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Előszó

ELŐSZÓ
Ez a tanulmánykötet a 2002-ben indult Studia Iuvenum Iurisperitorum (A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Kara Hallgatóinak Tanulmányai) című
sorozat hatodik kiadványa. A kötet a 2011 tavaszán Pécsett, a PTE Állam- és Jogtudományi Karán szervezett, jubileumi XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián indult, és helyezést nyert dolgozatok alapján készített tanulmányokat tartalmazza. Az OTDK-n a PTE ÁJK 39 pályamunkával, és 36 opponenssel képviseltette
magát. A bemutatott dolgozatok közül hét első helyezést, hat második helyezést,
négy harmadik helyezést ért el, kilenc dolgozat különdíjat kapott, és öt hallgató a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium különdíjában részesült. A zsűri négy
kari hallgatónak opponensi díjat adott.
A periodika már indulásakor célul tűzte ki, hogy publikálási lehetőséget biztosít a
kari tudományos diákkörök hallgatói számára. A törekvések között az is szerepelt,
hogy a konzulensek által kimagasló minőségűnek ítélt szakdolgozatok alapján készített írások is helyet kapjanak e kari kiadványban. A Studia Iuvenum Iurisperitorum
bizonyos szempontból a Studia Iuvenum folytatásának tekinthető, amely 1984 és
1986 között jelentette meg az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon
eredményesen szerepelt értekezések rövidített változatait és a fiatal oktatók tanulmányait. Ez a sorozat a Studia Iuvenum tartalmától részben eltér, mert egyrészt a
PTE Állam- és Jogtudományi Kara valamennyi – nem csak OTDK-n szerepelt –
hallgatójának kíván lehetőséget nyújtani arra, hogy színvonalas tanulmányát e kötetekben közzétehesse, másrészt kizárólag a hallgatók írásainak megjelentetésére szolgál.
A szerkesztők remélik, hogy ez a publikálási lehetőség egyike lesz annak az ösztönző erőnek, amely a hallgatókat a tudományos munkássághoz vezeti.
szerkesztők
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JOG- ÉS ÁLLAMBÖLCSELET

Szentes Barbara

A szubjektum szerepe a bírói döntéshozatalban*
„Áldalak sors, hogy bíróvá nem tevél,
mi könnyű törvényt írni pamlagon.
Könnyű ítélni a felületesnek, és mily nehéz
ki a szívet kutatja, méltányolván minden redőzetét.”
Madách Imre: Az ember tragédiája

I. Bevezetés
Ebben a tanulmányban a bírók szubjektivitásáról lesz szó, pontosabban megjelölve
arról, hogy a bírákat a döntéshozatali eljárás során mennyire befolyásolja saját szubjektumuk, és mennyire érvényesülhet pusztán csak az a logikai mechanizmus, amely
az előadott tényekből, és az egyedi esetre koncentrálódott jogszabályokból képződik. Tehát, hogy mennyire valósul meg, a minél nagyobb objektivitásra való törekvés a bírói eljárásban.
A jogalkalmazó szubjektumának komoly szerepet kell tulajdonítanunk. Szeretném leszögezni azonban, hogy különbséget kell tennünk a jogalkalmazó szubjektumának lényeges és másodlagos vonásai között. Így a szubjektivitás és a szubjektivizmus fogalma között, amelyek nem összekeverendőek. Lényeges vonás lehet a
jogalkalmazó képessége, képzettsége, tapasztalata, másodlagos vonás pedig például
a rokonszenv, ellenszenv és egyéb érzelmi tényezők, motivációk.1
A tanulmányom megírásához segítségül hívom Dr. Fellegi Borbála kutatásait,
ezen kívül különböző tudósok, jogászok, jogelméleti gondolkodók elképzeléseit.
Vázolom álláspontjaikat, magáról a bírói eljárásról, és a szubjektív döntéshozatalról.
Többek között szó lesz Helmut Coing, Gustav Radbruch, Herbert Hart, Jerome
Frank és Oliver Wendel Holmes „alkotásairól”. Végül garanciákat keresek a totális
szubjektivitás kiiktatására, amelyeket nem lehet teljes körűen felsorolni, így az általam fontosabbaknak ítéltekről lesz szó.
A tanulmány zárása egy rövid rész olyan aktualitásokról, amelyek a témához
kapcsolódnak, és a kutatómunka során szereztem róluk tudomást. Gondolok itt más
jogászok, vagy maguknak a bíráknak a véleményére, tapasztalataira, közhangulatra,
arra hogy egy kicsit a másik oldalt nézve (nevezetesen az ítéletben érdekelt feleket, a
peres feleket) milyen összképet kapunk. Úgy érzem a teljességhez ez is hozzátartozik.
*

E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXX. Országos Tudományos Diákköri
Konferencián „Jog- és állambölcselet” szekcióban 1. helyezést ért el. Konzulens: Dr. Antal
Csanád
1
Visegrády Antal: Jog- és állambölcselet. Dialóg Campus Kiadó, Budapest 2003
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II. A bírók válaszolnak2
Dr. Fellegi Borbála kutatása kiválóan illeszkedik ebbe a tanulmányba. Arra voltam
kíváncsi, hogy maguk a bírók mit nyilatkoznak arra nézve, hogy döntésüket mennyire befolyásolja saját személyiségük, szubjektumuk. Így kiválogattam azokat a részeket az előadásból, amit fontosnak tartottam leírni.
Arra a kérdésre, hogy a bírák munkája működhet-e teljes objektivitással, vagy ez
inkább csak egy mítosza a jogalkalmazásnak, az egyik bíró ezt válaszolta:
B1:3 „Ha a kérdés az, hogy egy ítéletben megjelenik-e a bíró, mint szubjektum, akkor azt mondom, hogy feltétlenül. Az igaz, hogy minden bíró csak a törvénynek van
alávetve, elfogulatlan és pártatlan, és ez így helyes. De azt nem lehet kikapcsolni,
hogy a bíró is ember. Ha leültet két bírót két elzárt szobába, és ugyanazt a vádiratot
eléjük teszi, ugyanazzal a történettel, ugyanazokkal a szereplőkkel, le fog folytatni
két bíró két tárgyalást, fog írni két különböző ítéletet, ami a bűncselekmény megnevezésében (ha eltalálják, jól minősítik) és a büntetés kiszabásában lényegében
ugyan az lesz. De semmi másban nem lesz ugyanaz. Tehát a bíró az érzéseit, a személyes emberi meggyőződését nem tudja kirekeszteni, és véleményem szerint nem is
szabad kirekeszteni.”
A következő számomra érdekes kérdés az önismeret jelentőségével foglalkozott,
azzal, hogy szükséges-e a bírók számára egyfajta önismereti képzés. Erre a felvetésre az alábbi válasz érkezett:
B1: „Ez alapvető elvárás lenne. Magunk között, ez [az interjú] úgyis anonym…
Tényleg vannak olyan bírók, akik nagyon elbaltázott magánélettel rendelkeznek.
Minden bíróságon lehetne ilyen típusokat felsorolni. Lelki roncsok, és nyilvánvalóan mindez kölcsönhatásban van a munkájukkal is, és előbb-utóbb kihat rá. Ez elég
rondán hangzik, de tényleg így van, és ráadásul a bíráskodással együtt jár az is,
hogy az ember egy idő után hiú lesz, azt gondolja, hogy ő a legokosabb a világon.
Ez valahol elkerülhetetlen, mert ott a tárgyalóteremben mindenki kussban van.
Egyébként is az ő ügyei a legfontosabbak. […] Tehát van egy ilyen elbizakodottság,
ilyen hiúságra való hajlam. Ez ténylegesen meg is van. A munkával, a munka jellegével, a teherrel együtt jár ez, ilyen ördögi kör, hogy aki bíróként még mondjuk nem
házasodott meg, vagy nincsen tartós kapcsolata, az simán belefeledkezhet annyira a
munkába, hogy aztán ez kihasson oda, hogy nincs is lehetősége rá, hogy normális
párkapcsolatra tegyen szert. Ilyen agglegények és vénkisasszonyok azért előfordulnak. Szerintem, bár nem tudom máshol nagyobb számban-e, de a munkakörből
következőleg ennek jelentős személyiségtorzító hatása tud lenni.”

2

Fellegi Borbála: Megtorlás vs. Jóvátétel: mi a büntető rendszerünk célja az ügyészek és
bírók szemével nézve? Előadás az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológiai Doktori
Iskolájának 2007. évi Konferenciáján. Budapest, 2007. november 16. (A fejezet e része az
előadása alapján készült.)
3
A B. megjelölés alatt a továbbiakban az éppen nyilatkozó bírót értem.
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Azokról a kollégákról, akik nem igazán erre a pályára valók egyes bírók szerint:
B2: „Azt gondolom, hogy nagyon sokféle kolléga van, és egy csomó olyan embert
ismerek itt a bíróságon, akibe én úgy gondolom, hogy nem szorult kellő empátia
ahhoz, hogy ezt csinálja. Itt is különböző emberek dolgoznak. Néhány dolgon pedig
nem hiszem, hogy lehet segíteni. Egy csomó olyan embert ismerek, akiről azt látom,
hogy nem tud az emberekkel megfelelően bánni. Tehát mondjuk kihallgatni egy
tizenegy éves sértettet arról, hogy hogyan erőszakolták meg. Ahhoz nyilván kell
valami érzék vagy valami, nem tudom. Tehát, hogy egy ilyen személlyel megtaláljuk
a hangsúlyt. Mondjuk egy ilyen felnőttet kihallgatni… hát nem tudom, hogy ezt
lehet-e képezni. Lehet, hogy lehet. De valószínűleg ez megint olyan, hogy vagy
megy, vagy nem megy. […]
Vannak olyan kollégák, akik hihetetlenül merevek és elzárkózóak, és folyton
rendbírságolnak, meg rendre utasítanak, meg mit tudom én. És azoknak a döntését
sokkal nehezebben fogadja el mondjuk a sértett, akinek egyébként nincsen szava.
Tehát magyarul le van szarva, jog szerint. Mert ő nem hivatkozhat semmire. Meghallgatta, hogy ezt kapta a vádlott, és haza lehet menni. De azért nyilván nem mindegy. Hiszen ez pont arról szól, hogy nem mindegy. Na mindegy.”
A gondolatok és érzelmek megjelenéséről a döntéshozatal során:
B2: „Természetesen emberből van a bíró is, mindenféle érzelmek megnyilvánulhatnak, gondolhat bármit. A gondolatait azonban mindig félre kell raknia. Nem gondolhat olyat, hogy hű, a hétszázát, ezt aztán, most ami csak belefér, majd jól odakenni neki. Gondolhat persze ilyet, mert hiszen emberből vagyunk, mint mondtam,
de ezt is félre kell tenni. Gyakorlatilag úgy kell ott ülni, ha úgy tetszik, a jógából
veszem a példát, mint egy szélmentes időben egy csöndes víztükör előtt. Ahol nincsenek még fodrok se, nem hogy hullámok. Elkezdeni abszolút olyan módon, hogy
még csak ne is látszódjék semmi. De ezen túlmegyek, ne is legyen bennem semmi,
ami a vádlott sorsát eleve eldöntheti. Mert hiszen ha az érzelmeimet nem tudom
elnyomni, nem tudom kezelni, félrerakni, akkor előfordulhat, hogy süketté, vakká
válok a mentő körülményekre, vagy az ellentétes tartalmú bizonyítékokra.
Mondott egyszer nekem egy öreg bíró olyat, ugye természetesen ilyet mondanak,
hogy nem csak elfogulatlannak kell lenni, hanem annak is kell látszani. Én meg azt
szoktam mondani, hogy nem kiabálunk, mert a hangrezgéstől leeshet mögülünk a
címer. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem azért van a bíró, hogy kiabáljon. Egy
picit azért vagyok én mindig szkeptikus ezen a téren, mert hallottam már fiatal bíróról is, aki azt hiszem átesett ilyen szűrőn, hogy időnként olyan furcsán és nehezen
minősíthető hangnemben beszél ügyfelekkel tárgyalóteremben. Nyilván nehéz ezeket
kötni bármihez. De ez olyan, mint egy falu valahol, nem? Tudnak egymásról az
emberek.”
Számomra ezek a beszélgetések nagyon érdekesek voltak, és amikor olvastam
egyre jobban megerősödni láttam mindazt, amit a tanulmányomba eddig belefoglaltam, amit eddig éreztem. Azt, hogy a bíró is ember, vannak érzései, gondolatai, benyomásai a döntéshozatal során, de ezeket amennyire lehet, kizárja. Lehetnek negatív bírótípusok is, mint azt Horváth Barna leírta, de csak elenyésző számban, és a
15
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többi bíró pont róluk vesz úgymond „ellenpéldát” így válnak még jobb bírává, látva
azt, milyennek nem kell lenni, milyennek nem szabad látszódni.

III. Kitekintés a gyakorlatba egy jogeset vázolásával4
A témám gyakorlati oldalának megvillantásáért fűztem ide ezt az alpontot, amelyet
Pokol Béla kutatása ihletett.
Pokol Béla megpróbálta vizsgálni a bírói döntési folyamatok tényleges lefolyását,
amelyhez a bírósági irattárból szerzett dokumentumokat használta fel. 2002 nyarán a
Fővárosi Bíróság elnökétől kapott engedélyt arra, hogy 25 polgári- és 25 büntetőeljárás teljes anyagát megvizsgálhassa, amelyeket a bíróság épületében tanulmányozhatott. Fénymásolásra nem volt lehetősége így az összesen több ezer oldalas periratokat csak részletes jegyzetelés során tudta kimenteni, ezért muszáj volt elválasztania a jelentős részeket a jelentéktelenebbektől.
A Jogelméleti Szemlében ezekből az esetekből mutatott be párat, mégpedig azokat, amelyek valamilyen szempontból eltértek az ideális bírói döntési elvárásoktól,
illetve amely esetekben a törvényi tényállás „nyitottabb” helyzeteket adott a bíráknak, akár ellentétes döntési opcióra is lehetőséget teremtve. Ezekből az esetekből
választottam ki egyet bemutatásra.
A P. 20229/91. számú polgári per életközösségi vagyonmegosztás ügyében indult. A jogi szabályozás szerint végletesen nyitott ügy iskolapéldájának lehet tekinteni, amely eldöntése ellentétes irányba is ugyanolyan jogos lett volna.
Pokol Bélát idézve: „Ha ilyen ügyek nagy gyakorisággal fordulnának elő egy
jogrendszerben, akkor messzemenően igaz lenne a »critical legal studies« irányzat
tézise, miszerint mindig két ellentétes jogi megoldás létezik egy ügyre, és az így
nyitottan maradó esetet mindig a felek konkrét személye, a bíró jogon túli politikai
és ideológiai értékei alapján döntik el ténylegesen.”
A felperes férfi budapesti házába 1977 végén költözött be gyerekeivel az elvált
asszony alperes. 1988-ig éltek közös háztartásban, élettársi kapcsolatban. Az aszszony ez idő alatt 220 ezer forintért egy másik házat vett (a korábbi férje által a kiköltözéséért fizetett összegből), majd azt eladta 350 ezer forintért, és az új élettársa
melletti üres telek megvásárolása után ott házépítésbe kezdett. Közben együtt éltek a
felperes férfival. Az asszony főzött, mosott, takarított, a háztartás pénzügyi fedezetét
pedig közösen adták össze. A férfi dolgozott a készülő ház építkezésén is. Egy közös
ingatlant is vettek, negyed-negyed részben a felperes, ennek anyja, az alperes és
ennek lánya nevére íratva. Az életközösség 1988 nyarán ért véget, az asszony véglegesen az elkészült házba költözött, a férfi viszont kérte az új ház felének értékét,
mint az életközösség megszűnése után a vagyonközösség rá eső részét. Ennek megtagadása után 1991 elején keresetet nyújtott be a Fővárosi Bírósághoz.
Az életközösséget a Ptk. szabályozza: Az élettársak – házasságkötés nélkül, közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben élő nő és férfi – együttműködésük alatt a szerzésben való közreműködésük arányában szereznek közös tulajdont.
Ha közreműködésük aránya nem állapítható meg, azt azonos mértékűnek kell tekinteni. A bírói gyakorlat kiemeli, hogy az életközösséghez nem elég az érzelmi kap4

