset jó jó észrevehetetlen ? működik 
Írisz tökéletes jó jó jó csak a szemet látja ? működik 

Retina tökéletes jó jó jó csak a szemet látja ? kényelmetlen 
Kézírás jó változik dinamika lehetetlen kizárt talán megkülönböztethető alakul 
Hang jó nátha jó magnó csak a hangot hallja hallható különbség működik 

Vizuális jó jó jó jó látható, hányan vannak elég hasonló túl komplex 
 

Egyediség azt jelenti, hogy van-e másnak ugyanolyan, mint nekem. 
Változatlanság azt mutatja meg, hogy az azonosítandó tulajdonság változik-e. 
A hamisíthatóságot abból a szempontból vizsgáljuk, hogy mi kell ahhoz, hogy mások számára a 
tulajdonság elérhető legyen. 
A megtévesztésnél azt elemezzük, hogyan valósítható meg a rendszer kijátszása. 
A következő oszlop azt jelzi, hogy kényszer alkalmazásával beengedi-e a rendszer a kényszerítőt. 
Az egypetéjű ikrek közti különbségtételre mennyiben van lehetőség. 
Az utolsó oszlopban a kivitelezés lehetőségeit, korlátait tűntetem fel. 
A piros színnel kiemelt szöveg a pozitív, a fekete szöveg a negatív jellemzőket jelenti. A szaggatott 
vonallal jelölt jellemzők hatása az azonosításra nem ismert. 

(I. számú melléklet) ∗

                                                 
∗ www.szgti.bmf.hu/~mtoth/download/Hallgatoi projektek/Török Csaba-Biometria.pdf Török Csaba projektje 

M
elléklet 
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1. Bevezető 
 

Kevés olyan hangsúlyos területe van mindennapi életünknek, mint a közlekedés. 
Nyugodtan leszögezhető, hogy a történelmi fejlődés folyamán az egyik legalapvetőbb 
társadalmi szükségletté nőtte ki magát. A motorizáció növekedése azonban olyan eseményeket 
is hozott magával, amelyekkel szemben a társadalom – különféle lehetőségeit felhasználva – fel 
kell, hogy lépjen. A dolgozat témájába vont egyes cselekmények is az infrastrukturális fejlődés 
közlekedési vetületébe tartozó deviáns magatartásokat hordoznak magukban. Olyan 
cselekmények ezek, amelyek annullálására a jogrendszer szankciós zárkövéül szolgáló 
büntetőjog eszköztára is segítségül hívható. 
A jogirodalom a közlekedés körében elkövetett, társadalmi normákkal konkuráló tényállások 
jól körülhatárolható részét helyszínelhagyásos cselekményeknek nevezi. E körben a 
szabályozási szándék bizonyos alapvető emberi kötelezettségek betartására irányul. A jogalkotó 
a jogrendszer széles spektrumán láttatja a dolgozat témájául szolgáló felvetés körébe tartozó 
pönalizált magatartásokat, mivel azok különböző jogterületeken kerülnek szabályozásra. Az 
eltérő szankciókészletek alkalmazásának lehetősége is jelzi e cselekmények differenciált voltát. 
Ezek értelmében egy szabálysértési és két büntetőjogi tényállást is található közöttük. Az 
utóbbiak nevezetesen a cserbenhagyás és a segítségnyújtás elmulasztása deliktum.  
Az egyes tényállásokkal való behatóbb foglalkozás szükségességét az is indokolja, hogy a 
jogalkotó e normák szabályozásával törvényi szintre emeli emberi mivoltunkból fakadó azon 
alapvető kötelezettségeinket, amelyek döntően a segítségnyújtási kötelezettség különböző 
formáiként realizálódnak. A cselekményeket rögzítő diszpozíciók nem aktív tevékenységek 
kifejtését tiltják meg az állampolgárok számára – ahogy azt a legtöbb büntetőjogi tényállás teszi 
–, hanem olyan elvi, univerzális jellegű kötelezettségek elmulasztását rendelik büntetni, 
amelyek leginkább magukon viselik a társadalom rosszalló értékítéletét. Másképp fogalmazva: 
nem aktív elkövetési magatartásokhoz fűznek szankciókat, hanem minden esetben az 
elkövetőnek valamilyen alapeseményhez (közlekedési balesethez) való viszonyulását értékelik. 
Mindezek értelmében a helyszínelhagyáshoz kapcsolható közlekedés körében elkövetett 
szankcionált magatartások tényállásainak összehasonlító elemzésével, egymástól való 
elhatárolásuk joggyakorlatával, a diszpozíciók lényeges elemeinek részletesebb kibontásával, 
valamint a cselekmények elkövetése folytán alkalmazható büntetés kiszabása során irányadó 
szempontokkal foglalkozom. Ezek a törekvések közös célra irányulnak: a joggyakorlatba 
beágyazódott inkonzekvencia bizonyítására, amelynek vélelmezett eredője az egyes tényállások 
dogmatikai értelmezése és azok ítélkezési gyakorlatba való leképeződése közötti disszonancia. 
Nem célom ellenszegülni a bírói gyakorlattal, csupán – a jogirodalomban fellelt álláspontokra 
támaszkodva – kritikai éllel vizsgálni a jogalkotó szabályozási szándéka megvalósulásának az 
ítélkezési gyakorlat által való követését. 
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2.  A büntetőjogi tényállások összehasonlító elemzése  
 
Mielőtt a bírói gyakorlat által meghatározott elhatárolás kérdéskörébe vágnék, fontos rögzíteni 
néhány alapvető tételt a segítségnyújtás elmulasztása és a cserbenhagyás bűncselekmény 
vonatkozásában. E célra leginkább az a megoldás alkalmas, ha a két deliktumot a 
törvényszöveg rendelkezései alapján, a tényállások összevetésével veszem górcső alá. Ez 
alapján a következőkben a dolgozat témájául szolgáló bűncselekmények a jogtudomány által 
használt tényállás-elemzés metódussal kerülnek összehasonlításra, és ezzel lehetővé válik a két 
büntetőjogi felelősségre vonással fenyegetett cselekmény objektív alapokon nyugvó 
elkülönítése. 
 
2. 1. Jogi tárgyak 
 

Az elemzésül választott cselekmények jogi tárgyai részben fedik egymást. A segítségnyújtás 
elmulasztásának1 az emberi élet, a testi épség és az egészség, míg a cserbenhagyásnak2 egyrészt 
a közlekedés és a forgalom biztonsága, rendje másrészt az élet és a testi épség a védett tárgya.3 
Annak az oka, hogy a pönalizált cselekmények jogi tárgyai egymáshoz képest némi – de nem 
elhanyagolható jelentőséggel bíró – eltérést mutatnak, a két bűncselekmény különböző 
rendeltetésében keresendő. A segítségnyújtás elmulasztása deliktum feladata, hogy a társadalmi 
direktíva által követelményként megfogalmazott alaptételt, miszerint „mindenki köteles a tőle 
elvárható segítséget bajba jutott embertársának megadni,” büntetőjogi oltalom alá helyezze. Ezzel a 
büntetőjog az „erkölcs minimumát”4 emelte a jogparancs szintjére. E tényállással a jogalkotó 
általános kötelezettséget ró mindenkire, aki képes másnak megfelelő segítséget nyújtani. A 
valamennyi embert terhelő kötelezettség büntetőjogi jelentőségét jól szemlélteti, hogy a 
segítségnyújtás elmulasztása deliktum a személy elleni bűncselekmények körében nyert 
megfogalmazást, tovább fokozva ezzel a törvényalkotó e kötelezettség általános parancs 
jellegét. 
Az imént rögzítettek mentén határolhatók el leginkább egymástól a dolgozat alaptémájául 
választott büntetendő cselekmények védett jogi tárgyai. Az előbbiekben tárgyalt általános 
kötelezettséggel ellentétben a törvény a cserbenhagyás bűncselekmény esetén különös 
segítségnyújtási kötelezettséget ír elő.5 E tényállás nem mindenkivel szemben támaszt általános 
jellegű követelményeket, hanem csak a társadalom tagjainak egy meghatározott, jól 
körülhatárolt részét szorítja a diszpozícióban foglalt magatartások teljesítésére. Nevezetesen a 
közlekedésben résztvevők – pontosabban a közlekedési balesettel érintett jármű vezetői – 
azok, akikre a Btk. e törvényhelyével kötelezettséget ró. A segítségnyújtás elmulasztása 
diszpozíciójánál tapasztalt kötelezettség leszűkülése abból az egyértelmű tényből adódik, hogy 
a cserbenhagyás tényállása nem egy – általános jellegű – személy elleni bűncselekmény, hanem 
a közlekedési deliktumok családjába tartozik. Emiatt a Btk. 172. §-ához képest – a törvényi 
kötelezettség-telepítés szempontjából és a szó nem büntető jogdogmatikai értelmében véve – 
speciálisnak tekinthető a 190. §. Ezt a specialitást az a KRESZ-ben6 meghatározott 

                                                 
1 1978. évi IV. törvény 172. § 
2 1978. évi IV. törvény 190. § 
3 1978. évi IV. törvény indokolása 
4 Horváth Tibor – Kereszty Béla – Maráz Vilmosné – Nagy Ferenc – Vida Mihály: A Magyar Büntetőjog Különös része, 
Korona Kiadó Kft., (1999), 117. 
5 Gégény István: A cserbenhagyás és a segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmények oksági és motivációs összefüggései, In: Belügyi 
Szemle, (1995/12), 69. 
6 1/1975. KPM-BM (II. 5.) együttes rendelet 58. §  
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rendelkezés alapozza meg – ezzel keretdiszpozícióvá emelve a tényállást –, amely szerint a 
balesettel érintett jármű vezetője köteles a járművel azonnal megállni, továbbá segítséget 
nyújtani és minden tőle telhetőt megtenni. A rendelet világosan rögzíti a megállási 
kötelezettséget, amely betartásának a Btk. a cserbenhagyás tényállásában kíván érvényt szerezni 
a büntetőjog eszközeivel.7 A fenti megállapításokból fakad a cserbenhagyás deliktum jogi 
tárgyának kettőssége, amely az elvárható, morális kötelezettség megsértését pönalizálja a 
közlekedés körében.8  
 
2. 2. Passzív alanyok 
 

A Btk. 172. § alatt szabályozott bűncselekmény „elszenvedője” sérült vagy az életet, testi 
épséget közvetlenül veszélyeztető helyzetbe került természetes személy lehet.9 Sérült az a 
személy, akinek a testi épsége vagy egészsége károsan megváltozott. Maga a sérülés lehet 
külsőleg látható (külső sérülés), de lehet nem észlelhető (belső sérülés) is. A sérülés oka nem 
bír relevanciával, így passzív alany lehet az is, aki öngyilkosságot kísérelt meg, vagy ilyen 
szándék hiányában okoz magának sérülést.10 Az élet vagy a testi épség közvetlen veszélybe 
kerülése olyan helyzetet takar, amikor a sérülés még nem következett be, de annak közeli 
beállása fenyeget. A közvetlen veszély fogalma a büntetőjog által használt „veszélykategóriák” 
közül a legkomolyabb fenyegetést hordozza magában. A jogirodalomban található 
megfogalmazások egyike szerint – amely talán a legpontosabb képet adja – közvetlen 
veszélyhelyzeten olyan helyzet értendő, „amely az élet, a testi épség vagy az egészég azonnali sérelmének 
a reális lehetőségét hordozza, helyzetre és személyre konkretizáltan, és ugyanakkor külsőleg felismerhető 
formában jelentkezik.”11 Ilyen helyzetet előidézhet a sértett,12 természeti erő, állat, más személy, 
sőt akár a sértett szervi betegsége is.13  
Az imént leírtakból következik, hogy éles határvonal húzódik a „sérülés,” illetve a „közvetlen 
veszély” között. Az előbbi ugyanis arra utal, hogy a passzív alany bárki lehet, akinél tényleges 
sérülés realizálódott, és a sérülés milyenségének, illetve súlyosságának nincs jelentősége. Az 
utóbbi esetében azonban passzív alany csak az lehet, aki közvetlen veszélyben van. Ezek 
alapján összegzésként elmondható, hogy passzív alanya lehet a bűncselekménynek a sérült 
vagy olyan személy, akinek élete, testi épsége közvetlen veszélyben van; vagy sérült személy 
egészsége vagy testi épsége már sérelmet szenvedett; illetve közvetlen veszély esetén a sérülés 
még nem következett be, de annak közeli megtörténte fenyeget.  
Alapvető különbség a segítségnyújtás elmulasztása bűncselekményhez képest, hogy a 
cserbenhagyás tekintetében a passzív alanyok köre üres, azaz az utóbbi diszpozíció nem 
határoz meg passzív alanyt, hiszen ha volna, már a Btk. 172. § valósulna meg.14 

                                                 
7 Irk Ferenc – Fehér Lenke: A közlekedési jogról és alkalmazásáról mindenkinek, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
(1981), 159. 
8 Belovics Ervin – Molnár Gábor – Sinku Pál: Büntetőjog különös rész,  HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
(2005), 205. 
9 Belovics Ervin – Molnár Gábor – Sinku Pál: i. m. 121. 
10 1978. évi IV. törvény indokolása 
11 Kereszty Béla: Két javaslat a közlekedési bűncselekmények kodifikációjához, In: Magyar Jog, (5/2005), 274. 
12 Megjegyzés: a sértett és a passzív alany fogalma nem ugyanazt jelenti, hiszen az egyik eljárási, míg a másik anyagi 
jogi fogalom. Jelen esetben azonban a kettő egybevág.  
13 Horváth Tibor – Kereszty Béla – Maráz Vilmosné – Nagy Ferenc – Vida Mihály: i. m. 117. 
14 Belovics Ervin – Molnár Gábor – Sinku Pál: i. m. 206. 
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2. 3. Elkövetési magatartások    
 

A segítségnyújtás elmulasztása deliktum esetében az elkövetési magatartás az elkövetőtől 
elvárható segítségnyújtás elmulasztása.15 A bűncselekmény megvalósulásának e körben tehát 
két feltétele van: tárgyi követelmény, hogy az elkövető a passzív alanyt segítség nélkül hagyja, 
szubjektív feltétel pedig, hogy az elkövetőnek a tőle elvárható segítséget kell nyújtania.16 Az 
előbbi arra az objektív körülményre vonatkozik, hogy az elkövető az általános, segítségnyújtási 
kötelezettségét megsérti, az utóbbi feltétel pedig magának a segítségnyújtásnak a „milyenségét” 
határolja körül, ezzel némileg árnyalva a strict büntetőjogi parancsot. Az elvárhatóság 
követelményének megítélése bírói kompetenciába tartozik.17 Mindig az adott bűncselekmény 
alapos vizsgálata során lehet pontosan meghatározni a mindenkitől „elvárhatóság” meglétét 
vagy hiányát. A tárgyi feltételként támasztott segítség nélkül hagyás több mozzanatból áll: 
meggyőződési, felajánlási és segítségnyújtási magatartás elmulasztásából. Az elkövetőnek meg 
kell győződnie arról, hogy a passzív alanynak szüksége van-e segítségre. Ezt követően fel kell 
ajánlania a segítségét a sértettnek. E részkötelezettséget a bírói gyakorlat elvi éllel rögzíti az 
általános segítségnyújtási kötelezettség feltételeként.18 Végül pedig az elkövetőnek ténylegesen 
ki is kell fejtenie a segítségnyújtásra irányuló tevékenységet. E három mozzanat bármelyikének 
az elmulasztása – az elvárhatóság követelményének egyidejű megszegésével – önmagában is 
megvalósítja a segítségnyújtás elmulasztásának a bűncselekményét.19 A Btk. 172. §-ában 
szabályozott tényállás csak passzív magatartással, mulasztással valósítható meg. Más aktív 
tevékenység kifejtésével nem, illetve nem csak ez a bűncselekmény valósul meg. 
A cserbenhagyás bűncselekmény elkövetése két magatartás kifejtésével lehetséges a törvény 
alapján. A deliktum elkövethető a megállási kötelezettség elmulasztásával, illetve azzal, ha az 
elkövető a megállást követően eltávozik mielőtt eleget tett volna a törvényben előírt további 
kötelezettségeinek, nevezetesen: nem győződött meg arról, hogy valaki megsérült-e, avagy 
közvetlen veszély miatt segítségnyújtásra szorul-e. A megállás kötelezettsége a főkötelezettség, 
hiszen ez az előfeltétele a törvényben szabályozott további kötelezettségek – a meggyőződés, a 
segítségnyújtás – tisztázásának.20 Önmagában a balesettel érintett jármű megállítása azonban 
semmit sem ér az arról való meggyőződés nélkül, hogy a baleset hatókörében van-e sérült vagy 
olyan személy, akinek élete, testi épsége közvetlen veszélyben van. Természetesen a 
segítségnyújtás kötelezettsége már nem e deliktum tényállási eleme, hiszen ha a helyszínen 
olyan személy van, aki vonatkozásában az elkövetőnek a cserbenhagyás tényállásában 
meghatározott meggyőződési kötelezettséget ki kell fejtenie, és a bűncselekmény alanya az 
előírt magatartás tanúsítását elmulasztja, akkor már a Btk. 172. § megállapításának van helye. 
Annyiban egyezik a cserbenhagyás törvényhelyének elkövetési magatartása segítségnyújtás 
elmulasztása bűncselekményével, hogy ezt is csak passzív magatartással lehet megvalósítani. 
 
2. 4. Eredmény 
 

A kérdéskör hosszas fejtegetésre nem szorul, hiszen egyik bűncselekmény diszpozíciója 
sem realizál eredményt, tehát mindkét esetben immateriális bűncselekményről van szó. Ez a 
kijelentés azonban annyi kiegészítésre szorul, hogy a segítségnyújtás elmulasztása deliktum 
esetében – mivel a tényállás minősített eseteket is tartalmaz – csak az alapeset tekintetében 

                                                 
15 Belovics Ervin – Molnár Gábor – Sinku Pál: i. m. 206. 
16 1978. évi IV. törvény indokolása 
17 Horváth Tibor – Kereszty Béla – Maráz Vilmosné – Nagy Ferenc – Vida Mihály: i. m. 117. 
18 Horváth Tibor – Kereszty Béla – Maráz Vilmosné – Nagy Ferenc – Vida Mihály: i. m. 118. 
19 BH 1998. 369. 
20 Belovics Ervin – Molnár Gábor – Sinku Pál: i. m. 206. 
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beszélhetünk eredménynélküliségről. Amellett, hogy a tényállások nem tartalmaznak 
eredményt, a büntetendő cselekmények csak passzív magatartással valósíthatók meg, ezért ún. 
tiszta mulasztásos bűncselekményeknek nevezi őket a jogtudomány.21 
 
2. 5. Stádiumok 
 

Az előbbi kérdéskörből fakad, hogy mindkét bűncselekmény a diszpozíciójában 
meghatározott magatartások megvalósításával befejezetté válik, nem követelmény az, hogy a 
mulasztáshoz eredmény is kapcsolódjon. Ezekre tekintettel a mindkét esetben fogalmilag 
kizárt a kísérlet.22     
 
2. 6. Elkövetők 
 

Az elkövetők körének részletezése kapcsán ismét felmerül a jogi tárgyak esetén már 
rögzített megállapítás, miszerint a két bűncselekmény az általános-különös relációban van 
egymással. E kérdéskör tekintetében ugyanis elmondható, hogy amíg a Btk. 172. § alatt 
szabályozott deliktum elkövetője lényegében bárki lehet, addig a cserbenhagyás 
bűncselekmény tekintetében az elkövetői kör lényegesen szűkebb.  
Az előbbi cselekmény esetében az elkövetői pozíció betöltésének – abszolút jelleggel – csak az 
az elvi tétel szab határt, hogy „nem lehet elkövető az a személy, aki maga is segítségre szorul.”23 A bírói 
gyakorlat – kihasználva a tényállás nyújtotta széles értelmezési lehetőséget – kimondja, hogy a 
bűncselekményt elköveti a gépkocsi utasa, aki észlelve azt, hogy a jármű vezetője balesetet 
okozott: passzív marad.24 Egyes szerzők25 az elkövetők körének megállapíthatóságát további 
korlátozásokkal egészítik ki, amelyek szerint: nem lehet elkövető, aki szándékos 
tevékenységével okozott a passzív alanynak sérülést, vagy aki szándékos magatartásával idézte 
elő a passzív alany életét, testi épségét közvetlenül veszélyeztető helyzetet. Ez az álláspont 
azonban bagatelizálja az elkövetői minőség megállapításának lehetőségeit, ugyanis nem tesz 
mást, mint meghatározza azt, hogy aktív magatartással nem lehet elkövetni egy tiszta 
mulasztási deliktumot, ami egyébként is magától értetődik. 
A cserbenhagyás tekintetében sokkal szűkebb elkövetői kör realizálható. E deliktum elkövetője 
tettesként csak a balesettel érintett jármű vezetője lehet.26 Az elkövetővé váláshoz tehát két 
feltétel együttes megléte szükséges.27 Az egyik a közlekedési baleset ténye, a másik pedig az, 
hogy a jármű vezetője ebben a balesetben érintett legyen. Az előbbi feltétel – amely később 
részletesen kibontásra kerül – lényegében akkor valósul meg, ha a baleset helyszínén, legalább 
egy személy van. Így nem állapítható meg a cserbenhagyás bűncselekménye, ha a baleset 
hatókörében nem tartózkodik személy és csupán anyagi károkozás történik. Ez esetben 
szabálysértés megállapításának van helye.28 A második feltétel nem szűkíthető le a balesetet 
okozó járműre.29 Így elkövetheti a bűncselekményt, aki – akár okozóként, akár sértettként – 
részese a balesetnek,30 aki közvetett módon idézi elő mások balesetét, továbbá aki a baleset 

                                                 
21 Belovics Ervin – Molnár Gábor – Sinku Pál: i. m. 206. 
22 Horváth Tibor – Kereszty Béla – Maráz Vilmosné – Nagy Ferenc – Vida Mihály: i. m. 118, 245. 
23 1978. évi IV. törvény indokolása, BH 1994. 355. 
24 Horváth Tibor – Kereszty Béla – Maráz Vilmosné – Nagy Ferenc – Vida Mihály: i. m. 118. 
25 Belovics Ervin – Molnár Gábor – Sinku Pál: i. m. 122. 
26 1978. évi IV. törvény indokolása 
27 Horváth Tibor – Kereszty Béla – Maráz Vilmosné – Nagy Ferenc – Vida Mihály: i. m. 245. 
28 218/1999. Kormány rendelet (XII. 28.) 54. § 
29 1978. évi IV. törvény indokolása 
30 Horváth Tibor – Kereszty Béla – Maráz Vilmosné – Nagy Ferenc – Vida Mihály: i. m. 245. 
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folytán kényszerül manőver megtételére.31 Az előbb leírtakból következik, hogy a gyalogos, 
illetve az utas tettesi minősége nem állapítható meg, viszont a felbujtóként való felelősségre 
vonás esetükben sem kizárt.32 
 
2. 7. Bűnösség 
 

A bűnösség vizsgálata kapcsán is azt a megállapítást lehet tenni, hogy a tárgyalandó 
bűncselekmények sok mozzanatban hasonlítanak egymásra. Jelen esetben ez abból fakad, hogy 
mindkét pönalizált cselekmény tiszta mulasztási jellegű. Ez a vonás pedig egyenesen azt 
következményt vonja maga után, hogy a deliktumok kizárólag szándékosan követhetők el.33   
A segítségnyújtás elmulasztása esetén ez úgy nyilvánul meg, hogy csak akkor valósul meg e 
deliktum, ha az elkövető felismeri a sérült személy állapotát, és ennek ellenére szándékosan 
nem nyújt neki segítséget.34 Részletesebben kibontva: feltétele a bűncselekménynek, hogy az 
elkövető felismerje a sértett sérült vagy életének, testi épségének közvetlen veszélyhelyzetbe 
került állapotát, és ennek ellenére elmulasztja azt a segítségnyújtást, amely tőle az adott 
körülmények között elvárható lenne.35 A szándékos elkövetés követelménye a cserbenhagyás 
deliktum esetén abban realizálódik, hogy a jármű vezetőjének észlelnie kell a közlekedési 
balesetet, és ennek ellenére szándékosan kell elmulasztania az őt terhelő kötelezettséget.36  Az 
elkövetőnek tehát fel kell ismernie a megállási és meggyőződési kötelezettségét. Természetesen 
nem zárja ki a szándékosság megállapítását, ha e körülményeket a balesettel érintett jármű 
vezetője önhibájából eredő ittas vagy bódult állapota miatt nem észlelhette.37 A gyakorlatban a 
cserbenhagyás bűncselekménye az esetek jelentős részében azzal áll összefüggésben, hogy az 
elkövető a járművet szeszes ital hatása alatt vezette. A jármű vezetője gyakran azért nem áll 
meg a baleset helyszínén – ha a baleset okozásában vétlen is –, mert ezáltal az ittas állapotban 
történt járművezetés ténye a hatóság tudomására kerül.38 A bűncselekmény azonban 
eshetőleges szándékkal is elkövethető.39  
Fontos kérdés mindkét bűncselekmény tekintetében, hogy mi a helyzet akkor, ha 
szándékosság ugyan hiányzik, de az elkövetőtől elvárható lett volna, hogy kellő gondosság 
mellett felismerje a sértett veszélyhelyzetbe kerülését;40 illetve ha a jármű vezetőjének – akár 
objektív vagy szubjektív okból – nem róható fel az, hogy a sértett segítségre szorult állapotát 
nem ismerte fel.41 Mindkét esetben irányadó az a tétel, hogy – bár erkölcsi aggályok akár 
felmerülhetnének – szándékos bűnösség hiányában a büntetőjogi felelősség megállapítására 
nem kerülhet sor. A gondatlanságon alapuló elkövetői magatartás nem alkalmas a 
bűncselekmények a realizálására. 