Pokol Béla: A bírói döntési folyamat elemzése. Jogelméleti Szemle 2002. 4. sz.
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csolat, hanem a vagyonközösség elismeréséhez az is kell, hogy gazdasági összefonódás jöjjön létre az együtt élők között. Ebben a perben a felperes azt állította, hogy
a közös gazdálkodás létrejött, és mindig, kölcsönösen segítették egymást, ő is segített a készülő új ház építésében, ezért kéri a ház értékének felét. Az asszony ezzel
szemben azt állította, hogy noha közös háztartást vezettek, ennek során pontosan
megosztották egymás között a felmerült költségeket, és külön takarékbetétkönyvük
volt. Ezen túl az alperes szerint a házépítésnél a férfi csak kis részben vett részt,
pontosan: a ház alapjainak ásásánál három napot segített, és ő készítette el a ház
körüli járdát. A tanúkat is meghallgatta a bíróság, amely során az derült ki, hogy a
férfi sokkal többet dolgozott a ház építkezésén, mint amit az asszony elismert. Az
egyik tanú állítása szerint, mikor az alperes hölgy nem volt jelen az építkezésen,
akkor mindig a férfi irányította a munkásokat, és ebben az esetben ő is fizette ki
őket. A munkások is alátámasztották, hogy a férfi és a nő közösen fizette meg munkájukat. A tanúvallomások zöme a közös gazdálkodást támasztotta alá. Az első fokú
tárgyalás négy évig tartott, és a felperes kérelmét a bíróság elutasította. Az ítélet
szerint nem jött ugyanis létre érzelmi-nemi kapcsolaton kívül közös gazdálkodás.
Indoklásként a takarékbetétkönyvek különállóságát hozta fel a bíróság, gyakorlatilag
iratellenesen, ugyanis a felperes tagadta ennek meglétét, bizonyításra pedig nem
került sor, a bíróság az OTP-t nem kereste meg ez ügyben. Azt is vitatta a felperes
ügyvédje a fellebbezésben, hogy a külön takarékbetétkönyvek léte kizárná a közös
gazdálkodást, hiszen manapság a házastársak sokaságánál bevett szokás külön takarékbetétkönyv kötése. A fellebbezést elbíráló Legfelsőbb Bíróság mindezek ellenére
helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, és ugyanezt tette a felülvizsgálati eljárásban az
LB felülvizsgálati tanácsa, pedig a pervesztes fél jelezte, hogy az elsőfokú bíróság
döntése teljes mértékben az alperes előadásán alapult, mellőzte a tanúvallomásokat
(ahol mindenki a közös gazdálkodás fennállásának irányába tett vallomást) továbbá
a mellőzés okait sem indokolta meg. A felülvizsgálati ítélet elismerte ezeket, de nem
tekintette jogszabálysértésnek, így helybenhagyta az ítéletet.
Azt, hogy akár ellentétes döntés is születhetett volna ebben az ügyben, semmi
sem támasztja alá jobban, mint egy korábban lezárult másik nagyon hasonló ügyben
hozott döntés. Mindössze annyi volt ebben az ügyben az eltérés, hogy a felperes volt
az asszony, aki kérte az élettársi vagyonközösség megállapítását hosszú évek
együttélése után, amit a férfi megtagadott, arra hivatkozva, hogy érzelmi-nemi kapcsolaton túl közös gazdálkodás nem valósult meg. Az elsőfokú bíróság itt megállapította a közös gazdálkodás megvalósulását, és elrendelte a vagyonmegosztást. Az
alperes fellebbezett, mivel a közös háztartásban élő asszony egy idő után csak rokkantnyugdíjban részesült és a férfi nagyobb keresettel rendelkezett, egyéb iránt a
pénzeket is ő kezelte. A másodfokú bíróság ezért „korlátozott vagyonközösséget”
állapított meg, amit a felperes felülvizsgálatban megtámadott, hiszen a Ptk. ilyen
fogalmat nem ismer. A Legfelsőbb Bíróság jogosnak ismerte el ezt az érvet, és az
ítéletet a Ptk. 578/G. § (1) bekezdésének helytelen alkalmazása miatt tévesnek minősítette. Ezek után csak találgatni lehet, hogy az előző ügyben mi lehetett a bíró
motivációja. Igaz ezt már sosem tudjuk meg, de valószínűsítem, hogy szerepet játszhatott a bíró személyisége is. Számomra még az is gondolatébresztő volt, hogy gyakorlatilag mindkét esetben az asszony javára döntött a bíróság.
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IV. Álláspontok
A 90-es évek közepe felé, megjelent egy könyv, amely felkeltette a jogelmélettel,
illetve jogbölcselettel foglalkozók figyelmét.5 Ez az írás, Helmut Coing: A jogfilozófia alapjai6 című műve. Mivel ebben a könyvben találni a témámhoz is pár érdekes
okfejtést, így fontosnak éreztem ezeket a gondolatokat is beleszőni a tanulmányomba. A mű tulajdonképp a náci Németország jogi pozitivizmusára való reagálás. Az
„újjáéledt” természetjog képviselői azt kívánták biztosítani, hogy a jog megfeleljen
bizonyos erkölcsi elveknek, ugyanis a jogi pozitivizmus hívei szerint a jog érvényességének feltétele kizárólag az, hogy az valamely állami szervtől származzon, és mint
ilyen kötelező erővel rendelkezzen, alkalmazása feltétlen legyen. Ilyen jogszabály
ellen akkor sem lehetne tenni semmit, ha az rendkívül igazságtalan, embertelen lenne. Felmerül így a kérdés, hogy mi történik abban az esetben, ha a bíró igazságtalan
törvénnyel találja magát szemben. Először két megoldást ismertetnék, az egyik
Gustav Radbruch, a másik Herbert Hart nevéhez köthető, majd egy harmadikat is,
Coingét.
Radbruch szerint a bíró bizonyos jogtechnikai fogásokkal kitérhet az igazságtalan
törvény alkalmazása elől, tehát olyan jogi konstrukciókat kell keresnie, amit alkalmazva kikerüli az igazságtalan jogszabályt. (Véleményem szerint nagyon hasonló ez
a jelenség a „jogi kiskapuk” kereséséhez, hétköznapi szóhasználattal élve.)
Hart nem ismeri el a jog erkölcsi eredetét, így szerinte a bíráknak nem szabad
összekeverniük a jogi és erkölcsi szempontokat, ugyanis a jog akár szélsőséges
helyzetben erkölcstelen is lehet, ennek ellenére nem mentesülhet az alkalmazás kötelezettsége alól.
Coing ezzel szemben azt mondja, hogy a bírónak mindig igazságosan kell eldöntenie az egyes eseteket, (bár természetesen bizonyos keretek között), de elvetheti az
igazságtalan „pozitív jogot” tehát eltérhet az erkölcstelen törvény alkalmazásától.
„Mivel a bíró valósítja meg az absztrakt igazságossági rend és a személyes igazságosság szintézisét, ezért az ô alakja uralja a jogéletet. Az ô személyében, személyes erkölcsi döntése révén kerül meghaladásra a személyes és a rendbe öntött igazságosság közötti ellentét. Az ő tevékenységében valósul meg a jog.”7
Mindezeket azért tartottam fontosnak megemlíteni, mert egy peres eljárás során a
felek a bírótól általában az „igazságot” kérik kinyilvánítani. Az emberek azt várják
tőlük, hogy ügyeiket jogszerűen és a lehető legigazságosabban döntsék el. A legtöbbször azonban mindkét fél vagy oldal a saját maga javára döntene, neki az az
„igazság”. Ha viszont ezt nézzük, így szubjektíve több igazság létezik, a bírónak
pedig az objektív igazságot kell megtalálnia. Tehát a bírói szubjektum valószínűleg
szintén kialakít magában egy képet arról, hogy szerinte mi lenne az igazságos, erkölcsös, ezt kell összeegyeztetnie a joggal, és megtalálni a „fő” és egyetlen igazsá5

Coing művének elemzését ld. bővebben: Takács Péter: A személyes és a rendbe öntött
igazságosság. BUKSZ 1996. 4. sz.
6
Helmut Coing: A jogfilozófia alapjai. Osiris Kiadó, Budapest 1996
7
Coing: i.m. 215. o.
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got, ami nehéz feladat. Ennek a feladatnak részesei a jogászok is, akik megtalálják
az ügyre vonatkozó jogi relációkat, ezzel könnyítve a bírák dolgát. Bár a jogászok
számára nem az igazság kiderítése az egyetlen cél, hanem ügyfelük képviselete,
védelme, elősegítése annak érdekében, hogy számára megfelelő döntés szülessen.
Ezeken túllépve viszont a jog keretein belül kell maradniuk. A jogász csak olyannal
érvelhet, amit a jogalkotó a „kezébe adott”. Talán még azzal is segítik a bíró munkáját, hogy sokkal részletesebben ismerik a körülményeket, amiket a bíró egyetlen
vagy pár alkalommal nem tud részletesen megtudni, leszűrik a jogilag releváns információkat, az ügy eldöntéséhez mérvadóakat és ezeket tálalva hagyatkoznak a bíró
mérlegelésére.
A bírák viszont nem robotok, nem adatgyűjtők, ahova az ügyfél, bedobálja az információkat, majd kiadja az ítéletet; a bírák emberek. Emberi mivoltukból adódóan
vannak érzéseik, gondolataik, érezhetnek ellenszenvet, vagy szimpátiát. Többek
között ezt nevezzük szubjektumnak.
Jerome Frank szerint a bírói ítélet kialakulásának lelki mechanizmusa nem a logika szabályait követi, tehát nem logikai folyamat. Álláspontja szerint a bíró úgy
hozza meg az ítéletet, hogy az ügy áttanulmányozása során, kialakul benne egy
„előzetes ítélet”, a tárgyalás folyamán, pedig ehhez az ítélethez keresi hozzá a tényeket.8 Ha ezeket a tényeket nem találja, akkor alkot egy újabb „előzetes ítéletet”,
mindezt addig folytatva, míg az ítélet össze nem passzol a tényekkel.
Jerzy Wroblewski megállapítása szerint viszont a jogalkalmazás 4 szakaszra
osztható, a bírák valójában 4 döntést hoznak: tényállásdöntést, bizonyításdöntést,
jogszabály-értelmező és végső, finális döntést.9
Jerome Frank azt is állította, hogy a bírói szubjektum döntően rányomja bélyegét
az ítéletre, azokban az esetekben pedig, ahol a tények lehetővé teszik a választást a
bíró számára, mint például az ellentétes tanúvallomások esetében, még inkább előkerül a szubjektivitás. Frank szerint ilyenkor a bíró a benyomásaira, emlékeire, személyes értékeire fog hagyatkozni, és ennek alapján hozza meg az ítéletet.
Ami még nagyon érdekes megállapítás Frank részéről, hogy mivel ezek az értékek a bíró élete során folyamatosan változnak, ezért ugyanaz a bíró, évek múlva
ugyanabban az ügyben másképp fog dönteni, még akkor is, ha a jogszabályok nem
változtak, hiszen ő maga változott.
Frank „Emberi lények-e a bírák?” című tanulmányában azt írja, hogy a jogkereső
polgárok azt várják a bíróktól, hogy automataként működjenek: pénzt dobnak a gépezetbe, megnyomnak egy gombot és kijön a bírósági „automatából” az igazságos
ítélet. Az USA Legfelsőbb Bíróságáról azt írja, hogy rendkívül nagy szerepet játszanak az ítélkezésben a pszichológiai tényezők, a bíró „tudatlanja” (Freud után). Ezt
olvashatjuk: „[h]atalmas szerepet játszik az ítélkezési folyamatban a »tudatalatti«
különösen ott, ahol az ügy közelről érint kortársi gazdasági és társadalmi problémá-
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kat”.10 Mindezek után, nem elhanyagolható megemlíteni, hogy Frank maga is bíró
volt.
A következő tudós, akinek elméletéről szót ejtenék, Oliver Wendel Holmes, amerikai fizikusból lett író majd jogász. Bár hazánkban főként híres idézeteit ismerik az
olvasók, tehát inkább az írói oldalát emelik ki, bizony jogászként és tudósként is
tevékenykedett, így mutathatom be a jogról és a bírákról alkotott elképzeléseit.
Holmes hangsúlyozta ki azt, hogy a jog pusztán jóslat arra nézve, hogy a bíróságok ténylegesen mit fognak cselekedni. A jog előreláthatóságát csupán illúziónak
gondolta, a logikai műveleteket ugyanis átszövik az értékítéletek. A bíróságot jelképnek tekintette, amelynek keretein belül a tényelemek és az értékelemek joggá
szövődnek össze.11 Szerinte sokkal inkább a bíróságok alakítják a jogot, ugyanis a
döntési folyamat során elkerülhetetlen, hogy a tényelemek, vagy a logikai mechanizmus, érzelmek, értékítéletek nélkül tudjanak kiteljesedni, így nem tudnak önmagukban egyedüli meghatározójává válni az ítélkezési folyamatnak. Valójában ő is a
bírók objektivitásának és szubjektumának keveredéséről beszél.
Véleményem szerint azok a gondolkodók, jogászok, jogtudósok, akik valaha is
foglalkoztak a bírók és szubjektivitásuk kérdéskörével, mind elismerik, hogy létező
probléma, ha ezt problémának lehet egyáltalán nevezni. Vannak, akik úgy vélik,
hogy a bíró nem hagyatkozhat saját érzéseire, még akkor sem, ha nyilvánvalóan
igazságtalan, vagy erkölcstelen jogszabállyal kerül szembe. Vannak, akik azt gondolják, hogy a bíró nem is tudna másra hagyatkozni, mint a saját érzéseire, benyomásaira, tapasztalataira, még ha ez tudat alatt zajlik is benne. Vannak, akik az igazi
jog megtestesítőjeként néznek a bírákra, akik saját maguk szubjektuma által vegyítik
a rendet, törvényt és az erkölcsöt, így hozva igazságos döntést.

V. Garanciák a totális szubjektivitás kiiktatására
Ebben az alpontban külső „eszközökről” lesz szó, amelyek megakadályozzák a bíró
szubjektív döntéshozatalát, ha az mégis felmerülne, és nem bíznánk a bíró objektivitásában. Ezek a garanciák sokfélék lehetnek, megemlíteném a legfontosabbakat,
még pedig a bírák kizárásának feltételeit, összeférhetetlenségi szabályokat, a
társasbíráskodást, az ügyészek és ügyvédek szerepét, és a perorvoslati lehetőségeket.
Az igazságszolgáltatás egyik legfontosabb alapelve a bírói függetlenség. A bírók
személyes függetlenségét védi mentelmi joguk és széles az összeférhetetlenségek
köre is. Ebből kiemelkedik az igazságszolgáltatás pártatlanságának elve.
Kezdjük talán ott, hogy egy ügyben nem minden bíró ítélkezhet. Nézzük hatályos
jogszabályunkat az 1952. évi III. törvényt a Polgári Perrendtartásról. Először is a
törvény általános céljaként jelöli meg, „hogy a természetes személyek és más személyek vagyoni és személyi jogaival kapcsolatban felmerült jogviták bíróság előtti eljárásban való pártatlan eldöntését az e fejezetben meghatározott alapelvek érvényesítésével biztosítsa”.
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A következő érdekes rész számunkra, a 13. §, amely a bírák kizárásáról szól. E
paragrafus alapján az ügy elintézéséből ki van zárva, tehát bíróként nem vehet részt
a fél (a bíró saját maga bírája nem lehet), vagy a féllel együtt jogosított vagy kötelezett személy, az, aki a per tárgyát a maga részére követeli, tovább mindaz, akinek
jogaira vagy kötelezettségeire a per eredménye kihatással lehet. Ide sorolja még a
törvényhozó az előzőekben felsoroltak képviselőjét, és az ő hozzátartozójukat vagy
volt házastársát is. Mindezeken kívül nem járhat el bíróként az sem, akit a perben
szakértőként, vagy tanúként kihallgattak. Valamint általánosságban az, akitől az
ügynek tárgyilagos megítélése (egyéb okból) nem várható el, elfogultság miatt. A
rendelkezéssel gyakorlatilag a törvényhozó kiiktatta a kiskapukat; azok, akik az első
felsorolásban nem szerepeltek, ám valamilyen okból kifolyólag elfogultak lennének
az üggyel kapcsolatban (lehet akár az egyik fél barátja, stb.) szintén nem vehetnek
részt bíróként a döntéshozatalban.
A következő rendelkezés azt zárja ki, hogy a perben olyan helyi bíróság, megyei
bíróság vagy ítélőtábla járjon el, amelynek vezetője az előbb taglalt összes eset valamelyike miatt ki van zárva. Ennek fontossága abban rejlik, hogy a vezető ne tudjon a számára kedvezményezett javára kedvező döntést elérni a bírótársaitól. A per
másodfokú elintézéséből az a bíró is ki van zárva, aki a per első fokú elintézésében
részt vett. Valamint ugyanennek az eljárásnak az eldöntéséből és a felülvizsgálati
kérelem elbírálásából szintén ki van zárva az a bíró, aki az eljárás elhúzódása miatti
kifogás elbírálásban részt vett.
A törvény azt is meghatározza, hogy ezeket, a kizáró okokat a bíróságnak hivatalból figyelnie kell, és a bíróság vezetője köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele
szemben kizárási ok forog fenn, ha ezt elmulasztja, felelősséggel tartozik. Tehát a
kizárási ok esetében a kizárást a bíróság vezetője hivatalból kezdeményezi. Egyéb
esetben a kizárási okot a fél is bejelentheti az eljárás bármely szakaszában, vannak
viszont olyan esetek is, amelyeknél kötelező a tárgyalás megkezdésekor szólni. A
bíró is szólhat, ha észleli saját maga ellen a kizárási okok valamelyikét, ilyen esetben a bejelentésének elintézéséig a perben nem járhat el.
Ha a peres felek valamelyike nyilvánvalóan alaptalanul tesz kizárásra irányuló
bejelentést, vagy ha ugyanabban az eljárásban ugyanazon bíró ellen ismételten alaptalan bejelentést tesz, azon kívül, hogy természetesen elutasító határozatot születik,
pénzbírsággal is lehet őt sújtani.
Perújítás során nem járhat el az a bíró, aki részt vett a perújítással megtámadott
ítélet meghozatalában. Ugyanez érvényes a felülvizsgálati kérelmekkel kapcsolatban
is, tehát nem járhat el az a bíró a kérelem elbírálásában, aki a kérelemmel érintett
határozatok bármelyikében részt vett.
A következő garancia, amelyikről szót ejtenék, a társasbíráskodás. Első fokon általában az eljáró bíróság egy hivatásos bíróból áll. Kisebb ügyekben egy bírót rendelnek ki az ügy eldöntésére. A társas bíróság főként az eljárás szintjétől függ. Míg
első fokon egy bíró jár el, másodfokon már mindig tanácsban születik a döntés,
méghozzá egy három tagból álló tanácsban. Az összetétel ilyenkor a következő:
középen a tanácselnök foglal helyet, ő jegyzőkönyvezi, vezeti a tárgyalást, mellette
foglal helyet az előadóbíró, aki előkészíti a tárgyalást, majd a tanácselnök másik
oldalán egy szavazóbíró található, akinek mibenléte nem szorul sok magyarázatra.
Annyit megjegyeznék, hogy ha a döntéssel nem egyezik az ő elképzelése, akkor
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alkothat különvéleményt. A három bíró döntésénél is van egy meghatározott sorrend, méghozzá a legfiatalabbnak kell először nyilatkoznia, majd őt követik az idősebbek, hogy például tapasztalataikkal, tekintélyükkel ne befolyásolják őt.
A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati eljárásban szintén három hivatásos bíróból álló tanácsban ítélkezik, viszont van lehetőségük öt főből álló tanácsban is döntést hozni, ha az ügy bonyolultsága ezt megkívánja. A társasbíráskodás fő célja az,
hogy „több szem többet lát” alapon, a bírók összeadva tudásukat, tapasztalataikat, a
legjobb döntést hozzák. Míg az egyes bíró nem igazán vitathatja meg a benne felmerülő kérdéseket bírótársaival, a társas bírók véleményezhetnek, megbeszélhetik
egymás ötleteit, korrigálhatják, ha egyikük esetleg félreértett volna valamit, vagyis
egy valóban közös döntést hoznak.
A másik oldalról, a vizsgálandó témánk aspektusából figyelve nem hagyhatjuk ki
azt a tény sem, hogy ilyen helyzetben, ha nem egy bíró döntésfolyamatáról van szó,
a felmerülő szubjektivitási problémákat szinte kizárhatjuk. Nehezen tudnám elképzelni azt, hogy három magas szinten képzett bíró, egy olyan döntést hozzon, amely
valamelyikük szubjektumából ered. Esetleg akár olyat, ami mindhármuk szubjektumában fellehető okok miatt képez egységes reagálást, így egységes döntést. A
társasbíráskodás biztosítja tehát a véleménycserét és a belső kontrollt.
Budapesten létezik egy Bíróképző Akadémia, amit azért sorolnék a garanciákhoz, mert a leendő bíróknak kötelező részt venni az itt megszervezett foglalkozásokon, ahol szituációs játékokat is játszanak. Itt ugyanis kiderülhet egyes jelöltekről,
hogy nem alkalmasak bírónak, és valószínűleg nem is fogják ezek után kinevezni
őket.
Az ügyészek és az ügyvédek szerepe lenne a következő, amit kiemelnék. Ők
ugyanis megvédik a peres feleket a bíró önkényétől (ha egyáltalán előfordul ilyen
eset). Mind az ügyvédek és mind az ügyészek jogképzett emberek, így jelenlétükben
még inkább nem használhat a bíró elfogultsága eszközéül olyan indokokat, ami törvényi kereteken kívüli. Egyrészt figyelemmel kísérik a tárgyaló teremben zajló eseményeket, másrészt segítik ügyfelük helyzetét a kedvező ítéletben bízva.
Nem feledkezhetünk meg a perorvoslati lehetőségek színes tárházáról sem. Abban az esetben, ha úgy érezzük, hogy nem megfelelő ítélet született, jogunkban áll
fellebbezni, perújítást kezdeményezni, vagy felülvizsgálatot indíttatni. (A perorvoslatok fajtáinak bemutatását mellőzném, véleményem szerint tanulmányom lényegéhez ennyiben járul csak hozzá.) Ám mindezeken kívül, igazából a legfőbb garancia
magában a bíróban kell, hogy legyen.12
Végül szeretném pár mondatban a Bírói Etikai Kódexet bemutatni. A Kódex célja a független, pártatlan, hatékony és szakszerű bírói munka elősegítése. Azokat a
legfontosabb etikai elveket és magatartási szabályokat tartalmazza, amelyek segítik
a bírói hivatás alkotmányos és törvényes rendelkezéseinek végrehajtását, amelyek
egyúttal valamennyi bíró részére iránymutatásul szolgálnak. Kifejezésre juttatja a
Kódex azt is, hogy a bírák meg kívánnak felelni a társadalom velük szemben támasztott magas elvárásainak is. Ennek érdekében maguk határozzák meg a kiemel-
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Kondorosi Ferenc – Uttó György – Visegrády Antal: A bírói etika és a tisztességes eljárás.
Magyar Közlöny Lap-és Könyvk. Kft., Budapest 2007
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kedően lényeges etika elveket és magatartási szabályokat, amelyeket a bírák meggyőződésük és esküjük alapján is követnek.
A Kódex a céljának megjelölése után 3 részre oszlik. Az első alpont a bírói hivatás gyakorlása során tanúsítandó magatartás, ezt követi a magánéletben és a közéletben tanúsítandó magatartás, végül az eljárási rend. Nem kívánnám az összes pontot
ezekben a részekben ide felsorolni, mert nem tudnék válogatni, hogy melyek lennének a fontosabbak, mert számomra mind azok, így ajánlom áttekintésre magát a
Kódexet, azoknak, akiket szintén vonz e témakör.

VI. Saját szemmel, kitekintés a hétköznapokba
Tanulmányom megírása során, sok helyen kerestem segédanyagot a témámhoz, így
került a kezem közé néhány vélemény, aktualitás arról, hogy az emberek, a vitában
érdekelt felek mit gondolnak, a bírók objektivitáshoz való hűségéről. A továbbiakban erről ejtenék pár szót. Az egyik jogi fórumon olyan emberek osztották meg
egymással tapasztalataikat, akik vagy jogászként, vagy peres félként, illetve bíróként
érdekeltek a jog világában. Egy neves bíró egyik előadásán arról számolt be, hogy
az utóbbi időben egyre népszerűbb lett a bírók perlése, leginkább indulati és időhúzási okokból. Az előadó elmesélte az egyik ide vonatkozó esetét is, miszerint őt is
beperelték már olyanért, hogy az egyik félre rámosolygott, míg a másik félre (e fél
állítása szerint) szigorúan nézett és ellenszenvvel viselkedett, amit a fél összefüggésbe is hozott a pervesztességével, azzal, hogy számára a bíró kedvezőtlen ítéletet
hozott. Ugyanezzel a köztiszteletnek örvendő bíróval előfordult már olyan is, hogy
egyik peres fél 35-ször perelte be, hasonló okokra hivatkozva. A bíró szerint egyébként az ilyen jellegű, bírók elleni kereseteket idézés kibocsátása nélkül szokták elutasítani.
Azért is szőttem bele ezt a történetet a mondandómba, mert ha a peres feleket
nézzük, ők sem tehetik meg azt, hogy különösebb indíték nélkül, a nekik nem tetsző
ítéletet hozó bíró ellen, azért mert ők nem tudták elfogadni döntését, hirtelen támadást indítsanak, visszaélve azzal a ténnyel, hogy ő is ember, és hivatkoznak a szubjektív ítélethozatalára, mikor már nincs más mentsvár számukra. Ezzel nem lehet
játszadozni, illetve lehet, de amint a bíró megmondta, értelme nagyon nincs, idézés
nélkül utasítják el keresetüket. (Ez nem jelenti azt, hogy sosem lehet egy bíró ellen
elfogultság, vagy szubjektivitás miatt pert, vagy vizsgálatot indítani. Csak az egyértelműen indulatból beadott és alaptalan kereseteknek lesz ez a sorsa.)
Egy másik hasonló fórumon, azt taglalták, hogy a bírók szubjektivitása, vajon
mely perekben teljesedik ki, hol érvényesülhet a legjobban. A legtöbb álláspont szerint a nem vagyoni kártérítéses perekben. Itt ugyanis gyakorlatilag szokásjog alapon
működik, hogy egy-egy esetre, mekkora összeget szoktak megítélni. Függ a bíró
személyes felfogásától, attól, hogy általában mit gondol a nem vagyoni kárról, illetve az élettapasztalatától; vagy akár attól is, hogy tud-e konzultálni róla más bírókkal.
Az indoklás pedig nagy részben homályban marad. Elmondhatjuk viszont, hogy
azért vannak bizonyos szempontok, amik alapján körülbelül megítélik a kár mértékét. Véleményem szerint, talán ezekben az esetekben, vagyis a nem vagyoni károk
körében kell a leginkább egyéniesíteni; és itt nem is baj, hogy a bíró hagyatkozik a
szubjektivitására, jobban meg lehet így ítélni, hogy kit mennyire „ért kár” valójában.
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VII. Összefoglalás és következtetések
Már sokszor említettem írásomban: a bírák is emberek. Ez nem feltétlenül jelenti
azt, hogy szubjektív döntést hoznak. A bírák nagyon sok tanulási, tapasztalati fázison mennek keresztül, mire valóban igazi bírákká válnak. E hosszú kiválasztási folyamat eredményeképp pedig megedződnek, így ivódik beléjük bírói státuszuk. Láthattuk azt is, hogy külső garanciák is vannak a totális szubjektivitás kiiktatására.
De mit is jelent a szubjektum kifejezés? Azt, hogy egyéniség, személyiség az ember
énje. Ezt akárhogy is nézzük, nem vehetjük el senkitől, a bíráktól sem. Mindössze
annyi a feladat, hogy a tárgyalóterembe belépve a bírák kis időre kint hagyják érzéseiket, cikázó gondolataikat, mindennapi problémáikat és próbáljanak meg csak
magára a teremben elhangzottakra figyelni, jól összeszedni minden információt,
megtalálni az alkalmazandó jogot, méltányosan használni, és egy objektív helyes
döntést hozni.
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Újszülött-ölések egyetemes jogtörténeti
és családszociológiai vizsgálata*
„Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony?
És megtagadhatja-e szeretetét méhe szülöttétől?
Még ha az meg is feledkeznék:
én akkor sem feledkezem meg rólad.”
Iz 49,15

I. Elöljáróban
Kr. e. 431-ben Athénban mutatták be először Euripidész Μήδεια c. drámáját, amellyel a szerző Médeia tragédiájának kívánt emléket állítani. A varázslásban is jártas
királylány – miután szerelme, életének társa, az aranygyapjút is megszerző Iaszon
királyfi elhidegült tőle, a kitűzött új esküvő napján – előbb vetélytársnője, Kreusza,
majd saját gyermekeinek gyilkosa lett. E tettével Médeia a saját gyermekét megölő
nő archetípusává vált.
Korábban elképzelni sem tudtam nőt, „ki magában az anyát hideg vérrel
semmivé tehesse; ki előre meggondolással, mint a vétekben megöröködött rabló,
emelhessen kezet magzatjára; ki vérének, s idegeinek egyetemi rengésbe jötte, s a
gondolat és érzés rendszerének tökéletes összezúzatása nélkül a halálos csapást megtehesse”. Elgondolni sem tudtam oly „szerencsétlent, kit sors, történet, vagy minek
nevezni lehet, addig vezet, űz, tévelyegtet, gyötrelembe maga önmagát buktatja”.
Nőt, „ki a vétket tépett szívvel követte el, s legelső perczben utána a megbánás
kétségbeesését kárhozott lélek kínjával érezte”. Nőt, „ki még is győzhető vagy
győzhetetlen kísértetek közt a gyarlóságot titokban elkövette, ki e pillanat óta könnyeit emberi szem elől palástolva, jövőjén aggódik; s most egyszerre ott találja
magát, hol titka felfedeztetvén, hírét, szerencséjét semmivé téve szemléli, s előtte
egy hosszú, kínnal és gyalázattal gazdag élet nyílik meg”. Úgy gondoltam, hogy
„illy eset törvényszékeink előtt ritkább, mintsem egyébnek lehetne tartani olly
kivételnél, melly épen ritkasága, példátlansága, rendszertelensége által mutatja,
mennyire ellenkezik a dolgok természetes folyamatával”.1 A Baranya Megyei
Levéltárban (BML) az egykori Pécsi Királyi Törvényszék különös-csodálatos,
zseniális nyelvezettel megfogalmazott2 büntető ítéleteit tanulmányozván azonban
más belátásra kellett jutnom. Találkoztam újabb kori Médeiákkal. Nőkkel, akik
Médeiához hasonlóan a belsejükben lejátszódó motívumok harcából, „a lélek sze*

E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián „Egyetemes jogtörténet” szekcióban különdíjban részesült. Konzulens: Dr. Herger
Csabáné
1
Kölcsey Ferenc: A gyilkos anya. Alperesi védelem. Szépprózai művek. Kölcsey Ferenc
minden munkái. Universitas, Budapest 1998. 55-57. o.
2
Némely ítéleten id. Babits Mihály aláírása is szerepelt, több esetben Angyal Pál kir.
alügyész volt a közvádló.
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nvedéseinek őrültségig hágó ereje” okozta nehéz harcból, nem tudtak győztesként
kikerülni, s – ha konkrétan nem is mérgezett tőrrel, s történetesen más okból is –
legközelebbi hozzátartozójukat, egykor saját testük részét (mulieres portio), saját
gyermeküket ölték meg, s ugyanazon mozdulattal „a gyermek életével együtt az
anyai szívet, s az egész élet minden boldogságát keresztül” metszették.

II. 1882-ben történt…
Közöttük találtam S. Juliannát, akinek ügyében a Pécsi Kir. Törvényszék, mint büntető bíróság az 1882. 09. 06. napján megtartott nyilvános végtárgyaláson hozott
ítéletet „ő felsége a király nevében”.3 E végtárgyaláson jelen volt Zsolnay György
kir. alügyész és Koszits Szilárd védőügyvéd is. Az irányadó tényálladékot (ahogy
akkoriban a tényállást nevezték) a Baranya megye alispánjának is külön megküldött
ítélet indoklási részéből ismerjük. Ebből az derül ki, hogy az 1882-ben 17 esztendős
villányi lány gyermeket szült, majd a szülést követően újszülöttjét valamely idegen
tárggyal fejbe ütötte, minek következtében az meghalt, végül a már halott újszülöttet
erősen bepólyálva a szülésnek helyt adó szoba tőszomszédságában található
konyhába vitte, s az ott lévő kályhába rejtette. S. Julianna a Pécsi Kir. Törvényszék
előtt kezdetben tagadta azt is, hogy teherben lett volna, s hogy szült volna. Miután
azonban „elhalt, erősen bepólyázott gyermeke a konyhában levő kályhában megtaláltatott”, – ha nem is töredelmesen, de – bevallotta tettét. A szakértői vélemények
szerint4 a gyermek életképesen született. Orvos-szakértői megállapítást nyert az a
tény is, hogy az újszülött gyermek halálát a fején ejtett mély seb okozta. A vagyontalan, írni, olvasni nem tudó, korábban büntetve nem volt S. Juliannát a Pécsi Kir.
Törvényszék az 1878. évi V. tc.5 284. §-a alapján bűnösnek találta, 2 évi börtönre és
ugyanezen tv. 289. §-a alapján büntetése kiállása után 4 év hivatalvesztésre ítélte. A
Pécsi Kir. Törvényszék ezen felül kötelezte S. Juliannát, hogy az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 nap alatt, végrehajtás terhe mellett, a kir. ügyészség által
kezelt bűnvádi eljárási költség alap részére tanúdíj és felül-bírálati díj címén
mindösszesen 7 forint 14 krajcár összeget fizessen meg. Az Ítélet szövege szerint az
elítélt kötelezve lett „kü / lönbeni végrehajtás terhe mellett” „az élelmezési kiadásoknak / minden év végivel nyolcz nap alatti” megfizetésére is. „A büntetés kisza
/ básánál tekintetbe vétetett egy rész / ről azon sulyosito körülmény, hogy / vádlott
tagadja miszerint szándéko / san ejtette azon sértést, melynek követ / keztében a
gyermek meghalt, miután ennek / ellenkezöje mind az orvosi vélemény, mind / vádlott minden cselekménye által be van bi / zonyítva, más részről azon enyhitö
körülmény, / hogy vádlott egy szegény müveletlen fiatal / nö, ki anyjának haragjátol,
a szégyen, meg / gyaláztatás, és inségtől való félelmében kö / vette el tettét, mely
körülményeknél fogva / a kiszabott büntetés … elégségesnek talál / tatott.”
Az ítélet kihirdetését követően S. Julianna enyhítésért, ellenében pedig a kir.
alügyész súlyosbítás végett nyomban fellebbezést jelentett be, minek okán a Pécsi
Kir. Törvényszék az időben bejelentett fellebbezést elfogadván az ügyet annak
3

BML 1882. V. 6-1128. d. 5.344/1882 sz.
Akkoriban Pécsett dr. Visy István volt a törvényszéki orvos.
5
Az ún. Csemegi Kódex.
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összes irataival együtt felül-bírálat végett a tekintetes Budapesti Kir. Ítélőtábla
részére – természetesen emiatt magát szerencsésnek tartva – hivatalos tisztelettel
fölterjesztette. A „vád / lottnak bejelentett és írásban is indo / kolt, valamint a kir.
ügyésznek / a büntetés súlyosbítása végett be / jelentett fellebbezéseik folytán” a
Budapesti Kir. Ítélőtábla az 1882. 12. 27. napján tartott nyilvános tárgyaláson vette
vizsgálat alá az alsóbb bíróságon született ítéletet, azt indokainál fogva helyben
hagyta. Az ítéletet Vajthay Károly alelnök és Kállay Rudolf előadó írta alá. Ezzel S.
Julianna ügye elintézettnek tűnhetett. 6
S. Julianna azonban kedvezőbb megítélésben reménykedvén ügyét legfelsőbb
szintre, a Magyar Kir. Curia elé vitte. Az 1883. 09. 18. napján kelt, dr. Suhay Imre
által aláírt ítélet az esetet a következő rövid döntéssel zárta: „a budapesti kir. itélő
táblának fenn / idézett keltű és számú itélete az abban el / fogadott első birósági
itéletnek indokai / alapján helyben hagyatik”.7
A BML-ban fönnmaradt periratok tanúsága szerint 1882-ben legalább 6 hasonló,
Baranyában történt eset került pécsi bíró elé.

III. A cselekmény büntetőjogi megítélése a különböző korokban
Mivel hazánkban ma de lege lata más ítélet születne S. Julianna perében, fölvetődött
bennem a kérdés, miként alakult volna e villányi lány élete, ha máskor, máshol él, s
követi el ugyanezt a cselekményt. E dolgok „természetes folyamatával kirívóan ellenkező”, példátlan bűncselekmény megítélése és büntetése koronként, országonként
változott. Az európai kultúrkörben – úgy hazánkban, mint más országokban – kezdetben, az ún. tradicionális korban, minősített halállal büntették azokat a nőket, akik
újszülöttjüket megölték. A „ius talionis” – az „életért életet” – elv alapján, valamint
másokat elrettentendő, azaz „abból a célból, hogy több ilyen eset ne történjék meg”
(ne peccatur), torolták meg ezt az érthetetlen, megmagyarázhatatlan, társadalomra
különösen veszélyesnek ítélt tettet, úgy, mint szentségtörést, rokongyilkosságot,
illetőleg hűtlenséget.
A Leges Visigothorum szerint a tetteseket megvakítást követően élve kellett elföldelni, majd az elhantoltat egy kihegyezett karóval kellett keresztülszúrni. Hasonlóképp rendelkezett az 1499. évi tiroli HGO.8 Német nyelvterületen – Strassburg
városi jogkönyve, ún. statútuma, vagy az 1460-ban kiadott Basler Stadtrecht szerint
– bőrzsákba kellett varrni, majd vízbe kellett fojtani az ún. poena cullei elkövetőjét.
(Majna Frankfurtban 1618-ban hajtottak végre utoljára vízbefojtással újszülöttölésért kiszabott halálos ítéletet.) Az 1532. 07. 27. napján törvényerőre emelkedett
Constitutio Criminalis Carolina (CCC) az élve eltemetés mellett a karóba húzás alkalmazását látta megfelelő büntetésnek. Megengedte azonban a vízbefojtást is ott,
ahol e célra alkalmas vízgyűjtők álltak a rendelkezésre.9 E törvénykönyv feltételül
6

BML 175. 1882. V. 6-1128. d. 51.500/B. 1882. sz.
BML 175. 1882. V. 6-1128. d. 5266/1883. B.
8
Dieter Werkmüller: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte. HRG. Erich Schmidt
Verlag, Berlin 1978. 738. o.
9
Idézi Cseres Judit: Eltékozolt újszülöttek. Az újszülöttölést elkövető nők helyzetének
kriminológiai elemzése. BM Kiadó, Budapest 2000. 41. o.
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szabta az újszülött életképességét. A súlyos büntetések indoka az volt, hogy a megkereszteletlen újszülöttjét megölő anya gyermeke üdvösségét is eljátszotta, mikor az
ördögnek adta át annak lelkét.10 Itt említhetjük meg Napóleont is, aki – nem hallgatván Treilhard azon észrevételére, miszerint „az esküdtek bizonyára vonakodni fognak a bitófára küldeni egy anyát, aki a becsületvesztéstől való félelmében követte el
a cselekményt”11 – híres törvénykönyve, az 1810-ben megjelent Code Napoleon
300. és 302. §-ában – az újszülött-ölő nőben jövendő katonájának gyilkosát, tehát
ellenséget látván – a nőt halállal rendelte büntetni.
Hazánkban is volt idő, amikor főbenjáró, pallos általi halálbüntetést kellett az eljáró bírónak kiszabni a hűtlenségbe esett tettesre. I. Mátyás 1486-ban12 elrendelte,
hogy mindazt, aki embert ölt – függetlenül körülményeitől, kiválóságától, állapotától
és rangjától – „a megváltás minden lehetőségétől megfosztva öljék meg.” Werbőczy
István szerint a „nők ellen is abban az esetben, ha közülök valamelyik a […] saját
magzatait gonoszul megöli vagy megöleti (mivelhogy ez hűtlenség vétkének
számába esik) épen, mint a férfiak ellen, főbenjáró ítéletet kell hozni és kimondani”.13 II. Ferdinánd 1625. évi II. decretumában – amely az eredetileg
Mossoczy Zakár nyitrai és Telegdy Miklós pécsi püspökök által kiadott Corpus Iuris
Hungarici (C) bővített kiadásának 1625. évi 6. tc. néven része lett – a rokongyilkosságot árnyalva „az anya-, feleség- és gyermekgyilkosok”-at külön nevesíti. A
szankció, a „kellő büntetés” e rendelet szerint is súlyos: halálbüntetés.
A „harmadik”, „örök” Rómát építő Alekszej Mihajlovics cár volt hosszú idő után
az első, aki szerint „fiú vagy leánygyermek haláláért az apát vagy az anyát halállal
nem kell büntetni.” A cáratyuska 1649-ben egyfelől a szülőknek gyermekük élete
fölötti hatalmát, ugyanakkor saját maga népe fölötti hatalmát kívánta e törvénnyel is
biztosítani.14
A XVIII. sz. 2. felétől filozófusok, írók – így Beccaria,15 Goethe, Pestalozzi,16
Montesquieu, Voltaire, Kant, Feuerbach – szemléletváltást sürgetek. Véleménynyilvánításaik hatására számos új jogszabály született, amely emberibb körülmények
megteremtésével próbálta segíteni a nőket, köztük a megesett, nehéz helyzetbe
jutottakat is, s próbálta e bűncselekmény elkövetését megelőzni. A büntetőjogi represszió tradicionális korának szigora hatásukra enyhült. Gwinner és Radbruch a
gyermekgyilkosság megítélését a 18. századi büntetőjogi reformtörekvések
kulcskérdésének tekintik. Mária Terézia a nyilvános megszégyenítéseket, a
vesszőfutást törölte el nem is egy rendeletében.17
A kor törvénykönyvei közül kiemelendő az ALR,18 amely majd száz szakaszt
szánt e probléma körüljárására, első sorban a megelőzésre fektetve a hangsúlyt, s
10