                                                 
31 Belovics Ervin – Molnár Gábor – Sinku Pál: i. m. 206. 
32 1978. évi IV. törvény indokolása 
33 1978. évi IV. törvény indokolása 
34 Tóth Bars: Néhány gondolat a segítségnyújtás elmulasztása és a cserbenhagyás témaköréből, különös tekintettel Nógrád megye 
ítélkezési gyakorlatára 2000-2005. között, (2006), (kézirat) 
35 BH 1990. 203. 
36 1978. évi IV. törvény indokolása 
37 1978. évi IV. törvény 25. § 
38 Horváth Tibor – Kereszty Béla – Maráz Vilmosné – Nagy Ferenc – Vida Mihály: i. m. 245. 
39 1978. évi IV. törvény indokolása 
40 Balassagyarmati Városi Bíróság B. 512/2003/9. számú, illetve a Nógrád Megyei Bíróság Bf. 9/2004/7. számú 
ítéletei 
41 Belovics Ervin – Molnár Gábor – Sinku Pál: i. m. 206. 
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2. 8. Minősített esetek 
 

A Btk. 190. § keretében szabályozott cserbenhagyás vétségének tényállása az alapesetnél 
súlyosabban minősülő eseteket nem tartalmaz, így e deliktum esetén az aktuális vázlatpont 
értelmezést nem kíván. 
Más a helyzet a segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmény esetében. E tényállás keretében a 
törvény három minősített esetről rendelkezik, melyekhez kellőképpen kialakult ítélkezési 
gyakorlat kapcsolódik. 
A segítségnyújtás elmulasztásának – a tényállás szerkezete szerinti – sorrendben első minősített 
esete, ha a sértett meghal és életét a segítségnyújtás megmenthette volna.42 Ez esetben 
szükséges az elkövető mulasztása és a sértett halála között okozati összefüggés fennállása. 
Nem feltétel azonban annak bizonyítása, hogy a beavatkozás következtében a sértett halála 
ténylegesen elhárult volna, elegendő annak a lehetősége, hogy a segítségnyújtás megmenthette 
volna a sértett életét.43 Ha a halál elháríthatatlanul – tehát az elkövető segítségnyújtása ellenére 
– következett be, a bűncselekmény alanya csak az alapesetért felel.44 A törvényalkotó e 
minősített eset törvényszövegbe ültetésével az állampolgárt egy olyan folyamatba való 
beavatkozásra kényszeríti, amelynek eredője nem az általa kifejtett szándékos magatartás. 
Amennyiben az elkövető részéről tanúsított cselekmény indítja el ezt a folyamatot és ezzel más 
deliktum tényállását is megvalósítja, a segítségnyújtás elmulasztása helyett más deliktum 
megállapításának (is) helye van.45 E konkuráló magatartásokban rejlő kettősség feloldására a 
Legfelsőbb Bíróság több ízben rámutatott.46 
Az alapesetnél súlyosabban minősülő esetek körében a második az, ha a veszélyhelyzetet az 
elkövető idézi elő.47 A törvény nem utal arra, hogy az elkövető milyen – vétlen, gondatlan vagy 
szándékos – magatartása hozta létre a veszélyhelyzetet. Ennek tisztázása – az ítélkezési 
gyakorlatban bekövetkezett változás miatt – részletesebb kibontásra szorul.  
A hatályos Btk.-t megelőző büntető törvénykönyvünknek e deliktum szabályozására 
vonatkozó szakasza kimondta, hogy ez a minősített eset akkor is megvalósul, ha a 
veszélyhelyzetet vétlen magatartásával az elkövető okozta. 48 E megszövegezés igazodott a 
korábbi törvénykönyv bűncselekmény fogalmához, amely lehetőséget biztosított a tárgyi 
jellegű (objektív) felelősség megállapítására. A jelenleg is hatályos Btk. bevezetésével azonban 
mind a bűncselekmény fogalma, mind a segítségnyújtás elmulasztása diszpozíció megváltozott, 
a kor követelményeihez igazodott. Az utóbbi törvényhelyből kiszorult a „vétlen 
elkövethetőség” esete. Ez még nem jelentette azonban a bírói gyakorlat megváltozását, hiszen 
abban továbbra is érvényesült az a tétel, hogy az elkövető e minősített esetet vétlen 
magatartással is megvalósítja.49 E téren elmozdulás csak a kilencvenes évek második felében 
történt, amikor a Legfelsőbb Bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a joggyakorlat által 
követett megoldás nem felel meg a hatályos jogszabályi környezetnek, abból nem következik, 
és ezen túlmenően a büntetőjogi rendszertől is idegen az objektív felelősségi forma.50 Az 
ítélkezési gyakorlat megfelelő mederbe terelése, illetve tartása céljából a kilencvenes évek végén 
jogegységi döntés született, amely kötelező erővel rögzítette, hogy amennyiben az elkövető a 
veszélyhelyzetet vétlenül idézi elő, cselekménye nem a segítségnyújtás elmulasztásának 
                                                 
42 1978. évi IV. törvény 172. § (2) bekezdés 
43 Horváth Tibor – Kereszty Béla – Maráz Vilmosné – Nagy Ferenc – Vida Mihály: i. m. 119. 
44 Belovics Ervin – Molnár Gábor – Sinku Pál: i. m. 123. 
45 Horváth Tibor – Kereszty Béla – Maráz Vilmosné – Nagy Ferenc – Vida Mihály: i. m. 119. 
46 BH 2003. 144., BH 1992. 441. 
47 1978. évi IV. törvény 172. § (3) bekezdés I. fordulat 
48 1961. évi V. törvény 259. § (3) bekezdés I. fordulat 
49 BH 1991. 343. 
50 BH 1997. 269. 
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minősített, hanem alapeseteként értékelendő.51 A Legfelsőbb bíróság a döntését azzal 
támasztotta alá, hogy a helytelen bírósági gyakorlat nem tartotta szem előtt a hatályos Btk. 10. 
§-ában megfogalmazott alapelvet („bűnösség nélkül nincs büntetőjogi felelősség”), amely szöges 
ellentétben áll az objektív felelősséggel. A jogegységi határozat ellenére némi „bizonytalanság” 
továbbra is maradt az ítélkezési rendszerben, hiszen meghozatala óta a Legfelsőbb Bíróság 
több határozatában is kénytelen volt megerősíteni ezt az alapelvet.52 Mindezekből következik: 
amennyiben a veszélyhelyzetet kiváltó magatartás nem bűncselekmény, vagy bűncselekmény 
ugyan, de az elkövető ebben vétlen volt, csak segítségnyújtás elmulasztásának vétsége miatt fog 
felelni. 
Ha az elkövető a veszélyhelyzetet gondatlanul idézi elő és e magatartásával más 
bűncselekményt nem valósít meg, akkor a minősített eset szerint kell hogy feleljen. Ezt a – 
Btk.-ban deklarált – vegyes bűnösség elve támasztja alá, amely szerint az elkövető akkor 
vonható felelősségre a tényállásban rögzített minősített estért – mint eredményért –, ha e 
tekintetben legalább (de legfeljebb is!) gondatlanság terheli.53 Abban az esetben, ha az elkövető 
veszélyhelyzetet előidéző gondatlan magatartása más bűncselekményt is megvalósít, e 
cselekményéért a halmazati szabályoknak megfelelően vonják felelősségre. Az ítélkezési 
gyakorlat e vonatkozásában kiforrottnak tekinthető.54 Itt kell megjegyezni, hogy a 
segítségnyújtás elmulasztása a szándékos veszélyeztetési bűncselekményekkel halmazatban 
akkor állapítható meg, ha az elkövető által szándékolt veszélyhelyzeten túl a sérülés, mint 
eredmény is létrejön.55 
Abban az esetben, ha a veszélyhelyzetet előidéző magatartás szándékos bűncselekményt 
valósít meg, az elkövető a segítségnyújtás elmulasztásáért nem, csak a szándékos deliktumért 
vonható felelősségre, hiszen a szándéka éppen a beállott következményt fogta át.56 
Amennyiben az eredményre, mint minősítő körülményre az elkövetőnek legalább eshetőleges 
szándéka kiterjed, úgy e bűncselekmény miatt számolhat büntetőjogi következményekkel.57 
Összegezve a segítségnyújtás elmulasztása második minősített esete kapcsán leírtakat 
kijelenthető, hogy e súlyosabban minősülő körülmény megállapítására kizárólag akkor kerülhet 
sor, ha a sérülést vagy a veszélyhelyzetet az elkövető gondatlanságból idézte elő, illetve ha a 
szándékolt veszélyhelyzetből a sértett olyan sérülést szenved, amely tekintetében az elkövetőt 
csupán gondatlanság terheli.58  
A tényállás harmadik minősített esetét az követi el, aki a segítségnyújtásra egyébként is 
köteles.59 A törvényhely megalkotásával a jogalkotó különös segítségnyújtási kötelezettséget ír 
elő azok számára, akik a segítségnyújtásra egyéb okból kötelesek. Ilyen kiemelt kötelezettség 
terheli például a vadászt, a férjet, a feleséget, az orvost.60 E minősített eset köréből azonban a 
jogalkotó kiemeli azokat, akik a közlekedési szabályok alapján kötelesek a segítségnyújtásra,61 
megszüntetve – e diszpozíció keretében – felelősségre vonásuk lehetőségét.     

                                                 
51 2/1999. Büntető jogegységi határozat 
52 BH 2003. 351., BH 2004. 266. 
53 1978. évi IV. törvény 15. § 
54 BH 1995. 139. 
55 BK 123. szám 
56 Horváth Tibor – Kereszty Béla – Maráz Vilmosné – Nagy Ferenc – Vida Mihály: i. m. 119. 
57 BH 1987. 112. 
58 Belovics Ervin – Molnár Gábor – Sinku Pál: i. m. 123. 
59 1978. évi IV. törvény 172. § (3) bekezdés 
60 BH 1998. 5., BH 1996. 240., BH 1991. 95., BH 1984. 45. 
61 1978. évi IV. törvény 172. § (4) bekezdés 
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2. 9. Rendbeliség 
 

A két bűncselekmény között a rendbeliség tekintetében fennálló különbség az eltérő 
rendeltetési célokból, a deliktumok által védett jogi tárgyak különbözőségéből fakad. Ennek 
következtében segítségnyújtás elmulasztása rendbelisége a passzív alanyok számától függ, míg 
a cserbenhagyás esetében a rendbeliséget az elhagyott baleseti helyszínek száma határozza 
meg, hiszen nem személy elleni, hanem közlekedési bűncselekmény.62 Fontos leszögezni, hogy 
a Btk. 190. § alatt szabályozott cserbenhagyás deliktum az „amennyiben súlyosabb bűncselekmény 
nem valósul meg” kitétel miatt – speciális értelemben vett – szubszidiárius bűncselekménynek 
minősül.63 Ez azt jelenti, hogy nem állapítható meg e bűncselekmény, ha a 
cselekményegységbe tartozó magatartás egyúttal súlyosabb deliktumot valósított meg.64  Mivel 
a szubszidiaritás a halmazat megállapítását kizárja, a cserbenhagyás és a segítségnyújtás 
elmulasztása bűnhalmazatban nem állhat egymással – hiszen az előbbi legfeljebb egy évig az 
utóbbi deliktum pedig legalább két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
 
3. Elhatárolás a joggyakorlatban 
 

A helyszínelhagyáshoz kapcsolható – társadalmi normákkal ellentétes – magatartások 
szankciókkal sújtása meglehetősen vegyes képet mutat. Az eddigiekben csak a büntető 
tényállások elemzésére került sor, azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy a témához 
kapcsolható deviáns magatartások más, enyhébb szankciókészlettel rendelkező jogterület 
„rosszallását” is kiválthatják. A törvényalkotó ugyanazt a cselekménysort – nevezetesen, hogy 
az elkövető nem teljesíti a közlekedési baleset következtében felmerülő morális kötelezettségét 
– a jogrendszer különböző pontjain található rendelkezések szerint minősíti.  
Az egyes jogterületek rendelkezéseinek egymástól való elhatárolására az ítélkezési gyakorlat 
szolgál legfőbb segítségül. Ki kell emelni, hogy a vizsgált jogszabályhelyek közül a 
cserbenhagyás tényállása élvez központi szerepet, mivel a másik két cikkely ehhez képest – 
tartalmi ismérveit tekintve – kevesebb, illetve több információt tartalmaz. A Btk. 190. § alatt 
szabályozott cserbenhagyás deliktum primer jellege a bírói gyakorlatból is kitűnik, hiszen a 
dolgozat témáját adó kérdéskörbe vonható bírósági határozatok többsége e tényállás köré 
szerveződik. 
 
3. 1. A szabálysértési alakzat és a cserbenhagyás elhatárolása 
 

A fejezet címében felvetett kérdés tisztázásához szükség van az érintett jogszabályhelyek 
egymás közötti összefüggéseinek etimológiai vizsgálatára. A cserbenhagyás tényállása 
egyértelmű iránymutatást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy mit kell cselekednie a balesettel 
érintett jármű vezetőjének. Ezzel szemben a szabálysértési jogban található jogszabályszöveg, 
amely a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértését hivatott szankcionálni, csupán 
negatív szabályozást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy aki a közúti közlekedés szabályait – a 
rendeletben meghatározott más eseteken kívül – megszegi, pénzbírsággal sújtható. Ezek 
alapján egyértelmű, hogy a cserbenhagyás bűncselekményét kell rávetíteni a rendeletben 
szabályozott jogszabályhelyre és nem fordítva. A kérdés tehát az kell legyen, mely esetekben 
nem tudja a jogalkalmazó megállapítani a cserbenhagyást, hiszen ekkor kerülhet sor az 
enyhébb szankciótárral rendelkező szabálysértési jog alkalmazására.      

                                                 
62 Belovics Ervin – Molnár Gábor – Sinku Pál: i. m. 124, 207. 
63 Nagy Ferenc – Tokaji Géza: A Magyar Büntetőjog Különös része, Korona Kiadó Kft., (1998), 244. 
64 Belovics Ervin – Molnár Gábor – Sinku Pál: i. m. 206. 
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A felvetés manapság azért is aktuális, mert e tekintetben a jogértelmezési gyakorlat nem – 
legalábbis nem egyértelműen – konzekvens. Mind a jogirodalom,65 mind az ítélkezési 
gyakorlat66 közös nevezőn van abban a kérdésben, hogy nincs helye a cserbenhagyás 
megállapításának akkor, ha az elkövető olyan járműnek ütközik, amelyben nem volt személy. 
Ennek az a magyarázata, hogy ebben az esetben nincs olyan személy, akire a büntetőjogi 
tényállásban foglaltakat akár közvetve is alkalmazni lehetne. A cserbenhagyásnak e – 
meglehetősen – szűk értelmezése azonban degradálná a büntetőjog ultima ratio jellegét. Nem 
felelne meg a büntetőjoggal szemben támasztott követelményeknek az a felfogás, ha a 
büntetőjogi szankciórendszer alkalmazását már annak a ténye is kiváltaná, hogy valaki a baleset 
hatókörében tartózkodik, de még a testi sérülés, illetve a közvetlen veszélyhelyzet reális 
lehetősége sincs meg.  
Az ítélkezési gyakorlat következetesen tágította a szabálysértési felelősség megállapításának 
lehetőségét, csorbítva ezzel a büntetőjogi felelősségre vonást. Ezen „áldásos” tevékenység 
következménye, hogy önmagában a dologi kár bekövetkezése vagy annak lehetősége még nem 
helyezi magasabb felelősségi kategóriába az elkövetett cselekményt.67 Ebből kifolyólag dologi 
rongálás bekövetkezésének, illetve mértékének nincs elsődleges jelentősége. A rongálás 
mértékére vonatkozó tézis azonban nem érvényesül következetesen. Ez a megállapítás abból 
az eltérő bírói gyakorlatból vezethető le, amely azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy 
megállapítható-e a cserbenhagyás vétsége abban az esetben, ha az egymással ellentétes irányba 
közlekedő járművek visszapillantó tükrei ütköztek és sérültek.  
A Legfelsőbb Bíróság eseti döntése értelmében, ha az ütközést követően a másik jármű 
vezetője csupán az út szélére húzódott le a komolyabb ütközés elkerülése érdekében, akkor a 
baleset csak kisebb anyagi kárral járhatott, és nem eredményezhetett személyi sérülést, tehát 
nincs helye bűncselekmény megállapításának.68 Ezzel szöges ellentétben egy későbbi határozat 
arra az álláspontra helyezkedik, hogy nem lehet szabálysértésként értékelni, ha az ütközést 
követően másik jármű iránytartó huzamosabb közlekedését is volt alkalma észlelni az 
elkövetőnek.69 A döntések ellentmondásosságát némileg feloldja az a megállapítás, hogy abban 
az esetben kell az elkövető magatartását bűncselekményként értékelni, ha az ütközés 
következtében a másik járműre olyan erő hatott, amely miatt annak utasa személyi sérülésével 
is számolnia kellet. 
Az ítélkezési gyakorlat fejlődéseként értékelhető, hogy a cserbenhagyás megállapíthatósága 
kapcsán az elemzésre szoruló kérdések körét kiterjesztette az elkövető szubjektumára is. Ez 
azt jelenti, hogy a mai gyakorlat követelményként támasztja a magatartás bűncselekményként 
való értékeléséhez az elkövetői észlelés „milyenségét.”70 Ezek szerint az elkövetőnek objektíve 
kell észlelnie, hogy van-e reális esély a sérülésre. Abban az esetben, ha az elkövetőnek nem 
volt, illetve nem lehetett olyan objektív tényekre vonatkozó észlelése, amelyből a másik jármű 
vezetőjének bármilyen sérülésére kellett következtetnie – nincs helye a cserbenhagyás 
megállapításának. Ez a szemléletet egyrészt üdvözölhető, hiszen ahhoz, hogy a valamely 
helyszínelhagyás körében tanúsított magatartás a jogrendszer szankciós zárkövéül szolgáló 
büntetőjog hatókörébe essen, kell a sérülés bekövetkezésének potenciális lehetősége. Másrészt 
viszont ez a látásmód az egyes deviáns cselekmények következmények nélkül maradásához 
vezethet. Amennyiben az ítélkezési gyakorlat a cserbenhagyás megvalósulását a sérülés, illetve 
a közvetlen veszély elkövető általi objektív észleléséhez köti, úgy erős lábakon áll a 
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megállapítás: honnan tudhatná a terhelt, hogy mi történt az érintett másik jármű hatókörében 
lévő személyekkel, ha a helyszínről megállás nélkül továbbhajtott. 
Az eddigiekből következik, hogy a joggyakorlat a helyszínelhagyásos cselekmények kapcsán 
mind inkább előtérbe helyezi a szabálysértési jog alkalmazhatóságát, leszűkítve ezzel a büntető 
felelősségre vonás kereteit. A kiterjesztő jogértelmezési tevékenység csúcspontja az a jogeset, 
amely kapcsán a Legfelsőbb Bíróság rögzíti, hogy „a testi sérülés reális előidézésének hiányában a 
pusztán dologrongálódással járó baleset résztvevője a cserbenhagyás vétségét akkor sem követi el, ha a megállási 
és meggyőződési kötelezettségének nem tesz eleget.”71  
A fejezet címében szereplő cselekmények elhatárolása kapcsán keletkező ellentmondás arra 
vezethető vissza, hogy a joggyakorlat nem állapítja meg elég markánsan, hogy a megállási 
kötelezettség elmulasztása és az ez alapján megállapítható szabálysértés hol különül el 
egymástól. Bármennyire lineárisnak tekinthető az ítélkezési gyakorlat alakulásának íve, a 
probléma kapcsán hozott eseti döntések tartózkodnak az egyértelmű, elvi tételeket tartalmazó 
állásfoglalástól.72 
Összegzésként megállapítható, hogy a cserbenhagyás vétségét a jármű vezetője csak akkor 
valósíthatja meg, ha a baleset hatókörében olyan személy tartózkodott, aki megsérülhetett, 
illetve élete vagy testi épsége közvetlen veszélybe kerülhetett, tekintet nélkül azonban arra, 
hogy ténylegesen segítségre szorult-e vagy sem. A testi sérülés, illetve a közvetlen veszély 
objektív lehetősége fenn kell, hogy álljon. Ezekhez azonban hozzá kell tenni, hogy a 
büntetőjogi parancs kiterjesztését jelentené egy olyan bírói gyakorlat kialakítása, amely szerint 
minden felszínes, személyi sérülést nyilvánvalóan nem okozó balesetben érintett jármű 
vezetője cserbenhagyás vétségéért felelne a helyszín megállás nélküli elhagyásáért.  
 
3. 2. A cserbenhagyás és a segítségnyújtás elmulasztása elhatárolása  
 

A két pönalizált magatartás elhatárolása vonatkozásában mind a jogirodalom, mind a bírói 
gyakorlat jóval cizelláltabb megfogalmazásokkal operál, mint a cserbenhagyás és az ide 
vonatkozó szabálysértés tekintetében.   
A tárgyalt bűncselekmények között „kézzel fogható” eltérés, hogy a cserbenhagyás vétsége a 
segítségnyújtás elmulasztásához képest szubszidiárius bűncselekmény. Ez azt jelenti, hogy a 
cserbenhagyás csak akkor alkalmazható, amennyiben a súlyosabb bűncselekmény – jellemzően 
a segítségnyújtás elmulasztása – nem valósult meg.73 A szubszidiaritás kapcsán a korábbi bírói 
gyakorlatban az az elvi tétel volt irányadó, hogy a cserbenhagyás vétségének tényállásában a 
súlyosabb bűncselekmény megvalósulásának hiányára vonatkozó utalás azt jelenti, hogy 
megállapítására ténylegesen akkor kerülhet sor, ha az elkövetőt tényleges segítségnyújtási 
kötelezettség nem terheli, viszont az erről való kötelező meggyőződést mégis elmulasztotta.74 
E megállapítás helyébe azonban a mai gyakorlat a sérülés, illetve a közvetlen veszély 
bekövetkeztének reális, objektív követelményét emelte. 
A cserbenhagyás vétsége normaszövegéből egyértelműen következik, hogy a törvény 
elsődlegesen a KRESZ-ben követelményként előírt megállási kötelezettség megszegéséhez fűz 
büntetőjogi következményeket. Az elkövetőt azért fenyegeti büntetéssel, mivel a baleset 
helyszínén nem állt meg és nem győződött meg arról, került-e valaki segítségnyújtást igénylő 
helyzetbe. Nem tartozik a törvényi tényállás körébe az a körülmény, amikor közlekedési 
baleset olyan eredményt idézett elő, amely segítségnyújtást igényel és a bűncselekmény alanya 
azt elmulasztja. Ez utóbbi magatartás már túlterjed a cserbenhagyás vétsége tényállásának 
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körén. A cserbenhagyás tehát csak akkor állapítható meg, ha nem volt a baleset hatókörében 
olyan személy, aki sérülése vagy veszélyhelyzete folytán segítségre szorult volna.75   
A segítségnyújtás elmulasztásának vétsége sérült vagy olyan személy sérelmére követhető el, 
akinek élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van. Ezt összevetve a cserbenhagyás 
bűncselekményével megállapítható, hogy segítségnyújtás elmulasztása miatt felel a balesetben 
érintett jármű vezetője is, ha nem áll meg annak a balesetnek a helyszínén, ahol valaki sérült, 
illetve az élete vagy testi épsége közvetlen veszélybe került, avagy anélkül távozik, hogy 
segítséget nyújtana az ilyen helyzetbe került személynek. Amennyiben tehát a közlekedési 
baleset helyszínén személyi sérülés, illetve közvetlen veszélyhelyzet ténye megállapítható, úgy a 
mulasztást elkövető személy segítségnyújtás elmulasztásáért vonható felelősségre.76 
Nem lehet figyelem nélkül hagyni a közfelfogásban kialakult „cserbenhagyásos gázolás” esetét. 
Ez a frappánsnak hangzó, de büntetőjogilag értelmezhetetlen elnevezés összemossa a 
cserbenhagyás vétségének és a segítségnyújtás elmulasztásának törvényi tényállásait. 
Bármennyire kétséges is a két deliktum közötti határ megvonása, ahhoz nem férhet kétség, 
hogy amennyiben az elkövető által okozott közlekedési balesetben valaki megsérül, 
mindenképpen segítségnyújtás elmulasztása állapítandó meg. Ráadásul annak nem alap-, 
hanem minősített esetéért felel az elkövető. A jogirodalomban van olyan álláspont, amely 
szerint ildomos lenne a jogszabályt a köznyelvhez igazítani.77 Ez azt jelentené, hogy a 
segítségnyújtás elmulasztása deliktum alanyi köréből ki kellene emelni a járművezetőket és 
áthelyezni a cserbenhagyás tényállásába, annak minősített eseteként. Meglátásom szerint az 
ilyen szabályozási háttér kiüresítené azt a jogalkotói akaratot, amelynek célja a segítségnyújtási 
kötelezettség általánosítása. Bizonyos elkövetői körök – jelen esetben a járművezetők – 
kivonása a jelentékenyebb fenyegetettséget magában hordozó tényállás alól, mindenképpen 
sérti az eredeti törvényalkotói szándékot. Úgy vélem, nem lehet mindent feláldozni a 
pragmatizmus oltárán. 
Az ítélkezési gyakorlatban hosszú idők óta töretlenül érvényesülő elv, hogy a „segítségre 
szorultság” ténye objektív körülmény és nem eleme a törvényi tényállásnak.78 Ez azt jelenti, 
hogy a passzív alany segítségre szorulását, nem az elkövető, hanem a sérült, avagy 
veszélyhelyzetben lévő szemszögéből kell megítélni.79 Az iménti megállapításból fakad az a 
jogirodalomban kialakult – és korábban az ítélkezési gyakorlatban is felmerült – vita, amely 
azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy melyik tényállás megállapításának van helye akkor, ha a 
sértett a közlekedési baleset következtében nyomban életét veszti. 
E kérdésben a jogirodalomban máig eltérő álláspontok találhatók. Egyes szerzők szerint – épp 
abból következően, hogy nem tényállási elem a „segítségre szorultság” – az a körülmény, hogy 
a sértett halála azonnal bekövetkezett, a cselekményt nem minősíti vissza cserbenhagyás 
vétségévé.80 A jogirodalomban meggyökeresedett ellentétes álláspont abból – a már taglalt – 
tételből indul ki, hogy a cserbenhagyás vétségét a passzív alany hiánya különbözteti meg a 
segítségnyújtás elmulasztásától. Részletesebben kibontva: amennyiben a közlekedési baleset 
hatókörében van olyan személy, aki sérült, vagy akinek az élete vagy testi épsége közvetlen 
veszélyben van, akkor az egyéb feltételek (megállási kötelezettség elmulasztása, eltávozás) 
megléte esetén segítségnyújtás elmulasztásáról beszélhetünk. Ha közlekedési baleset helyszínén 
nincs ilyen védendő passzív alany, akkor a cserbenhagyás vétsége állapítható meg. Vagyis, ha a 
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sértett a baleset következtében nyomban meghal, akkor a segítségnyújtás elmulasztásának 
nincs törvényi alapja. Abban az esetben, ha a sértett halála nem azonnal következik be, a 
segítségnyújtás elmulasztását kell megállapítani.81  
Az imént vázolt polémia feloldásához és a megfelelő álláspont kialakításához az ítélkezési 
gyakorlathoz kell fordulni segítségért. Osztja az utóbb kifejtett álláspontot a régi joggyakorlat. 
E szerint ugyanis nem kerülhet sor a segítségnyújtás elmulasztására, ha a sértett a közlekedési 
baleset következtében nyomban életét vesztette, mivel az elkövetőnek elviekben sincs 
lehetősége segítséget nyújtani. Azzal azonban, hogy a baleset okozása után az elkövető a 
helyszínről anélkül távozott el, hogy meggyőződött volna arról, megsérült-e, avagy az életét 
vagy testi épségét közvetlenül fenyegető veszély miatt segítségnyújtásra szorul-e valaki: 
megvalósította a cserbenhagyás vétségét.82 A tárgyalt bűncselekmények egymáshoz való 
viszonyának ez az értelmezése – bár kimunkáltan következetes – meglehetősen kétséges és a 
büntetőjogot a formális logika „játékszerévé” degradálja. A döntés impotenciája leginkább 
abban nyilvánul meg, hogy a határozatban kinyilvánított jogalkalmazói „hozzáállással” a 
kötelező érvényű segítségnyújtási kötelezettséget nem kezeli méltó helyén.  
Ezt a gyakorlatot kívánta felülírni a Legfelsőbb Bíróság a témában hozott későbbi 
határozatával.83 A bíróság – a korábbiaktól eltérően – a problémát a baleset bekövetkezése és 
sértett halála között eltelt idő terjedelmével próbálta megragadni. Rögzítette – visszautalva 
ezzel korábbi határozatára –, hogy halott személynek már nem lehet segítséget nyújtani. A 
halál azonban legtöbbször nem a sérülések bekövetkeztével egyidejűleg, hanem időbelileg 
később áll be. A közlekedési baleset bekövetkezése és a halál beállta között szükségszerűen 
időbeli eltérés van. A segítségnyújtási kötelezettség viszont a sérülés okozása pillanatában áll 
be. Így az általános, erkölcsi kötelezettség keletkezésekor még a később elhalálozott személy is 
sérült, illetve olyan, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van. Az a 
körülmény, hogy a sérülés olyan súlyos, hogy a sértett gyorsan bekövetkező halálát is 
eredményezi, nem mentesítheti az elkövetőt a segítségnyújtási kötelezettség alól. Mindebből a 
Legfelsőbb Bíróság azt a következtetést vonta le, hogy a balesettel érintett jármű vezetője a 
segítségnyújtás elmulasztása esetén nem mentesülhet a büntetőjogi felelősség alól arra 
hivatkozva, hogy a sérült személyt halottnak hitte. E döntésével a bíróság egyrészt 
megindította azt a folyamatot, amely majdan kiemeli a mindenkire kötelező, általános érvényű, 
humánus kötelezettséget – a korábbi döntés által beleszorított – „kisegítő” jellegéből. Másrészt 
viszont a bíróság a határozattal „elbeszél” korábbi álláspontja mellett, hiszen az adott 
problémát kettébontva más kérdésben fejti a véleményét. Ugyanis a korábbi döntésében a 
baleset bekövetkeztét nyomban követő elhalálozásról rendelkezett, míg a tárgyalt határozat a 
sértett életének időben később bekövetkező elvesztéséről szól. Ez a differencia különösen 
annak tekintetében rejt magában némi ellentmondást, hogy az utóbbi döntés az előbbi 
„ellentétes” megállapításait annullálja.   
A vázolt ellentétből az ítélkezési gyakorlatban további problémák adódtak, amely arra sarkallta 
a Legfelsőbb Bíróságot, hogy álláspontját e kérdéskörben pontosítsa. Erre ismét egy – az 
előbbiekkel rokon jegyeket mutató – jogeset felülvizsgálata révén került sor.84 A bíróság a 
döntésében megállapította, hogy azokban az esetekben, amikor a közlekedési baleset 
következtében a sértett halála is bekövetkezik, a segítségnyújtási kötelezettség szándékos 
elmulasztását nem érinti az a körülmény, hogy a baleset létrejöttében az elkövető büntetőjogi 
felelőssége megállapítható-e vagy sem; ugyancsak közömbös az is, hogy a baleset 
eredményeként a sértett halála nyomban vagy időbelileg később következett be. A Legfelsőbb 
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Bíróság szerint, ha a jogalkalmazó attól tenné függővé a segítségnyújtás elmulasztása 
megállapítását, hogy a sértett baleset következtében beállott halála időbelileg közel vagy 
messze esik-e a sérülés bekövetkezésétől, nem jelentene mást, mint annak elismerését, hogy a 
„segítségre szorultság” a törvényi tényállás eleme. A tekintetben azonban mind a jogirodalom, 
mind az ítélkezési gyakorlat álláspontja töretlen, hogy a sértett „segítségre szorultsága” nem 
eleme a törvényi tényállásnak. Ez ugyanis olyan objektív jellegű körülmény, amelyet általában 
csak utólag lehet megállapítani. A sérülés jellegének megítélését – ideértve a halál beállását is – 
nem lehet az elkövetőre bízni, hiszen az általában csak orvosi vizsgálat alapján ítélhető meg. 
Elvi éllel leszögezhető, hogy a halál beállta fogalmilag mindig a sérülést követi, még akkor is, 
ha az időbelileg elhanyagolható. Ez a tétel általános érvénnyel bír különös tekintettel arra, hogy 
a jogértelmezési gyakorlat a későbbiekben is hasonló álláspontra helyezkedett.85    
Indokolt arra a – a joggyakorlat számára is mintául szolgáló – nézetre támaszkodni, amely 
szerint a sértett közlekedési balesetet követően beállott halála nem lehet jogi elbírálást 
determináló körülmény annak tekintetében, hogy amennyiben az időben korábban következett 
be, úgy az elkövető súlyosabban – segítségnyújtás elmulasztása miatt – felel, viszont ha a 
sértett nyomban életét veszti, akkor pedig – cserbenhagyás vétsége miatt – enyhébb 
büntetésben részesül. Annak következetes képviselete, hogy a baleset kapcsán beálló sértetti 
elhalálozás – minden esetben – a segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmény 
következményeit vonja maga után, több szempontból is megnyugtatónak tűnik. Egyrészt nem 
vezet olyan önellentmondást hordozó felfogáshoz, hogy ha a közlekedési baleset megtörténte 
után az elkövető a segítségnyújtási kötelezettségét elmulasztva, megállás nélkül tovább megy, 
cselekményének megítélése egyéb elhanyagolható, rajta teljesen kívül álló körülményektől függ. 
Másrészt e nézet követése a mindenkit egyaránt terhelő, univerzális segítségnyújtási 
kötelezettséget büntetőjogi paranccsá emeli.     
 