Vö. Mk 16,18.
Fayer László: A magyar büntetőjog kézikönyve. I-II. Franklin, Budapest 1910. 204. o.
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Opus Tripartitum Juris Consuetudinarii Inclyti Regni Hungariae II. rész 43. czím 5. §
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Соборное Уложение 22. fejezet 26. cikk
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Cesare Beccaria: Dei delitti e delle pene. (A bűnökről és a büntetésekről) 36. §
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Über Gesetzgebung und Kindermord (Törvénykezésről és a gyermekgyilkosságról). 1780
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1769. 11. 13. napján kelt 4321. sz., 1786. 06. 06. napján kelt 24.914. sz., 1797. 11. 14.
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Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten 887-984 §§
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amelynek hatása Magyarországon is érezhető volt, így már a Deputáció Iuridica
1795-ben előterjesztett javaslatában is.
A témában megszólalók „az elkövető sajátos pszichikai és biológiai helyzetéből,
valamint az ölési szándék erkölcsileg menthető motívumaiból” kiindulva követelték
az újszülött-ölés „tényállásának elkülönítését […] az emberölés egyéb bűntetti alakzataitól.” Míg Vuchetich Mátyás 1819-ben az újszülött-ölőt az ember-ölőnél
súlyosabban büntetendőnek tartotta,19 addig a „hosszú század” büntető
törvénykönyvei, elsőként az 1803-as osztrák, majd az 1813-as bajor btk. – humanizálva, racionalizálva a büntetőjogot e bűncselekmény tekintetében is – egymás
után privilégiumot adtak a különleges, rendkívüli lelki állapotba került, a szülés
közben, illetőleg közvetlenül a szülés után újszülöttjét megölő nőknek, s szankcionálták az emberölés alapeseténél jóval enyhébben e szörnyű tettet. E
törvénykönyvek közt találjuk a Csemegi Kódexet is, mely alapján a tekintetes Pécsi
Kir. Törvényszék eljárva S. Julianna ügyében a gyermekölés bűncselekményét
szankcionálva törvényszerű ítéletet alkotott. A kortárs Pauler Tivadar20 szerint az
enyhébb büntetés indokai „az anyának rendkívüli testi és lelki állapotában rejlenek,
melyet a szülés fájdalmai, a bekövetkező nyomasztó szükség, szégyen és megvetésnek, netalán bántalmazásoknak félelme, női becsületének megmentése, fentartása
iránti aggodalmai, a gyermek szomoru jövőjének sejtelme, gyakran a csábitó eljárása
fölötti elkeseredése eredményeznek”.
Az 1962. 07. 01. napján hatályba léptetett 1961. évi V. tv. a szülés alatt, vagy
közvetlenül a szülés után a szülő nő által az újszülött sérelmére elkövetett emberölést, mint az emberölés korábban privilegizált, s enyhébben megítélendő esetét
külön nevesíteni, valamint az emberölés alapesetétől eltérő módon szankcionálni
szükségtelennek ítélte. Az 1978. évi IV. tv. (Btk.) sem tartalmazott kezdetben olyan
rendelkezést, mely az emberölés egy külön nevesített eseteként minősítette volna S.
Julianna bűncselekményét, valamint a hozzá hasonló bűncselekményeket. A Legfelsőbb Bíróság 15. sz. Irányelve az élet és testi épség büntetőjogi védelméről címen
kiadott állásfoglalása 5. pontjában a következők olvashatók: „Az újszülötteknek a
szülés tartalma alatt vagy közvetlenül ezt követően az anya által történő megölése
esetén a büntetés kiszabásánál az igényel alapos vizsgálatot, hogy az a különleges
állapot, amely az újszülött világrahozatalával jár, kihatott e az elkövető beszámítási
képességére. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a szülő nőt milyen ok vezette az
újszülött megölésére. A házasságon kívül szülő nő esetében azt is figyelembe kell
venni, hogy a társadalmi rosszallás a tudatilag elmaradott környezetben még olyan
súllyal nehezedhet az elkövetőre, hogy az motiválhatja a cselekmény elkövetését.
Egyebekben azonban nincs társadalmi, erkölcsi, és jogi alapja annak, hogy újszülöttek megölése esetén általánossá váljék a törvényi büntetési tétel legkisebb mértékén
aluli büntetések kiszabása. Az a körülmény, hogy az elkövetők nem készülnek fel a
gyermekszülésre, nem veszik igénybe az általánosan biztosított orvosi kezelést és
ellátást, egymagában nem alapozza meg az ölési cselekmény előre kitervelten elkövetett minősítését.”
19

Vuchetich Mátyás: A magyar büntetőjog rendszere. I. könyv. Elméleti büntetőjog. A magyar jogtudomány klasszikusai. MJK 1. II. fejezet 25., 26., 35., 36. §§
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Az 1998. évi LXXXVII. tv. 40. §-a 166/A. § alatt az 1978. évi IV. tv. (Btk.) rendelkezései közé iktatta „az újszülött megölése” címet viselő részt, mely szerint: „az a
nő, aki születő gyermekét a szülés alatt, vagy megszületett gyermekét közvetlenül a
szülés után megöli, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”. A miniszteri indoklás szerint a külön nevesítésre két ok miatt
került sor. Egyfelől azért, mert a szülő nő a szülés folyamata alatt kivételes testi és
lelki állapotban van, mely sok esetben kihatással lehet a beszámítási képességére is.
Másfelől azért, mert a fönt említett törvény 39. §-a az emberölés egy új, minősített
esetét alkotta meg, a 14. életévét be nem töltött sérelmére elkövetett emberölés
törvényi tényállását, melynek értelmében az újszülött életének anyja általi kioltását
is az emberölés alapeseténél súlyosabban kellett volna megítélni, amely megítélés
azonban méltánytalan lenne. Egy 1999. 03. 01. napja és 2003. 03. 01. napja között
született bírósági határozat szerint „az újszülött megölésének bűntettét elkövető vádlottal szemben – aki az újszülöttet a szeméttároló konténerbe dobása előtt súlyosan
bántalmazta – a törvényi büntetési tételkeret középmértékét el nem érő szabadságvesztés kiszabása aránytalanul enyhe büntetés, amelynek az enyhítésére nincs
törvényes indok”.21 Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban az S. Julianna által is
megvalósított bűncselekmény 5 év szabadságvesztéssel volt szankcionálandó. A
2003. évi II. tv. 88. § (1) bekezdés e) pontja más törvényhozói akaratnak megfelelően hatályon kívül helyezte a Btk. 166/A §-át. Amennyiben tehát az eset 2003.
03. 01. napját követően történt volna, úgy S. Julianna cselekménye az emberölés
egyik minősített esetének, a Btk. 166. § (2) bekezdés i) pontja alatt fölvett „14. életévét be nem töltött személy ellen” elkövetett emberölésnek minősülne. A Btk. 166.
§. (2) bekezdés első fordulata akként rendelkezik, hogy a büntetési tétel „10 évtől 15
évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés”. A szigorítás okát a hasonló
esetek számának növekedésében, az elkövetési módok egyre brutálisabbá válásában,
valamint a többször ismételt bűnelkövetés gyakoribbá válásában jelölhetjük meg. A
bírósági ítéletekből, valamint tárgyalási jegyzőkönyvekből az derül ki, hogy míg a
19. században a vádlott többnyire összetörten állt a bíróság előtt, addig napjainkra a
flegma közönnyel vállat rándító vádlott egyre gyakoribb jelenség. A 2003. évi II. tv.
egy kivételével mindegyik szakaszát 2007. 07. 01. napjától hatályon kívül helyezte a
2007. évi LXXXII. tv. 2. § 573. Az „újszülött megölése” c., 166/A. §-t, azonban
nem került vissza a ma hatályos Btk-ba. Így történhetett, hogy a Veszprém Megyei
Bíróság 2007. 09. 13. napján a vádlottat „14. életévét be nem töltött személy ellen
elkövetett emberölés bűntettében” „főbüntetésül 7 év fegyházra és mellékbüntetésül
5 év közügyektől eltiltásra” ítélte.22

IV. Vigyázó szemekkel
A Persee Revues Scientifiques c. folyóirat 44. számában található Richard Lalou
L’infanticide devant les tribunaux français (1825-1910). c., 25 oldalas, rendkívül
érdekes tanulmánya. Az 1986-ban megjelent cikk szerzője első sorban a francia
igazságügy-minisztérium által a 19. században is évente kiadott, Contes generaux de
21
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la justice criminelle c. munkákat, továbbá a francia bíróságok ítéleteit, tárgyalások
jegyzőkönyveit tanulmányozta át munkája megírása előtt. E kiadványok igen sok
adatot tartalmaznak, amelyekből a hozzáértő szerző megfelelő minőségű statisztikai
kimutatásokat volt képes készíteni, azokból alapos következtetéseket tudott levonni.
Lalou eredményei lehetővé teszik a két régió, a Baranya megye és Franciaország
összehasonlítását.
A szerző, aki demográfiával, migrációval foglalkozó statisztikus, előbb a Code
Napoleon által 1810-ben definiált ún. „vér bűnei” (crime de sang), azaz a különféle
élet elleni bűncselekmények mennyiségi mutatóit hasonlította össze. Az előbb jelzett
törvénykönyv szerint „minden oly cselekmény, mely emberi élet ellen irányul, s az
áldozat halálával végződik, gyilkosság”. Ide tartozik a gyermekgyilkosság, a szülőgyilkosság, a mérgezés, a szándékos és véletlen gyilkosságok, az olyan szúrások,
sérülések, melyeket halál követ. Az összehasonlító elemzés hozta meg azt az
eredményt, hogy a gyermekgyilkosság az egész 19. században igen magas arányt ért
el az élet ellenes bűncselekmények között. A bíróságok elé került összes életellenes
bűncselekmények 26%-a gyermekgyilkosság (infanticide) volt. Ebben a számadatban nem pusztán az újszülöttek, hanem a gyermekek elleni gyilkosságok is szerepelnek. Az összes gyermekgyilkosságnak rendszerint több, mint 30%-a volt újszülött
elleni gyilkosság. Igaz ugyan, hogy míg 1850-ben 36%, addig 1896-ban 16%, 1903ban pedig már csak 10%. Lalou szerint az infanticide a 19. században megszokott,
igen gyakori társadalmi jelenség volt. Lalou cikkében ezt követően más, újszülöttek
sérelmére elkövetett bűncselekményekkel hasonlította össze a gyermekgyilkosságok, ezen belül az újszülött-gyilkosságok adatait. Egyfelől az anya által
gyermeke sérelmére elkövetett nem szándékos emberöléseket, másfelől a gyermekkitétel, gyermekelhagyás, gyermek magára hagyása, nem táplálása eseteit vizsgálta.
Az előbbi csoporthoz sorolhatók azon esetek, ahol a szándékosságot nem lehetett
bizonyítani, az utóbbi csoporthoz pedig például azok az esetek, amikor az anya megfojtotta ugyan újszülöttjét, de azt állította, hogy halva találta azt, emiatt a
bűncselekmény elkövetését „nem lehetett bizonyítani”. Lalou ezt követően az eljárást megszüntető végzéssel befejezett (non-lieu), valamint a következmények nélküli (sans suite) ügyek számát is figyelembe véve jutott arra a következtetésre, hogy
a kiderült gyermekölések száma a büntető ítélettel befejezett esetek számának legalább 4-szerese lehetett. Olyan esetekre kell például gondolnunk, amikor az orvosszakértők képtelenek voltak bizonyítani a bűncselekmény elkövetését, vagy tekintettel a szankcióra, egyszerűen nem akarták bizonyítani azt. Kiemelendő továbbá, hogy
a bíróságok az eléjük került esetek 70%-ában mentették föl a vádlottat. Mindezek
alapján állítja Lalou, hogy a gyermekölés a leggyakoribb bűncselekmény volt a 19.
századi Franciaországban. 1856-95 között átlagosan minden öt évben 4.000 újszülöttet öltek meg. A szerző megjegyzi, hogy az újszülött-ölés nem azonos mértékben
volt jellemző minden társadalmi rétegre, leginkább a legnagyobb nyomorban élők
körében fordult elő. E bűncselekményt emiatt indokolt a dolgozó rétegek, a
munkások bűncselekményének nevezni. A vizsgált statisztikákban rendre szerepel
az elkövetők életkora. Ezek összesítése, csoportokba sorolása azt az eredményt adja,
hogy e bűncselekményt sokáig leggyakrabban a 25-35 éves életkorban levők követték el. Míg 1833-ban az elkövetők átlagéletkora 29 év, addig 1908-ra 25,5 év volt.
Állítható tehát, hogy egyre fiatalabbak követték el e bűncselekményt. Kimutatható
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továbbá az is, hogy egyre nagyobb létszámmal képviseltetik magukat a 15-19 évesek. A vezető szerepet a 25-29 évesek csoportjától lassan átvette a 20-24 évesek
csoportja. 30 éves kor fölött a bűncselekményt rendre igen kevesen követték el.
Emiatt illethető e bűncselekmény „a fiatalok bűncselekménye” névvel. A föntebb
megjelölt jogszabály szövege akkor, amikor infanticide-ről beszél, konkrétan nem
emeli ki, hogy azt csak az anya követheti el. A francia szabályozás szerint elviekben
a gyermekölést tehát elkövetheti akár a férj, más családtag, vagy idegen személy is.
A francia jogi szaknyelv e kifejezést azonban egyre inkább csak az anya által megvalósított bűncselekményre alkalmazta. Az 1810. évi törvény 302. cikke egészen
1901. 11. 18-ig egyenesen kizárta e szakkifejezés használatát azon esetekben, ha
nem az anya volt a vádlott. A francia törvényalkotók és főként a jogalkalmazók
véleménye szerint az infanticide a nők, az anyák bűncselekménye. A 19. században
a vádlottak több, mint 90%-a volt nő. 1900-ra ez az arány elérte a 100%-ot. Emiatt
illethető e bűncselekmény „a nők, anyák bűncselekménye” névvel. Azonban arról
sem szabad megfeledkezni, hogy a tárgyalások jegyzőkönyveinek tanúsága szerint
férfiak is álltak nem egyszer bűnrészesként bíróság előtt. 1831-1910 közötti időszakot vizsgálva állapítja meg Lalou, hogy a bűnrészesség 6-18% közt mozog. Az a
tény, hogy 100 bűncselekményre 111 vádlott jut, azt jelenti, hogy e bűncselekményt
a nő leginkább magányosan, egyedül követi el. Érthető, hisz a nő e bűncselekménnyel becsületét próbálja menteni. Leggyakrabban nyilvánosságtól távoli helyet
választ cselekménye elkövetése helyéül. Egyedül marad, hogy ne lássák megesettségét. Az elkövetőknek átlagosan 75,4%-a volt hajadon, egyedülálló. Emiatt
illethető e bűncselekmény „a magányosok bűncselekménye” névvel. A
bűncselekményt elkövetők átlagosan 55%-a nem tudott sem írni, sem olvasni. Míg
1853-ban 85%, addig 1903-ra 18% volt ez az arány. E jelentős csökkenés hátterében
a tankötelezettség bevezetése áll. Azonban az elkövetők képzettségi szintje továbbra
is az analfabéták szintjéhez áll közel. A vádlottak mintegy 80%-a vidéki környezetből jött. A vádlottak több, mint 50%-a paraszt, csak 5-6%, amely sajátosan városi
munkát végez. A vádlottak 35%-a háztartásbeli, 35%-a napszámos, s több, mint
10%-a cseléd. Emiatt illethető e bűncselekmény „a nyomor bűncselekménye”
névvel. A gyermekgyilkossággal vádolt személy szocio-demografikus portréja
eszerint a következő: általában 30 év alatti, egyedülálló, hajadon, írástudatlan,
vagyontalan, szerény környezetből érkezett, vidéki, paraszti munkát végző nő. Lalou
ezt követően a bűncselekmény 19. században átívelő „fejlődését” vizsgálta. A 18251910
közötti
időszakra
vonatkozó
statisztikák
adataiból
világosan
megkülönböztethetőnek talált két szakaszt. Megállapítható, hogy az első, 1825-1860
közötti periódusban a gyermekölések száma rohamosan emelkedett. 1850-60 között
az emelkedés mértéke 140%, a teljes periódus relatív emelkedése pedig 3,6% volt.
Ez a brutális emelkedés 1860-ig tartott. Az 1860-1910 közötti második periódusban
a gyermekgyilkosságok száma folyamatosan csökken, az egész szakaszt tekintve
átlagosan évi 1,9%-kal.
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V. Újszülöttölések a Dél-dunántúlon 1881-1902 között
A BML-ban őrzött, 1881-1902 között keletkezett büntető-periratokban föllelhető
adatokat áttanulmányozván és összegezvén az elkövetők portréjának megrajzolása
kapcsán a következő megállapításokat tehettem.
A vádlottak többségükben egyedülálló nők (hajadonok 60%, özvegyek 8%,
férjüktől külön élők 3%) voltak, akik egyedül követték el tettüket. Csupán kettő oly
esetet találtam, ahol 2 vádlott állt a bíróság előtt. Az elkövetők életkorát vizsgálva
megállapíthattam, hogy a vádlottak többsége fiatal volt. Köztük volt, aki 16 évesen
követte el e bűncselekményt. A legtöbb tettes a 21-25 év közötti korosztályból került
ki. Idősebb jóval, illetve egyre kevesebb. A vádlottak születési helye általában falu,
illetve kisebb lélekszámú város. Minden felekezet magáénak vallhatott elkövetőt –
hozzávetőlegesen az országos aránynak megfelelően. A legtöbb tettes gyermektelen
volt (52%). Jóval kevesebb egygyermekes (27%,) még kevesebb kétgyermekes
(18%) anya. A vádlottak többsége, majdnem 2/3 része, írni és olvasni sem tudott. Az
elkövetők közt találunk cselédeket (31%), szolgálókat (31%), napszámosokat (23%),
illetőleg földművelőt (4%), kisegítő családtagot, segédmunkást (4%). Összegzésem
eredménye megegyezik Lalou megállapításaival. Az újszülött-ölést a DélDunántúlon is általában szerény, vidéki környezetből érkezett, zömében 18-25 éves,
főként egyedülálló, írni, olvasni sem tudó, vagyontalan, többnyire paraszti munkát
végző, illetve cseléd, szolgáló, napszámos követte el. Helytállónak kell tartanunk azt
a megállapítást, miszerint az újszülött-ölés a „nyomor bűncselekménye”.
Az ítéletek „okozatolási” részéből alaposabb ismereteket szerezhetünk az
elkövetés körülményeiről is. Legtöbben egyszerűen megfojtották újszülöttjüket
(38%). Így K. Juli, akinek „ujdonszülött gyermeke élve jött a világra, rövid ideig élt
is, halálát a nyak szorítása, elcsavarása, a nyakcsigolyák törése által okozott fulladás
idézte elő”. Vagy A. Terézia, aki újszülöttjét „nyakánál megragadta, rőzse közé
dobta”, majd „több köteg rőzsével betakarta, sőt, […] ezután a gyermeket minden
segély nélkül” magára hagyta.23 Mások az újszülött fejét verték kemény, súlyos,
vagy tompa tárggyal (17%). Több, „az iratoknál fekvő hulla-bonczolási
jegyzőkönyv illetve az arra fektetett orvos szakértői vélemény” állapítja meg, hogy
„az újszülött fején feltétlen halálos mély seb” volt található. Több újszülött halálát
okozta a „köldökzsinór el nem kötése” (14%). Néhányan egyszerűen élve földelték
el újszülöttjüket (17%). Volt olyan is, aki „lúggal telt fazékba tette az újszülöttet”
(4%), s akadt olyan is, aki a pincében található „meszes hordó alá tette”, illetőleg
„zsákba rejtette” a magatehetetlen csöppséget (7%). Egy Ítéletben olvasható, hogy
„az ujdonszülött orrán s száján horzsolások, nyakán pedig az odaszorítás folytán
kézzel való szorítás nyomai találtattak” Elmondható tehát, hogy a tettesek
rendszerint semmivel nem indokolható, különös, szükségtelen brutalitással ölték – s
tegyük hozzá ölik meg ma is – újszülöttjüket. Egyetlen esettel találkoztam, ahol az
anya a létra hatodik fokáról esett le, jutott eszméletlen állapotba, szült meg, s tiport
újszülöttje fejére. A bíróság őt nem találta bűnösnek. Feltűnő, hogy az áldozatok
közt csaknem kétszer annyi lánykát (46%) találunk, mint fiúcskát (21%). Igen sok
23