4. Problémás kérdések 
 

A helyszínelhagyásos bűncselekmények szabályozásának gondos tanulmányozása során 
néhány fogalom mélyebb értelmezésre szorul. Ezek a kérdéskörök a tárgyalt tényállások 
tartalmi elemeiként is megjelennek és mind a jogirodalom, mind az ítélkezési gyakorlat nagy 
hangsúlyt fektet részletes fejtegetésükre. Következik mindez abból, hogy e tételek behatóbb 
megismerése által közelebb lehet kerülni a témául választott bűncselekmények szabályozása 
megértéséhez és a jogrendszerben betöltött szerepéhez.    
 
4. 1. Elvárhatóság 
 

Az elvárhatóság a segítségnyújtás elmulasztása deliktum törvényi tényállási eleme és 
egyben elengedhetetlen szubjektív feltétele e pönalizált cselekmény megvalósulásának. A 
törvényszöveg ugyanis rögzíti, hogy az valósítja meg a segítségnyújtás elmulasztása 
bűncselekményt, aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek 
élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van. Az elvárhatóság kérdéskörének megértéséhez 
szükséges néhány – a jogdogmatika által kidolgozott – elvi tétel kibontása. 
A jogirodalomban az elvárhatóság, mint a bűnösség utolsó fogalmi eleme jelenik meg, amely a 
bűnösségre vezető motivációs hibával függ össze. Az életben ugyanis adódnak olyan helyzetek, 
amelyekben az irányadó társadalmi szabályok érvényesülésének elmaradása nem tekinthető a 
büntetőjogi felelősségre vonás szempontjából releváns tudati, motivációs hibának: ilyen 
helyzetekben az elkövetéstől való tartózkodás nem várható el. Az elvárhatóság tételes 
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büntetőjogban való leképeződése többféleképpen nyilvánulhat meg. Abban az esetben, ha a 
Btk. az elvárhatóságot – mint a segítségnyújtás elmulasztásánál – a törvényi tényállás 
elemeként szabályozza, az elvárhatóság „fennállásának” vagy „fenn nem állásának” a 
mérlegelésére a bíróság jogosult. Egyébként azonban a törvény maga dönti el, hogy mely 
esetekben nem jön létre bűncselekmény az elvárhatóság hiányában.86 A jogszabály tehát az 
elvárhatóság hiányát, mint a felróhatóságot kizáró tényező határozza meg akként, hogy melyek 
azok a helyzetek, amelyekben a jogszerű viselkedés kivételesen nem várható el.87 A Btk.-ban 
szabályozott elvárhatóságot kizáró oknak minősül többek között a lemenő ágbeli rokon 18 
éven aluli volta a vérfertőzésnél.88  A jogirodalom azonban elismer „törvényen felüli” 
elvárhatóságot kizáró okokat is.89    
A tárgyalt elvárhatóság nem azonos az elkövetőtől elvárható előreláthatósággal, amely a szoros 
értelemben vett bűnösség – a szándékosság, illetve a gondatlanság – fogalmi kategóriájába 
tartozik, mint a hanyagság jellemzője.90  
Az iménti dogmatikai fejtegetést követően ismét rögzítendő, hogy a segítségnyújtás 
elmulasztása bűncselekmény egyik tényállási eleme az elkövetőtől elvárható segítségnyújtás. 
Az, hogy egy konkrét elkövetőnél mi tekinthető tőle elvárhatónak, mindig az összes 
körülmény gondos vizsgálata alapján dönthető el.91 Ebből következik, hogy az elvárhatóság 
megítélése a bíró feladata.92 Az ítélkezési gyakorlat hivatott arra, hogy iránytűként szolgáljon az 
elvárhatóság értékelése kérdésében. Bár a joggyakorlat leginkább az egyes jogesetek elemzése 
kapcsán, a konkrét ügy történeti tényállást mérlegelve eseti jellegű megállapításokat tesz, az 
egyöntetű értelmezések láncolata lehetőséget biztosít arra is, hogy a Legfelsőbb Bíróság 
bizonyos tételeket elvi jelleggel határozzon meg.  
Ezzel az elvi éllel rögzíti a jogértelmezési gyakorlat az elvárhatóság követelményének 
„kellékeit.” A társadalmi elvárhatóság általános szintje szerint eleget kell tenni annak a 
legelemibb emberi kötelezettségnek, hogy az elkövető a helyszínen maradjon, tájékozódjék a 
sértett állapotáról, meggyőződjön a sérülés jelentős, avagy jelentéktelen voltáról és arról, hogy 
ehhez képest milyen segítséget nyújthat a sérültnek, és ezen felül fel kell ajánlania a segítséget.93 
Ezekből a tartalmi elemekből kiviláglik, hogy a bírói gyakorlat összemossa az elvárhatóságot a 
segítségnyújtás elmulasztása deliktum tárgyi követelményeivel (meggyőződési, felajánlási és 
segítségnyújtási kötelezettség). Mindezt azért teszi, mivel az elvárhatóság feltétele körül öleli, 
átfonja a tárgyi követelményeket: egyik a másik nélkül értelmezhetetlen. Annyiban mégis 
különbséget lehet tenni közöttük, hogy az elvárhatóság szubjektív színezetet biztosítva morális 
többletet ad a törvényi tényállásnak. Ezt a „többletet” a mindenkor eljáró bíróság jogosult 
mérlegelni, szem előtt tartva az elkövető reális képességét a segítségnyújtási tevékenység 
kifejtésére. 
Az elvárhatóság vizsgálata körében is fontos rögzíteni, hogy a segítségnyújtás elmulasztása 
szándékos bűncselekmény. Ebből következik az a tétel, hogy abban az esetben, ha az 
elkövetőtől elvárható lenne ugyan, hogy kellő gondosság mellett felismerje a sértettnek a 
veszélyhelyzetbe került állapotát, de ezt elmulasztja, őt csupán gondatlanság terheli e 
bűncselekményben bűnössége nem áll meg.94  

                                                 
86 Nagy Ferenc – Tokaji Géza: i. m. 167. 
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Abból a tényből, hogy a jogdogmatika az elvárhatóságot a segítségnyújtás elmulasztása 
deliktum szubjektív feltételeként értelmezi, az következik, hogy az egyes helyzetekben, illetve 
az egyes elkövetők esetében más és más magatartás kifejtését kell „tőle elvárhatónak” 
tekinteni. A bírói gyakorlatra hárul az a feladat, hogy az eltérő esetek alapján kidolgozza azokat 
az elvárhatósági „szinteket,” amelyek a soron következő jogesetek eldöntéséhez már mintául 
szolgálhatnak. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a joggyakorlat kísérletet tesz a segítségnyújtási 
kötelezettség individualizálására. 
Az ítélkezési gyakorlat alapján a következő sommás megállapítások tehetők. Senkitől sem 
várható el saját életének kockára tétele, mások életének megmentése végett.95 Nem várható 
segítségnyújtás attól sem, aki maga is sérült, vagy életét, illetve testi épségét veszélyeztető 
helyzetben van.96 Az elvárhatóság etikai tényezői körében nem kívánható meg az önfeláldozás, 
a hősiesség.97 Általában nem várható el az adott személyismereteit és képességeit meghaladó 
szakszerű segítségnyújtás.98 Ha a segítségnyújtásra kötelezett mást kér fel segítségnyújtásra, 
csak akkor nem követi el a bűncselekményt, ha a felkért személy feltétlenül alkalmas arra, hogy 
az elvárt segítséget megadja, illetőleg ha legalább olyan méretű segítségnyújtásra képes, mint 
maga a kötelezett.99 Az elvárható segítségnyújtás nem tekinthető teljesítettnek azzal, hogy az 
elkövető esetleg tudomást szerzett távozása előtt a mentők más által történt értesítéséről.100 A 
segítségnyújtási kötelezettség nem terjedhet odáig, hogy az elkövető a sértettet erőszakkal 
orvoshoz vigye.101 
Az elvárhatóság magasabb szintjét jelentik azok a körülmények, amikor az elkövető valamilyen 
speciális kvalifikáltsággal rendelkezik (hozzátartozó, orvos stb.) E tény kiemelkedő jelentősége 
a jogi minősítésben is megjelenik, hiszen súlyosabban minősül, ha a segítségnyújtási 
kötelezettséget olyan valaki mulasztja el, aki a segítségnyújtásra egyébként is köteles. A 
dolgozat témáját tekintve azonban feltétlenül ki kell emelni, hogy ez a minősített eset „nem 
alkalmazható azzal szemben, aki a közlekedési szabályok alapján köteles a segítségnyújtásra.” 
Szorosan kapcsolódik az elvárhatóság egyéniesítéséhez annak megítélése, hogy az ittas 
állapotban lévő elkövetőtől milyen mértékű segítségnyújtás követelhető meg. E kérdéskör 
tekintetében meglehetősen kiforrott bírói gyakorlat húzódik meg a háttérben, amelynek oka 
feltehetően, hogy a közlekedési balesetek nagy százalékában az elkövető azért nem áll meg a 
baleset helyszínén és nyújt tőle elvárható segítséget, mert tart ittas állapota lelepleződésétől. Az 
ítélkezési gyakorlat elvi éllel rögzíti, hogy az ittas elkövető is köteles a tőle elvárható 
segítségnyújtásra.102 Némileg árnyalja az elvárhatóság követelményét, hogy ilyen esetben nem 
az alkoholos befolyásoltság mértékének van döntő jelentősége, hanem azt kell vizsgálni, hogy 
az adott befolyásoltság alatt álló személy ténylegesen képes-e segítséget nyújtani, az tőle 
elvárható-e, és ha igen, milyen formában.103 Ittas személy terhére is megállapítható a 
segítségnyújtás elmulasztása, ha az alkoholos befolyásoltság mellett is képes a segítségnyújtásra. 
E „segítségnyújtáson” a bírói gyakorlat általában más személy igénybevételét érti, ha az 
elkövető – a befolyásoltság foka miatt – nem képes maga segítséget nyújtani. Az eddigiekből 
leszűrhető, hogy a joggyakorlat az ittas állapotban lévő elkövetőktől is megköveteli a 
segítségnyújtás valamilyen formáját. Azonban az is megállapítható, hogy csak akkor elvárható a 
segítségnyújtás, ha az elkövető erre a befolyásoltság ellenére is képes. Felmerül tehát a kérdés: 
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mi van akkor, ha az elkövető nem képes az adott ittasság mellett segítséget nyújtani. Ezt a 
kérdést a bírói gyakorlat következetesen kikerüli, nem ad rá adekvát választ. A joggyakorlat 
impotenciája ellenére megállapítható, hogy az ittasság ténye nem zárja ki a segítségnyújtás 
elmulasztása realizálását. Ez abból a – korábban kifejtett – tényből adódik, hogy e cselekmény 
szándékos deliktum, a szándékosság megállapíthatóságát pedig nem zárja ki az elkövető 
önhibából eredő ittas állapota.104 Az ittasság nem értékelhető az elkövető javára;105 az 
elkövetőt úgy kell tekinteni, mintha a cselekményét józan állapotban követte volna el.106 
Ezeket a tételeket a bírói gyakorlat konkrétan nem rögzíti az egyes jogesetek kapcsán. Azzal 
azonban, hogy még a súlyos fokú alkoholos befolyásoltság alatt álló személytől is megköveteli 
a segítségnyújtás valamilyen formáját,107 egyértelműen utal a büntető igény – ittasságtól 
független – érvényesítésére.      
Összegzésként leszögezhető, hogy az elvárhatóság követelménye – a segítségnyújtás 
elmulasztása deliktum szubjektív elemeként – fontos pozíciót tölt be a Btk. 172. § alatt 
szabályozott bűncselekmény megállapíthatósága körében. E kitétel individualizálja a 
mindenkitől elvárható segítségnyújtási kötelezettséget, némileg szűkebb keretek közé szorítva 
azt. Mivel mérlegelése minden körülmények között bírói kötelezettség, lényeges feladat hárul 
az ítélkezési gyakorlatra: olyan elvi tételek rögzítése, amelyek kevés bizonytalanságot hagyva 
maguk után, mindenkor eldönthetővé teszik, hogy van-e helye a segítségnyújtás elmulasztása 
megállapításának. A tárgyalt deliktum törvényi tényállásából való kizárása parttalanná tenné a 
segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmény megállapítását az elkövetők terhére.  
 
4. 2. Közlekedési baleset 
 

A cserbenhagyás vétségét csak az a járművezető követheti el, aki a közlekedési balesettel 
érintett. A közlekedési baleset fogalmának részletesebb kibontása több okból is indokolt. 
Egyrészt, mert a jogirodalomban, illetve a bírói gyakorlatban eltérő vélekedések alakultak ki a 
fogalommal kapcsolatban; nincs irányadó, követendő definíció. Másrészt pedig abból 
kifolyólag, hogy a különféle értelmezések alapulvételével lehet elhatárolni egymástól a 
helyszínelhagyás körébe vonható cselekményeket.  
A köznapi értelemben használt baleset fogalmának az értelmezése is különböző testekben ölt 
formát. A köznyelvben két általános meghatározás található e vonatkozásban. Az egyik 
értelmében a baleset „olyan rendkívüli, váratlan, hirtelen ható, egyszeri külső behatás, amely a szervezet 
károsítását, illetve halálát idézheti elő.”108 A másik koncepció sommásabb értelmezést tükröz azzal 
a megszövegezéssel, hogy a baleset „sérülést vagy halált, illetve anyagi kárt okozó vétlen 
szerencsétlenség.”109 A dolgozat nem vállalkozhat arra, hogy a két meghatározás között – látszólag 
mindenképpen – feszülő ellentmondást feloldja, csupán kritikai éllel teheti fel a kérdést: Ha 
már az alapfogalom definiálása terén falakba ütközünk, mit várjunk a közlekedési baleset 
fogalmának értelmezésétől? 
Az eddig leírtak alapján nem meglepő, hogy a jogirodalomban többféle meghatározást találunk 
a közlekedési baleset vonatkozásában. Egy korábban rögzített álláspont alapján közúti 
közlekedési baleset „minden olyan váratlan esemény, amelynél a közúti járműforgalommal okozati 
összefüggésben valaki meghal, megsérül, egészségében károsodik, ennek közvetlen veszélye bekövetkezik, vagy 
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jelentősebb dologi kár keletkezik.”110 Az tény, hogy ez a definíció kifejezetten a közúti balesetre és 
nem a közlekedési balesetre vonatkozik, azonban e szövegezési különbségnek nincs 
jelentősége. A több-kevesebb viszony jelen körülmények között nem bír relevanciával. Egy 
jóval aprólékosabban megszövegezett definíció alapján közlekedési baleset: „A legalább egy 
mozgó jármű – vagy igavonásra is befogható állat – részvételével vagy a jármű mozgásából eredően 
bekövetkezett, általában a közlekedési szabályok szándékos vagy gondatlan megszegésével gondatlanságból, 
illetőleg vétlenül előidézett váratlan esemény, mely következtében egy vagy több személy meghalt, megsérült, vagy 
dologi kár keletkezett.”111 A két fogalom más-más oldalról közelíti meg a kérdést, azonban az 
mindegyikből egyértelműen kiderül, hogy a közlekedési baleset kimenetele szerint anyagi kárt 
okozó, személyi sérüléssel járó vagy halálos lehet. E három „lehetőség” körvonalazza a 
dolgozat témájául szolgáló egyes deviáns magatartások közötti különbségtétel alapját. 
Amennyiben kizárólag anyagi kár keletkezik a közlekedési baleset kapcsán akkor az elkövetői 
cselekmény szabálysértési alakzatban marad, ha pedig személyi sérülés vagy halál következik 
be, segítségnyújtás elmulasztása állapítható meg. Ezzel azonban még a kérdés nem tekinthető 
tisztázottnak, hiszen a körből hiányzik a helyszínelhagyásos cselekmények központi deliktuma 
a cserbenhagyás vétsége. Ezt a problémát azzal lehet áthidalni, hogy a közlekedési baleset 
fogalmába beemeljük a Btk. 190. § alatt szabályozott törvényi tényállás bizonyos – az 
elhatárolásnál már vizsgált – elemeit. Ezek pedig a közvetlen veszélyhelyzet vagy a sérülés 
bekövetkezésének objektív lehetősége, valamint annak követelménye, hogy a közlekedési 
baleset hatókörében legalább egy személy legyen. Mindezek alapján leszögezhető, hogy 
cserbenhagyás szempontjából baleseten olyan – kizárólag anyagi kárt okozó – közlekedési 
eseményt kell érteni, amelynek hatókörében egy vagy több személy is volt, és a baleset 
körülményei valószínűsítik a személyi sérülés vagy közvetlen veszély bekövetkeztét.112     
A joggyakorlat mereven elzárkózik a hasonló, definíció jellegű meghatározások alkotásától, 
jellemzően az egyes jogesetek kapcsán alkot elvi élt nélkülöző frázisokat arra vonatkozóan, 
hogy az adott esetben közlekedési baleset megállapítható-e. Az ítélkezési gyakorlat viszonyítási 
alapjául az a tézis szolgál, hogy a baleset valamilyen sérülést, halált vagy anyagi kárt okozó 
szerencsétlenséget jelent. Mindezek ellenére a bírói gyakorlat javára lehet értékelni, amikor 
rögzíti, hogy közlekedési baleset, nemcsak a köznapi értelemben vett baleset, hanem „olyan 
esemény is, amely közvetlen veszélyhelyzetet idéz elő, és amelynek hatókörében egy vagy több személy 
tartózkodik.”113 Ezzel a meghatározással lényegében ugyanarra a következtetésre jut, mint a 
jogirodalom. Lényeges eltérés azonban, hogy – bár a köznapi értelemben vett „baleset 
fogalmat” használja – más forrásból vezeti le ezt a megállapítását.114 Ez a forrás pedig a 
KRESZ-nek azon szakasza, amely a közúti baleset címet viseli.115 A nevezett jogszabályhely 
korábbi szövege lehetőséget kínált annak megállapítására, hogy közlekedésjogi értelemben 
közlekedési balesetnek tekinthető mind a személyi sérülést maga után vonó, mind a 
dologrongálással járó baleset. A bírói gyakorlat figyelmét azonban elkerülte,116 hogy jogszabály 
módosítást117 követően a hatályos KRESZ-ből ma már hiányzik a dologrongálásra vonatkozó 
meghatározás. Ez azt jelenti, hogy közlekedésjogi értelemben jelenleg a közlekedési baleset 
fogalmába csak a személyi sérüléssel járó, illetve a halált okozó baleset tartozik bele. Ez azért 

                                                 
110 Vágó Tibor: A közúti közlekedési balesetek csökkentésének kriminológiai és büntetőjogi eszközei, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, (1972), 283. 
111 3/1998. ORFK-utasítás A közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén 
követendő rendőri eljárás szabályzata kidásáról 
112 Major Róbert: i. m. 126. 
113 BH 2002. 131. 
114 1/1975. KPM-BM (II. 5.) együttes rendelet 58. § 
115 Megjegyzés: ez az a jogszabályhely, amely a megállási kötelezettséget is rögzíti. 
116 BH 2004. 308. 
117 4/1988 KM-BM (VI. 30.) együttes rendelet 
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aggályos, mert a bírói gyakorlat olyan téves tételből vezeti le a közlekedési baleset fogalmát, 
amelyből egyszerűen lehetetlen megállapítani a szabálysértési alakzatnak, illetve a 
cserbenhagyás vétségének „megfelelő” baleset fogalmat. Amennyiben ez jogszabályhűen 
kerülne alkalmazásra, úgy az elkövető a helyszínelhagyás körében tanúsított magatartásával a 
segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmény kivételével, nem tudna más szankcióval 
fenyegetett cselekményt megvalósítani. Mindez kiküszöbölhető lenne, ha a joggyakorlat nem 
ragaszkodna mereven a közlekedési baleset közlekedésjogi fogalmához, és ezzel kapcsolatban 
átvenné a jogdogmatikai megállapításokat. 
A közlekedési baleset fogalmának vitát nem tűrő kidolgozása még várat magára. A mai 
ambivalens állapot azonban lényegében nem akadályozza az ítélkezés megfelelő mederben 
folyását, hiszen a bírói gyakorlat következetesen jól alkalmazza az alapjaiban hibás közlekedési 
baleset fogalmát.      
 
4. 3. Közvetlen veszély 
 

A közvetlen veszély fogalma mind a cserbenhagyás vétsége esetén, mind a segítségnyújtás 
elmulasztása deliktum tekintetében „követelményként” jelenik meg a bűncselekmények 
megállapíthatósága szempontjából. Ez a követelmény azonban nem strict előírás, mint a 
veszélyeztetési tényállások esetében, hiszen nem az eredményben realizálódik. A pönalizált 
magatartások immateriális bűncselekmények, ezért még valamilyen veszélyhelyzetet sem 
értékelhetnek eredményként. Rögzítendő továbbá, hogy a dolgozat szempontjából releváns 
közvetlen veszély büntetőjogi fogalma kialakultnak tekinthető.118 Mindezek ellenére azért kell 
foglalkozni vele, mivel a jogirodalomban állandósult jelenség az egyes veszélykategóriák 
közötti határvonal elmosódása, valamint a tárgyalt deliktumok megállapíthatósága 
szempontjából aggályosnak tűnhet a közvetlen veszély megkövetelése.  
A veszély fogalmának meghatározására a jogirodalomban eltérő tételek találhatók. A 
legsommásabb megfogalmazás szerint a veszély olyan helyzetet jelöl, „amelyből bizonyos vagy igen 
valószínű a sérelem bekövetkezése.” A fogalom megfoghatatlanságát, illetve meghatározhatatlanságát mutatja, 
hogy büntető törvényünk adós maradt egy erre vonatkozó értelmező rendelkezés beiktatásával. Az azonban 
tagadhatatlan, hogy a Btk. 171. §-ához fűzött indokolás tartalmaz egy definíciószerű megfogalmazást, 
melynek értelmében „a veszély olyan helyzet, amikor fennáll az élet, a testi épség vagy az egészség sérelmének 
reális veszélye.” 
A Btk.-ban rögzített tényállások – az adott szituációkhoz képest – bővítik, illetve szűkítik a 
veszély fogalmát. Az általános definíció hiányából következik, hogy az egyes diszpozíciókhoz 
kapcsolt különböző veszélykategóriák elvi jellegű meghatározása is elmarad, csupán 
szórványos értelmezéseket találunk a Btk. indokolásában. Ezekből azonban kitűnik, hogy a 
törvény három különböző veszélykategóriát ismer: közvetlen veszélyt, reális veszélyt és 
absztrakt (távoli) veszélyt. Közvetlen veszély alatt a veszély olyan fokát érti a törvény, amikor 
az már időben és térben konkretizálódik, azaz behatárolt személyt vagy személyeket fenyeget. 
A reális veszély vonatkozásában a Btk.-hoz fűzött indokolás csak felületes, megfoghatatlan 
meghatározást tartalmaz, ezért a jogirodalomra hárult a feladat a pontos(abb) definiálás 
tekintetében. A jogirodalomban fellelhető egyik álláspont szerint „a reális veszély, olyan konkrét 
helyzet, amelyből kifejlődhet a mások életének, testi épségének sérelmével, avagy az anyagi kár bekövetkezésével 
járó baleset.”119 Az absztrakt (távoli) veszély fogalmát a Btk. indokolása olyan helyzetként jelöli 
meg, „amelyben a sérelem bekövetkezése kevéssé valószínű de nem zárható ki. A veszélynek 
ezt a formáját szokás elvont veszélynek is nevezni. Egyes szerzők a reális (konkrét) és az 

                                                 
118 Horváth Tibor – Kereszty Béla – Maráz Vilmosné – Nagy Ferenc – Vida Mihály: i. m. 112. 
119 Belovics Ervin – Molnár Gábor – Sinku Pál: i. m. 184. 
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absztrakt (távoli, elvont) veszély között nem tesznek különbséget, arra hivatkozva, hogy a két 
fogalom külön-külön való értelmezése csak elméleti síkon létezik, a joggyakorlatban – az 
elhatárolhatatlanságuk miatt – összemosódnak.120 A két fogalom „összegyúrása” alapján 
született meghatározás értelmében „távoli a baleset bekövetkezésének a veszélye, amennyiben – ha nem 
is azonnal és nem is személyre konkretizáltan – olyan helyzet jön létre, amelynél más vagy mások élete, testi 
épsége valóságosan veszélybe kerülhet.”121  
A veszély két szintjének kiindulópontként kezelése esetén, arra a következtetésre lehet jutni, 
hogy közvetlen veszély csak akkor állapítható meg, ha személy kerül kvalifikált 
fenyegetettséget magában hordozó helyzetbe. Ehhez képest távoli veszély akkor is fennállhat, 
ha pusztán anyagi kárral fenyegető helyzetről van szó. Ahhoz tehát, hogy közvetlen veszély 
bekövetkezzék nem elegendő valamilyen dolog fenyegetettsége, hanem követelmény egy vagy 
több személy élete, testi épsége, vagy egészsége sérelmének konkretizált lehetősége.  
A törvény azért ír elő a cserbenhagyás vétsége tekintetében közvetlen veszéllyel 
fenyegetettséget, mivel távoli veszély esetében valamely dolog is kerülhet veszélybe. Azonban 
anyagi károsodás bekövetkezése a személyi fenyegetettség objektív, reális volta hiányában 
csupán szabálysértés megállapítását vonhatja maga után. Úgy is lehet fogalmazni, hogy amíg a 
közlekedési baleset „eredménye” legfeljebb anyagi kár bekövetkezését foghatja át, addig az 
ezzel létrehívott veszélyhelyzetnek a személyi fenyegetettség bizonyos fokára is ki kell 
terjednie. 
A pontosabb értelmezés tekintetében olyan köztes meghatározás tűnne a leglogikusabbnak a 
cserbenhagyás tekintetében, amely visszaadná e deliktum fogalmi határok közötti „vívódását.” 
A veszélyfogalom kiindulópontja a távoli veszély lehetne, amelyhez társulna az a kitétel, hogy 
kizárólag anyagi javakat veszélyeztető helyzeten túlmenően valaki élete, testi épsége reális 
fenyegetésének is kilátásba kell kerülnie, anélkül azonban, hogy a közvetlen veszélyhelyzet 
kialakulhasson.  
 