BML III. 1-260. IV. 2-8. V. 3-276 d. B. 16.482/1882
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áldozat neme ki sem derül a periratokból. Az áldozatok hulláját az elkövetők
igyekeztek eltüntetni. Legtöbben árnyékszékbe, pöcegödörbe dobták a hullát (26%).
Mások kamrában, fáskamrában, kertben, akácosban, diófa vagy disznóól alá ásták el
(37%). Volt, aki kútba, patakba dobta, vagy híd alá rejtette áldozatát (16%). Néhány
hulla elhagyott helyen példáué Szudaras-pusztán, országút melletti szakadékban
találtatott meg (10%). Egy asszony az irgalmasok templomának pincéjében levő
hamus ládát gondolta megfelelő rejtekhelynek. S. Julianna a kályhát.
Úgy gondolom, a jogalkotó helyesen ismerte föl, hogy az ítélet kiszabásánál teret
kell engedni a bírói mérlegelésnek, biztosítani kell a bírónak azt a szabadságot, hogy
az eset sajátosságait, az elkövető személyében rejlő körülményeket figyelembe
vehesse, a méltányosságot gyakorolhassa. Megjegyzendőnek tartom, hogy az
általam alaposabban vizsgált időszakban az eljáró bíróságok nem egy esetben hoztak
nem törvényszerű ítéletet, e bűncselekmény vonatkozásában az öt év maximumot
figyelmen kívül hagyva szabtak ki hat, illetőleg tíz év szabadságvesztést. E
bíróságokat ennek ellenére nem szabad önkényes és kegyetlen testületnek tartani.
Ámulatba ejtő az a humánum, amely az ítéletekből sugárzik. Súlyosabb ítélettel a
legszerencsétlenebb, legszegényebb, különös lelki válságba került tetteseken
próbáltak segíteni. Egy Overpeck-vizsgálat rámutatott arra, hogy az e
bűncselekményt elkövető nők 62%-a később öngyilkos lett. Nem tudták földolgozni
a földolgozhatatlant, nem tudtak együtt élni bűnösségük tudatával.24
Az eljárási (boncolási, orvosi, szakértői, tanúzási, ügyvédi) költségeket a
vagyontalanság miatt behajthatatlannak ítélte a bíróság.

VI. De lege ferenda
Ma vannak országok, amelyek a tettes nőnek adott privilégiummal az emberölés
alapeseténél enyhébben,25 míg más országok, így 2003 óta hazánk is, az alapesetnél
súlyosabban ítélik meg ezt az általában 14. életévét még be nem töltött sérelmére
elkövetett bűncselekményt.26 Előbbiek azzal érvelnek, hogy szülés közben, illetőleg
közvetlenül a szülés után a nő különleges, rendkívüli lelki állapotba kerül. Utóbbiak
a figyelmet a flegma közönnyel a bíróság előtt álló, nem egyszer sorozatgyilkos,
kőszívű elkövetőkre irányítják, s azt hangsúlyozzák, hogyha fönnállnak a
bűncselekményi feltételek, az elkövető nyerje el a büntetését. E hangok közt
találunk olyanokat, melyek azzal érvelnek, hogy ez az elkövetőnek is jobb, hisz
legalább felügyelet alá kerül, nem marad bűntudatával egyedül. Egy harmadik
csoportba sorolhatók azok, akik bűnt sem ismerve következésképp bűnhődést is
24

http://www.ambulatorio.com/area_pubblica/il_bambino_in_primo_piano/choes_magazine_o
nline/n.5_anno_4_1_maggio_2009_marinella_corridori_responsabile/l_infanticidio/1947.ht
m (2010.09.20.)
25
Codul Penal Roman 286/2009. sz. tv., Codice Penale (CP) XII. fejezet 578. §, Угаловный
Кодекс Российской Федерации VII. rész 16. fejezet 105-6 cikk, Trestny Zákon 220. §,
Krivicni Zakon Republike Hrvatske protiv zivota i tijela 36. pont, Krivični Zakonik
Republike Srbije 116. cikk, Strafgesetzbuch Österreich 75. §
26
Code Pénal 221. cikk, Strafgesetzbuch Deutschland 16. fejezet 211-218. §
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bagatellizálva – valójában a büntetőjogi legalitás alapelvét tagadva – büntetés
helyett pusztán gyógyítást szorgalmaznak e tettet elkövetők számára – akiknek igen
nagy része nem tudván földolgozni a földolgozhatatlant, később öngyilkos is lesz.
Magam privilégiumot csak annak a tettes anyának adnék, aki várandós állapotát nem
titkolta, az újszülött fogadására előkészületeket tett, e cselekményt a szülés alatt,
vagy közvetlenül a szülés után követte el nem visszaesőként.
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Bíráskodási szabadság a XIII. századi
hospesközösségekben*
I. A XIII. századi hospesközösségekről és szabadságleveleikről általában
A XIII. századi magyarországi hospesközösségek vizsgálatának jogtörténettudományi jelentősége több szempontból igazolható. E korszak fennmaradt forrásainál, a király akaratát kinyilvánító okleveleknél1 hitelesebb alapokat aligha remélhetünk, hiszen a király akarata ekkor még maga a törvény. A vizsgálat során azonban
több alapvetés megtétele szükséges. A hospesközösségek tanulmányozásával a
városodás kezdeti időszakát,2 így a polgárosodás korai előzményeit ismerhetjük
meg, bepillantást nyerhetünk Magyarország korabeli társadalmi viszonyaiba, a változó államszerkezetbe, a királyi hatalom és gondoskodás minőségébe, a településpolitikába és a telepítéspolitikába, az igazságszolgáltatás, a gazdasági- és az adórendszer működésébe, néha olyan történelmi eseményekről is ismereteket szerezhetünk,
mint a tatárjárás. A források vizsgálata során összefüggésekre vagy akár regionális
különbségekre lelhetünk, az egyes hospesközösségek kiváltságainak egyszeri vagy
többszöri megerősítései, átiratai vagy kiegészítései pedig e kiváltságok időbeli fejlődésére mutathatnak rá. E jelenségre jó példa a németlipcsei hospesek 1270. évi szabadságlevele.3 Mindezek mellett a XIII. században keletkezett latin nyelvű oklevelek
egy-egy magyar kifejezést rejtve a kevés korabeli magyar nyelvemlék hordozói.4
Bár nem e szabadságlevelek a legkorábbi írásos forrásaink a magyar állam ezeréves
történetében, miközben számuk meghaladja a XI-XII. századból fennmaradt nagyobb úgynevezett törvényeket, és ezekhez viszonyított speciális jellegükből következően koherensebb rendszert képeznek, feldolgozottságuk elmarad a szent királyok, valamint Kálmán kétségkívül jelentős törvényeitől és a XIII. századi aranybulláktól.5 A korszakból fennmaradt egyéb írásos forrásokhoz (például a Váradi Regestrumhoz, királyi adományt rögzítő levelekhez) képest pedig e levelek a kazuisztika
*

E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián „Magyar jogtörténet” szekcióban 1. helyezést ért el. Szerző kutatómunkáját az MFB
Zrt. Habilitas ösztöndíjjal támogatja. Konzulens: Dr. Béli Gábor
1
Béli Gábor: Árpád-kori törvényeink. JURA 2000. 1-2. sz. 40. o.
2
Mezey Barna (szerk.): Magyar alkotmánytörténet. Budapest 2003. 162. o.
3
Szentpétery Imre (szerk.): Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke II. kötet
(1255) 1270-1301 1. füzet 1255-1272. MTA, Budapest 1943. 57. o. A németlipcseiek 1270ben V. Istvántól kapott levelét 1274-ben IV. László, 1281-ben Lodomér érsek és az
esztergomi káptalan, 1291-ben pedig III. András egészítette ki újabb szabadságokkal,
gyakran utalva a korábbi kiegészítésekre is.
4
Néhány példa a hospesközösségek XIII. századi okleveleiben előforduló magyar
kifejezésekre: zsolozsma, füstpénz, alamizsna, vámzab, must, udvarnok, csöbör.
5
Béli: i.m. 38. o.
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felől az absztraktabb szabályozás irányába mutatnak. Továbbá, bár a
hospesközösségek kétség kívül már a XIII. század előtt jelen voltak hazánkban, rájuk vonatkozó hiteles írott szabályozás nem maradt fenn e századokból, többek között azért, mert a kötelező írásbeliség III. Béla uralkodása előtt ismeretlen volt.
A jogtörténészek széles körében elfogadott nézet szerint a korabeli magyar jog
írott forrásait tekintetbe véve a formai azonosság mellett tartalmi szempontból különbséget tehetünk dekrétumok és privilégiumok között (Bónis, Eckhart, Csizmadia,
Mezey).6 E nézet szerint a XIII. században a dekrétum általános jogszabály forrása,
míg a privilégium egyesek vagy közületek jogviszonyainak szabályozására szolgál,
és mint ilyen, ius singulare-t teremt. Ezt az elméletet félretéve egy másik álláspontot
látok igazolhatóbbnak. Hogy tudniillik a XIII. században, a rendi országgyűlés magyarországi kialakulása előtt dekrétum és privilégium között még nincs és nem is
tehető lényegi különbség.7 Tény például, hogy a király e levelekben elsősorban és
szembetűnő módon egy-egy csoport, közösség jogait és kötelezettségeit szabályozza, ugyanakkor több olyan rendelkezést találunk a hospesközösségek szabadságleveleiben, amelyeknek címzetti köre túlmutat adott település hospesein. További ellenérv lehet, hogy a XIII. században a hospesközösségek hasonló, gyakran azonos szabadságokat nyertek, nem beszélve a más hospesközösség jogának „adományozásáról”, okleveleik tartalmukban igen hasonlóak voltak, így (esetleges különbségeik
ellenére is) olyan kiterjedt szabályrendszert alkottak, amely kifeszíti a ius singulare
kereteit.

II. Hospesközösségek vagy városok?
A XIII. századi hospesközösségek szabadságleveleinek kapcsán felmerülhet egy
további kérdés, amelyet jelentőségére tekintettel indokolt hosszabban megválaszolni: kik is kapták tulajdonképpen e szabadságleveleket? Miért beszélhetünk
hospesközösségekről, és miért nem nevezzük őket egyszerűen városi szabadságleveleknek?
Nyugat-Európában már a XII. században léteztek a középkori értelemben vett városok, Magyarországon azonban ez a településforma csak később jelent meg.8 Bár
nálunk is voltak a többi közül kiemelkedő települések a XIII. század előtt, ezek legfeljebb funkcionális értelemben tekinthetők városnak, minthogy a területi munkamegosztásban központi vagy különleges szerepet töltöttek be. Elfogadva Kubinyi
András véleményét,9 úgy gondolom, további feltételeknek is meg kell azonban felelni, hogy jogi értelemben is városról beszélhessünk. E további feltételek közül a
6

Bónis György: Magyar jogtörténet I. Kolozsvár 1942, Eckhart Ferenc: Magyar alkotmányés jogtörténet. Budapest 1946, Csizmadia Andor – Kovács Kálmán – Asztalos László: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest 1985, Mezey Barna (szerk.): Magyar jogtörténet. Budapest 1999
7
Béli: i.m. 40. o.
8
Hóman Bálint: Magyar középkor. Magyar Történelmi Társulat, Budapest 1938. 450. o.
9
Kubinyi András: Városfejlődés a középkori Magyarországon. In: Gyöngyössy Márton
(szerk.): Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet. Bölcsész Konzorcium, Budapest
2006. 153. o.
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Hóman Bálint által meghatározott három sarkalatos szabadság emelendő ki: a szabad bíróválasztás, ami egyre inkább azt is jelenti, hogy a választott bíró mindenféle
ügyben ítélkezhet; az autonómia, vagyis hogy a település és a király (illetve helyettese) között más hatóság nem áll; és a teljes vagy részleges vámmentesség.10 Megemlíthető továbbá, mint a szabadságlevelekben szinte kivétel nélkül megjelenő kiváltság, a szabad vásártartás joga, ami legtöbbször a hét meghatározott napján vagy
napjain tartandó, királyi vámszedéstől mentes és a király védelme alatt álló vásárt
jelentett.
E feltételek a XIII. századi hospesközösségek szabadságleveleiben is rendszerint
megjelennek, azonban, ahogy Kubinyi írja, és ahogy az oklevelek szövegéből is
kiolvasható, a privilégiumokat nem a település, hanem annak lakói (a hospesek)
kapták,11 akik többnyire német (teuton), vallon (latinus) és szláv hospesek (vendégek), illetve magyar népelemek voltak. A hospesek kiemelt szerepének oka az, hogy
a korábban nemzetségi életmódot folytató, letelepedett magyarságban hiányzott a
városodást serkentő népelem, a majdani polgárság, és hiányoztak a városias településen élés hagyományai.12 E hagyományokat azok a hospesek hozták magukkal hazánkba, akik szabadságaik elnyerése előtt a várszerkezetben foglaltak helyet. Helyzetük a várnépekéhez volt hasonló, idővel azonban bizonyos szabadságok (jellemzően vásártartás, bíróválasztás) elnyerésével kiemelkedtek az egyszerű várnépek közül,
ami indokolttá tette önálló községeik létrehozását. A kezdetben a várnépekkel azonos státusz azonban elősegíthette a magyar elemek beépülését is a hospesközösségek
rendszerébe, így a hospesközösségek népét nem kizárólag, sőt, elsősorban nem külföldi elemek alkották, hanem felemelkedő egykori várnépek. Mindezek értelmében
hospesek alatt nem kizárólag a külföldről betelepedett, betelepített vendégeket értjük, hanem e vendégeket, a várszerkezetből kikerülő, felemelkedő várnépeket, és
más, ezekhez csatlakozó szabad állapotú népelemeket, akik egy-egy településen
azonos jogállást elnyerve egy közösséget formáltak.
Igazolhatónak vélem ezek után azoknak a jogtörténészeknek a Hóman Bálint által
is fejtegetett álláspontját, akik szerint a középkori magyarországi városok gyökerei a
várszerkezeti félszabad népek községeiben találhatók,13 akkor is, ha vár és város
egymástól elkülönült. Ez az elkülönülés azt jelenti, hogy a XIII. században Magyarországon kialakuló város még nem feltétlenül jelentett erődített települést, ahogy
ezt Kubinyi András is leírja.14 Az erődítés egyébként is csak a tatárjárás után kezdett
nagyobb méreteket ölteni, míg egyes hospesközösségek már korábban elnyerték
szabadságaikat.15 További érv, amely a „hospesközösség” kifejezés alkalmazását
indokolja, hogy eleinte maguk az oklevelek sem említenek várost (civitas-t), helyette
a villa (falu), magna villa (nagyobb falu), hospites (vendégek), populi (népek) megjelöléseket használják. A civitas és cives (polgárok) kifejezések csak a XIII. század
második feléből származó privilégiumokban jelennek meg. Szűcs Jenő ugyan IV.
10
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Bélának egy tucat teljes szövegében fennmaradt városi oklevelet tulajdonít a tatárjárás utáni évtizedek privilégiumaiból (megjegyezve, hogy az oklevelekben használt
terminológia önmagában nem meghatározó), ő sem tekinti azonban városi szabadságlevélnek valamennyi hospesprivilégiumot.16
Ezek után helyesebb a vizsgált privilégiumokat a hospesközösségek szabadságleveleinek nevezni, megjegyezve, hogy e hospesközösségek a tényleges városok kialakulása előtti utolsó állomást jelentették a városodás folyamatában,17 egyfajta
nasciturus város képét mutatták, hiszen a városok jellemzőit hordozták magukon
kisebb-nagyobb mértékben, miközben a várszerkezetből kinőve e közösségek magyar elemekkel telítődtek, így a hospes fogalom jelentése is átalakult.