5. A büntetéskiszabási gyakorlat a közlekedésspecifikus szankciók tükrében   
 
5. 1. A mai gyakorlat 
 

A laikus számára is egyértelmű, hogy az elkövetett bűncselekmények értékelésére a 
büntetőjognak olyan eszközökhöz kell nyúlnia, amelyek kellően szolgálják az elkövető adott 
deviáns magatartástól való eltiltását, illetve megfelelően képviselik a társadalmi igényként 
megjelenő büntetőjogi felelősségre vonást. Nincs ez másként a helyszínelhagyásos 
bűncselekmények esetén sem. Az elkövetett cselekményekhez társuló kellő mértékben 
preventív büntetések kézzelfogható megnyilvánulása a bírói gyakorlatban realizálódik. Így az 
ítélkezési gyakorlat szolgál útmutatásként a helyszínelhagyásos bűncselekményekre 
alkalmazható szankciók vonatkozásában. Vitán felül áll, hogy a járművezetéstől eltiltás 
mellékbüntetés kiszabása alapeleme az e körben érvényesíthető hátrányos 
jogkövetkezményeknek. A probléma abban áll, hogy e büntetés milyen formájában tekinthető 
megfelelőnek a büntetéskiszabási célok érvényre jutása végett, másrészt pedig értelmezhető-e a 
szankció a segítségnyújtás elmulasztása esetében.  
A cserbenhagyás vétsége esetén a bírói gyakorlat abból az alapvető kötelezettségből indul ki, 
hogy a közlekedési balesettel érintett jármű vezetője köteles a járművel azonnal megállni.122 
Ezen elvi tétel egyike a közlekedési szabályoknak, amelyek „mindenki szabadságát korlátozzák a 
                                                 
120 Fülöp Ágnes: Az egyes közlekedési bűncselekmények elemzése, Közlekedési Büntetőjog, HVG-ORAC Lap- és 
Könyvkiadó Kft., (2001), 71.; valamint Vágó Tibor: i. m. 297. 
121 Kereszty Béla: i. m. 276. 
122 1/1975. KPM-BM (II. 5.) együttes rendelet 58. § (1) bekezdés 
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közösség érdekében azért, hogy az egyes ember szabadságát meg lehessen óvni.”123 A közlekedési 
szabályokat két csoportra lehet osztani: konkrét (eseti) és általános szabályokra. A megállási 
kötelezettség konkrét közlekedési szabálynak minősül, azonban parancs jellege általános 
érvényűként hat. Általánosnak mondható a joggyakorlatban a járművezetéstől eltiltás 
alkalmazása a cserbenhagyás elkövetőjével szemben. A töretlen gyakorlatot a járművezetéstől 
eltiltásról szóló kollégiumi állásfoglalás is legitimálja.124 Az állásfoglalás szerint e 
mellékbüntetés kiszabása akkor indokolt, ha az elbírált közlekedési bűncselekmény 
körülményeiből vagy az elkövető személyiségéből arra kell következtetni, hogy az elkövetőnek 
a közlekedésben való részvétele a közlekedés biztonságát, mások életét vagy testi épségét 
veszélyezteti. Erre a meghatározásra ráillik a cserbenhagyás tényállásában rögzített megállási 
kötelezettség megsértése. A járművezetéstől eltiltás csak akkor mellőzhető, ha a cselekmény 
tárgyi súlya és az elkövető előélete, közlekedési magatartása kifogástalan.125 A cserbenhagyás 
vétségét a bírói gyakorlat a bűncselekmény elkövetésének gyakori volta miatt nem tekinti 
csekély súlyúnak, ugyanis a cselekmény elszaporodottsága növeli a hasonló cselekmények 
társadalomra veszélyességét.126 Az ítélkezési gyakorlat azt is kimondja, hogy törvénysértő az a 
járművezetéstől eltiltás mellőzése a cserbenhagyás vétsége esetén, hiszen az eltiltás az ilyen 
súlyú közlekedési bűncselekmények elkövetőivel szemben „indokolt és szükséges.”127 A megállási 
kötelezettség jelentőségét az tétel is alátámasztja, hogy annak elmulasztása nem egy adott 
járműkategóriához kötődik, hanem „közvetlenül sérti a közlekedési fegyelmet, a segítségnyújtás lehetősége 
megadásának, azaz a közlekedés egészét átható alapvető jogi és etikai szabálynak a figyelmen kívül hagyását 
jelenti.”128 Cserbenhagyás elkövetés esetén tehát, a járművezetéstől eltiltás nem korlátozható 
járműkategóriákra.  
Az eddigiekből levezethető, hogy a megállási kötelezettség megsértését a joggyakorlat kiemelt 
súlyú közlekedési szabálysértésként értékeli és ennek következtében kellő szigorral sújt le a 
közlekedés körében a társadalmi normáktól eltérő magatartást tanúsító személyekkel szemben. 
Ennek hátterében az állhat, hogy a jogalkalmazási gyakorlat a megállási kötelezettség 
elmulasztását durva szabályszegésnek értékeli, amely a büntetés kiszabása terén súlyosító 
körülményként hat.129  Bár sehol sem található taxatív felsorolás arra vonatkozóan, hogy mi 
minősül durva szabályszegésnek, de a jogirodalomban megfogalmazott álláspont szerint 
ilyennek minősülnek az olyan szabályszegések, amelyek nagyobb fokú veszély bekövetkezését 
hordozzák magukban.130  
A másik problémára áttérve felvetődik a kérdés, hogy a büntetés kiszabása terén mi a helyzet 
akkor, ha – a körülmények következtében – az elkövető cselekménye túlnyúlik a 
cserbenhagyás vétségén és a segítségnyújtás elmulasztása deliktum állapítható meg. 
Konkrétabban megfogalmazva: lehet-e akkor is alkalmazni a járművezetéstől eltiltás 
mellékbüntetést, ha az elkövető – közlekedés körében realizálódó – cselekménye a Btk. 172. 
alatt szabályozott deliktumot valósítja meg. A kérdés első pillanatban jogdogmatikailag 
furcsának és ellentmondásosnak tűnhet, hiszen a segítségnyújtás elmulasztása nem 
közlekedési, hanem – általánosabb jellegű – személy elleni bűncselekmény. Az ellentmondás 
feloldásáról több forrás is rendelkezik. A Btk. rögzíti, hogy a járművezetéstől azt lehet eltiltani, 
aki az engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével követi el a 

                                                 
123 Viski László: i. m. 323. 
124 BK. 107. szám 
 
126 BH 1986. 447. 
127 BH 1981. 221. 
128 BH 1993. 338. 
129 BK. 154. szám 
130 Vágó Tibor: i. m. 236. 
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bűncselekményt.131 Ez tényállás egyértelműen utal arra, hogy amennyiben az elkövető a 
közlekedési baleset körében nem nyújt segítséget, helye van a járművezetéstől eltiltásnak. 
Ehhez szorosan kapcsolható a KRESZ azon előírása, hogy az elkövetőt ilyen esetben nemcsak 
megállási, hanem segítségnyújtási kötelezettség is terheli.132 Az eddigiekhez csatlakozik a bírói 
gyakorlat is, amikor rögzíti, hogy a segítségnyújtás elmulasztása esetén is lehet helye a 
járművezetéstől eltiltásnak, ha az elkövető megszegte a KRESZ megállási és segítségnyújtási 
kötelezettséget tartalmazó rendelkezéseit.133 Sőt törvénysértő e mellékbüntetés mellőzése ilyen 
esetekben,134 mivel a közlekedési baleset körében elkövetett segítségnyújtás elmulasztása olyan 
bűncselekmény, amely „a gépjármű-vezetői magatartás követelményei és etikája szempontjából súlyos 
elmarasztalás alá vonható.”135  
Leszögezhető, hogy az eddigi ítélkezési gyakorlat a helyszínelhagyásos bűncselekmények 
körében, következetes szigorral alkalmazza a járművezetéstől eltiltást, amelynek 
alkalmazhatóságát kellő elméleti megalapozással is alátámasztja. E mellékbüntetés alkalmazása 
elengedhetetlenül szükséges mind a prevenció, mind a közlekedés biztonságának megóvása 
érdekében. A büntetés kiszabása során kialakult gyakorlat a két deliktum szoros kapcsolatára 
utal, hiszen ugyanazon elvek mentén alkalmazza a járművezetéstől eltiltást. 
 
5. 2. Lehetséges jövőkép 
 

A helyszínelhagyásos bűncselekmények szankciórendszerének kijegecesedett volta ellenére 
nem hanyagolható el annak vizsgálata, hogy melyek lehetnének azok az eszközök, amelyek a 
ma alkalmazottaknál hatékonyabban tudnák képviselni a büntetéskiszabás céljait. Erre 
vonatkozóan a jogirodalomban több egymástól eltérő állásfoglalás született. Ezek a 
vélemények bizonyos tekintetben túlmutatnak a dolgozat témájává tett bűncselekmények 
határain, ismertetésük azonban – tekintve általános érvényüket – nem mellőzhető.   
Az egyik álláspont kiindulópontja, hogy a büntetés kiszabásának Btk.-ban deklarált elvei – a 
hagyományos módon – nem értékelhetők a közlekedés körébe vonható deviáns magatartások 
esetében.136 E nézet szerint a büntetéskiszabás elveiből áradó értékhierarchia megfordul, a 
központi helyre az enyhítő és súlyosító körülmények kerülnek, ugyanis a társadalomra 
veszélyesség használhatatlan fogalom a közlekedés körébe vonható bűncselekmények 
vonatkozásában. Ennek oka a társadalomra veszélyesség elvont (elavult!) színezete, amely nem 
mutatja meg azt, hogy a jogtárgy fenyegetettsége milyen minőségi és mennyiségi jegyekkel 
rendelkezik.  
Megállapításom szerint üdvözölhetjük ezt az enyhítő, illetve a súlyosító körülményeket 
előtérbe helyező álláspontot, hiszen az életben – kiváltképp a közlekedésben – jelentős azon 
helyzetek száma, amelyekre a jogdogmatika nem talál megfelelő szabályozást. Ebben az 
esetben pedig a bírói gyakorlat joggal nyúl a súlyosító, illetve az enyhítő körülmények 
alkalmazásához. Fontos azonban leszögezni, hogy a közlekedés körébe vonható 
bűncselekmények esetében jelentőséggel bíró körülmények további pontosítása szükségesnek 
mutatkozik.137   

                                                 
131 1978. évi IV. törvény 58. § (1) bekezdés 
132 1/1975. KPM-BM (II. 5.) együttes rendelet 58. § (1) bekezdés 
133 BH 1980. 272.  
134 BH 1987. 425. 
135 BH 1992. 71. 
136 Györe István: Az enyhítő és súlyosító körülmények néhány kérdése a közlekedési bűncselekményeknél, In: Magyar Jog, 
(1998/1), 2.   
137 Megjegyzés: itt elsősorban a durva szabályszegés lezáratlan, kidolgozatlan voltára gondolok. 
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A jogirodalomban fellelhető másik álláspont a közlekedés körébe tartozó bűncselekmények 
szankciórendszerének átformálásában látja a büntetéskiszabási elvek kellő érvényesülését.138 A 
szankciótár reformja a járművezetéstől eltiltás újraszabályozásával érhető el, amely – az 
eddiginél jobban – érvényre juttatja a megelőző, kezelő szemléletű büntetőjog szükségességét. 
Ez úgy nézne ki, hogy a törvényhely határozott, illetve végleges idejű eltiltásra vonatkozó része 
továbbra is megmaradna mellékbüntetésként, az egyéb rendelkezések viszont átkerülnének egy 
speciális „közlekedési intézkedés” szabályi közé, amely alapvetően az individualizáció talajára 
helyezkedik. 
Az imént tömören szemléltetett álláspont – bár novum jellege nem vitatható – nem 
kifejezetten alkalmazható a közlekedés körében fellelhető valamennyi devianciára. A 
helyszínelhagyásos bűncselekmények esetében maga a kötelezettség megsértése az elítélendő, 
ezért a nagyfokú egyéniesítés nem lehet releváns tényező e körben. Teljesen mindegy, hogy az 
elkövető milyen szubjektív háttérrel rendelkezik, e cselekmények szempontjából csak a 
megállási, illetve segítségnyújtási kötelezettség értékelhető, mégpedig a törvény legteljesebb 
szigorával. 
Az előbb leírtakat bizonyos fokig átértelmezve, vannak olyan esetek amikor – a büntetés 
kiszabása terén – az elkövetői tudattartam vizsgálható, sőt figyelembe vehető. Ez abból a 
tudományos kutatások által is megalapozott tételből következik, amelyek szerint valamely 
baleset az emberek nem elhanyagolható részében – főként azokban, akik ilyen eseményeknek 
korábban nem voltak közvetlen résztvevői – olyan sokkos állapotot idéz elő, amely akaratuktól 
független, kontrollálatlan cselekvésre készteti őket.139 Ennek az ösztönös cselekvésnek a 
lényege, hogy a közlekedési balesettel érintett jármű vezetője első reakcióként a helyszínről 
való menekülést „választja.” Ez a viselkedés különösen akkor gyakori, amikor a környezet 
félelemérzetet kelt az emberben.140 Ehhez a körhöz szorosan kapcsolódik az a vizsgálat, amely 
kimutatta, hogy a helyszínt elhagyó személyek utóbb önként jelentkeztek a rendőrségen. A 
tapasztalatok szerint az elkövetőket önmaguk lelkiismeret vagy környezetük ráébreszti arra, 
hogy cselekményük eltitkolásával súlyos következményeknek teszik ki magukat. Ezek alapján 
indokolt lenne enyhítő körülményként értékelni annak tényét, ha valaki a bűncselekmény 
elkövetését követően strict időtartamon belül jelentkezik a hatóságnál amiatt, hogy addig rejtve 
maradt cselekményét felfedje. 
Meglátásom szerint az említett „intézmény” már létezik a magyar büntetőjogban önfeljelentés 
címen, amely a büntetést befolyásoló alanyi tényezőként kerül alkalmazásra a bírói gyakorlat 
által. Az enyhítő körülmények halmozása nem tekinthető elérendő büntetőjogi célnak. A 
helyszínelhagyásos bűncselekmények körében az elkövetői beismerés nagyobb fokú, 
méltányosabb értékelése azonban más kodifikációs eszközökkel is megoldható. Erre példa a 
német büntetőjog, amely már kodifikált formába öltve magáévá tette ezt a szemléletet 
büntetéskiszabást enyhítő, illetve mellőző körülményként értékelve.141 E gondolatok a magyar 
jogirodalomba is beszivárogtak – a cserbenhagyás tényállását kiindulópontnak véve –, de 
egyelőre csak elméleti síkon van létjogosultságuk. A legkimunkáltabb álláspont szerint 
büntethetőséget megszüntető, illetve a büntetést korlátlanul enyhíthető okként lehetne 
értékelni, ha az elkövető a helyszín elhagyását követően a baleset helyére visszatérne, illetve 
cselekményét meghatározott időtartamon belül a hatóság tudomására hozná.142  
Úgy vélem, hogy a lelkiismeret-furdalás helyszínelhagyást követő feltámadásának – az előbb 
említett – honorálása nem jogalkotói feladat. A jogalkalmazó mérlegelési potenciájából nem 

                                                 
138 Fülöp Ágnes: A közlekedési bűncselekmények szankciói, In: Belügyi Szemle, (2005/4), 54-55. 
139 Irk Ferenc: A közlekedési bűncselekmények újrakodifikálása, In: Magyar Jog, (2002/5), 266. 
140 Megjegyzés: ilyen például amikor a baleset után lincshangulat alakul ki. 
141 Irk Ferenc: i. m. 267. 
142 Major Róbert: i. m. 127. 
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ragadható ki a „pánikot követő megbánás” büntetés kiszabása során történő értékelését. Nem 
lenne helyes pusztán plasztikus, újabb keletű kutatások eredményeit – azok törvényszövegbe 
„implantálásával” – büntetőjogi oltalom alá helyezni. Ez a felfogás nemcsak aláássa a morális 
kötelezettségek elmulasztását szankcionáló jogalkotói akaratot, hanem figyelmen kívül hagyja a 
törvényhely módosítás káros következményeit. Gondolva itt elsősorban arra, hogy az ilyen 
jogszabályi háttér eleve a helyszín elhagyására ösztönzi a járművezetőket.       
Összefoglalásul leszögezhető, hogy a dolgozat témáját érintő bűncselekmények 
büntetéskiszabási gyakorlata bizonyos mértékű kiegészítésre, pontosításra szorul; teljes körű 
reformra azonban – meglátásom szerint – nincs szükség. A büntetés kiszabása körében 
történő módosítások mindenképpen a bírói gyakorlatra tartoznak, tekintve a tárgyalt 
tényállások által előírt kötelezettségek univerzális jellegét. 
 
6. Konklúzió 
 

A dolgozatban tárgyalt deviáns cselekmények szabályozásában, illetve azoknak bírói 
gyakorlatában rejlő ellentmondások több elemből állnak össze. A problémák alapja a 
tényállásokban rejlő bizonytalanság. Ennek eredője a jogalkotó szabályozási szándékában 
keresendő, amely szerint egyes – a dolgozat témájához kapcsolható – kötelezettségeknek 
fokozott büntetőjogi oltalomban kell részesülniük. Mindenkire kötelező érvényű, univerzális 
kötelezettségek védelme sokkal komplexebb dogmatikai megalapozottságot követel meg, mint 
egy aktív magatartás elkövetésében kiteljesülő deliktum esetében. 
Az ellentmondások egyik sarkalatos eleme abban rejlik, hogy a helyszínelhagyásos 
bűncselekmények mindegyike immateriális, azaz nem követel meg eredményt. Ehhez képeset 
az elkövető magatartása annak függvényében értékelődik, hogy az alapcselekmény – a 
közlekedési baleset – milyen eredményt realizál. Alapos dogmatikai „körültekintést” kíván az 
olyan bűncselekmény szabályozása, amely elvileg immateriális, azonban gyakorlatilag közvetett 
módon mégis értékel eredményt, hiszen ennek alapján történik a minősítés. Korábban ez a 
büntetés kiszabása szempontjából nem volt releváns, hiszen mindkét bűncselekmény 1 évig 
volt büntethető, ma azonban – az eltérő büntetési tételekre tekintettel – aggályos.  
Az említett problémát tetézi a helyszínelhagyásos cselekmények túlszabályozottsága. Az a tény, 
hogy e cselekmények szankcióit három tényállás tartalmazza, parttalanná teszi azok 
megállapíthatóságát. Indokolt az egyes diszpozíciók egymástól való konkrétabb elhatárolása is, 
hiszen a mai törvényszöveg alapján a cserbenhagyás elkövetőjét csak a „véletlen” választja el 
attól, hogy magatartása segítségnyújtás elmulasztásaként legyen szankcionálva. A jogalkalmazó 
a cserbenhagyás vétségének kiterjesztő értelmezésével teljesen elmossa a két bűncselekmény 
közötti határvonalat. Mindezek igazak a szabálysértési alakzat és a cserbenhagyás közötti határ 
halványulására is.  
Az igazi zavart mindezek joggyakorlatban való lecsapódása képezi. A bírói gyakorlat érzi a 
srtict törvényalkotói szándékot – amely szerint ezeknél a cselekményeknél magát a 
kötelezettség megszegését kell szankcionálni –, de a túlszabályozás folytán belekényszerül az 
egyes tényállások közötti „átjárhatóság” megkönnyítésébe. Ennek folyományaként érdekes 
antagonisztikus állapot látszik megvalósulni a bírói gyakorlatban. Az ítélkezési gyakorlat 
minden esetben leszögezi, hogy a helyszínelhagyás körébe tartozó magatartások elsősorban 
morális kötelezettségeket sértenek, majd ezt követően teljesíthetetlen feltételekhez köti az 
egyes diszpozíciók megvalósulását. Mindezek után a büntetéskiszabás körében eltűnik a 
korábbi bizonytalanság, és újra kihangsúlyozásra kerül a deklarált kötelezettségek védendő 
volta. Pontosabban fogalmazva: a törvényszövegből sugárzó jogalkotói szigort a jogalkalmazó 
feláldozza a megragadhatatlanság oltárán, de végül mégis a lefektetett norma represszív jellegét 
érvényesíti a büntetés kiszabása során.  
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A feltárt problémák kiküszöbölésére meglátásom szerint három lehetséges út áll rendelkezésre. 
A legkézenfekvőbb az lenne, ha a bírói gyakorlat nem mosná össze az egyes tényállások 
fogalmi elemeit és a felelősségre vonás szintjeit a következők szerint vázolná fel: Ha nincs a 
közlekedési baleset hatókörében személy, akkor szabálysértés valósul meg; ha van a 
hatókörben személy, akkor cserbenhagyás kerül megállapításra; ha van sérült, illetve közvetlen 
veszély által fenyegetett személy, akkor pedig segítségnyújtás elmulasztása a realizált deliktum.  
A másik lehetőség a túlszabályozás annullálása oly módon, hogy a könnyebb elhatárolást 
világosabb jogszabályi háttér biztosítja. Itt a cserbenhagyás vétsége tényállás vagy a 
szabálysértési alakzat megszüntetésére gondolok attól függően, hogy a büntetőjogi felelősség 
leszállítása vagy annak kiterjesztése kap primer szerepet. 
Végül megoldásként szolgálhat a tényállásokban szabályozott kötelezettségek egybefoglalása.  
Ennek normaszövegi leképeződése abban realizálódna, hogy egységes tényálláson belül lenne 
szabályozva a megállási, a meggyőződési, illetve a segítségnyújtási kötelezettség akként, hogy 
az utóbbi – a törvényszöveg szintjén is – magába szívná az előbbi kötelezettségeket. Ezzel a 
jogalkotó helyreállítaná azt a rendet, amely megbomlott a segítségnyújtási kötelezettség 
kiüresítése folytán. Ez a megoldás nem teljesen új, légből kapott alapokon nyugszik, hanem 
már nem hatályos és meglévő jogszabályi rendelkezésekben egyaránt gyökerezik. Háttérként 
maga az egyes közlekedési szabályokat tartalmazó KRESZ szolgál, amely egy mondaton belül 
követeli meg a kötelezettségek teljesítését a balesettel érintett jármű vezetőjétől. Ennek 
megvalósítása csak a segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmény törvényi tényállása keretein 
belül lehetne kimunkálható, tekintettel arra, hogy a segítségnyújtási kötelezettség minden más 
– e témába tartozó – kötelezettség felett áll. Attól azonban nem kell elzárkózni, hogy a 
cserbenhagyás tényállásának bizonyos elemei – gondolok itt elsősorban a járművezetői 
alanyiságra – beemelésre kerüljenek a Btk. 172. § alatt szabályozott diszpozícióba.   
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Az atipikus szerződések előzményei a római jogban. A praescriptis 
verbis actio fogalma és alkalmazása a római magánjog forrásaiban 

 
 Váradi Ágnes 

 
Témavezető: Dr. Kállay István, egyetemi docens 

 

1. Az atipikus szerződésekről általában 
 
1.1. Az atipikus szerződések kialakulása és jelentősége a modern jogban 
 

A modern kötelmi, pénzügyi illetve gazdasági jog kapcsolódásának sajátos területe, az 
atipikus szerződések témaköre a XIX. századi jogban bekövetkezett szemléleti változások 
eredményének tekinthető.  

A természetjogi iskola közvetett vagy közvetlen hatására a legjelentősebb európai 
magánjogi kódexek szinte mindegyike1 alapelvként deklarálta a szerződési szabadság 
princípiumát, mely új lendületet adott a szerződési jog fejlődésének. Az ennek hatására 
kialakuló újszerű jogi képződmények már szétfeszítették a hagyományos értelemben vett 
polgári jog kereteit, lehetővé téve az üzletszerű gazdálkodás, a tömegméretű vagyoni és 
árukapcsolatok, a nagyméretű beruházások valamint a nemzetközi határokat átlépő ügyleti 
viszonyok szerződési igényeinek jogi artikulációját. 

Modern polgári jogunk egyik sarkalatos kérdéseként tarthatjuk tehát számon az ezen 
folyamat eredményeként előálló atipikus szerződések problematikáját. A gazdasági szervezetek 
szerződési kapcsolatait általában merev típuskényszer jellemezte, s ez olyannyira tartósnak 
bizonyult, hogy a szerződések ezen atipikus csoportjának magyarországi kialakulása csak a XX. 
század végén jelentkező gazdasági és joggyakorlati változások hatásaira vezethető vissza. 

Ennek a szigorú típuskényszernek a feloldási igénye indította meg azt a folyamatot, 
melynek eredményeképpen a történetileg kifejlődött, szilárd szerződési típusok hiányában 
kialakulhatott az atipikus szerződések gyakorlata. A gazdasági jogban alapvető jelentőségű 
faktoring, franchising, timesharing vagy lízing szerződések szabályozása azonban polgári jogi 
szempontból kevéssé tisztázott.  
 
1.2. Az atipikus szerződések a hatályos magyar jogban 
 

Még maga az általánosan elfogadott, összefoglaló elnevezésük, az atipikus szerződés sem 
vezethető le a Ptk. alapján, hiszen a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv „Egyes szerződések” 
(Negyedik rész, III. cím) fejezete sem rendelkezik atipikus kontraktusokról.   

A megnevezés mindössze annyiban támasztható alá hatályos jogunk alapján, hogy ezek a 
Polgári Törvénykönyvben tipizált, ott nevesített szerződésektől eltérnek, azok sorába nem 
illeszthetők.  

Jogrendszerbeli helyzetük éppen a tisztázatlan magánjogi aspektusaik miatt nem rendezett. 
Az atipikus szerződési tényállások törvényi, kormányrendeleti szinten vagy nemzetközi 
egyezmények révén nyertek elismerést a magyar jogban. 

                                                 
1 Az európai kódexek közül a BGB. 305.§-a mondja ki a Vertragsfreiheit elvét összhangban a német alkotmány 2. 
szakasz (1) bekezdésével. A francia Code civil 1134. cikke rendelkezik az autonomie de la volonté fogalmáról. 
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Az atipikus szerződések általános jellemzőinek felsorolásakor ki kell térnünk arra, hogy 
kialakulásuk a szerződési típusszabadság általános tételéből vezethető le, ami egyben azt is 
jelenti, hogy a felek a jogszabályba ütközés tilalmának betartásával ezen megállapodásokat 
tetszőleges tartalommal kitölthetik és a szerződések általános szabályai rájuk is irányadóak. 
Gyakran az általános szerződési feltételek létére ill. a blankettaszerződésekre épülnek ezek a 
szerződési tényállások. A  vonatkozó szabályozás a külföldi gyakorlati és jogalkotási minták ill. 
a hazai jogszokások összehangolásának eredményeként jött létre.  

Közös vonás, hogy általában hosszabb távú piaci kapcsolatokat rendeznek, így tartós 
jogviszonyra irányulnak a távollévők közötti szerződés valamint házaló kereskedés kivételével. 

Alkalmazási körükből egyben az is levezethető, hogy az atipikus szerződések többségének 
egyik oldalán a Ptk. 685.§ c) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezet áll, de a forgalmi 
élet komplexebbé válásával a szerződéses jogviszony mindkét alanya is lehet gazdálkodó 
szervezet, például a távollévők közötti szerződés2, a faktoring- vagy franchise-szerződések3 
esetében.  

Ez a jellemzés azonban nem kielégítő, különösen abból a szempontból, hogy nem 
tisztázza a különböző szerződések egymáshoz való viszonyát, a csoportosítás alapjául szolgáló 
kritériumok összességét, s így a kör esetleges bővítése is nehézségekbe ütközhetne. 
 
1.3. Az atipikus szerződések szabályozásának tervezete az új Ptk.-ban 
 
Az új Polgári Törvénykönyv vonatkozásában4 is problémaként merült fel az atipikus 
szerződések kodifikálása. Szabályozásukra vonatkozóan több megoldás is felvetődött.  

Létezik az abszorpciós elmélet, mely a Ptk.-ban nevesített szerződésekben való feloldását 
javasolja az említett kontraktusoknak. Ez azt jelentené, hogy az egyes atipikus szerződéssel 
legtöbb hasonlóságot felmutató Ptk.-ban nevesített szerződéssel kapcsolatos előírásokat 
kellene alkalmassá tenni az adott atipikus szerződés befogadására. 

A kombinációs elmélet alapján ezen szerződések különböző elemeit a Ptk. egyes nevesített 
szerződéseinek szabályai szerint kellene elbírálni.  

Az analogikus szemlélet a Ptk. általános szerződési szabályait alkalmazná, míg a kreációs 
elmélet külön jogszabályok megalkotásával orvosolná a helyzetet.  

A cél a magánjogi anyag újrakodifikálása során nyilvánvalóan az lenne, hogy a különböző 
szerződési típusokat a kódexen belül szabályozzák.  

Természetesen ez a cél akár a fennálló szerződési rendszeren belül is megvalósítható 
lenne. A Polgári Törvénykönyv újrakodifikálására vonatkozó koncepcióban kifejtésre kerül, 
hogy a vegyes, több szerződéstípus tartalmi elemeit elegyítő, de időközben már nevesített 
szerződéstípusokat célszerű lenne az új Ptk-ba is felvenni. Ebben az esetben az alkalmazásuk 
során legnagyobb súlyt képező tartalmi elem alapján legközelebbi nevesített szerződéstípus 
körében történő elhelyezésük lenne indokolt, részben eltérő szabályokkal, részben altípusként. 
A tervezet példaként hivatkozik arra, hogy a házaló kereskedésre vonatkozó szerződést 
tekinthetjük az adásvétel különös nemének, vagy a kereskedelmi ügynöki szerződést a 
megbízás speciális esetének. A kodifikációs bizottság egyben azonban arra is felhívja a 

                                                 
2 A távollévők között kötött szerződésnek gazdálkodó szervezet vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi 
fióktelepe és a fogyasztó között, kizárólag távközlő eszköz használata útján, a gazdálkodó szervezet áruértékesítő, 
illetve szolgáltató tevékenységi körében keletkezett megállapodások tekinthetők. 
3 A franchise know-how-hoz és védejegyhez vagy keresekedelmi névhez kapcsolódó, valamint – a megállapodás 
tárgyától függően- más iparjogvédelmi vagy szerzői jogok együttese, amelyet áru forgalmazása vagy szolgáltatás 
teljesítése céljából használnak fel. 
4 Az új Polgári Törvénykönyv koncepció közzétéve: Magyar Közlöny XV ( 2002. január 31.) 
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figyelmet, hogy a franchise- szerződések például olyan komplex tartalmúak, hogy valószínűleg 
ezeknek az új Ptk.-ben történő egységes szabályozásáról le kell mondani5. 