III. A hospesközösségek szabadságai
Mint arról már korábban szó volt, a hospesközösségek várossá válásában Hóman
Bálint három sarkalatos ismérvet (három szabadságot) nevezett meg, a teljes vagy
részleges vámmentesség és az autonómia mellett ilyenként említve a szabad bíróválasztást.18 Bár a Hóman által említett autonómia köre szélesebb, az szoros összefüggésben áll a szabad bíróválasztással. Ez a csoportosítás ugyanakkor három alappillérre koncentrálódik, figyelmen kívül hagyva olyan, a hospesközösségek szabadságleveleiben gyakran megjelenő szabadságokat, mint a szabad vásártartás, a szabad
plébánosválasztás vagy a végrendelkezési szabadság. Nem szerepelnek továbbá a
csoportosításban a hospesközösségek kötelezettségei (például a katonaállítás, a tizedfizetés), amelyek szintén meghatározó jelentőségűek e közösségek státuszának
vizsgálata során.
A hómani csoportosítás hiányosságait Fügedi Eriknek az az osztályozása oldja
fel, miszerint e privilégiumok tartalma jogi, egyházi és gazdasági szabadságokra
bontható.19 Ez a felosztás helyesebb annyiban, hogy a kétes tartalmú autonómia
elemeit a jogi, egyházi és gazdasági szabadságok között szétosztja. Szintén helyeselhető, hogy Fügedi a vámmentesség helyett a gazdasági szabadságok tágabb fogalmát használja, kiterjesztve azt mindenekelőtt a szabad vásártartásra. Hiányoznak
azonban a rendszerből a kötelezettségek, néhány szabadság besorolása (például szabad végrendelkezés, mentesség a nádor és az ispánok elszállásolása alól) pedig nem
egyértelmű.
A fenti két csoportosítást figyelembe véve a következő rendszer felállítását látom
indokoltnak, megtartva a hármas felosztást: a XIII. századi hospesközösségek státusza elemeinek első és legfontosabb körét a szabad bíróválasztás és az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb jogosultságok alkotják. Ezekről beszélhetünk a bíráskodási szabadság keretében. A második körbe tartoznak a gazdasági szabadságok. A
harmadik kört az egyéb szabadságok (ide értve egyebek között az egyházi tartalmú
szabadságokat és az autonómia egyes elemeit) és a kötelezettségek alkotják. E há16

Szűcs: i.m. 79. o.
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rom csoport közül jelentőségénél és jogi jellegénél fogva a bíráskodási szabadság
kibontása, részletes bemutatása indokolt.

IV. A XIII. századi hospesközösségek bíráskodási szabadsága
1. A szabad bíróválasztás és a bíró bemutatása
A bíráskodási szabadság legfőbb eleme, mint erre már korábban utaltam, a szabad
bíróválasztás. E jogosultság jelentőségét mutatja az a tény, hogy a hospesközösségek
szabadságleveleiben kivétel nélkül megjelenik. Szintén a szabad bíróválasztás fontosságát mutatja, hogy az erről szóló rendelkezés jellemzően az oklevelek érdemi
rendelkezéseket tartalmazó részének elején, közvetlenül az úgynevezett arengaszöveg (az oklevél érdemi részének valamilyen általános filozófiai, teológiai, jogi
tartalmú gondolatot megfogalmazó bevezető eleme,20 amelynek terjedelme egyetlen
rövid mondattól az oklevél érdemi tartalmát is meghaladó hosszúságig terjedhet a
tartalomtól is függően) után helyezkedik el. A boroskrakkói és magyarigeni vendégek 1238. évi, IV. Bélától kapott privilégiuma szépen példázza a szabad bíróválasztás tartalmát: „quemcunque de communi consensu et uoluntate inter ipsos uoluerint
et elegerint, sibi preficiant in uillicum, concedentes eisdem, ut in nulla causa coram
quolibet iudice adstare uel respondere teneantur” (akit közös akarattal és egyetértéssel maguk közül akarnak és választanak, nevezzék ki falunagyuknak, megengedvén nekik, hogy semmilyen ügyben más bíró színe elé állni vagy válaszolni ne tartozzanak).21 Mivel azonban a hospesközösségek sem vonhatták ki magukat a király
hatalma és felügyelete alól, a választott bírájukat kötelesek voltak az uralkodónak
bemutatni, aki megerősítette tisztségében a bírót. E bemutatási kötelezettséget írja le
IV. Bélának a zólyomi népek (populi de uilla Zolon) szabadságait biztosító 1243. évi
levele: „iudicem uero in eadem uilla quemcunque uoluerint, de communi electione
populorum habeant, quem electum regie maiestati presentare debeant
confirmandum” (bírójuk pedig, ugyanebben a faluban bárkit akarnak, a népek közös
választásából legyen, mely választottat a királyi felségnek megerősítés végett mutassák be).22 E megerősítés következményét láthatjuk, amikor IV. Béla 1244-ben a
körmendi vendégeknek adott szabadságlevelében kimondja, hogy a villicus királyi
tekintéllyel ítélkezik: „qui eos in omnibus omnino causis auctoritate regia possit et
debeat iudicare” (aki őket minden ügyben királyi tekintéllyel korlátlanul ítélhesse,
és ítélni tartozzék).23
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2. A bíró elnevezése
Ahogy az már a fenti két forrásból is kitűnik, a hospesközösségek szabadon választott bírájának elnevezése az oklevelekben nem egységes. A boroskrakkói és
magyarigeni hospesek leveléhez hasonlóan a jasztrebarszkai vendégek 1257-ben IV.
Bélától kapott privilégiumában is falunagynak nevezik a bírót: „eos nullus iudicum
nostrorum, preter maiorem ville eorundem, quem uoluntarie elegerint, audeat
iudicare” (bíróink egyike se merje őket ítélni falunagyukon kívül, akit szabad akaratukból választanak).24 Szintén falunagyot említ a beregszásziak 1247. évi, ugyancsak
IV. Bélától származó oklevele.
A zólyomi hospesek előbb idézett privilégiumában a „iudex” (bíró) kifejezés szerepel. Ugyanezt a kifejezést használja a zágrábiak 1242. évi és 1266. évi, egyaránt
IV. Bélától kapott oklevele, IV. Lászlónak a gölnicbányai hospeseknek adott 1290.
évi szabadságlevele, valamint a körmendiek 1244-ben IV. Bélától nyert privilégiuma: „ipsi ydem inter se et per se Judicem sibi eligant quem cognouerint ydoneum et
utilem communi de consensu nobis presentandum” (ugyanezek maguk közül
magamaguk válasszanak maguknak bírót, akit alkalmasnak és a közösség számára
hasznosnak tartanak egyetértőleg, kit nékünk bemutassanak).25
A hospesközösségek bírájára leggyakrabban használt kifejezés mégis a
„villicus”, amelyet leginkább falunagynak, esetleg (megkülönböztetve a maior villetől) elöljárónak fordíthatunk. Villicusról beszél a verőcei hospesek 1234-ben (II.
András fia) Kálmán hercegtől kapott szabadságlevele, Sátoraljaújhely (1261) és
Szatmárnémeti (1264) V. István (ifjabb) királytól nyert privilégiuma és a győriek
1271. évi oklevele, melyet V. István már királyként adott, továbbá IV. Lászlónak az
1277-ben Sopronnak és az 1279-ben Vasvárnak adott levele. A IV. Bélától kapott
szabadságlevelek némelyikében is a villicus megnevezés szerepel, például Nagyszombat (1238), Nyitra (1248), Zalakomár (1263), Iharosberény (1265) vagy Késmárk (1269) privilégiumában. Néhány oklevélben ez utóbbi két kifejezés együtt
szerepel, mint például a besztercebányai vendégek IV. Bélától kapott 1255. évi levelében: „uillicum uel iudicem de uniuersitatis consilio eligant et consensu” (elöljárót
vagy bírót válasszanak együttes tanácskozással és egyetértéssel).26 „Villicus seu
iudex” megnevezés szerepel Dobronya és Bábaszék 1254. évi (IV. Béla), Nagyszőlős 1262. évi (V. István ifjabb király) és Pozsony 1291. évi (III. András) szabadságlevelében is.
A latin szövegek fordításakor, megőrzendő a nyelvi sokszínűséget, a maior
villae, a villicus, a iudex, valamint a villicus seu iudex kifejezéseket más-más magyar szóval jelölöm, hangsúlyozva mégis, hogy minden esetben ugyanarról a tisztségről van szó. Megjegyzem továbbá, hogy a hospesközösségek és városok viszonyáról szóló fejezetben leírtak értelmében a XIII. századi hospesközösségek
villicusait helytelen volna városbíróknak nevezni.
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3. A villicus megbízatásának tartama
A villicus megbízatásának pontos kezdetéről és időtartamáról a hospesközösségek
szabadságlevelei nem minden esetben tájékoztatnak. A kivételek közé tartozik a
verőceiek levele 1234-ből, amelyben (II. András fia) Kálmán így rendelkezik: „in
maiorem uille unum ex ipsis quem uoluerint eligant, et nos confirmabimus,
relinquentes hoc in uoluntate ipsorum út annuatim probato crimine maiores uille
eorum deponere possint” (falunagyuknak maguk közül egyet, akit akarnak, válaszszanak, és mi őt megerősítjük, akaratukra bízván azt, hogy évenként, ha bűnössége
bebizonyosodott, a falunagyot leválthassák).27 A zágrábi (1242 és 1266), a zólyomi
(1243), a korponai (1244) és a zalakomári (1263) hospesközösség oklevelében szintén a villicus évenkénti választását rendeli el a király. A soproni vendégek 1277-ben
kelt levele a villicus megbízatásának időtartamáról nem rendelkezik kimondottan, de
megjelöli, hogy az elöljárót mely napon kell megválasztani: „omnes causas […]
uillicus ipsorum pro tempore constitutus, quem iidem ciues communiter in festo s.
Georgii elegerint, iudicet et decernat” (minden ügyet mindenkori elöljárójuk, akit
ugyanezen polgárok közösen válasszanak Szent-György ünnepén, ítéljen meg és
döntsön el).28 Ebből viszont az következik, hogy az elöljárót itt is minden évben újra
kellett választani. Végül az általam vizsgált legkésőbbi privilégiumban, a pozsonyi
hospesek 1291. évi szabadságlevelében található egy utalás, amelyből arra következtethetünk, hogy a hospesközösségekben általában minden év Szent-György-napján
választották meg a villicust: „uillicum seu iudicem inter se a festo sancti Georgii
martiris usque ad anni reuolucionem duraturum eligant de communi, qui omnes
causas ipsorum […] more hospitum aliorum cum decem iuratis conciuibus suis
possit iudicare” (maguk között elöljárót vagy bírót válasszanak közösen, SzentGyörgy mártír ünnepén, egy évig tartó időre, aki minden ügyükben ítélhessen többi
vendégeink szokásai szerint tíz esküdt polgártársával).29

4. Esküdtek és bírói tanács
Ahogy az a pozsonyi vendégek előbb idézett privilégiumából is kitűnik, a király
néhány hospesközösségben esküdteket is rendelt a villicus mellé. Esküdtrendelés
található már az egyik legkorábbi szabadságlevélben, a verőcei hospesek 1234. évi,
(II. András fia) Kálmántól kapott levelében. Itt azonban az oklevél kibocsátója nem
határozza meg az esküdtek számát: „nullus iudex in causis eorum ipsos possit
iudicare, nisi solum uillicus eorum pro tempore constitutus, cum ciuibus uille
eiusdem cum iuratis, qui quidem coniurati ad facienda iudicia fuerint computati et
destinati” (őket ügyeikben semmilyen bíró ne ítélhesse, csakis elöljárójuk ugyanezen város polgárai közül való esküdtekkel, amely esküdtek pedig az igazság szolgáltatására legyenek kiszemelve és rendelve).30 Más oklevelekben az esküdtek számát
is meghatározta az uralkodó: a pozsonyi elöljáró tíz, a nagyszőlősi és a nyitrai tizen27
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két esküdttel ítélhetett: „ut uillicus ex se ipsis qui pro tempore fuerit constitutus,
omnes causas pecuniarias, ciuiles et criminales ad instar ciuium Albensium
predictorum, cum duodecim iuratis debeat fine debito iudicare” (hogy elöljárójuk,
akit azidőre választottak, minden pénz-, magánjogi és bűnügyükben, a fehérvári
polgárok mintájára, tizenkét esküdttel tartozzék a végső ítéletet meghozni).31 A bíró
tanácsáról tartalmaz egy rövid rendelkezést a zágrábiak 1266. évi szabadságlevele,
amennyiben: „Sane si quis in calumnia uel falso testimonio manifeste conuictus
fuerit uel eciam deprehensus, hec in iudicem uel eius assessorem siue consiliarium
deinceps admittatur.” (Ha pedig valamelyiküket rágalmazással vagy hamis esküvéssel vádolják, vagy azon érik, azonnal vigyék a bíró, vagy annak ülnöke vagy tanácsosa elé.)32

5. A villicus hatásköre és kizárólagossága
A bíráskodás szabadságának foka nagyban függött attól, hogy a szabadon választott
bíró milyen hatáskörrel rendelkezett. Ez a kérdés szorosan összefügg a villicus kizárólagos ítélkezési jogosultságával is, hiszen ha a király egyes ügycsoportokra korlátozta a hospesközösség választott bírájának hatáskörét, akkor ez azt jelentette, hogy
más ügyekben a villicustól különböző bírói fórum járt el. A más bíróknak alávetettség pedig az autonómiát is korlátozta. A hatáskör kapcsán érdemes megismételni IV.
Bélának azt a már idézett rendelkezését, miszerint a villicus királyi tekintéllyel ítél:
„qui eos in omnibus omnino causis auctoritate regia possit et debeat iudicare” (aki
őket minden ügyben királyi tekintéllyel korlátlanul ítélhesse, és ítélje).33 Ez a kizárólagosság ugyanakkor nem érintette – az Árpád-korban nem is érinthette – a király
mint bíró ítélkezési jogát. Ezt bizonyítja II. Andrásnak a szatmárnémeti vendégek
jogait szabályozó 1230. évi oklevele, a legkorábbi vizsgált forrásunk, melyben a
király a hospesek minden ügyét a villicusnak tartotta fenn, kimondva mégis, hogy
„kivettük őket is minden bíró joghatósága alól, a bíráskodás lehetőségét a körülményekhez képest csak magunknak és tárnokmesterünknek tartván fenn”.34 Négy évvel
később a verőceiek villicusa is általános és kizárólagos hatáskört kapott (II. András
fia) Kálmántól: „nullus iudex in causis eorum ipsos possit iudicare, nisi solum
uillicus eorum” (őket ügyeikben semmilyen bíró ne ítélhesse, egyedül csak elöljárójuk).35
A boroskrakkói és magyarigeni vendégek 1238-ból való szabadságlevelében a
villicus szintén általános hatáskörrel rendelkezik e vendégek közti ügyekben, az
oklevél azonban egy további kitételt is tartalmaz: „[s]i autem alia pars litigancium
erit ex ipsis alia uero de hominibus extraneis, Uayuoda discuciet et definiet, nec
uiceiudex eiusdem Uayuode eos in aliquo debeat uel audeat iudicare”. (Ha pedig az
egyik peres fél közülük való, a másik pedig idegenek közül való, akkor a vajda dönt
és határoz, és ugyanez a vajda helyettesbírója felettük semmi ügyben ne ítélhessen
31
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és ne merészeljen ítélni.)36 IV. Bélának a győri várnépek részére adott 1240. évi
oklevele speciálisnak tekinthető, mivel bár időben később keletkezett, mint az előbb
felsorolt források, tartalma más jogállású népekre vonatkozik, így itt még alapvetően
fennmaradt az ispán joghatósága (comiti reseruet iudicandum), villicusuk e várnépeknek még nem lehetett. Megtiltja ugyanakkor a király, hogy az udvarbírónak helyettese legyen (curialis comes post se uicarium non habeat).37 Később azonban, a
győri (immáron) hospesek 1271-ben kelt privilégiumában V. István a villicushoz
utalja minden ügyüket, a nagyobbakat is: „uillicum quem de castro uoluerint eligant
inter se […] qui omnes causas ipsorum tam maiores debeat et possit iudicare”.38 A
zágrábi vendégek 1242. évi szabadságlevelében pedig IV. Béla a lopási, rablási és
emberölési ügyeket külön is nevesítve utalja a villicus hatáskörébe (akárcsak a soproniak levele 1277-ben és a gölnicbányaiaké 1290-ben), és azt is kimondja, „hogy ha
valaki idegen valamely városbelit pénzügyek vagy más jogtalanság miatt perbe kíván vonni, a városi bíró színe előtt pereljen” (si quis extraneus aliquem de ciuitate in
causa pecuniaria uel illata iniuria uoluerit conuenire, coram iudice ciuitatis
conueniatur).39 E szabadságlevél 1266. évi megújítása különös hatáskört biztosít a
villicusnak, amikor a környező falvak jobbágyainak ügyeire is kiterjeszti a villicus
hatáskörét: „[i]tem ciues de predicta ciuitate uel iobbagiones de uillis ad ipsam
pertinentibus, que prope territorium ipsius ciuitatis fuerint site, nullius iudicio, nisi
iudicis ciuitatis adstare teneantur”. (Hasonlóképpen, a nevezett község polgárai,
vagy az ehhez tartozó falvak jobbágyai, amely falvak területe ezen város mellett
fekszik, semmilyen más bíró elé, csakis a városi bíró elé tartozzanak menni.)40
A besztercebányai hospesek 1255. évi levele ismét általánosabban fogalmazza
meg a közösség választott bírájának általános és kizárólagos hatáskörét: „nec in toto
regno Hungarie poterunt super aliqua causa coram alio iudice conueniri” (egész
Magyarországon bármely ügyben bármilyen más bíró előtt megjelenni ne tartozzanak).41 Hasonlóan általános a jasztrebarszkai vendégek 1257. évi privilégiumának
rendelkezése: „eos nullus iudicum nostrorum […] audeat iudicare” (felettük senki
bíróink közül […] ne merjen ítélkezni).42
Egyes szabadságlevelekben a király úgy írja körül az elöljáró általános és kizárólagos hatáskörét, hogy megjelöli azokat a bírókat, akik a továbbiakban nem járhatnak el a hospesek ügyeiben. Ebből a szabályozási formából azt is megismerhetjük,
hogy az adott közösség tagjai fölött a kiváltságolást megelőzően mely bírói személyek ítélkezhettek. A győri várnépek 1240-ből való levelében például ez áll:
„bilotum omnino abolemus” (a billogot teljességgel eltöröljük)43, vagyis a király a
billogosok hatalma alól teljesen kivonta őket. A nyitrai vendégek 1248. évi oklevele
már konkrét bírói személyek hatáskörének hiányáról rendelkezik: „nec ipsi ciues
36

MA 447. o.
MA 448. o.
38
MA 526. o.
39
MA 451. o., MA 545. o., MA 613. o.
40
MA 507. o.
41
MA 489. o.
42
MA 496. o.
43
MA 448. o.
37