Azonban ez a gyakorlat a problémát nem oldaná meg, sőt inkább az áttekinthetőség 
rovására menne. Ráadásul egyes szerződéstípusok, mint a konzorciós vagy a szindikátusi 
szerződés nem is szabályozható a Polgári Törvénykönyv gyakorlata szerint.  

Problémát jelent emellett, hogy a bírói jogalkalmazás megint más utat követ: Általában 
eredményorientált megközelítést találunk, azaz a judikatúra nem a minősítésre, hanem a 
jogügylet elbírálására koncentrál. Nyilvánvalóan ez a gyakorlat is a szabályozás hiányosságainak 
következménye. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a kérdés átfogó és korrekt rendezése számos 
nehézséget vet fel. Ilyen és ehhez hasonló tisztázatlan, vagy a hatályos jog alapján nehezen 
magyarázható esetekben tanácsért fordulhatunk az összehasonlító jogtudomány és a 
jogtörténet eredményeihez, jelen esetben a római joghoz.  

Nyilvánvaló, hogy egy ennyire modern, egy ilyen – ahogy a fentiekből is kitűnik - komplex 
tárgykör esetében az előzmények felkutatása nem jelentheti azt, hogy a iustinianusi kodifikáció 
anyagát fellapozva konkrét eseteket találunk egy ökör lízingeléséről6 vagy 100 sestertiusos 
összegről szóló faktoring7 szerződésről. 

Éppen ezért nem is annyira a kötelmi jogra vonatkozó szabályozásból célszerű kiindulni, 
sőt teljes mértékben el kell szakadnunk az újkori mintákra vonatkozó ismereteinktől.  

 
2. Szerződési típusszabadság a római jogban? 
 
2.1. A római szerződési jog rendszere általában 
 

Elsőként egy tudományos közhelynek számító tétellel kapcsolatban kell véleményt 
formálnunk, miszerint a római jog csak meghatározott típusú megállapodásokat ismert el 
szerződéseknek, szemben a modern magánjogtudománnyal, mely alapján minden akarat - 
megegyezés szerződés. ( Bár ma már ez utóbbit sem jelenthetjük ki teljes bizonyossággal, 
hiszen az angol jogfejlődésben új elemként megjelent a „take it or leave it” teória, ami a 
modern világ szerződésrendszerének alapja lehet, s amely már csak minimális teret enged az 
akaratszabadságnak.) 

Ha azonban a fenti általánosságban megfogalmazott tételt kiindulópontként mégis 
elfogadjuk, akkor római jogi szempontból értelmezhetetlenné válik az atipikus szerződések 
egész kérdésköre. A római típuskényszer alapszabályaként gyakran idézett tétel: nuda pactio 
obligationem non parit, sed parit exceptionem,8 azonban valószínűleg nem az atipikus szerződések 
peresíthetetlenségét mondja ki általában, hanem a szerződést utólag módosító egyezményekre 
vonatkozik. 

                                                 
5 Az új Ptk. koncepció 202 o. 
6 Az 1996. évi CXII. törvény alapján a lízing olyan tevékenység, amelynek során a lízingbeadó ingatlan vagy ingó 
dolog tulajdonjogát, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbe vevő határozott idejű használatába adja olyan módon, 
hogy az a lízingbe vevő könyveiben kerül kimutatásra. 
7 Az 1997. évi LXXXV. törvény alapján a faktoring szerződés az a szerződés, amelyet az egyik fél, a szállító a másik 
szerződő féllel, a faktorral köt, és ennek alapján a szállító a faktorra engedményezi az olyan adásvételi szerződésből 
keletkezett kinnlevőségeit, amelyek a szállító és a vevő által kötött szerződésekből erednek, feltéve, hogy ezen 
szerződések tárgyát az adós nem személyes, családi vagy háztartási használat céljából szerezte meg. 
 
8 D. 2, 14, 7, 4 
Sed cum nulla subest causa, propter conventionem hic constat non posse constitui obligationem: igitur nuda pactio 
obligationem non parit, sed parit exceptionem.  
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Mindemellett nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a tiszta és szinte 
feloldhatatlannak minősülő formakötöttség csak az archaikus rendszert jellemezte, s már a 
préklasszikus kortól oldódni kezdett ez a merev szemlélet. Contractusnak ettől kezdődően 
mindig az az akarat-megegyezés számított, mely az általánosan elfogadott érvényességi 
kellékekkel rendelkezett. Azaz a préklasszikus korban a szerződés érvényességét a tényleges 
dologátadáshoz kötötték, s így létrejött a reálszerződések köre. Majd a szóbeliség terjedésével 
és a Kr.e. II. századtól a bona fides elvének tudatosulásától a szerződések puszta 
akaratmegegyezésként is kötelező erővel bírtak a konszenzuál-szerződéseknek nevezett 
csoportba tartozó contractusok esetében.  

Az atipikus szerződéseket, mint a szerződések általános formai ill. tartalmi kellékeivel nem 
rendelkező contractusokat tehát csak a verbál-, konszenzuál-, litterál-, illetve reálszerződések 
fogalmi körén kívül vagy legalábbis azok határmezsgyéjén értelmezhetjük. 

Azonban a szintén közhelyesnek minősíthető szerződési típuskényszer sem számított 
teljesen áthághatatlannak. Gyakorlatilag ugyanis a római jogban minden megegyezés 
peresíthető volt, legtipikusabban akkor, ha a felek megállapodásukat stipulatiós formába 
öntötték, vagy novatióval megújították, s így akár egy korábbi nudum pactum is civiljogilag 
elismert szerződéssé vált, melynek alapján peres úton való igényérvényesítésre is lehetőség 
nyílt. Itt azonban hangsúlyoznunk kell, hogy a novatio nem elsősorban a szerződési 
típuskényszer oldásának eszköze, hanem a szerződések módosítási lehetőségének 
előzményeként tartják számon.  

Ez arra vonatkozik, hogy a korábban megkötött megállapodás novatióval új feltételek 
mellett újra köttetik. A novatio mindig stipulatiós formában jön létre még akkor is, ha az alapul 
szolgáló megállapodás tejesen alakszerűtlen volt.9  

Tulajdonképpen tehát a szerződési típusszabadság korai megjelenése a stipulatióhoz 
kötődik, s ezzel kapcsolatban KASER is kifejti, hogy a iustinianusi korra a stipulatio és a condictio 
különböző formáinak alkalmazása szinte korlátlan típusszabadságot eredményezett.10 

Létezett azonban lehetőség a szerződési típuskényszer oldására stipulatiós forma 
alkalmazása nélkül is. Csak részben független ettől a fogalmi körtől a kötbér (poena) 
alkalmazása, hiszen formáját tekintve a stipulatióhoz tartozik. Teljesen önálló kérdéskör az in 
personam jellegű interdictumok csoportja, melyek segítségével bizonyos korlátozott körben ugyan, 
de ki lehetett kényszeríteni az alakszerűtlen megállapodásokat is. Ugyanezt biztosították a 
névtelen szerződések, melyek különösen a szinallagmatikus kötelmek érvényesítésére 
szolgáltak, valamint az in factum actiók, melyek segítségével a tartalmilag atipikus szerződés is 
peresíthetővé vált. Legyen tehát ez utóbbi fogalom a kiindulópont, mely azonban – mint a 
későbbiekben látni fogjuk – sok tisztázatlan kérdés, fogalmi összefonódás alapja is egyben, s 
amelyet éppoly kevéssé tudunk definiálni, mint a modern jogban az atipikus szerződések 
fogalmát. 
 

                                                 
9 D. 46, 2, 1pr  
Novatio est prioris debiti in aliam obligationem vel civilem vel naturalem transfusio atque translatio, hoc est cum ex 
praecedenti causa ita nova constituatur, ut prior perematur. novatio enim a novo nomen accepit et a nova 
obligatione.  
„ Az újítás egy előző kötelemnek egy más kötelembe való átöntése és átvitele, vagyis mikor egy már meglévő 
kötelemből úgy létesítenek újat, hogy az addigi ezáltal megszűnik.” 

10 KASER, MAX: Das römische Privatrecht II, Die nachklassischen Entwicklungen, München 1975. 324. o. 
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2.2. Az eljárásjog, mint kiindulópont 
 

Kezdetként tehát az eljárásjog felé fordulunk: elsősorban a per előfeltételeként, alapjaként 
számon tartott actiók köre szolgálhat érdekes megállapításokkal. 

Az elképzelés, miszerint tekintsünk egy ennyire tipikusan anyagi jogi probléma 
előzményének kutatásakor az eljárásjogra, talán nem is tűnik annyira abszurdnak, ha 
felidézzük, hogy a rómaiak számára a per a jog bölcsője volt.  

A teljes jogrendszer elméleti alapja a kontradiktórius peres eljárás, ebből az is következik, 
hogy elsősorban a mindennapi életben felmerülő, a peres eljárás során megnyilvánuló 
joghézagok, tisztázatlan jogi helyzetek szolgáltatták az alapot a jogfejlesztéshez.  

Az actio, a kereset jelentősége éppen abból vezethető le, hogy annak léte vagy nemléte, 
illetve a benne foglalt, a praetor által megfogalmazott tényállás döntötte el egy igény elbírálását, 
határozta meg alapjaiban a per kimenetelét. 

Talán ezekkel a megállapításokkal alátámasztható, hogy miért nem az anyagi jogi normák 
jelentik a kiindulópontot. 

S hogy mit is vizsgálunk konkrétan a következőkben? Az elsődleges cél annak a 
bemutatása, milyen hatást gyakorolt a praescriptis verbis actio megjelenése a szerződési rendszerre, 
különösen az átlagostól eltérő, atipikus szerződési tényállások kikényszeríthetősége, 
érvényesíthetősége vonatkozásában. Ennek részeként térnék ki a praescriptis verbis actio 
kialakulásáról ill. szerepéről alkotott különböző nézetekre. Ezt követően az actio alkalmazási 
körét vizsgálnám más eljárási eszközökkel összefüggésben, valamint konkrét használatát 
szemléltetném egyedi tényállásokon keresztül. 

 
2.3. A praescriptis verbis actio eredete 

 
Mindenekelőtt a praescriptis verbis actio eredetét kell megvizsgálni. Rendkívül ellentmondásos 

kutatásokkal találkozunk ebben a vonatkozásban. A XIX. században és még a XX. század 
elején is a szerzők többsége úgy vélte, hogy a kereset teljes mértékig klasszikus eredetű és 
elsősorban a praetori edictumból származtatható. Más vélemények szerint azonban a kereset 
bizánci „találmány”, mely Iustinianus korához ill. a bejrúti iskola jogtudósaihoz kapcsolható. 
Ezt a nézetet fogalmazza meg KASER is, aki a praescriptis verbis actiót, mint az innominát 
kontraktusok peresítésének legfőbb eszközét, a Kelet-római Birodalom jogfejlődéséhez 
kapcsolja.11 Mindez tehát azt jelenti, hogy az actio megjelenése, végleges formában való 
kialakulása a Kr. u. IV. század körüli időszakra tehető. 

Maga az elnevezés is meglehetősen nehezen értelmezhető. Az értelmezési problémák 
főként abból a GRADENWITZ által megfogalmazott nézetből származnak, mely szerint a 
praescriptis verbis agere kifejezést és az actio praescriptis verbist egymástól elkülönítetten kell kezelni. 
12 

GRADENWITZ szerint az agere praescriptis verbis jó latinságú kifejezés, melynél az utolsó két 
szó alakját ablativusként kell értelmezni. Az actio praescriptis verbis nyilvánvalóan rossz latinságú, 
ez a kifejezés ezért természetesen csak jóval később alakulhatott ki, mint a praescriptis verbis 
agere.” 

                                                 
11 KASER, MAX-KNÜTEL, ROLF: Das Römische Privatrecht, München 2003. 295. o. 
12„ Agere praescriptis verbis ist gutes Latein, bei welchem die beiden letzten Worte als ablativus aufzufassen sind, 
actio praescriptis verbis offenber schlecht lateinisch, … dieser Ausdruck kann sich natürlich erst viel später 
entwickelt haben, als praescriptis verbis agere.” 
GRADENWITZ, OTTO: Interpolationen in den Pandekten,  Berlin 1887. 124. o. 
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Ez az általánosan elfogadottnak tekinthető nézet kapcsolatba hozható azzal a fent említett 
tézissel, hogy a praescriptis verbis actio csak a bizánci jogtudósok idején alakult ki, akik 
közismerten nem művelték olyan magas fokon a latin nyelvet.  

Ha magát a latin kifejezés fordítását vesszük alapul, már akkor is több értelmezési 
nehézség tárul fel. A fordítás egyértelmű: előírt szavak útján, előírt módon.  

Itt azonban, az ilyen actióval ellátott tényállások egyediségét, sokféleségét tekintve, nem 
lehet szó arról, mint például a stipulatio esetében, hogy pontosan, előre rögzített szavak 
formulába való felvétele garantálja az érvényességet.  

Az előírt szavak ebben a vonatkozásban sokkal inkább arra utalhatnak, hogy a praetor az 
eset rögzítésekor, a bíró felé intézett utasításában az előállt helyzetet rendkívüli pontossággal, a 
felperes igényének megfelelően írta le.  

A praescriptis verbis kifejezés értelmezésének ez a módja azon szerzők teóriájával 
rokonítható, akik a kifejezést a praescriptióból eredeztetik, mely a formula rendkívüli alkatrésze, 
melyben - ha nem kifogásként szolgált - lehetőség nyílott egyedi igények szerinti tényállás-
rögzítésre, s mint ilyen a demonstratiót helyettesítette.  

Ebben az esetben az elliptikus kifejezésekre vonatkozó gyakorlatot kell követnünk, és a 
kifejezés teljessé tételére, kiegészítésére kell törekednünk.  

Ehelyütt vegyük alapul a BESSENYŐ ANDRÁS által megalkotott kifejezést: actio quae 
praesciptis verbis subicitur.13 Így a kifejezés arra utalna, hogy a tulajdonképpeni keresetformula a 
praescriptio után helyezkedik el. Ez alátámasztható a források alapján is, a gaiusi Institúciók egy 
részletével, ahol Gaius egy konkrét esetre vonatkozó praescriptio meghatározása mellett, azt is 
kifejti, hogy ez az alkatrész a tényleges keresetformula előtt helyezkedett el. (Gai. 4, 137)14 

KASER15 is hasonló véleményt fogalmaz meg, ő azonban nem a kifejezés fenti kiegészítése 
mellett érvel, hanem arra hivatkozik, hogy a bonae fidei jellegű actiók formulájában megjelenő és 
minden esetben azonosan fogalmazott „ quidquid…” kezdetű mondattöredékre utal „az előírt 
szavak” megnevezés. S mivel ez a speciális kifejezés a demonstratio előtt helyezkedett el a 
formulában, ezért a praescriptio formulán belüli helyére apelláló nézetekkel – azaz, hogy a 
formula elején található - is összhangba hozható. 

A kronológiánk szempontjából azonban ennek a tételnek az elfogadásával egyben az is 
következik, hogy a kereset kialakulása akár már a formuláris eljárás időszakára, a Kr. e. II. 
századra tehető.  

A formuláris eljárás megszűntével16 aztán fokozatosan elveszítették jelentőségüket a 
formulához kötődő sajátos kifejezések. Így a praescripta verba kifejezés a bizánci korban önálló 
értelmezést nyert, méghozzá tartalma alapján a tényállás-ismertetés megnevezésévé válik. A 
császári hivatalnokok által vezetett cognitiós eljárásban pedig az írásos keresetlevelek egy 
fajtájának terminus technicusává vált. Azokra a keresetekre utal, melyekben bevezető 
szövegrész ismertette a keresetindítás alapját képező jogi tényeket, hogy mind a perbe hívott 

                                                 
13 BESSENYŐ ANDRÁS: Vitatott formulaszerkesztési problémák ( condictio incerti, actio incerti civilis, actio praescriptis verbis, actio 
in factum civilis). In: Jogtörténeti tanulmányok VII, Pécs 2001. 100 o. 
14 At si cum sponsore aut fideiussore agatur, praescribi solet in persona quidem sponsoris hoc modo: EA RES 
AGATVR, QVOD AVLVS AGERIVS DE LVCIO TITIO INCERTVM STIPVLATVS EST, QVO NOMINE 
NVMERIVS NEGIDIVS SPONSOR EST, CVIVS REI DIES FVIT; in persona uero fideiussoris: EA RES 
AGATVR, QVOD NVMERIVS NEGIDIVS DE LVCIO TITIO INCERTVM FIDE SVA ESSE IVSSIT, 
CVIVS REI DIES FVIT; deinde formula subicitur. 
15 “ Der Ausdruck agere praescriptis verbis spielt offenbar auf die Klageformel an, in der dem hier stets 
gleichlautenden quidquid... die individuelle demonstratio vorangeschrieben war; sie muss deshalb noch aus der Zeit 
der Formularprozess stammen.” 
KASER, M.-KNÜTEL, R. : id. m. 295. o.  
16 A formulák alkalmazásának megtiltására 342-ben került sor. 
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fél, mind a bíró tisztában legyen a kereset tartalmával, az érvényesíteni kívánt jogi igény 
mibenlétével. 17  

Ily módon egyben magyarázható azt is, hogy a szerzők többsége miért csak a klasszikus 
kor végére, sőt inkább már a posztklasszikus kor elejére teszi a praescriptis verbis actio végleges 
formában történő kialakulását. 

 
3. Bevezetés a praescriptis verbis actio alkalmazásába: egy konkrét eset 
 

Ha egy adott eset nem illeszkedik egyetlen meglévő sémára sem, ha egy contractusban 
foglalt tényállás nem feleltethető meg egyetlen actio követelményeinek sem, akkor beszélhetünk 
ennek a speciális keresetnek az alkalmazásáról. 

Egy ilyen esetet tár elénk Africanus egy konkrét kérdésre válaszolva a Digesta 19. könyvében: 18 

„ Titius Semproniusnak 30 aranyat adott és abban állapodtak meg, hogy Sempronius a pénzzel megtermelt 
haszonból leró egy olyan adót, amit Titiusnak kellett volna megfizetnie. Kamatlábként 6 százalékot 
állapítottak meg. Ha Sempronius kevesebb adót fizet, mint a kamat összege, akkor a különbözetet meg kell 
fizetnie Titiusnak. Ha azonban több adót fizetett, akkor annak összegét a tőketartozásból levonhatja. Ha 
azonban az adók összege átlépné a tőke és a kamatok összegét, akkor Titius köteles a többletet 
Semproniusnak visszafizetni. Mindezt azonban nem foglalták stipulatióba.  

Titius azt kérdezte, hogy milyen keresettel követelhetné Semproniustól azt az összeget, amennyivel több 
kamatbevételre tett szert, mint amennyit adóként kifizetett. Az ügy vizsgálata után a következő döntés 
született: Jóllehet a kölcsönadott pénz kamatait csak akkor lehet követelni, ha azt stipulatióba foglalták, az 
adott esetben azonban azt is meg kell vizsgálni, hogy a kamatozó pénzkölcsön nem tekinthető-e inkább egy a 
felek között megkötött megbízásnak, annak az összegnek a kivételével, amit Sempronius a 6%-on túl szerez.  

Akkor azonban a kölcsön alapján kereset még a tőke vonatkozásában sem indítható, mivel ha 
Sempronius csalárdság, rosszhiszeműség nélkül akár elveszítette, akár belőle kamatokra nem tett szert, akkor 
azt mondhatjuk, hogy ezért nem kellene felelnie. Ezért biztonságosabb egy az esethez igazodó praescriptis 
verbis jellegű keresetet megindítani, kiváltképp azért, mert abban állapodtak meg, hogy a kamat értékén túli 
fizetést a tőketartozásból kell levonni. Egy ilyen megállapodás azonban kilép a pénzkölcsön jogi és 
funkcionális keretéből.”  
Mit is jelent ez valójában, mi a nehézség a praetor számára?  

                                                 
17 “... die Verurteilungsvorausszetungen aufzählen zuallermeist vollständig und genau” 
KASER, MAX: Das Römische Privatrecht I,  Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht, München 1975. 485. o. 
18 „Titius Sempronio triginta dedit pactique sunt, ut ex reditu eius pecuniae tributum, quod Titius pendere deberet, 
Sempronius praestaret computatis usuris semissibus, quantoque minus tributorum nomine praestitum foret, quam 
earum usurarum quantitas esset, ut id titio restitueret, quod amplius praestitum esset, id ex sorte decederet, aut, si et 
sortem et usuras summa tributorum excessisset, id quod amplius esset Titius Sempronio praestaret: neque de ea re 
ulla stipulatio interposita est.  
Titius consulebat, id quod amplius ex usuris Sempronius redegisset, quam tributorum nomine praestitisset, qua 
actione ab eo consequi possit. respondit pecuniae quidem creditae usuras nisi in stipulationem deductas non deberi: 
verum in proposito videndum, ne non tam faenerata pecunia intellegi debeat, quam quasi mandatum inter eos 
contractum, nisi quod ultra semissem consecuturus esset: sed ne ipsius quidem sortis petitionem pecuniae creditae 
fuisse, quando, si Sempronius eam pecuniam sine dolo malo vel amisisset vel vacuam habuisset, dicendum nihil 
eum eo nomine praestare debuisse. quare tutius esse praescriptis verbis in factum actionem dari, praesertim cum 
illud quoque convenisset, ut quod amplius praestitum esset, quam ex usuris redigeretur, sorti decederet: quod ipsum 
ius et causam pecuniae creditae excedat.”  D. 19, 5, 24  
 



Váradi Ágnes: Az atipikus szerződések előzményei 

324                       Optimi nostri 2007. 

Mivel a megállapodás rendkívül összetett, a perigénynek nem tud maradéktalanul 
megfeleltetni egyetlen actiót sem.  

Pénzkölcsön alapján  kereset megindítása azért nem tanácsos a felperesnek, mivel a 
kamatkikötést stipulatióban nem rögzítették, így a perigény legfeljebb a tőketartozásra 
irányulhat, azaz a kamatok ill. a kérdésben is említett összeg visszaszerzésére ezzel a keresettel 
nincs lehetősége.  

Mandatumra hivatkozva a képviselet általános szabályainak megfelelően is lehetséges lenne 
actio kérése, de ebben az esetben, ha az alperes rosszhiszeműsége nem nyer bizonyítást, akkor a 
felperes nemcsak a kamatoktól, hanem magától a tőketartozástól is eleshet.  

Felvethető még a locupletatio iniusta kérdése, de a jogalap nélküli gazdagodásra hivatkozni 
csak akkor lehet, ha datio fennáll. A kérdésben említett maradék összeg esetében azonban 
datióról nincs szó, ez a hitelből megszerzett összegnek egy, az adósnál maradó része. Így tehát 
a felperes ezen az alapon sem követelheti a 6%-on túli összeget.  

A jogtudós éppen ezért fordul a praescriptis verbis actióhoz, és javasolja, hogy a konkrét 
tényállásnak megfelelő keresetet adjon meg a praetor. 

Itt érkezünk el a központi problémához: Milyen esetekre tartja fenn a praetor ezen 
speciális actio lehetőségét? Van-e rendszer, összefüggés a praescriptis verbis actióval ellátott egyes 
esetek között? Illetve: Milyen kapcsolatban áll az actio az eljárásjog, a keresetek rendszerének 
többi elemével? 

 
4. A praescriptis verbis actio helyzete az eljárási jog rendszerében 
 
4.1. A praescriptis verbis actio és az in factum actio 
 
4.1.1. Az in factum actio 
 

Kezdjük először a vizsgálódást az in factum actiók fogalmánál! A szerzők többsége ugyanis 
ezzel az actióval rokonítja a praescriptis verbis actiót.  Általánosságban azt mondhatjuk el, hogy az 
in factum actiók olyan kereseti csoportot jelentettek, mely a praetornak arra az ígéretére épült, 
hogy adott, az edictumban meghatározott esetekben megadja a keresetindítás jogát, méghozzá 
olyan keresetforma alapján, melynek vázát az albumban szintén közzétette.19 Ezen actiók egy 
része önálló megnevezést nyert, mint az actio de dolo, actio negotiorum gestorum, míg 
általánosságban az in factum actiók elnevezést a névtelen szerződések kategóriájában történő 
alkalmazásra tartották fenn. 

A részletesebb vizsgálódásokhoz nyújt segítséget a KASER-féle Römisches Privatrecht20, 
mely szerint az in factum actio a bonae fidei actiók mintájára kialakuló, a megállapodásbeli 
hiányosságok pótlására, kiegészítésére szolgáló olyan actio, melyet a praetor akkor adott meg, 
ha a megállapodás kölcsönös teljesítésre szólt, tehát szinallagmatikus jellegű volt. Kiemeli 
továbbá, hogy akkor is sor kerülhetett a kereset  konkrét esetben történő alkalmazásra, 
amennyiben nyilvánvaló volt, hogy a felek akarat-megegyezése valamilyen contractust 
keletkeztet, de a megállapodás összetettsége miatt a tényállás nem volt besorolható konkrét 
szerződési kategóriába.21 

Jellemzője továbbá KASER22 szerint, hogy a praetor általában nem vette fel az edictumba, 
kivéve a kereskedelemre, vándorkereskedelemre vonatkozó szerződés esetén megadott actiót.  

                                                 
19 MUIRHEAD, JAMES: Historical Introduction to the private law of Rome, Edinburgh 1886. 364. o. 
20 KASER, M. –KNÜTEL, R.: id. m. 294. o. 
21 „ feststeht, dass ein Kontrakt geschlossen worden ist, aber ungewiss ist, welcher.” 
KASER, MAX: Das Römische Privatrecht I, Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht,  München 1975. 485. o. 
22 KASER, M.-KNÜTEL, R. : id. m. 294. o. 
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SCHULZ23 nem osztja a kaseri nézetet, melyből az következne, hogy az edictumban in 
factum jellegű actiók nem nyertek elismerést. 

Cáfolatként a Iulianus – féle Edictum perpetuumra hivatkozik, mely szerint a praetori 
edictum mind in ius concepta, mind in factum concepta actiók formuláját tartalmazza.  

Ennek a kérdésnek az eldöntésekor a kaseri nézet két okból látszik elfogadhatóbbnak. 
Egyrészt mivel a források alapján bizonyítható, hogy az in factum actiók a bonae fidei actiókból 
alakultak ki, a praetor számára nem volt feltétlenül szükséges az utánképzett actiók önálló 
felvétele.  

A másik érv a formula alkatrészinek tanulmányozásából származtatható. A formula 
rendkívüli eleme a praescriptio, mely a demonstratio funkcióját és helyét átvéve a felperes perlési 
alapjául szolgáló tények megjelölésére szolgálhatott.  

S mivel az actiót teljesen az egyedi igényekhez kell igazítani, az edictumba történő felvétele 
értelmezhetetlen, felesleges. Ezt látszik alátámasztani Papinianus megfogalmazása is (D. 19, 5, 
1 pr), valamint az ehhez kapcsolódó példák. 24  

Ahogy Papinianus fogalmaz: 
„Gyakran megtörténik, hogy a már kialakult közönséges kereseteket nem lehet alkalmazni, és mivel 

saját nevet nem tudunk rájuk találni, ezért egyszerűbb az in factumnak nevezett keresetekhez fordulni.” 

A praetori formulákban megjelenő keresetek rengeteg élethelyzetet felöleltek, a 
típusszövegek állandóan rendelkezésre álltak. Ez alapján volt a praetor számára egyértelmű, 
hogy dologbérlet, locatio conductio rei esetében a locator például az esedékes bérleti díj 
megfizetését actio locatival érvényesítheti, vagy éppen a letéteményes a letétből fakadó esetleges 
költségeinek a megtérítését actio depositi contrariával követelheti. 

Mindezen esetek azonban típusesetek a hozzájuk tartozó actióval és a kapcsolódó 
formulával.  A probléma gyökereinek megragadásakor a támpontot pedig éppen a homályos 
mivolta miatt már kritika tárgyává tett atipikus szó jelentheti.  

Azaz mi a helyzet akkor, ha egy adott eset nem illeszkedik egyetlen meglévő sémára sem, 
ha egy contractusban foglalt tényállás nem feleltethető meg egyetlen actio követelményeinek sem? 
Vajon ez az az eset, ahol a praescriptis verbis actio előtérbe kerül? S ha igen, akkor mint egy in 
factum actio, vagy mint egy önálló eljárásjogi jogsegély? 

 
4.1.2.  Az in factum civilis actio  
 

Elsőként tehát az vetődik fel, hogy milyen összefüggést találunk a praescriptis verbis actio és a 
fentiekben tárgyalt in factum actiók között. Első látásra úgy tűnhet, hogy az in factum actiók 
összefoglaló megnevezése alatt a praescriptis verbis egyfajta altípust jelent.  
Ha ez így van, akkor kellene lennie még további olyan kereseteknek, melyek ebbe a csoportba 
tartoznak. A FÖLDI─HAMZA-féle tankönyv ehelyütt25 utal még az in factum civilis actio és az actio 
incerti civilis megjelölésekre. 