47

László Balázs

Nitrienses aliquorum extraneorum iudicum, palatinorum uidelicet et comitum
prouincialium adstare iudicio teneantur” (a nyitrai polgárok semmilyen idegen bíró
elé, tudniillik a nádorbíró vagy a várispán elé állni ne tartozzanak). A király joghatósága azonban természetesen itt is megmarad: „sed si super arduis negociis diffinire
forsitan ignorarent, uolumus ut ad nostram presenciam uel magistri Tauernicorum
ad examen pro determinanda et impetranda iusticia conuocentur” (de ha valamely
bonyolult ügyben várhatóan nem tudnak határozni, azt akarjuk, hogy megállapítandó
és végrehajtandó ítéletért a mi jelenlétünkre, vagy a tárnokmesterünk elé hívassanak).44
Még különösebb a besztercebányai vendégek 1255-ből való levelének megfogalmazása: „ab omni iurisdictione et iudicio comitum de Zolum pro tempore
constitutorum sint penitus liberi et exemti” (minden joghatóság és a mindenkori
zólyomi ispán ítélete alól is teljesen szabadok és mentesek legyenek).45 Nagyban
hasonlít az előbbihez a soproniak 1277-ben IV. Lászlótól kapott privilégiumának
tartalma: „iidem ciues a iurisdictione et potestate ac iudicio omnium baronum
nostrorum et specialiter comitum Supruniensium pro tempore constitutorum exempti
penitus et excepti habeantur” (ugyanezek a polgárok minden bárónk, különösen a
mindenkori soproni ispán joghatósága, hatalma és ítéletei alól teljesen kivétetnek és
kikerülnek).46 Végül a vasvári hospesek 1279. évi levele is nevesíti az ispánt, mint a
hospesek ügyeiben hatáskörrel nem rendelkező személyt: „a iudicio et iurisdictione
omnium iudicum et specialiter comitis Castri ferrei pro tempore constituti sint
excepti penitus et exempti” (minden bíró, különösen a mindenkori vasvári ispán
ítéletei és joghatósága alól teljesen kivétetnek és kikerülnek).47 1291-ben a pozsonyiaknak a nádor bíráskodása alóli mentességét deklarálta III. András: „iidem
hospites nostri et ad eos pertinentes iudicio palatinatus in nullo astare teneantur”
(ezen vendégeink és a hozzájuk tartozók semmilyen ügyben ne tartozzanak a nádorbíró elé állni).48
Más hospesközösségek esetében a király a villicus hatáskörét valamilyen formában korlátozta. Ez történhetett pozitív módon (a villicus által elbírálható ügykörök
megjelölésével) vagy negatív módon (a villicustól elvont ügykörök megjelölésével).
A pozitív szabályozásra példa IV. Bélának a pesti vendégek szabadságait megújító
1244. évi privilégiuma, amelyben a király a villicus feladatául azt rendeli, hogy ítélkezzen minden világi perben. Gyakoribb mégis a negatív módon történő szabályozás. Ezzel találkozhatunk például a beregszászi hospesek 1247. évi levelében, amikor IV. Béla így rendelkezik: „[a]d iudicium uice nostri iudicis, exceptis tribus:
sangunie, furto uidelicet et homicidio in nullo pertinere dignoscantur sed in omnibus
aliis causis eorundem iudicium audiant maioris uille ipsorum”. (Helyettesbírónk
előtt perben megjelenni ne tartozzanak, három kivétellel: vérontási, lopási és emberölési ügyekben tudniillik, hanem minden más ügyükben falunagyuk ítéletének enge-

44

MA 498. o.
MA 489. o.
46
MA 545. o.
47
MA 551. o.
48
MA 623. o.
45

48

Bíráskodási szabadság a XIII. századi hospesközösségekben

delmeskedjenek.)49 A késmárki vendégek 1269. évi szabadságlevelében szintén
megtalálható a villicus hatásköréből kivett ügyek felsorolása: „uillicum inter se
eligant de communi uoluntate, qui omnes causas eorundem decidere debeat, iusticia
mediante, exceptis quibusdam causis, furti uidelicet, decimarum, sanguinis et
monete, quas iudex noster pro tempore constitutus iudicabit et decidet” (maguk
közül közös akarattal elöljárót válasszanak, aki minden ügyüket tartozzék eldönteni
igazságosan, kivéve bizonyos ügyeket, tudniillik a lopási, tizeddel kapcsolatos, vérségi és pénzverési ügyeket, amelyeket az azidőre kinevezett bírónk ítél meg és dönt
el). Ezen a helyen a király a bírság megosztásáról is rendelkezik: „et terciam partem
iudicii habebit uillicus, duas uero partes iudex noster sibi de iure uendicabit” (és a
bírság harmadát kapja az elöljáró, két részt pedig a mi bírónk követeljen magának
jog szerint).50
Vegyesnek tekinthető az iharosberényi hospesek 1265-ben szintén IV. Bélától
kapott privilégiumának a villicus hatáskörére vonatkozó rendelkezése, amelyben a
király először – igaz, általános jelleggel – kimondja, mely ügyek tartoznak a közösség választott bírájára, majd két ügykört nyilvánvalóan elvon a villicustól. A pozitív
hatáskör-meghatározás alapján: „uillicus eorum in minutis causis ipsos iudicabit”
(elöljárójuk tartozzon felettük ítélni a csekélyebb ügyekben). Ezt követi a két kivétel: „iudici pro iudicio soluere debent sexaginta denarios tantum nisi in causa furti
uel sanguinis effusione” (a bírónak hatvan dénárt tartozzanak fizetni az ítéletért,
kivéve csak a lopási és vérontási ügyekben).51
A különleges státuszra, a várnépből már kiemelkedő, de a hospesek státuszát teljesen el még nem nyerő népekre vonatkozó egyedi megoldást tartalmaz a „barsi vár
elővárosában lakó vendégek” privilégiuma 1240-ben. Eszerint „kisebb ügyekben
egyedül csak az ő közös megegyezésükből rendelt falunagy ítélje őket, azt az ügyet
pedig, amely valaki számára vérontásra vagy szabadság elvesztésére mehet, a vár
ispánja ítélje, jelen lévén majd a falunagy”.

6. A királyhoz folyamodás
Mint már korábban is említettem, sem a bíráskodási szabadság, sem az autonómia
nem jelenthette azt, hogy a hospesközösségek kikerültek volna a király hatalma alól,
különösen nem kerülhetett sor erre az igazságszolgáltatás terén. Ezen a tényen az
sem változtat, hogy a villicus – mint már többször szóba került – IV. Béla rendelkezése folytán királyi tekintéllyel ítélhetett.52 A körmendiek 1244. évi szabadságlevelében deklarált elv tehát valójában úgy értelmezendő, hogy a villicus ítélete a király
mint bíró kivételével mindenkire kötelező. A szabad bíróválasztás joga mellett tehát
fontos megemlíteni a királyhoz mint bíróhoz folyamodás szabályozását is. A XIII.
századi hospesközösségek szabadságleveleiben a villicus hatáskörének rögzítése
után gyakran szerepel ugyanis utalás arra, hogy a király egyfajta különös jogorvoslati fórumként jár el a vendégek ügyeiben. Itt nem csak a szatmárnémeti vendégek
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1230. évi privilégiumából már idézett kitételre kívánok utalni, miszerint a király a
villicus mellett „a körülményekhez képest” csak magának és tárnokmesterének joghatóságát tartja fenn, hanem a következő konkrétabb rendelkezésekre is:
1238-ban IV. Béla a nagyszombati vendégeknek adott levelében elrendelte, hogy
a villicus, „ha az igazság szolgáltatásában hanyagnak vagy hozzá nem értőnek mutatkozik, vagy ha a város egyetemleg megbélyegzi, akkor végül a király ítéletéért
folyamodjon” (qui si in facienda iusticia repertus fuerit negligens uel imperitus, uel
si uilla communiter contemnat, tum demum ad regis iudicium recurratur).53 Hasonló
módon, ha a bíró nem tudott, vagy nem volt hajlandó ítéletet hozni valamely ügyben, a király elé kellett járulnia, és neki kellett kérnie a döntést, illetve szembesülnie
mulasztásának következményeivel. Erre vonatkozó rendelkezések találhatók a zólyomi (1243), a körmendi (1244), a pesti (1244), a nyitrai (1248), a dobronyai és
bábaszéki (1254), a jasztrebarszkai (1257), a zalakomári (1263), a szatmárnémeti
(1264), a győri (1271) és a soproni (1277) hospesközösségek leveleiben is.
Az előbb felsorolt privilégiumok közül figyelemre érdemes a körmendi vendégek
levelének szóhasználata. IV. Béla a következőt rendeli: „si conquerencium alicui
modo debito satisfactum non fuerit, ipse Judex et non populi in presencia regia
tantum et non alias debeat conueniri” (ha valamely panaszosnak illő módon nem ad
elégtételt, csak maga a bíró és ne másképp, ne a nép jöjjön el jelenlétünkre).54 Szintén érdemes újra meghivatkozni a nyitraiak szabadságlevelét, amelyben IV. Béla a
király mellett a tárnokmestert is nevesíti, mint folyamodható fórumot, „ha valamely
bonyolult ügyben várhatóan nem tudnak határozni” (si super arduis negociis
diffinire forsitan ignorarent).55 A dobronyai és bábaszéki vendégek levelében – mint
már láttuk – a király nem csak azt rendeli el, hogy ilyen esetekben hozzá forduljon a
hospesközösség, hanem konkrétan meg is nevezi az eljárástól eltiltott fórumokat (a
zólyomi ispánt és annak udvarbíróját).56 1271-ben V. István a győri hospeseknek
adott oklevelében már az ország szokásjogára is hivatkozik a szokásos rendelkezés
mellett: „si idem uillicus iusticiam querulantibus facere recusaret, non hospites, sed
uillicus ad nostram presenciam iuxta regni consuetudinem euocetur” (ha ez az elöljáró a perlekedőktől az ítéletet megtagadja, ne a vendégek, hanem az elöljáró tartozzék a mi jelenlétünkre jönni az ország szokásjoga szerint).57 IV. László 1277-ben a
soproniaknak adott privilégiumában hangsúlyozza, hogy maga a király hoz ítéletet
abban az esetben, ha a villicus ezt nem tette meg: „si idem uillicus in facienda
iusticia negligens fuerit, non reus, sed uillicus ad nostram presenciam euocetur, et
nos personaliter decernemus de caussis eorumdem” (ha ugyanez az elöljáró az igazság szolgáltatásában hanyagul járna el, ne az alperest, hanem az elöljárót idézzék a
jelenlétünkre, és mi magunk határozunk ügyükben).58
Végül érdemes még megemlíteni a zágrábi hospesek 1242-ben IV. Bélától kapott
kiváltságlevelét, amely mintegy összefoglalja a több oklevélből is kiolvasható ren53
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delkezést, mely alapján vitás ügyekben nem az egész közösség, hanem csak a
villicus tartozott (mindenki más nevében is) a király elé járulni. „Quod si iudex
suspectus habebitur et actor legitimam causam recusationis inallegauerit,
conuocatis omnibus maioribus ciuitatis, ipso iudice presente negocium decidatur, de
quorum sentencia si adhuc contingeret dubitari, et actor importunus eos ad regis
citauerit presenciam, solus iudex pro aliis omnibus ire teneatur.” (Hogy ha bírójuk
elfogult, és a felperes azt állítja, hogy jogos igényét elutasította, minden tekintélyes
polgárt összehívva, magának a bírónak jelenlétében döntsék el az ügyet, amelyben
ha ítéletet hozni haboznának, és a felperes erőszakosan a király elé akarná citálni
őket, mindenki másért is csak a bíró tartozzon a királyhoz menni.) „Eodem modo
pro quacunque causa iudicem ciuitatis et ciues, uel ciues solos ad regis presenciam
si quis citaret, non tenetur ire nisi solus iudex ciuitatis.” (Ugyanilyen módon, ha
bármely ügyben valaki a város bíróját és polgárait, vagy csak a polgárokat a királyi
jelenlétre hívja, ne tartozzanak jönni, csakis a város bírója.)59 Ezeket a
rendelkezéseket a zágrábiak 1266. évi privilégiuma szó szerint megismétli. Mindkét
zágrábi oklevél tartalmazza továbbá a következő sajátos szankciót arra az esetre, ha
valaki megsértené az eljárási rendet: „[s]i aliquis aliquem ciuem uel ciues, non
requirens antea a iudice ciuitatis iusticiam sibi fieri, ad regem iuerit, pro illo uel
illis iudex ire tenebitur, et ei citatorias refundere expensas, eo, quia contempta
autoritate regalis priuilegii sibi cogniti, irrequisito iudice ciuitatis, fatigauit eum
frustra laboribus et expensis”. (Hogy ha bármelyikük bárki más polgárt vagy
polgárokat, anélkül, hogy előbb megkeresnék a városi bírót, hogy ő ítéljen nekik, a
király elé visz, érte vagy értük a bíró tartozzon oda menni, és az idéző térítse meg a
költségeket neki, amiért az általa ismert királyi kiváltság tekintélyét semmibe véve a
városi bírót fel nem keresve, indokolatlan fáradsággal és költségekkel terhelte őt.)60
A királyhoz folyamodás kapcsán különös rendelkezést tartalmaz még a pozsonyi
vendégek 1291. évi oklevele, amelyben III. András nemcsak a villicust, de az
esküdteket is személyes jelenlétére rendeli, ha az ítélethozatal elmaradt: „[s]i uero
iudex ipsorum, iurati uel ciues in reddenda iusticia defecerint, non partes, sed iudex
et iurati, si inter se ad faciendam iusticiam partibus conuenire non poterunt, ad
nostram presenciam euocetur”. (Ha pedig bírójuk, esküdtek vagy polgárok az
igazság kiszolgáltatásának szűkében vannak, ne a feleket, hanem a bírót és az
esküdteket idézzék a jelenlétünkre, ha egymás között nem tudtak megegyezni a
feleknek kiszolgáltatandó igazság felől.)61

7. Az eljárás jogalapja, bizonyítás és ítélethozatal
A hospesközösségek szabadon választott bírája eljárásának jogalapját vizsgálva
ismét a körmendi hospesek privilégiumának többször idézett rendelkezésére kell
hivatkozni, amely szerint „válasszanak maguknak bírót, akit alkalmasnak és a
közösség számára hasznosnak tartanak egyetértőleg, kit nékünk bemutassanak, és
akit majd hivatala gyakorlására elfogadunk, aki őket minden ügyben királyi
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tekintéllyel korlátlanul ítélhesse, és ítélni tartozzék”.62 A villicus tehát alapvetően a
király felhatalmazásából, az ő nevében ítélkezik.
A jogalap és a bizonyítás szempontjából is értelmezhető a boroskrakkói és
magyarigeni vendégek 1238-ban IV. Bélától kapott szabadságlevelének az a
rendelkezése, amely szerint „solus maior uille pro tempore constitutus, secundum
ipsorum consuetudinem debeat iudicare” (csakis az azidőben kinevezett falunagy
tartozik dönteni az ő szokásjoguk szerint).63
A nyitraiak 1248. évi levelében a király a fehérvári jog mintájára állapítja meg a
villicus eljárását: „uillicus ex se ipsis […] ad instar ciuium Albensium predictorum
[…] debeat fine debito iudicare” (elöljárójuk a fehérvári polgárok mintájára tartozik
a végső ítéletet meghozni).64 A fehérvári jogra utalás szintén jogalap és bizonyítás
kérdése is. 1264-ben V. István ugyanígy a fehérváriak szabadságát biztosítja a
szatmárnémeti vendégeknek, majd 1271-ben a győrieknek. Utóbbi privilégiumban a
király a szokásjogot is megjelöli, mint a király előtti eljárás jogalapját: „uillicus ad
nostram presenciam iuxta regni consuetudinem euocetur” (az elöljáró tartozzék a mi
jelenlétünkre jönni az ország szokásjoga szerint).65 1277-ben hasonló jelleggel IV.
László utal a soproniaknak adott kiváltságlevelében „a fehérvári polgárok és más,
országunkban élő vendégek szokására” (more ciuium Albensium, et aliorum
hospitum in regno nostro existencium).66 1290-ben a gölnicbányaiak oklevelében
utal IV. László a jog rendjére (ordo iuris) mint jogalapra is.67
A hospesközösségek szabadságleveleiben gyakran a bizonyítás mikéntjét és a
kiszabandó ítéletet is meghatározza az oklevelet adó uralkodó. Már a nagyszombati
vendégek 1238. évi levelében egy helyen találhatók meg a későbbi
privilégiumokban is gyakran megjelenő, a bizonyításra vonatkozó rendelkezések:
„duellum uero nec inter se nec eciam cum alienis committere, cuiusque iudicio
constringantur, sed cuiusque quescionis materia duodecim hominum iuramento
sopiatur, testes autem contra ipsos produci nequeant nisi ex uel alii hospites qui
consimili gaudeant libertate” (bajvívásra pedig sem egymás között, sem
idegenekkel ne kényszerítsék őket semmilyen ítélettel, hanem akármelyik vitás
ügyüket tizenkét személy esküjével rendezzék el, ellenük pedig csak olyan tanúk
állhassanak elő, akik közülük valók vagy más vendégek, akik hasonló szabadságnak
örvendenek).68 Ugyanezek az elvárások megjelennek a zágrábiak 1242. és 1266. évi
okleveleiben is. A dobronyai és bábaszéki vendégeknek adott 1254. évi levelében
IV. Béla a németek (teutonok) és magyarok azonos bizonyítási kötelezettségét
rögzíti: „si cause exorte fuerint inter eos, ex Hungaris et Teutonicis simul testimonia
proferantur” (ha közöttük pereskedés támadna, magyarok és teutonok egyformán
tanúbizonysággal álljanak elő).69 A jasztrebarszkaiak 1257. évi privilégiuma is
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megállapít bizonyítási szabályokat: „in quocunque casu inter ipsos hospites contra
extraneos aliquos, uel per extraneos contra ipsos hospites causa orta fuerit, eadem
causa non duello, sed iuramento et testimoniis decidatur” (bármely ügy támadna e
vendégek között valamely idegenek ellenében, vagy idegenek részéről ezen
vendégek ellenében ne bajvívással, hanem eskütétellel és tanúbizonysággal
döntsenek).70 Végül tanú- és eskübizonyítást (iuramento et testimoniis) ír elő a
bajvívás kizárása mellett a vasvári vendégek 1279-ből való privilégiuma is.71
A pozsonyiak 1291. évi szabadságlevele a tanúbizonyság szabályait is
megállapítja: „[i]tem statuimus, quod contra ipsos ciues nostros et ad eos
pertinentes, testes extranei uniuersaliter produci non possint, nisi duo uel tres
intersint de eadem ciuitate, uel de aliis ciuitatibus seu uillis, eandem habentibus
libertatem”. (Hasonlóképpen elrendeltük, hogy e polgáraink ellen vagy a hozzájuk
tartozók ellen idegenek tanúk egyáltalán ne vallhassanak, csak ha ketten vagy
hárman jelen vannak ugyanebből a városból, vagy más városból olyanok, akik
ugyanilyen szabadsággal bírnak.)72
Érdekesség, hogy más oklevelekkel ellentétben, a besztercebányaiak 1255. évi
privilégiuma nem tiltotta a bajvívást, sőt, annak szabályait is rögzítette: „in omni
causa que ad examen duelli iudicatur, si persona illa que ipsos impetit, sit de ipsis
uel libertatis aut nacionis eorum, illud duellum cum scuto rotundato et gladiis
debebit pugnari […] si uero extranee condicionis persona fuerit, tunc modus duelli
in regis arbitrio remanebit” (minden olyan ügyben, amelyet bajvívással döntenek el,
ha az a személy, aki őket vádolja, ugyanezt a szabadságot élvezi vagy az ő
nemzetségükből való, a bajt kerek pajzzsal és karddal vívják, ha pedig idegen
személy, a párbaj mikéntje a király döntésére maradjon).73
Az ítélethozatal kapcsán előre kell bocsátani, hogy a villicus rendszerint a
legsúlyosabb büntetések kiszabására is jogosult volt, ahogy ez az eljárásának
jogalapjából (királyi tekintély, szokásjog, ordo iuris) is következik. Az eljárás
jogalapjából levezetett állítást konkrét oklevélbeli rendelkezések is alátámasztják.
Példának okáért a körmendiek 1244. évi privilégiuma kifejezetten lehetővé teszi a
villicus számára, hogy halálos ítéletet szabjon ki: „[i]tem si fur deprehensus fuerit
inter ipsos cuius furtum ualorem sexaginta frisaticos transscendit suspendio
condempnetur”. (Hasonlóképp, ha tolvajt fognak maguk közt, kinek tolvajlása a
hatvan frisasticus mértéket meghaladja, akasztással lakoljon). „Item qui occiderit
insontem et ordine iuris conuictus fuerit capite plectatur.” (Hasonlóképpen, aki
ártatlant öl meg, és törvényes úton elmarasztalták, bűnhődjék fejével.).74 Végül a
gölnicbányaiak 1290. évi oklevele fogalmazza meg kifejezetten a következő felhatalmazást: „omnes causas […] iudicare possint et finem debitum imponere ut
postulat ordo iuris” (minden ügyet megítélhessenek és befejezhessenek, ahogy a jog
rendje megkívánja).75 Az „ahogy a jog rendje megkívánja” kitétel itt tehát azt jelenti,
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hogy a bíró a szokott büntetéseket jogosult kiszabni, vagyis rendelkezet életről és
halálról például lopás esetén. Ezek után úgy vélem, elfogadható álláspont, hogy
minden olyan esetben, amikor a király a hospesközösség villicusát általános
hatáskörrel ruházta fel, tehát a súlyos ügyeket (vérontás, lopás, rablás) is hatáskörébe utalta, az „ordo iuris” alapján egyben halálos ítélet kiszabására is felhatalmazta.
Külön kiemelve kell megemlíteni a nagyszombatiak 1238-ban IV. Bélától kapott
privilégiumát, amelyben a következő fontos, egy másik státuszra, a nemesekre is
vonatkozó rendelkezés olvasható: „[u]illicus eciam ipsorum una cum duodecim de
melioribus de uilla ad exhibendam iusticiam deputatis hominibus eiusdem uille uel
de aliis, pro crimine in eodem commisso, decapitacionis uel aliam quamcunque
penam infligendi habeat potestatem, nisi nobilis exstiterit, cuius iudicium maiestati
regie reseruetur”. (Elöljárójuknak pedig, egy közülük valót tizenkettővel, a város
legjobbjai közül, akiket igazságot szolgáltatni küldtek ugyanezen városból, vagy
mások közül, bűne miatt ugyanezen tanácsban hatalmában álljon fővesztéssel vagy
bármilyen más büntetéssel súlytani, hacsak nem nemesek volnának, akiknek ítélése
a királyi fenségre tartozik.)76
Az ítélkezés körében egy további fontos rendelkezést kell megemlíteni. A nagyszőlősi vendégek István ifjabb királytól kapott 1262. évi privilégiumában egy sajátos
kitétel is olvasható a vitás ügyek eldöntése kapcsán: „[i]tem super causis inter se
exortis liberare habeant pacem reformandi facultatem”. (Hasonlóképpen a köztük
támadt ügyekben legyen korlátlan hatalmuk békét kötni.)77