                                                 
23  SCHULZ, FRITZ: Classical Roman Law, Aalen 1992. 520. o. 
24 Nonnumquam evenit, ut cessantibus iudiciis proditis et vulgaribus actionibus, cum proprium nomen invenire 
non possumus, facile descendemus ad eas, quae in factum appellantur. sed ne res exemplis egeat, paucis agam. (D. 
19, 5, 1 pr) 
Domino mercium in magistrum navis, si sit incertum, utrum navem conduxerit an merces vehendas locaverit, 
civilem actionem in factum esse dandam labeo scribit. ( D. 19, 5, 1, 1)  
Item si quis pretii explorandi gratia rem tradat, neque depositum neque commodatum erit, sed non exhibita fide in 
factum civilis subicitur actio. ( D. 19, 5, 1, 2)  
 
 
25 FÖLDI ANDRÁS-HAMZA GÁBOR: A római jog története és institúciói, Budapest 200611. 504. o. 
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Vitatható azonban, hogy ez az actio in factum civilis nem egy önálló jogsegély-e. A FÖLDI-
HAMZA-féle tankönyv megközelítésében26 ez az actio nem a praescriptis verbis actio interpolált 
megnevezése, hanem egy önálló jogsegély.  

Az in factum civilis actiók kapcsán általános kérdés, és egyben minden ilyen tárgyú 
tudományos vita kiindulópontja, hogy ha egy kereset in factum concepta jellegű, akkor nyilván azt 
a praetor adja ki adott tényállás alapján, az edictumban meghirdetett, megfelelő civiljogi 
keresetformula hiányában. Hogyan lehetséges akkor, hogy egy in factum actio civilis legyen, azaz a 
civiljogon és ne a praetor joghatóságán alapuljon?  

Bizonyítékot a források alapján szinte minden tézisre találunk. Így alátámasztható a gaiusi 
Institúciók alapján az a nézet, hogy egy ilyen actio léte az edictumból levezethető. A vonatkozó 
részben (Gai. 4,47) Gaius kifejti27, hogy egyes actióknak, így az actio depositinek és az actio 
commodatinak is létezett az edictumban in ius és in factum concepta formulája is. 

Ha pedig valamilyen igény érvényesítésére rendelkezésre áll in ius concepta jellegű actio, akkor 
annak a civiljogilag elismert minőségén nem változtat, hogy az adott igény érvényesítésére 
egyébként in factum concepta actio is megadható lett volna. Ennek alapján a Gaius-féle in factum 
concepta actio depositiből akár az actio in factum civilis léte is levezethető.  

Más szerzők ezt az érvelést elvetik és ragaszkodnak az interpoláció tényéhez, amit az 
támaszthat alá, hogy a civilis jelző a klasszikus jogászok nyelvezetéhez, ebben a kontextusban 
egyáltalán nem illeszkedik.28 

SCHULZ külön kiemeli, hogy a civilis jelző használata „a klasszikus jogászokat borzongással 
töltötte volna el.” 29 

Önmagában azonban ez az álláspont is támadható, mivel például Labeónál az actio in 
factum civilis olyan civiljogi actióként jelenik meg, amelynél a tényállást a praescriptio rögzíti.30 

Létezik egy köztes álláspont is, amelynek legnagyobb előnye, hogy beilleszthető egy 
általános fejlődéselméletbe, s egyben utal az in factum civilis actio és a praescriptis verbis actio közti 
szoros kapcsolatra, mely elsősorban a Digestában felvett jogtudósi szövegek alapján 
indokolható. Így a civilis jelző használatával kapcsolatban érdemes egy Diocletianus által 
kiadott rescriptumra kitérni.  

A vonatkozó eset egy olyan emberről szól, aki annak fejében engedett el egy tartozást, 
hogy megkap egy olyan telket, amelyet már korábban megterheltek és ezért az részben az ő 
tulajdonát képezte.31 

Ebben az esetben a császár azt javasolja, hogy amennyiben a megállapodást stipulatióval 
megerősítették, akkor a stipulatio alapján indítson keresetet a károsult fél, vagy egyébként egy 

                                                 
26 FÖLDI A.-HAMZA G.: id. m. 504. o. 
27 Sed ex quibusdam causis praetor et in ius et in factum conceptas formulas proponit, ueluti depositi et 
commodati. illa enim formula, quae ita concepta est: IVDEX ESTO. QVOD AVLVS AGERIVS APVD 
NVMERIVM NEGIDIVM MENSAM ARGENTEAM DEPOSVIT, QVA DE RE AGITVR, QVIDQVID OB 
EAM REM NVMERIVM NEGIDIVM AVLO AGERIO DARE FACERE OPORTET EX FIDE BONA, 
EIVS, IVDEX, NVMERIVM NEGIDIVM AVLO AGERIO CONDEMNATO. SI NON PARET, 
ABSOLVITO, in ius concepta est. at illa formula, quae ita concepta est: IVDEX ESTO. SI PARET AVLVM 
AGERIVM APVD NVMERIVM NEGIDIVM MENSAM ARGENTEAM DEPOSVISSE EAMQVE DOLO 
MALO NVMERII NEGIDII AVLO AGERIO REDDITAM NON ESSE, QVANTI EA RES ERIT, TANTAM 
PECVNIAM, IVDEX, NVMERIVM NEGIDIVM AVLO AGERIO CONDEMNATO. SI NON PARET, 
ABSOLVITO, in factum concepta est. similes etiam commodati formulae sunt. 
28 Ennek bizonyítéka: D. 19, 5, 1, 1 ill. D. 19, 5, 5 
29  „ a term which would have made the classical lawyers shudder” –  SCHULZ, FRITZ: id. m. 522. o. 
30 BURDESE, ALBERTO: Contratto e convenzioni atipiche da Labeone a Papinian, in SDHI, LXII, 1996, 522. o.  
31 C. 2, 4, 33, 1 
Ex stipulatione sane, si placita servari secuta est, vel, si non intercessit, praescriptis verbis actione civili subdita apud 
rectorem provinciae agere potes.  
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civilis actiót kezdeményezzen. A forrásszöveg interpoláltsága nem vitatható, hiszen arra 
hivatkozik a ránk maradt szöveg, hogy a keresetindítás az előírt szavak alapján történik, azaz 
praescriptis verbis actióról van szó. Ez a kereset azonban csak a iustinianusi korszakban válik  
tipikussá.  

Ennek bizonyítéka, hogy a klasszikus jogászok műveiben eredetileg nem is találkozunk a 
„praescriptis verbis” kifejezéssel, az összemosódik az in factum actiókkal. Iustinianus idejében 
illetve a Digesta összeállításakor azonban már fel sem merül a kérdés: a névtelen szerződések 
peresítése esetében, ahol a klasszikus jogtudósok még in factum actiókról szóltak, a 
kompilátorok nyilvánvaló interpolációt hajtottak végre.  

Ennek módja vagy az lehetett, hogy magyarázatként hozzáfűzték az „id est praescriptis verbis” 
megjegyzést, vagy pedig az in factum actio kifejezést kiegészítették a civilis jelzővel. Itt érkezünk 
el elméletünk kibontásához. 

Látszólag itt nyer ugyanis bizonyítást, hogy az interpoláció csak ennek az egy, magyarázó 
kifejezésnek ( id est praescriptis verbis) a beszúrására korlátozódott, és a töredékben a civilis szó 
már magában az eredeti klasszikus szövegben is megtalálható volt.  

Ez esetben már az az elfogadott érv sem hozható fel, hogy a klasszikus jog nyelvezetéhez 
a civilis szó használata nem illeszkedik, hiszen Diocletianus már a klasszikus kornak nevezett 
időszak után uralkodott.   

Erre a nyilvánvaló interpolációra példa a korábban már hivatkozott Papinianus 
fragmentum (D. 19, 5, 1 pr.) Itt ugyanis az eredeti klasszikus kori töredékben még az in factum 
actio kifejezés szerepel, míg Celsus értelmezésében már a praescriptis verbis actio megnevezéssel 
találkozunk:  

 
„(nam cum deficiant vulgaria atque usitata actionum nomina, praescriptis verbis agendum est)”32 
 
Azt a véleményt, mely szerint a posztklasszikus korban a két actio összeolvadt, a Digesta 

vonatkozó könyvének címe is alátámasztja: D. 19. 5. 0. De praescriptis verbis et in factum actionibus. 
A két kifejezés itt úgy szerepel egymás mellett, mint szinonimák és nem mint fő- és alfogalom.
  

Így valószínűsíthető, hogy a praescriptis verbis actio alapjául szolgáló in factum civilis actio 
alkalmazása a posztklasszikus kor elején elterjedt, és megalapozta a praescriptis verbis actio 
általánossá válását. A két kereset szoros kapcsolatát a praescriptiónak eredetileg a  formulán 
belül elfoglalt szerepe is magyarázhatja.  

Egyes in factum concepta actiók formulája előtt ugyanis elengedhetetlen a praescriptio 
alkalmazása: a bíró csak ily módon láthatja megfelelő összefüggésben az intentióban 
megfogalmazott tényeket. Ezáltal még a praescriptis verbis in factum actio kapcsolat is értelmezhető 
a források alapján.   

Mindenesetre az megállapítható, hogy az in factum actio elnevezés alatt nagyjából a 
praescriptis verbis actióval azonos tartalom húzódik meg.  
 

                                                 
32 D. 19, 5, 2   
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4.1.3.  Az in factum actio és a praescriptis verbis actio összefüggései 
 

Vajon mégis mi indokolhatja, hogy a forrásokban az alkalmazási kör mégsem egységes? 
Lehetne-e a fenti fejlődéselméleten túl más elméletet is felállítani az in factum actio és a 
praescriptis verbis actio elkülönülésének okairól? 

Ebben a vonatkozásban először érdemes kitérni egy Paulustól származó fragmentumra a 
Digesta 9. könyvéből, melyben utalást találunk arra, hogy amennyiben valaki engedély nélkül 
más borát vagy terményét felhasználja, az ellen a tulajdonos actio utilisszel léphet fel33. A kérdés 
az, hogy ez az utilis actio milyen jellegű lehet. Nyilvánvaló, hogy amennyiben a bor illetve a 
termény felhasználójának tudnia kellett volna, hogy az adott dolog idegen tulajdonban van, 
akkor vele szemben actio legis Aquiliae-vel lehet fellépni. Megállapítható azonban, hogy a 
lopásért való felelősség kizárt, ha tévedésből járt el. Ekkor ugyanis dolusa nem bizonyítható, 
furtumra hivatkozva actio nem kérhető. Kérdés tehát, hogy milyen kereset áll rendelkezésre 
ilyenkor, hiszen a tulajdonos bizonyíthatóan kárt szenvedett és az sem kétséges, hogy a kár 
okozója valamiféle felelősséggel tartozik.  

Választ, vagy legalábbis erre való utalást, találhatunk egy Ulpianushoz köthető 
töredékben34 mely egy olyan esetet vázol, ahol az egyik fél az állatait egy olyan területre hajtja 
legelni, ahol a másik tölgyfájáról lehullott makk található. Az állatok a lehullott termést 
feleszik. A jogtudós ebben az esetben in factum actio megadását javasolja.  

Úgy tűnhet tehát, hogy egy deliktuális jellegű károkozás állt elő, melynek peresítésére a 
kialakult jogsegélyek valamilyen okból nem alkalmazhatók, s a peresítést ezért in factum actiók 
útján biztosítják. Az állatkárokból eredő kötelmi viszonyok rendezésére szolgáló 
jogsegélyekkel nem lehet élni, hiszen a kár az állat veszélyességére vagy vadságára nem 
vezethető vissza. Legfeljebb a XII táblás törvényben actio de pastu pecoris nevű kereset kerülhet 
előtérbe, mely a tilosba belegelő állat gazdája ellen indítható. Az is elképzelhető azonban, hogy 
a praetori jogalkotás eredményeként az in factum actiók részben vagy egészben felváltották ezt 
az archaikus korból eredő keresetet az állat legeltetésével okozott károk vonatkozásában.  

Ezt támaszthatja alá az is, hogy a fragmentum maga is az actio de pastu pecoris illetve 
alternatíve in factum actio megadását javasolja. 

Ha ezt a nézetet általános érvénnyel elfogadjuk, akkor a korábbi eset ( D. 9, 2, 30, 2) 
megoldása is úgy képzelhető el, hogy a más borának illetéktelen elfogyasztója ellen is in factum 
actio adható meg. 

A kereset ebben az esetben a lex Aquilia által nevesített deliktuális jellegű kötelemhez 
hasonló viszonyon alapulna azzal a megszorítással, hogy iniuria nem áll fenn, damnum iniuria 
datumra hivatkozni nem lehet. 

Szintén az in factum actiók deliktuális jellegű viszonyokban történő alkalmazására szolgáltat 
példát az alábbi Papinianustól származó fragmentum35. 

 Ebből ugyanis világosan kitűnik, hogy amennyiben valaki a saját áruinak megmentése 
céljából más áruit a tengerbe dobta, akkor, ha tette rosszhiszemű volt, akkor actio de dolo áll 

                                                 
33 D. 9. 2. 30. 2 
Si quis alienum vinum vel frumentum consumpserit, non videtur damnum iniuria dare ideoque utilis danda est 
actio.  
34 D. 19, 5, 14, 3  
Si glans ex arbore tua in meum fundum cadat eamque ego immisso pecore depascam: aristo scribit non sibi 
occurrere legitimam actionem, qua experiri possim: nam neque ex lege duodecim tabularum de pastu pecoris ( quia 
non in tuo pascitur) neque de pauperie neque de damni iniuriae agi posse: in factum itaque erit agendum.  
 
35 D. 19, 5, 1, 1  
Domino mercium in magistrum navis, si sit incertum, utrum navem conduxerit an merces vehendas locaverit, 
civilem actionem in factum esse dandam labeo scribit.  
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rendelkezésre, ha pedig indokolatlan volt, akkor in factum actióval lehet fellépni ellene.36, Ebben 
az esetben a konkrét deliktuális illetve kvázi-deliktuális hivatkozási alapot az actio de effusis et 
deiectis tényállása szolgáltathat, ahol az egyébként nem rosszhiszemű lakástulajdonos is köteles 
a vendége által kidobott tárgy okozta kárért felelni. Az idézett fragmentumban nyilvánvalóan 
egy harmadik személy, mint a vendég nem lép közbe, az alperes azonban rosszhiszeműség 
hiányában is köteles felelősséget vállalni az általa okozott kárért.  
  

Ezekből az esetekből tehát arra a megállapításra juthatunk, hogy az in factum actiók 
alkalmazása olyan esetekre terjedhetett ki, amikor a felek között valamiféle deliktuális jellegű 
viszony alakult ki, de ez nem illeszthető egyetlen deliktuális vagy kvázi-deliktuális jellegű 
kereset sémájába sem. A praetor ilyenkor adja meg az in factum actiót. Ebből egyben az is 
következik, hogy a praescriptis verbis actio hasonló célt szolgált, de nem elsősorban deliktuális 
hanem sokkal inkább kontraktuális jellegű tisztázatlan viszonyok peresítése vonatkozásában. 
(Ez utóbbi tételnek a helytállóságát a későbbiekben a praescriptis verbis actio alkalmazásával 
kapcsolatos fejezetekben szeretném alátámasztani.) 
 
4.2. A condictio és a praescriptis verbis actio 
 
Érdekes kérdést jelent a condictio, mint jogsegély viszonya a praescriptis verbis actióhoz. Ez a 
kereset a szerződés kölcsönös teljesítés útján történő felbontására irányul.  

Elsőként magának a condictiónak a fogalmát kell meghatároznunk, és ennek az egyes 
actiókkal való viszonyát, különösen a praescriptis verbis actióval kapcsolatát kell tisztázni. A 
condictio, mint eljárási eszköz fogalma kapcsán az érdemel említést, hogy a jogtudósok körében 
vitatott certum vagy incertum jellege. Gaius Institúciói perjogi részében olyan meghatározást ad, 
melyből az is következik, hogy a condictio nemcsak meghatározott dologra irányuló követelést 
tartalmazhat, hanem lehet határozatlan tárgyú, incertum is. (Gai. 4, 5) 
„Appellantur autem in rem quidem actiones vindicationes, in personam vero actiones, quibus dari fierive 
oportere intendimus, condictiones.” 
Ezen megállapítás alapján választhatjuk szét a condictio certi és incerti fogalmait. 
Forrásaink között könnyebben találni olyat, amely azt bizonyítja, hogy a condictio incerti 
valójában egy praescriptis verbis actio. Egy ilyen Iulianustól származó forrásszöveget találunk a  
Digestában37: 
„Qui servum meum precario rogat, videtur a me precario habere, si hoc ratum habuero, et ideo precario 
interdicto mihi tenebitur.” 
Itt egy olyan esetet találunk, ahol egy rabszolga szívességi használatba adásával kapcsolatban 
Iulianus a károsult félnek nemcsak az edictumban meghirdetett interdictum megadásának 
lehetőségét biztosítja, hanem lehetővé tenné condictio incerti megindítását is, melyet ehelyütt a 
praescriptis verbis actio fogalmához kapcsol: 

 „Cum quid precario rogatum est, non solum interdicto uti possumus, sed et incerti condictione, id est 
praescriptis verbis.” 38 

Szinte végeláthatatlan vita tárgya azonban, hogy ebben az esetben az id est praescriptis verbis 
valóban egy a kompilátorok által tett megjegyzés, vagy egy Iustinianus kora előtti betoldás, 
vagy esetleg Iulianus saját megjegyzése.  
                                                 
36 FÖLDI ANDRÁS: Kereskedelmi jogintézmények a római jogban, Budapest 1997 57. o. 
37 D. 43, 26, 19, 1 
38 D. 43, 26, 19, 2  
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Ennek értelmezéséhez röviden ki kell térnünk a condictio incerti fogalmára. Gaius 
meghatározása szerint a condictio incerti határozatlan követelés érvényesítésére szolgáló eljárási 
eszköz.  

SAVIGNY39 egy a gaiusi Institúciókból származó forráshelyet alapul véve40 arra a 
megállapításra jut, hogy a condictio incerti formulája kontraktuális tényállások és a szerződésen 
kívüli tényállások peresítése esetében mindössze annyiban tér el, hogy az utóbbi esetben a 
demonstratio nem a perlés alapjául szolgáló szerződést, hanem a szerződésen kívüli tényállást 
jelöli meg a perlés alapjaként. 

Ez a nézet azonban más szerzők szerint elfogadhatatlan41, mivel összemossa a condictio 
és az actio ex stipulatu fogalmát. Így inkább azt valószínűsíthetjük, hogy a condictio incerti 
általában határozatlan tartalmú, extrakontraktuális követelések érvényesítésére szolgál: olyan 
vagyoni értékek visszakövetelésére, amelyek megtartására a perbe fogott nem rendelkezik kellő 
jogalappal, amelyek esetleg jogalap nélküli gazdagodásként vannak jelen a vagyonában.  

Mindemellett megállapítható, hogy a condictio incerti formulája szükségszerűen praescriptióval 
kezdődik. Ezt a tényt figyelembe véve elképzelhető, hogy a praescriptis verbis kifejezés a 
fentieknek megfelelő eredeti értelmében már a iulianusi szövegben is megtalálható volt. Ez 
esetben az interpoláció csak az id est kifejezésre korlátozódik, ami valószínűleg csak arra 
szolgált, hogy a későbbiekben önálló terminus technicussá előlépő kifejezésnek nagyobb 
hangsúlyt kölcsönözzenek.  

A források alapján nemcsak az  bizonyítotható, hogy a  condictio incerti egyfajta praescriptis 
verbis actio, hanem az is, hogy a condictio certi is tartozhat ebbe a kategóriába.  

Ennek alátámasztása Alexander Severus császár egy responsuma alapján lehetséges, 
amelyben kimondja, hogy stipulatio hiányában is visszakövetelhető a hozomány a házasság 
felbontásakor.Ez a condictio már nyilvánvalóan meghatározott összegre megy, a hozomány 
értéke képezi a tárgyát, így certa jellegű. 42   

Egyes római jogtudósok, elsősorban bizánci jogászok azonban felhívták a figyelmet arra, 
hogy a szövegben condictio néven nevezett keresetet a joggyakorlatban praescriptis verbis actiónak 
nevezik, azaz a két fogalom nem alárendelt, hanem szinonima.  

Ezt látszik alátámasztani egy Maximinus idejéből származó császári rendelet, mely egy, a 
fentiekhez hasonló, hozomány visszaadására menő keresetnél már praescriptis verbis actiót említ.43  
Ezt bizonyíthatja Iustinianus 530-ben kiadott egy rendelete is.44  

                                                 
39 SAVIGNY, FRIEDRICH CARL VON: System des heutigen römischen Rechts V Berlin, 1841 617. o. 
40 Gai. 4,136 
Item admonendi sumus, si cum ipso agamus, qui incertum promiserit, ita nobis formulam esse propositam, ut 
praescriptio inserta sit formulae loco demonstrationis hoc modo: IVDEX ESTO. QVOD AVLVS AGERIVS DE 
NVMERIO NEGIDIO INCERTVM STIPVLATVS EST, CVIVS REI DIES FVIT, QVIDQVID OB EAM 
REM NVMERIVM NEGIDIVM AVLO AGERIO DARE FACERE OPORTET et reliqua 
41 BESSENYŐ ANDRÁS: id. m. 92. o. 
42 C. 2, 3, 10 
Legem, quam dixisti, cum dotem pro alumna dares, servari oportet, nec obesse tibi potuit, quod dici solet ex pacto 
actionem non nasci: tunc enim hoc iure utimur, cum pactum nudum est: alioquin cum pecunia datur et aliquid de 
reddenda ea convenit, utilis est condictio. 
43 C. 5, 12, 6 
Avia tua eorum, quae pro filia tua in dotem dedit, etsi verborum obligatio non intercessit, actionem ex fide 
conventionis ad te, si heres extitisti, transmittere potuit. nec enim eadem causa est patris et matris paciscentium, 
quippe matris pactum actionem praescriptis verbis constituit, patris dotis actionem profecticiae nomine 
competentem conventione simplici minime creditur innovare  
44 C. 5, 13, 1, 13 
Accedit ei et alia species a rei uxoriae actione. si quando etenim extraneus dotem dabat nulla stipulatione vel pacto 
pro restitutione eius in suam personam facto, quisquis is fuerat, mulier habebat rei uxoriae actionem: quod antea in 
ex stipulatu actione non erat. stipulatione autem vel pacto interposito stipulator vel is qui paciscebatur habebat vel 
ex stipulatu vel praescriptis verbis civilem actionem. 
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Sőt találunk olyan, meghökkentő forráshelyeket Diocletianus ill. Maximus császárok 
idejéből, melyekben a cseremegállapodás alapján átadott vagyontárgy visszaadására irányuló 
condictio causa data causa non secuta is mint actio praescriptis verbis jelenik meg.45 

Természetesen ilyen absztrakciókat csak azzal a megkötéssel tehetünk, hogy ezekben az 
esetekben a praescriptis verbis actio valószínűleg pusztán arra utal, hogy a formula praescriptióval 
kezdődik. 
 
5. A praescriptis verbis actio jellege és a vagyoni igényhez való viszonya 
 

Az egyik előző fragmentumhoz (C. 5, 12, 6) kapcsolódva különösen fontos kérdés, hogy 
praescriptis verbis actio mennyiben kapcsolódik tényleges vagyoni igényhez, s egyben választ 
kaphatunk arra, hogy az actio bonae fidei vagy stricti iuris jellegű.   

Vegyünk itt is először egy forrást alapul! A praescriptis verbis actio alkalmazásával 
kapcsolatban Paulus véleménye található meg a Digesta 19. könyvében (D. 19, 5, 5), amely azt 
az elméletet igazolja, hogy a praescriptis verbis actio alkalmazásakor elengedhetetlen a vagyoni 
érdek fennforgása. 

 „ Naturalis meus filius servit tibi et tuus filius mihi: convenit inter nos, ut et tu meum manumitteres et 
ego tuum: ego manumisi, tu non manumisisti: qua actione mihi teneris, quaesitum est. in hac quaestione totius 
ob rem dati tractatus inspici potest. qui in his competit speciebus: aut enim do tibi ut des, aut do ut facias, aut 
facio ut des, aut facio ut facias: in quibus quaeritur, quae obligatio nascatur.” 46 

A felvetett kérdéssel kapcsolatban Paulus először az innominát szerződések természetére 
tér ki, majd a következő választ adja:   

„ Еius fiat condemnatio, quantum interest mea servum habere quem manumisi”  
Ezzel a kérdéssel kapcsolatban WINDSCHEID például a fenti szöveget azoknak a 

töredékeknek a körébe sorolta, melyekben az ő véleménye szerint a vagyoni igény minden 
kétséget kizárólag igazolható, de mindez a condemnatio pecuniaria elvével magyarázható.47 

JHERING a Paulus által tárgyalt eset magyarázatakor két megoldást is lehetségesnek tart.  
Mindenekelőtt arra hívja fel a figyelmet, hogy a quanti mea interest kifejezés alatt nem 

feltétlenül kell vagyoni érdeket érteni, de elismeri, hogy szemmel láthatólag itt a quanti interest 
éppen a pénzre utal.  

Éppen ezért a második magyarázatot részesíti előnyben, melynek lényege abban áll, hogy a 
szóban forgó esetben a vitát azzal zárták le, hogy a rabszolgát felszabadították, márpedig 
ebben a hitelezőnek semmiféle vagyoni érdeke nem volt: ez a rabszolga ugyanolyan közömbös 
volt a számára, mint bármelyik más római rabszolga. 

Igazolásként JHERING Papinianus egyes döntéseire hivatkozik, ahol a jogtudós rabszolgák 
felszabadításáról vagy a velük való jó bánásmódról szóló megállapodásokhoz fűzött 
magyarázatot.  
Egy do ut facias jellegű tényállás szolgálhat alapul a további vizsgálódások során48: 
                                                 
45 C. 4, 64, 4, 1 
Secundum fidem autem placiti, si stipulatio subsecuta est, successores eius, cum quo contractum habuisti, 
convenire non prohiberis: si vero nulla stipulatio intercessit, praescriptis verbis actione, ut vel fides placiti servetur 
tibi vel, quod alterius accipiendi fundi gratia dedisti, causa non secuta restituatur 
46 D. 19, 5, 5 
Természetes gyermekem ( nem filius familias) rabszolgaként téged szolgál és a te fiad engem. Megegyezünk abban, 
hogy én manumissióval felszabadítom a te fiadat és én a tiédet.Én elvégeztem a manumissiót, te nem. Milyen keresettel 
vagy te az én irányomba lekötelezve?  
Ebben a kérdésben leginkább a teljesített doldoggal kapcsolatos lehetőségeket lehet felhozni, melyek do ut des, do ut 
facias, facio ut des, facio ut facias jellegűek lehetnek. Kérdés az, hogy itt melyik viszony keletkezik. 
47 WINDSCHEID, BERNHARD: Lehrbuch des Pandektenrechts. II. Düsseldorf, 1865. 250.§ 
48 D. 19, 5, 7  Papinianus 2 quaest.  
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„ Si tibi decem dedero, ut stichum manumittas, et cessaveris, confestim agam praescriptis verbis, ut solvas 
quanti mea interest: aut, si nihil interest, condicam tibi, ut decem reddas” 

Papinianus maga állította fel fő szabályként, hogy a bonae fidei keresetek esetében 
nemvagyoni igényről van szó. JHERING szerint a jogtudós önmagával került volna 
ellentmondásba, ha elismerte volna a vagyoni igényt a praescriptis verbis actiónál, mivel ezt az 
actiót általában, éppen a források alapján, a bonae fidei actiók körébe sorolták. 49  

Ha részletesebben elemezzük a fenti  Papinianus-fragmentumot ill. a liber secundus 
quaestionum további részeit, arra következtetésre juthatunk, hogy Papinianus nem is annyira az 
interest szóra, hanem sokkal inkább a confestim kifejezésre koncentrál. 

A felperes azonnal panasszal élhet az alperes legkisebb késlekedése esetén is. Választhatja 
ebben az esetben a rabszolga szabadon engedését, vagy a már kifizetésre került pénzösszeg 
visszatérítését. Papinianus abból indul ki, hogy a rabszolga közömbös a felperes számára, így 
nyilvánvaló, hogy a második lehetőséget választja, mivel a pénzösszeg visszafizetése számára 
semmiképp sem lehet indifferens.  

JHERING elméletét azzal erősíti, hogy Papinianus nem ad választ arra vonatkozóan, hogy 
mi történik ha a felperes mégis a rabszolgát választja. Ezzel JHERING alátámasztottnak látja azt 
a fenti tételét, hogy Papinianus azért nem tér ki itt a praescriptis verbis actio alkalmazására, mert 
vagyoni igényről lenne szó, míg a  számításba vehető kereset bonae fidei jellegű, azaz 
nemvagyoni igény érvényesítésére alkalmas. 

Ez az elmélet, melyet JHERING elfogadott, egyes jogtudósok szerint nem egészen 
szerencsés, és ezt egy teljesen egyszerű magyarázat is alátámasztja: miért fizetett volna valaki 
bármiféle érdek híján egy nagyobb összeget azért, hogy felszabaduljon egy olyan rabszolga, aki 
számára ugyanolyan közömbös, mint bármelyik más római rabszolga.  

Fel kell tételeznünk tehát, hogy az említett rabszolga a megállapodást kezdeményező, 
pénzt fizető féllel szoros kapcsoltban kellett hogy álljon, vagy valamilyen nagy szolgálatot tett 
neki, pl. megmentette az életét, vagy rokonsági kapcsolatban állt vele. A fenti esetben a 
naturalis filius kifejezés ez utóbbi teóriát támaszthatja alá, hiszen így a házasságon kívül 
született, és ezért filius familiasnak nem minősülő gyermeket nevezték. Ebből a rokoni 
kapcsolatból következően már nemvagyoni igény állna fenn, mely praescriptis verbis actio útján 
akkor is érvényesíthető lenne, ha minden kétséget kizárólag elismerjük a praescriptis verbis actio 
bonae fidei mivoltát. 

Azonban ez utóbbi megállapításra nincs lehetőségünk, hiszen a kutatók egy jelentős része  
nem ért egyet JHERING elképzelésével a praescriptis verbis actio bonae fidei jellegéről.  

Ugyanis azon  szövegrészlet kapcsán, amelyet JHERING alapul vesz , nem hivatkozik az 
Institúciók vonatkozó részére50, mely a praescriptis verbis actio bonae fidei jellegét csak két esetben 
ismeri el: ha aestimatumról vagy ha cseréről van szó:  
„quae de aestimato proponitur, et ea, quae ex permutatione competit” 
Ezt a nézetet támasztja alá Ulpianus magyarázata egy aestimatummal kapcsolatos jogesetben51: 
„Actio de aestimato proponitur tollendae dubitationis gratia: fuit enim magis dubitatum, cum res aestimata 
vendenda datur, utrum ex vendito sit actio propter aestimationem, an ex locato, quasi rem vendendam locasse 
videor, an ex conducto, quasi operas conduxissem, an mandati. melius itaque visum est hanc actionem proponi: 
quotiens enim de nomine contractus alicuius ambigeretur, conveniret tamen aliquam actionem dari, dandam 

                                                 
49 JHERING, RUDOLF VON: Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen Rechts. XVIII. 86. o. 
50 I. 4, 6, 28 
praescriptis verbis quae de aestimato proponitur, et ea quae ex permutatione competit, et hereditatis petitio. 
quamvis enim usque adhuc incertum erat, sive inter bonae fidei iudicia connumeranda sit sive non, nostra tamen 
constitutio aperte eam esse bonae fidei disposuit 
51 D. 19, 3, 1 pr.  
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aestimatoriam praescriptis verbis actionem: est enim negotium civile gestum et quidem bona fide. quare omnia et 
hic locum habent, quae in bonae fidei iudiciis diximus.” 

Azaz ha fennáll a negotium bonae fidei lehetősége, akkor ez eljárást oly módon kell lefolytatni, 
hogy az a bonae fidei iudicium szabályainak megfeleljen.  

Ez azt is jelenti, hogy a bíró eljárása során nem korlátozhatja döntését a civiljog 
alapelveire, hanem kötelessége tekintetbe vennie az eset egyedi tényállását, s ez utóbbinak kell 
nagyobb súllyal latba esnie az ítélet meghozatalakor.  

Így nemcsak a felek által kifejezetten megfogalmazott megállapodást, hanem annak 
hallgatólagos következményeit is számba kell vennie. S mivel keresetindítás címén Ulpianus 
praescriptis verbis actiót javasol, ezért annak bonae fidei jellegét is alátámaszthatjuk a források 
alapján.52 

A vagyoni igény szükségességét érintő viták kapcsán53 pedig azt mondhatjuk, hogy 
valószínűleg nem az a lényeg, hogy feltétele-e a praescriptis verbis actiónak a vagyoni igény léte, 
hanem sokkal inkább az, hogy hogyan alapítható ilyen kereset és mire alapozható. 

 
6. A  neves – névtelen szerződések és a praescriptis verbis actio 
 

A praescriptis verbis actióval kapcsolatban a legtöbb tankönyv és átfogó tudományos munka a 
névtelen szerződéseket emeli ki, mint fő alkalmazási területet. Ennek ellenére most 
vonatkoztassunk el ettől, s az átláthatóbb kronológia érdekében forduljunk a neves-névtelen 
szerződések felé. Ez a látszólag abszurd kategória úgy jöhetett létre, hogy ezek a tényállások  
már akár az archaikus kortól kezdődően rendelkeztek önálló névvel, mégsem minősültek 
contractusnak. ( A fenti elnevezést nyilvánvalóan azonban csak a névtelen szerződések 
kialakulásának időpontjától alkalmazhatjuk.) A későbbiekben, a contractus innominati 
csoportjának kialakulásával, ezeket az eseteket is a névtelen szerződésekhez hasonló módon  
értelmezték.,  

Az ide tartozó tényállások a következők: aestimatum, permutatio, precarium, transactio. (A 
következőkben részletesebben csak a permutatióval és az aestimatummal kapcsolatos kérdésekre 
térnék ki.)  
 
6.1. Az aestimatum 
 

Érdekes kérdést vet fel  Digesta 19. könyvének az aestimatumról szóló titulusa. Az 
aestimatum, vagy eladási bizomány, egy dolog eladás végett történő átadása azzal a kikötéssel, 
hogy az átvevő vagy a dolgot adja vissza vagy a kitűzött vételárat fizeti meg.  

Jellegénél fogva nyilvánvaló, hogy a további névtelen szerződésekhez hasonlóan ebben az 
esetben is praescriptis verbis actio lenne kérhető. Ebben a formájában azonban az aestimatum csak 
a iustinianusi jogtól lenne peresíthető.  

                                                 
52 „ er ( sc. der Richter) durfte sich in diesem Fall nicht der Berücksichtigung der Rechtsgrundsätze des Zivilrechts 
beschränken, sondern muβte er der individuellen Sachlage des Einzelfalles im weitesten Falle Rechnung tragen. 
Handelte es sich z. B. um einen vertraglichen Anspruch, so waren nicht nur die ausdrücklichen Parteiabreden in 
Betracht zu ziehen, sondern auch der stillscheigend vereinberte Vertragsinhalt, der Ortsgebrauch und die 
allgemeine Verkehrsstille…” Jörs/Kunker/Wenger, Römisches Privatrecht, 1949, 165. o. 
53 Ebben a kérdéskörben további adalékokkal szolgál FÖLDI ANDRÁS: A jóhiszeműség és tisztesség elve Budapest 
2001. 
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Azonban az a tény, hogy a szerződés önálló elnevezést visel, már utal arra, hogy jóval 
korábban kialakult ez a megállapodás, elismert volt, s ebből következően valószínűleg 
peresíthető is.   

A Digesta vonatkozó fragmentumaiban megjelenő interpolációk kétségkívül az actiók 
témakörét is érintik, s ezért nem kevés problémát okoznak, ha a névtelen ill. neves-névtelen 
szerződések eljárásjogi vonatkozásira kívánunk elfogadható magyarázatot találni. Különösen 
így van ez az aestimatum vonatkozásában.  

Hivatkozási alapot a Digesta 19. könyve szolgáltathat, mely az actio aestimatoria említése 
kapcsán a praescriptis verbis actióval hozza rokonságba54.  

Az a nézet, miszerint a praescriptis verbis actio az actio aestimatoriának egy fajtája azonban 
önmagában is egy ellentmondás, különösen azért, mert általános alkalmazási köre a praescriptis 
verbis actiónak van, míg az actio aestimatoria csak az aestimatummal kapcsolatos esetekre 
korlátozódik. 

Azt  mindenképpen el kell vetnünk, hogy létezett volna actio aestimatoria praescriptis verbis 
nevű actio. A klasszikus jogban ennek nem lett volna létjogosultsága. Azt a változatot sem 
tudjuk azonban minden kétséget kizárólag elfogadni, hogy egy egységes actio aestimatoria 
alkalmazása helyett az actio mandati, az actio locati ill. az actio pro socio keresetek terjedtek el 
helyettesítő jelleggel. A Kr. u. III. századtól kezdődően általánosuló nézet szerint az actio pro 
socio volt alkalmazható. Ezt a nézetet maga Ulpianus cáfolja meg, aki szerint nem jöhet szóba 
az actio mandati, mivel az eladási bizomány tartalma ellentétben áll a megbízás ingyenes 
jellegével. Társaság azért nem jön létre, mert a bizományos a dolog eladásával még nem válik a 
másik fél társává, az eladáson túl köztük kapcsolat nem jön létre.  

Ulpianus meggyőződése tehát az actio aestimatoria önálló keresetként történő elismerése. Ez 
egyben azt is jelentheti számunkra, hogy a praescriptis verbis actio ezen ún. neves-névtelen 
szerződés vonatkozásában nem alkalmazható. Azonban arra a következtetésre is juthatunk, 
hogy az actio de aestimato tulajdonképpen maga is egy praescriptis verbis actio, de legalábbis in factum 
actio volt, melyet a praetor a fejlődés egy korai szakaszában kiemelt az általános kategóriából és 
önálló elnevezéssel látott el. Így maga az actio de aestimato a praescriptis verbis actio egy sajátos 
formájának tekinthető.55 Ez a nézet annyiban támasztható alá a források alapján, hogy a 
Digestában találunk utalást arra nézve, hogy ezt az actiót az edictumba is felvették, ami 
valószínűsíti, hogy általánosan elismert peresítési mód volt. 56 
 

                                                 
54 D. 19, 3, 1 pr. Ulpianus 32 ad ed.  
55 ZIMMERMANN, REINHARD: The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, Cape Town 1996. 535. o. 
56 D. 19, 3, 1 pr. 
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6.2. A permutatio 
 

A neves-névtelen szerződések peresítésével kapcsolatban tovább erősíti a bizonytalanságot 
a permutatio kérdéskörének elemzése is. A permutatio, vagy csere, dolgok tulajdonának kölcsönös 
átruházása, s mint ilyen összefügg a do ut des jellegű  innominát contractusokkal.  

A szabiniánusok a permutatiót az adásvétel, az emptio venditio egyik fajtájaként értelmezték, 
nézetük azonban nem vált általánosan elfogadottá.  

A prokuliánusok ugyanis nem tágítottak attól a felfogástól, hogy ha nincs ár, hiányzik a 
pénzfizetés, akkor adásvételről sem beszélhetünk. 

A klasszikus korban domináns nézet szerint a csere nem minősíthető szerződésnek. Ebből 
kiindulva több megoldás is születhet. ZIMMERMANN a permutatiót senki földjének nevezi, s 
mint ilyet a peresíthetetlen pactumok sorában helyezi el.57 Ez azért sem teljesen helytálló, mert 
a későbbiekben maga a szerző is elismeri, hogy az eset sajátos körülményeire figyelemmel, az 
actio empti mintájára a praetor actiót adott ki. Az actio empti demonstratiója a következőképpen 
kezdődött: „Quod A.A. de N. N. emit…” . Így a permutatióra vonatkoztatott szöveg mindössze 
annyiban különbözött az actio emptitől, hogy az annak demonstratio részében megjelenő emit szó 
helyébe más, a felek közti viszonyra jobban utaló kifejezés került. Ennek a koncepciónak az az 
érdekessége, hogy egyben magyarázatot ad arra, hogyan lehetséges az actiones in factum civiles 
kifejezés, ill. hogyan értelmezzük azt. Itt ugyanis abból indulunk ki, hogy az actio empti in ius 
concepta jellegű, de az ennek nyomán megszerkesztett, permutatióra vonatkozó kereset már in 
factum jellegű. Így a civilis szó arra utal, hogy a formula megkonstruálása egy már létező, 
civiljogilag is elismert kereset alapján történt. 58 

A permutatio esetében is a jogviták leggyakoribb tárgya az volt, ha az egyik fél már 
teljesített, a másik azonban nem volt hajlandó saját vállalt kötelezettségének teljesítésre. Ekkor 
a források alapján csak a condictio ob causam datorum nevű kereset állt rendelkezésre, sem 
praescriptis verbis actio, de még in factum actiót sem lehetett kérni a másik fél teljesítésének 
kikövetelésére. 59 

De mi is a condictio ob causam datoru,m és hogyan kapcsolódik a praescriptis verbis actio 
fejlődéstörténetéhez? 

A iustinianusi jogban gyakran előforduló kereset a condictio ob rem dati vagy a condictio ob 
causam datorum vagy a condictio causa data causa non secuta.  

A különböző elnevezések által takart keresetek a teljesítés visszaszolgáltatására ill. a 
pénzbeli ellenérték megtérítésére irányulnak. Arról van szó tehát, hogy a megállapodás 
felbontására a negatív interesse jellegű kártérítéssel  kerül sor.  

Ez abban különbözik a pozitív interessére menő kártérítéstől, hogy összegét nem a 
megállapodásban ígért szolgáltatás értéke alapján számítják, hanem azon érdeksérelem alapján, 
mely a hitelezőnél azáltal állt be, hogy ő sem a teljesített dolgot nem kapta vissza, sem pedig a 
másik fél teljesítésre nem került sor; azaz sem az ő szolgáltatásának értékét nem kapta meg, 
sem a remélt, elvárt dolog értékét.   

                                                 
57 ZIMMERMANN, REINHARD: id. m. 533. o. 
58 “ Der Anspuch des Klägers wird in der Intentio also in dem folgenden Formelabschnitt, der den 
Verpfilchtungsgrund angibt-auf ein nach ius civile gültiges Geschäft zurückgeführt. Deshalb erscheint die actio 
praesriptis verbis in den Quellen unter den Ausdrücken actio incerti civilis oder actio in factum civilis.”  
BENKE, NIKOLAUS-MEISSEL, FRANZ-STEFAN: Übungsbuch zum römischen Sculdrecht, Wien 1993. 206. o. 
59 C. 4, 64, 7 
Emptionem rebus fieri non posse pridem placuit. igitur cum frumenti certam modiationem callimacho et acamato 
te dedisse, ut tibi repraesentent olei designatum pondus adseveres, si placitis citra stipulationis sollemnitatem non 
exhibeant fidem, quantum dedisti, causa non secuta condicere pro desiderio tuo potes.  
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A condictio ob causam datorum megjelenésével válik tehát teljessé a teljesítő fél döntési 
szabadsága, ha a másik fél a megállapodásban foglalt kötelezettségének nem tett eleget. Ez 
esetben ugyanis nemcsak a másik fél elmaradt szolgáltatásának kikényszerítésére került sor, 
hanem a praescriptis verbis actióval szemben egységes jogsegély jelent meg annak a félnek a 
számára, aki a teljesítés visszakövetelését tartotta maga számára kedvezőbbnek. 60 
 
7. A praescriptis verbis actio alkalmazása az innominát kontraktusok körében 
 
7.1. Az innominát kontraktusokról általában 

 
Ezt követően a praescriptis verbis actio legáltalánosabb alkalmazási körét vizsgáljuk, az 

innominát szerződések peresítésében játszott szerepét. Papinianus is ezt a tényállást jelöli meg 
az actio legfőbb alkalmazási köreként. 61 

A névtelen szerződések nagy jelentőségre tartanak számot a szerződések általános 
fejlődéstörténetében, különösen a megegyezés, a megállapodás jelentőségének tekintetében. 

A puszta megállapodás ereje a római jogban nem nyert általános érvénnyel elfogadást. 
Gyakorlatilag a rómaiak csak négy konszenzuálszerződést ismertek el.  

Emellett azonban léteztek olyan pactumok, melyek lehetővé tették néhány speciális 
esetben a megállapodások kötelező erejének korlátozott érvényesülését. Az innominát 
szerződés megnevezéssel egyben tulajdonképpen azt a tételt is elfogadjuk, hogy minden 
megállapodás tartalma kikényszeríthető azzal a feltétellel, hogy a felek egyike már teljesített.  

A contractus innominati kategóriája62 magába foglalja a különböző kölcsönös teljesítésen 
alapuló, a praetor által jogsegélyben részesítendőnek ítélt tényállásokat, melyek azonban nem 
tartoznak a nevesített kontraktusok közé.  

Kialakulásuk talán már a köztársasági kor végére is tehető. Ezt támasztja alá egy Alfenustól 
származó fragmentum63: 

„Duo secundum tiberim cum ambularent, alter eorum ei, qui secum ambulabat, rogatus anulum ostendit, ut 
respiceret ^ respicerit^: illi excidit anulus et in tiberim devolutus est. respondit posse agi cum eo in factum 
actione.”  

Ezekben az esetekben éppen a névtelenség, a más csoporttól való elkülönülés teszi indokolttá 
az „előírt szavak útján” történő igényérvényesítést. Ezek az esetek a do ut des, do ut facias, facio ut 
des, facio ut facias jellegűek.   

                                                 
60 “ Neben dieser Klage auf die Gegenleistung (praescriptis verbis) bleibt aber immer noch die condictio ob 
cusarum datorum bestehen, so dass der Teil, der geleistet hat, zwischen dem Begehren der Gegenleistung und der 
Rückforderung der erbrachten Leistung wählen kann.”  
KASER, M.-KNÜTEL, R.: id. m. 294. o. 
ld. ugyanebben a kérdésben: SCHULZ, FRITZ: id. m. 523. o. 
61  D. 19. 5. 1 pr. 
62 A kétirányú szerződések elnevezése részben az arisztotelészi synallagma fogalomból ered.  
Iulianus már önálló contractusoknak nevezi őket ( D. 19, 5, 3). A nomen hiányára, mint ismrévre pedig már a 
klasszikus jogtudósok, Ulpianus, Papinianus is utaltak. A bizánci korra jelenik meg az anonymon synallagma 
kifejezés. 
BURDESE, ALBERTO: Manuale di diritto privado romano Torino, 1993 
63 D. 19, 5, 23  Alfenus 3 Dig. a paulo epit.  
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Ezeknek a szerződéseknek a pénzbeli jellege, anyagi vonzata azonban csak akkor kerül 
előtérbe, ha valamelyik fél elmulasztotta a szerződésszerű teljesítést. 
Nézzünk ezzel kapcsolatban egy típusesetet az innominát szerződések köréből: ( D.19, 5, 5, 
4)64 

„ Ha megállapodtunk, hogy te behajtasz az én adósomtól Karthagóban egy tartozást és én a tiédtől Rómában 
teszem ugyanezt, vagy te emelsz egy építményt az én telkemen és én ugyanezt teszem a tiéden, és én már 
behajtottam a követelést vagy megépítettem az épületet, de te továbbra is tétlen maradsz, akkor úgy tűnhet, 
hogy egyfajta megbízási szerződés jött létre kettőnk között.” 
Biztosabb azonban a behajtandó tartozás ill. a megépítendő ház vonatkozásában praescriptis 
verbis actiót kérni, mely ezáltal a megbízási szerződés mintájára jön létre.65 

A névtelen reálszerződésekként számon tartott kategória -sok más tényálás mellett- egy 
egységes, viszonylag zárt alkalmazási kört jelent a praescriptis verbis actio számára. Ennek a 
szerződési csoportnak a vizsgálatára azonban részletesebben is ki kell térnünk. Különösen 
azért, mert a kiindulópontként rögzített in factum actiók és a contractus innominatinak nevezett 
kategória között szoros kapcsolatot fedezhetünk fel, bár az összefügésre vonatkozó nézetek 
korántsem általánosak.  
 
7.2. Az innominát contactusok és az in factum actio kapcsolata 
 

A névtelen szerződéseknél magával a megnevezéssel elfogadjuk a bennük foglalt 
megegyezés teljes egészében történő kikényszeríthetőségét azzal a feltétellel, hogy a felek 
egyike már teljesített. Azaz, ezen szerződések esetében nem egy puszta megállapodásról van 
szó, hanem egy olyan megállapodásról, mely reálszerződésekre utaló jelleget hordoz.  

Mindez azonban mindaddig, amíg egyik fél sem teljesítette a szerződésben vállalt 
kötelezettségét, legfeljebb nudum pactumnak minősül, s így nem is kikényszeríthető.  

Amennyiben az egyik fél szolgáltatásával szembeni teljesítés elmaradt, a klasszikus jogban 
három lehetőséget találunk. 66 

Kérhető volt condictio, mely a szerződésnek a másik fél teljesítése útján történő felbontására 
irányul. Lehetőség van a létrejött szerződés alapján egy többnyire bonae fidei jellegű actio 
megindítására, mely elsősorban szankcionálásra irányulna.  

Mindemellett lehetséges egy in factum jellegű actiót kérni, elsősorban praescriptis verbist. 
WINDSCHEID azonban felhívja a figyelmet, hogy Papinianus korában a praescriptis verbis actio 
még új és meglehetősen fejletlen kereset volt.  

GUARINO álláspontja szerint az esetek többségében ezen tényállások peresítésére a 
jogtudósok analóg actiókat javasoltak és nem más jogsegélyeket. Mivel a praetorok már nem 
akartak új edictumot alkotni, ezért jelenik meg a decretalis actiones in factum ill. utiles csoportja. 
Ezzel magyarázható, hogy a praescriptis verbis actio végleges formában való kialakulásáig milyen 
jogsegélyek álltak rendelkezésre.67 
Az in factum actio fentiekben tárgyalt fogalma rokonságot mutat az innomminát szerződések 
fogalmával. Ennek magyarázatát KASER abban látja – s ezt a magyar kutatók közül DIÓSDI 
GYÖRGY is osztja68 - , hogy az in factum actióval peresíthető eseteket a posztklasszikus kortól 
                                                 
64  „…nam si pacti sumus, ut tu a meo debitore carthagine exigas, ego a tuo romae, vel ut tu in meo, ego in tuo solo 
aedificem, et ego aedificavi et tu cessas, in priorem speciem mandatum quodammodo intervenisse videtur…” 
65 ,,…sed tutius erit et in insulis fabricandis et in debitoribus exigendis praescriptis verbis dari actionem, quae actio 
similis erit mandati actioni….” 
 
66 A praetor eredetileg csak actio dolit adott meg a nem teljesítő féllel szemben. 
67 GUARINO, ANTONIO: Diritto privato romano, Napoli 200112 

68 DIÓSDI GYÖRGY: Atipikus szerződések a bírósági gyakorlatban – egy felmérés tapasztalatai-. in: Jogtudományi Közlöny, 
Budapest 1971. 89. o. 
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kezdődően szisztematikusan gyűjteni kezdték. Az ennek eredményeként előálló csoportot 
contractus innominati néven a reálkontraktusok sémájába illesztették be.  

Így tehát a kötelező jelleg önmagában a megállapodásoknál nem jelent automatikusan 
érdekérvényesítési lehetőséget, csak egy valós, tényszerű reálaktussal megerősítve. 
Mindaddig ugyanis a kereset teljes egészében nem nyerte el kötelező erejét, s így akár a 
megállapodástól való elállásra is lehetőség van. Tulajdonképpen ezt a jelleget fejezi ki a 
praescriptis verbis actio alkalmazhatósága.69 Ezen jellemzőnél fogva kapcsolják a névtelen 
szerződéseket a reálszerződésekhez. 
 
8. A praescriptis verbis actio alkalmazása egyedi esetekben 
 
8.1. Naturalis obligatio és a praescriptis verbis actio 
 

Gyakran szembesülünk azzal a problémával, hogy a naturalis obligatio és az in factum actiók 
alkalmazási köre érintkezik. Mindez azért tűnhet problematikusnak, mert a naturalis obligatiók 
legfontosabb, általánosan elismert jellegzetessége is éppen az, hogy ezek 
kikényszeríthetetlenek, a praetor vonatkozásukban nem ad actiót.  

Sőt olyan esetekkel is találkozunk, ahol a praetor még az actiót is megadja egy elvileg a 
naturalis obligatio hatálya alá tartozó kötelem vonatkozásában (a filius familias által felvett 
pénzkölcsön esetében), igaz ezzel egyidejűleg a másik fél számára exceptiót is biztosít (a SC 
Macedonianum alapján). A fentiekhez azonban hozzátartozik, hogy az ilyen jellegű 
tényállásoknál a praetor hivatalból jár el, az exceptio megadása nem tartozik mérlegelési 
jogkörébe. 

Az egyik fentebb már ismertetett esetben (D. 19, 5, 24) is látszólag egy naturalis obligatiós 
tényállás alakul ki, mivel a kamatkövetelés stipulatiós rögzítést nem nyert.70 A jogtudós 
responsuma szerint azonban a megállapodásban foglalt tényállás praescriptis verbis actio útján 
peresíthető. Úgy tűnik tehát, hogy bizonyos esetekben ez a kereset kibúvót is jelenthetne a 
civiljogilag érvényesíthetetlen, pactumok peresíthetetlensége alól.  

Valószínűleg azonban itt nem a kamatkikötés jellege az irányadó, hanem sokkal inkább az, 
hogy számos egyéb szerződési ill. szerződésen kívüli, quasi-contractuális tényállással érintkezik.  
Talán ez utóbbi jelenthet kiindulópontot, ha arra keressük a választ, hogy praescriptis verbis actio 
útján lehet-e pactumot peresíteni. Ebből az esetből ugyanis kitűnik, hogy a megállapodás maga 
rendkívül bonyolult kikötések összessége.  

A praetor pedig joggal juthat arra a megállapításra, hogy a perindítási igény magalapozott; 
hiszen ha az adós a jog általános szabályaitól eltérően, azok ellenére, tett szert jövedelemre, 
akkor vele szemben fel lehet és kell lépni. Mindezt azonban oly módon, hogy a felperes 
egyébként jogos igényei ne sérüljenek.  

Említést érdemel az eredeti szövegben szereplő tutius esse kifejezés71. A jogtudós, amikor 
ezt a keresetet javasolja, arra hivatkozik, hogy az biztosabb, biztonságosabb. 

                                                 
69  KASER, MAX: Das Römische Privatrecht I,  Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht,  München 
19712 583. o. 
70 Titius Sempronio triginta dedit pactique sunt, ut ex reditu eius pecuniae tributum, quod titius pendere deberet, 
Sempronius praestaret computatis usuris semissibus, quantoque minus tributorum nomine praestitum foret, quam 
earum usurarum quantitas esset, ut id Titio restitueret, quod amplius praestitum esset, id ex sorte decederet, aut, si 
et sortem et usuras summa tributorum excessisset, id quod amplius esset titius sempronio praestaret: neque de ea re 
ulla stipulatio interposita est.  
71 ... quare tutius esse praescriptis verbis in factum actionem dari, praesertim cum illud quoque convenisset, ut quod 
amplius praestitum esset, quam ex usuris redigeretur, sorti decederet: quod ipsum ius et causam pecuniae creditae 
excedat 
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Ebből egyben az is következik, hogy a kereset az egyéni igényekhez igazítható, s ezáltal 
lehetőséget ad arra, hogy a felek között létrejött megállapodáshoz teljes mértékben igazodó 
formula kerüljön kiadásra, a bíró a kérdéses összeg ügyében ítéljen, nem veszélyeztetve a 
hitelező egyéb igényeit, különösen a tőke és a kamattartozás vonatkozásában.  

Így ad olyan actiót, mely ezt a speciális helyzetet szem előtt tartja, és amelynek 
következményeként nem érheti negatív hatás a felperest. Ebből következik, hogy az 
ismertetett esetben sem az a hangsúlyos, hogy a stipulatióba nem foglalt kamatkövetelésnél 
fogva a peresítési igény elutasítása is szóba jöhetne (a pactumok peresíthetetlenségére 
hivatkozva), hanem az hogy a jogi alapelvek érvényesítése megkívánja az ügy bíró előtti 
tisztázását.  

Hasonló következtetésre juthatunk egy Ulpianustól származó fragmentum elemzése 
folytán:72 

 „Solent, qui noverunt servos fugitivos alicubi celari, indicare eos dominis ubi celentur: quae res non facit eos 
fures. solent etiam mercedem huius rei accipere et sic indicare, nec videtur illicitum esse hoc quod datur. quare 
qui accepit, quia ob causam accepit nec improbam causam, non timet condictionem. quod si solutum quidem 
nihil est, sed pactio intercessit ob indicium, hoc est ut, si indicasset adprehensusque esset fugitivus, certum 
aliquid daretur, videamus, an possit agere. et quidem conventio ista non est nuda, ut quis dicat ex pacto 
actionem non oriri, sed habet in se negotium aliquod: ergo civilis actio oriri potest, id est praescriptis verbis. nisi 
si quis et in hac specie de dolo actionem competere dicat, ubi dolus aliquis arguatur.” 

Ulpianus itt egy, az ókori Rómában egyáltalán nem ritka jelenségre hívja fel a figyelmet. 
Gyakori volt, hogy ha valaki információval rendelkezett egy szökött rabszolga tartózkodási 
helyéről, akkor az értesítette a rabszolga tulajdonosát. Az a tény, hogy tudott a rabszolga 
búvóhelyéről, még nem tette bűntárssá az informátort a lopásban. 73 

Nem volt ritka az sem, hogy ilyen esetben a rabszolga tulajdonosa jutalmat ajánlott fel a 
tájékoztatásért cserébe.  Semmi tilos vagy jogellenes nincs egy ilyen jutalom megadásában, a 
jutalom megszerzőjének nem kellett attól tartania, hogy esetleg ezt a pénzösszeget vissza 
kellene fizetnie, a fizetésnek ugyanis volt causája, és az nem volt jogellenes.  

Ha azonban tényleges fizetésre nem került sor, csak egy megállapodást kötöttek egy 
meghatározott összeg megfizetéséről és a rabszolgát a megadott információ alapján ismét 
elfogták, a nyomra vezető jogosult volt actiót kérni, a fizetést követelni.  

Nyilvánvaló ugyanis, hogy valamiféle kötelező erővel bíró megállapodás jött létre a felek 
között, és nem csak egy puszta pactum jött létre, a nem peresíthetők csoportjából. Az is 
egyértelmű azonban, hogy az igény civiljogi alapon nem peresíthető. A jogtudós ezért javasolja 
a praescriptis verbis actiót.  

Ahogy ez az eset is bizonyítja, a praescriptis verbis actio alkalmazási köre kiterjed a praetor 
által méltányolhatónak ítélt tényállások peresítésére, amennyiben más jogsegély nem állt 
rendelkezésre és a kereseti igény más jogi normába nem ütközött.  

 
8.2. A praescriptis verbis actio alkalmazása valódi szerződési tényállásnál 
 

Számos olyan esettel is találkozunk, amikor valódi szerződési tényállásnál is ilyen keresetet 
ad a praetor. Azaz akár tipikus konszenzuál-szerződésekből (locatio conductio, emptio venditio), akár 
egyes reálszerződésekből eredő jogviták esetén is előfordulhat, hogy a praetor az eset atipikus 

                                                 
72 D. 19, 5, 15 
73 Úgy tartották ugyanis a rómaiak, hogy ha egy rabszolga elszökik, akkor az meglopja a gazdáját. 
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volta miatt nem a szerződés saját, civiljog szerinti keresetéhez fordul, hanem praescriptis verbis 
actiót ad. 

Ezzel kapcsolatban térjünk ki egy olyan helyzetre, amikor a pactum de retrovendendóhoz 
kapcsolódóan, a visszaeladási jog érvényesítésekor ad a praetor ilyen keresetet. A visszaeladási 
megállapodás lehetővé teszi az eladónak, hogy fenntartsa magának a lehetőséget, hogy 
meghatározott időn belül a dolgot visszavásárolja vagy ugyanazért az árért vagy egy előre 
meghatározott, vagy később meghatározásra kerülő összegért.  

Ez a megállapodás fordítva a vevő érdekét szolgálja. A pactum de retroemendo lehetővé teszi, 
hogy a vevő követelje az eladótól az áru meghatározott időn belüli visszavételét és a 
meghatározott vételár megfizetését.  

Azaz az eladónak vissza kell térítenie az általa megszerzett vételárat, és meg kell fizetnie a 
vevő kiadásainak és az állagmegőrzés céljából tett beruházásainak értékét.  

A vevőnek kötelessége visszaadnia dolgot annak tartozékaival ill. az esteleges károk 
megtérítésével.  

Amennyiben az eladó a meghatározott határidőn belül nem vette vissza a dolgot, a vevő 
megterhelheti, átruházhatja a dolgot, s az esteleges károkért ill. kamatokért sem tartozik a 
továbbiakban felelősséggel.  

Az eladó a fenti jogügyleteket nem akadályozhatja meg, mivel az eredeti megállapodás 
csak meghatározott személyekre vonatkozott. Az elidegenítő azonban ilyen esetekben az actio 
venditi mellett számolhat praescriptis verbis actióval is, így szerezve érvényt a megállapodásnak.  

Azt a megállapítást, hogy a praescriptis verbis actio konkrét, nevesített szerződési tényállások 
esetében is megadható Ulpianus támasztja alá, aki a jogvesztő záradékkal ellátott adásvételi 
szerződések vonatkozásában mondja ki a praescriptis verbis actio alkalmazhatóságát. (D. 19, 3, 1 
pr) 

Érdekes kérdést jelenthet, hogy egy ilyen esetben miért volt szükség a formulában 
praescriptio felvételére. Itt érdemes egy BESSENYŐ ANDRÁS által kidolgozott hipotetikus 
formulaszövegre kitérni. A szerző a különböző forrásrészletek, elsősorban a szinallagmatikus 
kötelmekből eredő igények peresítésére szolgáló formulák vizsgálatával készített egy actio 
praescriptis verbist:74 
 
„Praescriptio: EA RES AGATUR DE PACTO 
Bírónevezés: LUCIUS TITIUS IUDEX ESTO. 
Intentio: QUIDQUID PARET NUMERIUM NEGIDIO AULO AGERIO DARE FACERE 
OPORTERE EX FIDE BONA. 
Condemnatio cum taxatione: EIUS IUDEX, DUMTAXAT HS M NUMERIUM NEGIDIUM 
AULO AGERIO CONDEMNA, SI NON PARET ABSOLVE.” 
 

Mindebből arra a következetésre juthatunk, hogy a praescriptis verbis actio esetében a 
praescriptio kizárólag arra volt hivatott utalni, hogy a felek között pactum, és nem contractus 
formájában jött létre megállapodás. Ugyanilyen következtetés vonható le, ha a pactum 
displicentiae-re vonatkozó szabályozást tekintjük. Praescriptis verbis actiót adtak meg a praetorok 
akkor is, ha az adásvételt próbára vételként kötötték. 

ZIMMERMANN75  ezzel kapcsolatban arra hívja tehát fel a figyelmet, hogy amennyiben a 
szerződés még nem teljesült, ill. egyik fél sem teljesített, addig a megállapodás nem minősül 
többnek pactumnál, ami azt is jelenti, hogy a peresítése praescriptis verbis actióval lehetséges. 

                                                 
74 Bessenyő András: op,. cit. 119. o. 
75 „ the same considerations must have prevailed if the parties had entered into a sale on approval” 
ZIMMERMANN, REINHARD: id. m.. 740. o. 
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Ha a fent említett, látszólag kontraktuális tényállásokat jobban szemügyre vesszük, akkor 
itt is azt láthatjuk, hogy a háttérben a pactumok tárgyköréhez tartozó probléma húzódik meg. 
Hiszen mind a fent említett pactum de retrovendendo, mind pedig a második példában hivatkozott 
jogvesztő záradék, a lex commissoria, az adásvételt, mint civiljogilag elismert contractust kiegészítő 
mellékegyezmény jelentkezik, ami az ún. pacta adiecta kategóriájába tartozik. 

 S ez egyben azt is jelenti, hogy a praescriptis verbis actiót, mint a pactumok 
peresíthetőségének egyik eszközét kell értelmeznünk, mely a peresíthetetlen pactumok 
esetében valószínűleg kizárólagosan, míg a peresíthető pactumok esetében – ahova a fent 
említett pacta adiecta csoporthoz tartozó egyezmények is besorolhatók- más jogsegélyekkel 
együtt biztosította a puszta megállapodásokban foglaltak érvényre juttatását. 

Ez az értelmezés azért is szerencsés, mert alkalmazásával összhangba tudjuk hozni a 
praescriptis verbis actio alkalmazási körét és a praescriptio formulában elfoglalt helyét. A praescriptio 
ugyanis a klasszikus formulában a perbeli igény érvényesítésével kapcsolatos valamilyen 
releváns körülményt ismertet.  

Erre utalhat a Basilica szövegében megjelenő περι τώυ προγεγραµµευωυ συµφωυωυ αγωγη 
actio praescriptorum pactorum kifejezés. S noha nem hasonlíthatjuk a bizánci eljárás rendjét a 
klasszikus formuláris eljáráshoz, mégis elfogadható ez az érv is.  

A klasszikus formulában ugyanis az eset konkrét ismertetésére nem volt szükség, azt a 
felek a magistratus előtt maguk is előadhatták. A bíró számára elegendő volt annak a ténynek 
az ismerete, hogy a felek között folyó jogvita pactumból eredeztethető. 

Ennek a megállapításnak a segítségével alátámasztható, hogy a praescriptis verbis actio 
alapvetően a contractusok szűken vett körén kívül eső megállapodások peresítésére szolgált. 

Azaz, ha a fentiek alapján elfogadjuk, hogy a praescriptio ezen keresetek esetében csak a 
megállapodás jellegére utal, akkor olyan magyarázatot szolgáltatunk, mely mind az anyagi jog, 
mind az eljárásjog szempontjából egységes egészet alkot. 
 
9. Végkövetkeztetés: a pactumok és a praescriptis verbis actio 
 

Milyen konkrét következtetésre juthatunk mindezek alapján a praescriptis verbis actio 
alkalmazási körével kapcsolatban?  

Ha rendszert, logikát keresünk akkor Iulianus meglehetősen találó kijelentését vehetjük 
alapul: „In quam necesse est confugere, quoties contractus existunt, quorum appellationes nullae iure civili 
proditae sunt” (vagyis: minden olyan esetben, mikor olyan jogi helyzet, szerződés áll elő, 
melynek pontos megnevezése a civiljog szerint nincs.) 76 

A források értékelése után megállapíthatjuk, hogy az alapot minden egyes elemzett esetben 
a szándék, a rossz- ill. jóhiszeműség és a szerződő felek különös, egyedi érdekeinek ütköztetése 
adja.  

Ebből eredeztethető az a fajta atipikus jelleg, amelyet alapul véve lehetőség nyílik az 
említett konfliktusok hatékony és rugalmas rendezésére. 

A fentiekben bemutatott, sokféle élethelyzetre, a legkülönbözőbb tényállásokra kiterjedő 
példák elemzése alapján közös vonásként látszik kirajzolódni, hogy a praescriptis verbis actio 
elsősorban a római jog által contractusként el nem ismert megállapodások érvényesítésére 
szolgált. Az innominát contractusokat, mint egyedi jogfejlődési jelenséget nem tekintve, arra a 
megállapításra juthatunk, hogy a felsorolt esetek mindegyikében, szinte kivétel nélkül a 
pactumok peresíthetőségének lehetőségét hordozza az actio. Ez a kijelentés első látásra 
abszurdnak tűnhet, hiszen a pactumokat éppen az jellemezte és különböztette meg a római jog 
teljes történetében a contractusoktól, hogy azok magukban peresíthetetlenek.  

                                                 
76 D. 19, 5, 3 
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Az az elképzelés, hogy a pactum kötelmet ill. kereseti igényt keletkeztethet azokra az 
esetekre vezethető vissza, melyekben az alperes, a kötelezett, ahelyett, hogy ténylegesen, 
azonnal adott volna valamit, arra tett ígéretet, hogy egy meghatározott határidőig valamit 
teljesít vagy átad a másik félnek; ill azokban az esetekben amikor büntetés, kötbér megfizetését 
ígérte, ha a megállapodásban foglaltakat nem teljesítené. 77 

Ilyen esetekben, amikor az ígéret tulajdonképpen szükségszerűen következett a 
megállapodásból, könnyen úgy tűnhetett, hogy az ígéret teljesítésének kötelezettsége valójában 
a pactumból ered, így az következésképpen kötelmet keletkeztet. A következő lépést az 
jelentette, hogy actiót biztosítottak stipulatio hiányában is annak a félnek, aki azáltal szenvedett 
kárt, hogy másik fél nem teljesítette a pactumban vállalt kötelezettségét. 78 

Tulajdonképpen a fenti példák mindegyike ezt a tételt erősíti. Hiszen a pactumban 
kikötött kamatköveteléstől kezdve a kontraktuálisnak semmiképpen nem nevezhető névtelen 
ill. neves-névtelen szerződéseken át egészen a konszenzuál-szerződésekhez kapcsolódó 
mellékegyezményekig terjedően alkalmazható a praescriptis verbis actio a megegyezések 
kikényszerítésére. Így tehát a kereset a római szerződési rendszer belső logikájába nem 
illeszthető, a mindennapi életben mégis nagy számban előforduló megállapodások 
méltányolásának eredménye.  

Az áttekintés után fenntartható-e vajon az a nézet, hogy a praescriptis verbis actio az atipikus 
szerződések római jogi előzményeként értékelhető? Úgy gondolom, hogy igen.  

A vezérfonal ugyanis az adott szó ereje, jelentősége, az ahhoz való ragaszkodás, és az 
ennek következményeként előálló igények processzuális szinten történő érvényesíthetősége, 
melyet elsősorban a praescriptis verbis actio biztosított a római jogban. Így nyílt lehetőség a 
megállapodás teljesítésére, és egyben bizonyította, hogy a kereskedelmi megállapodásoknak 
minden körülmények között eljárási garanciája, védelme van. A modern jogban az atipikus 
szerződések jelentősége ugyanebben áll. 

A hatályos mai jogban sem az az atipikus szerződések célja, hogy valamiféle kiskaput 
biztosítsanak egyébként el nem fogadható tartalmú megállapodásokra, hanem, hogy a hatályos 
polgári jogból le nem vezethető, a gazdasági élet zavartalansága szempontjából mégis 
szükséges jogviszonyok hatékony rendezését biztosítsák. Éppen ezért ha folytonosság nem is, 
de bizonyos logikai egyezés kimutatható a római jogi jogsegély célkitűzéseivel: az átlagostól 
eltérő, atipikus viszonyok rendezése a jogrendszer általános elvei alapján, a tételes jog 
szabályaiból kialakult kötelmi szemlélet megbontása nélkül. 
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77 C. 2, 3, 14 
Si pacto, quo poenam adversarium tuum promisisse proponis, si placito non stetisset, stipulatio subiecta est, ex 
stipulatu agens vel id quod in conventionem devenerat, ut fiat, consequeris vel poenam stipulatione comprehensam 
more iudiciorum exiges. nam bona adversarii tui in te transferri citra sollemnem ordinem frustra deprecaris.  
 
78 Erről rendelkezik Alexander Severus császár egyik rescriptuma is, melyben egy olyan anya ügyével kapcsolatban 
mond ítéletet, ki megállapodást kötött az ellenérdekű féllel, miszerint lemond a végrendelet megtámadásáról, 
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stipulatio keresetével pereljék a másik, nemteljesítő felet,amennyiben az bírság megfizetésére kötelezte magát 
nemteljesítés esetén. Ha ilyen ígéretre nem került sor, utilis actio kérése akkor is indokolt, lehetséges. C. 2, 4, 6 pr. 
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Kötetünk szerzői, a díjazott győri joghallgatók 
 
Gaál Ildikó 

 

1985. augusztus 24. napján született Dunaszerdahelyen, 2003-ban érettségizett 
a Révai Miklós Gimnáziumban. A gimnáziumi évek alatt angol középfokú "C"
típusú nyelvvizsgát szerezett, valamint számítástechnikából alapfokú OKJ, ill.
ECDL vizsgát tett. 2003-ban felvételt nyert a Széchenyi István Egyetem 
jogász szakára. 2004 őszétől a büntetőjogi TDK rendezvények rendszeres
látogatója, majd 2006 őszétől titkára. 2005 őszétől a Batthyány Lajos jogász 
szakkollégium tagja. A szakkollégium keretein belül részt vett a 2005-ben, ill. 
2006-ban rendezett Nyári Egyetem megszervezésében. A 2006/2007.
tanévben a Bűnügyi Tudományok Tanszéken demonstrátori pozíciót tölt be.
A házi TMDK büntetőjogi szekciójában 2006-ban második, 2007-ben első 
helyezést ért el, a 2005-ben megrendezett XXVII. OTDK büntetés-
végrehajtás tagozatában opponens volt. A 2007-ben megrendezett XXVIII. 
OTDK büntetőjog tagozatában második helyezést ért el. 2006/2007.
tanévben kulturális ösztöndíjban részesült. 

 
Győri Levente 

 

1983. augusztus 12-én született, Budapesten él. Angolul és németül beszél. 
Érdeklődési területe az alkotmányjog valamint a polgári jog. A Batthyány 
Lajos Szakkollégium tagja, egyetemi tudományos diákköri konferenciák 
versenyzője, az XVIII. OTDK-n dolgozatával az Alkotmánybíróság 
különdíját nyerte el. 

Horváth András 

 

Győrben, a Révai Miklós Gimnáziumban érettségizett 2001-ben. Hivatalosan 
az ELTE ÁJK kihelyezett tagozatának utolsó évfolyamához tartozik. Volt
demonstrátor az Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszéken illetve a
Nemzetközi Magánjogi és Európai Jogi Tanszéken. Utóbbi keretében szívügye
a Győri Európai Jogi Hírlevél. Második generációs tagja a Batthyány Lajos
Jogász Szakkollégiumnak. 2004-ben bekerült a parlamenti ösztöndíjasok közé, 
így fél évig a Külügyi Bizottság titkárságánál dolgozott. 2005-ben a XXVII. 
Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekci-
óján harmadik helyezést értem el az Esetjogi elemzések tagozatban és külön-
díjat kapott a Büntetőjog II. (Különös Rész) tagozatban. Kötelező szakmai
gyakorlatát a Gazdasági Versenyhivatal Nemzetközi Irodáján töltötte. Egy fél
évig Copernicus-ösztöndíjjal a hamburgi egyetemen tanult; kint tartózkodása
alatt dolgozott a Graf von Westphalen Bappert & Modest hamburgi ügyvédi
irodánál. Publikációi jelentek meg a Fundamentumban illetve az Europäisches 
Wirtschafts- und Steuerrecht című folyóiratban. Angol és Német nyelvből 
felsőfokú, C-típusú nyelvvizsgával rendelkezik, illetve a TOEFL iBT
nemzetközi angol vizsgán 113 pontot ért el a 120-ból. Végül a legutóbbi 
XXVIII. OTDK-n szerzett egy második helyezést a Polgári jog II. tagozatban,
illetve egy különdíjat az Európai jogi tagozatban. Szakmai érdeklődési körébe a
versenyjog és a verseny-felügyeleti eljárás tartozik, különösen azok Európai 
közösségi változata. Szereti a focit, a klasszikus szépirodalmat, a gitárzenét és
az amerikai tévésorozatokat. 
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Horváth Zsolt 

 

1984-ben született Sopronban, születése óta Fertőhomokon él, mely
Soprontól 18 km-re fekszik a Fertő parton. 1995-től a soproni Szent Orsolya 
Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium nyolcosztályos
gimnáziumában tanult, 2003-ban érettségiztett. A gimnáziumi évek alatt 
meghatározó szerepe volt mindennapjaiban a sportnak, ugyanis 6 évig
versenyszerűen kosárlabdázott. A 2003-2004-es tanévtől a Széchenyi István 
Egyetem jogász szakos hallgatója, ugyanezen évtől kezdve a Szent László
Katolikus Szakkollégium tagja, lakója. Már az első egyetemi szemesztertől 
kezdve részt vesz a Diskurzus c. egyetemi szakkollégiumi lap szerkesztésében.
A 2006-2007-es tanév őszi szemeszterében szerezett indulási jogot az OTDK-
ra a házi versenyen elért 1. hellyel. Dolgozatában a rendőrségi kamerás
térfigyelés alkotmányos problémáit vizsgálta. A 2007. április 24-26-án 
Balatonfüreden megrendezett állam- és jogtudományi OTDK-n 
"Alkotmányjog II." szekcióban 2. helyezést ért el.  

  
Kőhidi Ákos 

 

„Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo” 
 

1983. október 25. napján született Győrben. 2002-ben kitűnő minősítéssel 
érettségizett a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban, ebben az évben felvették a 
Széchenyi István Egyetemre, jogász szakra. Szigorlatait, államvizsgáit jeles 
érdemjeggyel abszolválta. Német középfokú „C” típusú nyelvvizsgával 
rendelkezik, továbbá latin nyelvből jeles érettségit tett, jelenleg angol jogi 
szaknyelvet tanul. Egyetemi tanulmányai alatt a Győr Tehetséges Ifjúságért 
Alapítvány díjazottja volt, Köztársasági Ösztöndíjban, Kulturális 
Ösztöndíjban részesült. „Summa cum laude” minősítéssel diplomázott, 
valamint elnyerte az egyetem Pro Auditoribus díját. Magánjogi témában írt 
dolgozatokkal helyi TDK-n I. és II. helyezéseket, OTDK-n különdíjat kapott. 
Ezeken kívül több TDK-n vett részt - demonstrátori pozíciójából adódóan - 
opponensként, szervezőként, titkárként. A Regionális Fogyasztóvédelmi 
Kutatási - és Módszertani Központ alapító tagja. Aktívan részt vett a hallgatói 
életben is, a kari Hallgatói Önkormányzat jogelődjének vezetőjeként 
gólyatáborokat, egyetemi rendezvényeket szervezett. A Széchenyi István 
Egyetem Multidiszciplinális Doktori Iskolájában ösztöndíjas Ph.D hallgató.  
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Mészáros Gábor 

 

1985-ben született Balassagyarmaton, 2003-ban sikeres érettségi vizsgát tett a 
balassagyarmati Balassi Bálint Gimnáziumban. Ugyanebben az évben nyert 
felvételt a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Intézetébe, 
ahol jelenleg végzős hallgató. Életében mindig is meghatározó jelentőséggel 
bírt a sport és még az egyetem alatt is versenyszerűen sportolt. 2004 
szeptemberétől a Batthyány Lajos Jogász Szakkollégium belsős tagja, ahol 
számos rendezvény szervezésében vett részt. 2004 márciusától hallgatói 
képviselő, majd 2006 szeptemberétől 2007 decemberéig a Hallgatói 
Önkormányzat jogász kari elnöke. Az alkotmányjoggal 2005-től kezdett 
foglakozni és ettől az évtől egészen 2007 májusáig az Alkotmányjogi és 
Politikatudományi Tanszék demonstrátoraként tevékenykedett, melynek 
keretében szerepet vállalt az alkotmányjogi tudományos diákkör 
szervezésében is. Az OTDK-ra való indulási jogot 2005 őszén szerezte meg 
„A Kormány és az Országgyűlés közötti bizalmi viszony- különös tekintettel a 
konstruktív bizalmatlansági indítványra” című dolgozatával. A 2007. április  
24-26-án Balatonfüreden megrendezett állam- és jogtudományi OTDK-n 
ezzel a dolgozatával II. helyezést ért el. 

 
Legáth Krisztina 

 

1983. július 31.-én született Szombathelyen, jelenleg is itt él. Érettségijét a
Szent - Györgyi Albert Gimnáziumban szerezte, ahol dráma-pedagógia 
(színjátszás) fakultációs osztályba járt. Angolból középfokú C típusú 
nyelvvizsgát tett. Jelenleg a Széchenyi István Egyetem jogász szakos hallgatója.
Középiskolás, és egyetemi évei nyarait gyakran töltötte a fertődi Esterházy
Kastélyban, ahol idegenvezetőként dolgozott. Érdeklődési köre kezdetben az 
utazás és a művészetek felé irányult, majd a jogi pályára tért. Különösen a
közjogot kedveli, ezen belül is az alkotmányjog (adatvédelem, menedékjog),
közigazgatási jog és az adójog területeit.  

 
Mike Gyula 

 

1984. április 28-án született Móron. Általános iskolai tanulmányait helyben, a 
Radnóti Miklós Általános Iskolában végezte, ezt követően a székesfehérvári
Teleki Blanka Gimnázium humán tagozatos osztályában folytatta tanulmányait,
ahol 2002-ben sikeres érettségi vizsgát tett. Már a gimnáziumi években is 
érdekelte a közélet, ezért jogi és politológiai szakokra adta be jelentkezését.
2002 és 2007 között a győri Széchenyi István Egyetem jogász szakos hallgatója
volt. 2004-ben felvételt nyert a Batthyány Lajos Jogász Szakkollégiumba,
melynek tagjaként sok új ismeretre és tapasztalatra tett szert. Egyetemi évei
alatt érdeklődése a közjog, ezen belül is elsősorban az alkotmányjog felé
fordult. Évfolyamdolgozatait és szakdolgozatát is e tárgyból írta, azonban
nyitott és érdeklődő más jogágak, jogterületek irányába is. 2006 nyarán 
lehetősége nyílt szakmai gyakorlatát az Alkotmánybíróságon eltölteni, mely idő
alatt képet kaphatott a magyar jogrendszer állapotáról, valamint gyakorlati 
oldaláról. 2005-ben a helyi Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 
Alkotmány- és Közigazgatási Jogi Szekciójában II. helyezést ért el, mely 
feljogosította a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való
részvételre. Dolgozatában a hátrányos megkülönböz-tetés problematikájáról, 
ezen belül a nemek közötti diszkriminációról írt, mellyel az Alkotmányjog I. 
tagozatban III. helyezést ért el.  
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Nagy Klára 

 

Általános iskolai tanulmányait 1992-től 2000-ig Enesén végezte kitűnő 
eredménnyel, 2000-ben sikeres felvételi vizsgát tett a Révai Miklós Gimnázium
humán tagozatára. 2004-ben itt érettségizett kitűnő eredménnyel.
Jelenleg a győri Széchenyi István Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának 
jogász szakos hallgató. Leginkább közjogi érdeklődése mellett, megmaradt a 
nyelvek iránti érdeklődése. Több német tárgyú versenyen is részt vett: 1997-
ben a Balassi Bálint megyei német nyelvi versenyen hetedik helyezést, 1998-
ban kilencedik, 1999-ben tizenkettedik helyezést ért el. 2000-ben "KREATIV
7" BT országos levelező német nyelvi versenyén első helyezést ért el. 2002-ben 
"Adalékok Enese történetéhez" című pályázata a Kisfaludy Napokon ezüst 
kategóriás lett, majd az országos értékelésen is díjazásban részesült.
2002-ben Országos Képzési Jegyzékben meghatározott (OKJ) számítógép-
kezelő-használó alapfokú bizonyítványt szerezett. Ugyanebben az évben
megszerezte az Európai Számítógép használói Jogosítványt (European
Computer Driving Licence (ECDL)). 2005-ben sikeres német, ebben az évben 
pedig angol felsőfokú C típusú nyelvvizsgát tett. Több német és angol jogi
szaknyelvi kurzuson is részt vett, egyetemi évei alatt tanulta az olasz nyelvet.
II. évfolyamosként részt vett a helyi TDK-n "Menekültként a XX. századi 
Magyarországon" című dolgozatával. A következő TDK-n "Adatvédelem a 
biometrikus adatok tükrében - különös tekintettel a biometrikus útlevélre" 
című dolgozattal III. helyezést ért el. Az OTDK-n ugyanezzel a dolgozattal III. 
díjat kapott. 

 
Takács Zoltán 

  

1984. szeptember 28. napján született Győrött, 2003-ban érettségizett a Révai 
Miklós Gimnáziumban. A gimnáziumi évek alatt német középfokú "C" típusú
nyelvvizsgát szerzett, valamint számítástechnikából középfokú OKJ, ill. ECDL 
vizsgát tett. 2003-ban felvételt nyert a Széchenyi István Egyetem jogász
szakára. 2004 őszétől a büntetőjogi TDK rendezvények rendszeres látogatója,
majd 2006 őszétől titkára. 2005 őszétől a Batthyány Lajos jogász szakkollégium 
tagja, a szakkollégium keretein belül részt vett a 2005-ben, ill. 2006-ban 
rendezett Nyári Egyetem megszervezésében. A 2006/2007. tanévben a
Bűnügyi Tudományok Tanszéken demonstrátori pozíciót töltött be. A házi
TMDK büntetőjogi szekciójában 2006-ban első, 2007-ben második helyezést 
ért el. A 2005-ben megrendezett XXVII. OTDK alkotmányjogi tagozatában
opponens, a 2007-ben megrendezett XXVIII. OTDK büntetőjogi tagozatában
a Legfelsőbb Bíróság különdíját nyerte el. 2005/2006. és a 2006/2007.
tanévben köztársasági ösztöndíjban, valamint 2006/2007. tanévben kulturális
ösztöndíjban részesült.  
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Váradi Ágnes 

 

1986. október 2-án született, Győrben, ahol azóta is él.
Tanulmányait a győri Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központban, majd
a Révai Miklós Gimnáziumban végezte, végig kitűnő eredménnyel.
A gimnáziumi évek alatt a legnagyobb energiát az idegen nyelvek tanulására
fordította. Angol, német, spanyol nyelvből felsőfokú, "C" típusú, orosz 
nyelvből középfokú, "C" típusú nyelvvizsgát, német nyelvből Oeconom
gazdasági szaknyelvi vizsgát tett. Jelenleg orosz nyelvi tanulmányait folytatja, és 
héberül tanul. A 2003/2004-es tanévben az OKTV-n német nyelvből országos 
2. helyezést ért el. Tanulmányi eredményeiért 2004-ben Révai-díjban részesült, 
2005-ben pedig a Révai öregdiákok díjjal jutalmazták és a Győr Tehetséges 
Ifjúságáért Alapítvány díjazottja lett. 2005-ben felvételt nyert a győri Széchenyi 
István Egyetemre, jogász szakra, tanulmányi eredménye alapján a 2006/2007-
es tanévben Köztársasági Ösztöndíjban részesült. Immár 3. féléve a 
Jogtörténeti Tanszék demonstrátora. Kutatási témája az egyes modern polgári
jogi szerződések történeti előzményei. Az atipikus szerződések előzményei a 
római jogban c. OTDK dolgozatáért a Jogtörténet és Római Jog szekcióban
különdíjat kapott. Jelenleg a biztosítási szerződések jogtörténeti hátterével
foglalkozik.  
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