8. Bűncselekmény-katalógusok
Az ítélethozatalról elmondottakat kiegészítendő, mégis sajátosságára tekintettel
elkülönítve kell beszélni a hospesközösségek szabadságleveleiben kirajzolódó
bűncselekmény-katalógusokra, hiszen ezek, bár jellemzően eljárási szabályok között
jelennek meg, a mai értelemben vett büntető anyagi jog matériáját képezik, normaszerkezetük hatályos büntető törvénykönyvünk normaszerkezetéhez hasonló. A
bűncselekményeket és ezek büntetéseit alapvetően a királyi dekrétumok és a szokásjog szabályozták, és a hospesközösségek szabadságleveleiben megjelenő
bűncselekmény-katalógusok normái is ezeken alapulnak.
A legrészletesebb katalógust a zágrábi hospesek 1242. évi szabadságlevele tartalmazza, amelyet kibővítve az 1266. évi újabb privilégiumba is átemeltek. A
katalógus: „[i]tem quiscunque ciuis alium ciuem uituperiis, opprobriis aut contumeliis affecerit, si inde conuictus fuerit, leso decem pensas, in communes expensas
centum denarios soluat. Quod si post trinam correctionem se non emendauerit, rebus omnibus in commune applicatis, tanquam infamis de ciuitate turpiter expellatur.” (Ha valamely polgár egy másik polgárt megsért, gyaláz vagy szidalmaz, ha élő
emberrel teszi ezt, a sértettnek tíz penzát, nem kevesebb, mint száz dénárt fizessen.
Hogy ha a harmadik figyelmeztetés után sem teljesít, minden vagyona a közösségre
szálljon, és mint rosszhírű embert, űzzék el a városból.) „Si quis eciam alapam
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alteri dederit, uel per crines maliciose traxerit, eandem penam paciatur.” (Ha
valamelyikük mást pofon üt, vagy rosszindulatúan megtépi a haját, ugyanazon
büntetést szenvedje el.) „Si uero hec iudice sedente pro tribunali, uel alias
ubicunque in eius cospectu idem perpetrare presumserit, pena duplici plectatur.”
(Ha pedig a bíró jelenlétében a bíróságon vagy bárhol máshol merészelné megtenni
ugyanezt, dupla büntetéssel bűnhődjön.) „Quod si hoc in persona iudicis, uel
cuiuscunque assessoris sui idem attentauerit, decem marcas usualis monete pro
pena exsoluat. Quod si soluendo non fuerit, manum amittat.” (Hogy ha pedig a bíró
személyével vagy ennek valamely ülnökével szemben kísérelné meg ugyanezt, tíz
szokásos márka büntetéspénzt fizessen. Hogy ha ezt nem teljesíti, kezét veszítse.)
„Si quis cultello, gladio, lancea aut sagitta, aut alio tali modo alium uulnerauerit, et
uulneratus sine defectu membrorum resanatus fuerit, medico lesi satisfaciat, et leso
decem marcas, et ad usum ciuitatis duas marcas persoluat.” (Ha valamelyikük
késsel, karddal, lándzsával vagy nyíllal, vagy más hasonló módon valaki mást
megsebesít, és a megsebesített végtagjának elvesztése nélkül meggyógyul, az orvosi
költségeket térítse meg, és a sérültnek tíz márkát, a közösség hasznára pedig két
márkát fizessen.) „Si quis uero hominem interfecerit et aufugerit, due partes suarum
rerum cedant parentibus occisi, pars tercia ciuitati. Si autem captus fuerit,
secundum consuetudinem de ipso uindicta sumatur, nisi quis in ludo, sine
premeditata malicia aliquem interfecerit. In hoc enim casu centum pensas cognatis
interfecti, uiginti uero pensas ad communes usus refundat interfector. Si facultatibus
non suffecerit, ciuium arbitrio resignetur.” (Ha pedig valaki egy másik embert
megöl és elmenekül, vagyonának két része szálljon a meggyilkolt szüleire, harmadik
része a városra. Ha pedig elfogják, ugyanazt a büntetést szenvedje el, a szokásjog
alapján, kivéve, ha véletlenül, előre megfontolt rosszindulat nélkül ölt meg valakit.
Ilyen esetben ugyanis a gyilkos száz pénz fizessen a meggyilkolt rokonainak, húsz
pénzt pedig a közösség javára. Ha önként nem teljesítene, a polgárok bírájának
belátása szerint bűnhődjék.) „Item si quis de extraneis intrans in ciuitatem siue in
uico, in domo, siue in foro, similia ut supra notatur, perpetrauerit, per iudicem
ciuitatis iudicetur, et eisdem penis subiaceat. Si uero ex incolis ciuitatis aliquis sine
[…] defectus fuerit, per iudicem ciuitatis puniatur.” (Hasonlóképpen, ha valamely
idegen a városba érkezvén akár az utcán, akár valamely házban vagy a piacon a
fentebb mondotthoz hasonlót valósít meg, a városi bíró ítélje, és ugyanilyen
büntetésnek vessék alá. Ha pedig a város lakosai közül valakinek […] vesztést okoz,
a városi bíró büntesse meg.)78
Más hospesközösségek szabadságleveleiben további hasonló rendelkezéseket
találunk, de a zágrábi leveleknél kisebb terjedelemben. A körmendi hospesek 1244.
évi oklevele például a következő három rendelkezést tartalmazza: „si fur
deprehensus fuerit inter ipsos cuius furtum ualorem sexaginta frisaticos transscendit
suspendio condempnetur” (ha tolvajt fognak maguk közt, kinek tolvajlása a hatvan
frisasticus mértéket meghaladja, akasztással lakoljon), „qui occiderit insontem et
ordine iuris conuictus fuerit capite plectatur” (aki ártatlant öl meg, és törvényes
úton elmarasztalták, bűnhődjék fejével), végül „qui alicui manum truncauerit
78
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manum amittat qui vero super domum sui conciuis armata manu violencia illaturus
irruere presumpserit in decem marcis condempnetur iusto sicut diximus iudicio
mediante” (aki másnak kezét csonkítja, kezét veszítse, aki pedig, hogy
hatalmaskodjék, polgártársának házára fegyveres kézzel rátörni merészel, tíz
márkával bűnhődjék, miként mondottuk, törvényes ítélet közbejöttével).79 A
beregszásziak 1247. évi privilégiuma különös módon, a büntetési nem konkrét
megjelölése nélkül szabályoz egyetlen jogellenes cselekményt: „[s]i autem liberos
homines ad ipsam terram uenientes molestauerint, et prohibendo damnauerint, iram
regiam incurrent, et sancient manus nostras”. (Ha pedig a földjükre érkező szabad
embereket zaklatják, vagy távolmaradásra kárhoztatják, a király haragjával
szembesüljenek és érezzék meg karunkat.)80
Végül érdekességképpen a jasztrebarszkaiak 1257-ben IV. Bélától kapott
kiváltságlevelének különös rendelkezését kell még megemlíteni, amely nem a
hospesek által, hanem a sérelmükre elkövetett jogellenes cselekmény
következményét határozza meg: „si banus eis ad ualorem unius marce damnum
fecerit, in centuplo restauret eisdem” (amennyiben a bán nekik egy márka értékben
kárt okoz, százszoros értékben adja vissza azt).81

V. Összegzés
A XIII. századi magyarországi hospesközösségek szabadságleveleinek vizsgálata
során tehát képet kaphattunk e különleges státuszú népcsoport egyik, a hospesek
jogállását is alapvetően meghatározó sarkalatos szabadságáról, a szabad
bíráskodásról. Láthattuk azt is, hogy a bíráskodás szabadsága szorosan összefügg
más szabadságokkal, mindenekelőtt az autonómiával. Ezáltal bemutattuk, miért
tekinthetjük a funkcionális alap mellett jogi értelemben is a szabad városok közeli
előképeinek e hospesközösségeket. A legfontosabb mégis annak bemutatása volt,
milyen fontos a korabeli latin nyelven íródott források kutatása, feldolgozása, hiszen
az Árpád-kori feltáratlan vagy éppenséggel csak részleteiben feltárt jogrendszerünk
megértése ezeken keresztül lehetséges. Hangsúlyozni kívánom továbbá, hogy a
korabeli (hiteles) források minden szakirodalomnál hitelesebb, pontosabb
jogtörténet-tudományi adatbázist jelentenek.
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Kárfelelősség az Európai Unió környezeti jogának
tükrében*
„Ugyanazon a bolygón élünk, egy kis kék pöttyön az űrben.
Mint emberek, mint nemzetek, mint fajok: együtt úszunk vagy együtt süllyedünk.”
Ban Ki Mun az ENSZ főtitkára

I. Bevezetés
Az ipari társadalmakban a környezetszennyezés mértéke a XX. század második felére kritikus ponthoz érkezett. A környezetvédelem kérdése az 1972. évi stockholmi
környezeti világkonferencia óta a nemzetközi politika és a nemzetközi szerződések
fontos témakörévé vált. Napjainkban szinte nem akad olyan hét, amikor ne szerepelne a médiában valamely környezeti problémával, hulladéklerakással, erdőirtással,
szélsőséges éghajlati eseménnyel, veszélyeztetett állatfajjal vagy véges környezeti
elem megfogyatkozásával kapcsolatos hír, esemény. A társadalom, de nyugodtan
beszélhetünk az egész emberiségről, kénytelen szembesülni életmódjának tarthatatlanságával. Az átlagemberek saját bőrükön észlelhetik az időjárás megzavarodását,
az olajnak, a gáznak való kiszolgáltatottságukat, a vízhiány rémét, a vegyszeres talajművelés következtében az élelmiszerek megbízhatatlanságát, a hulladékelhelyezés
megoldatlanságának problematikáját, a civilizációs betegségek megszaporodását és
számos más ártalmat.1
A XXI. századra mindennapossá váltak a felelősségi szabályokat semmibe vevő,
az országhatárokat sértő, azokon „átlépő” környezetszennyezések. Kiemelendő,
hogy az Európai Bíróság eljárásjogi gyakorlatában is jelentős az előzetes döntéshozatali, illetve a jogsértési eljárások száma valamely tagállami kötelezettségszegés
esetén, amely problémák véleményem szerint visszavezethetők többek között a tagállami jogharmonizáció hiányára, illetve annak nem megfelelő voltára. Az esetek
nagy többségében a „szennyező fizet” elv nem, vagy kis hatásfokkal érvényesül. A
nemzeti anyagi jogi szabályok kényszerítő ereje elenyésző, továbbá a bizonyítás,
illetve az ok-okozati kérdésekből adódó bizonytalanságok számtalan kibúvót hordoznak magukban, amelyet a tagállamok szuverenitásuk mögé bújva rendszerint
kihasználnak. A fent említett folyamatok megfékezése, továbbá jövőnk záloga érdekében szükséges lenne profit-orientált társadalmunkban egy egységes koncepcióra
épülő felelősségi szabályrendszer megalkotása, a már létező 2004/35/EK felelősségi
irányelv hibáinak orvoslása, annak kényszerítő erővel történő felruházása, továbbá
tagállami szinten történő teljes elfogadtatása, érvényesítése. Az Európai Uniónak,
*
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mint sui generis jogrendnek a polgárait közvetlenül érintik ezen környezeti ártalmak.
Az Unió önállóságában rejlő potenciált – amelyet az alapító szerződésekben lefektetett rendelkezésekből és az Unió intézményeinek tevékenységéből, főként az Európai Bíróság jogfejlesztő gyakorlatából nyer – kihasználva nem szabad szankcionálatlanul hagynia a tiszai cianidszennyezés, illetve a magyarországi iszapkatasztrófa
felelőseit. Ennek megfelelően egy minden tagállammal, jogi, illetve természetes
személyekkel szemben is alkalmazható felelősségi szabályrendszert kell kiépítenie.
E problémák orvoslása, a jelen és a jövő nemzedékei számára kiemelt figyelmet kell,
hogy élvezzen az Európai Unió jogalkotási folyamatai között.
E dolgozat az európai jogalkotás fejlődését, annak jellemzői vonásait hivatott
bemutatni a környezeti kárfelelősségi rendszer tükrében. Részletesen elemezni kívánom a jelenleg hatályos, a környezeti felelősségi szabályozás csúcsát képező
2004/35/EK irányelvet, továbbá bemutatnám az irányelv tagállami, elsősorban a
magyar implementációjának jellemzőit, annak hatását a hazai szabályozásban. Több,
az Európai Bíróság által is tárgyalt élő esetkör feldolgozásával szeretném az irányelv
gyakorlati alkalmazásának hatékonyságát megvizsgálni. Elemezni kívánom továbbá
Magyarország története talán legsúlyosabb ökológia katasztrófájának a 2010-es
iszaptragédia hátterében megbúvó műszaki és egyéb hiányosságait, illetve felelősi
köreit. Végezetül az Európai Unió kárfelelősségi rendszerének jövőjével, a fent említett problémák megfékezésével, azok orvoslásával, illetve a felelősségi irányelv
szükséges változásaival kapcsolatos meglátásaimat, javaslataimat szeretném ismertetni.

II. Felelősségtani bevezető
1. A kártérítési felelősség szerepe a környezetvédelemben
A környezetkárosítások elleni küzdelemben valamiképpen a jog mindig is szerepet
játszott. Megoldásait azonban a fejlődés rendszerint gyorsan túlhaladta: a tényleges
állapot és a jog között hamarosan összhanghiány lépett fel, a jog reagálása csak lassan, megkésve következett be, ha egyáltalán sor került erre. Környezetkárosítás címén a felelősségre vonások egyáltalán nem történtek meg, vagy nagyon is erélytelenek voltak, s nem tudatosult, hogy a szóban lévő károsítások elleni fellépés a természet környezeti védelmét jelenti, amelynek végső soron az ember látja hasznát. A
kártérítési felelősség környezetvédelmi funkcionálását hátráltatta a környezeti kár
határainak problémája, elmosódottsága, nemkülönben az a sok bizonytalanság is,
amellyel a szóban lévő kártérítési igények érvényesítése körében számolni kell.2 A
környezeti ártalmak okozása a társadalomra veszélyes tevékenység, ezért a környezet védelme érdekében különösen nagy szükség van arra, hogy a jog – a társadalmi
kölcsönhatások bonyolult viszonyai között – erőteljesen hasson a társadalmi tudatra,
megfelelően befolyásolja az emberek magatartását. A kártérítési felelősség környezetvédelmi szerepe különösen azért jelentős, mert nemcsak hátrányt jelent a felelős
személyre, és nemcsak reparál, hanem hatást gyakorol a jövőbeni magatartását ille2

Zoltán Ödön: Kártérítési felelősség a környezet védelmében. Akadémiai Kiadó és Nyomda,
Budapest 1985. 75-76. o.
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tően is, sőt kihat az egész társadalomra, nyomatékosítja a társadalmi együttélés követelményeit, s ösztönöz az ezeknek megfelelő magatartásra.3 A tudományostechnikai forradalom kibontakozásának időszakában szükségképpen tudatosulniuk
kell a környezeti ártalmakkal járó veszélyeknek, s egyben a felelősség kérdését is ki
kell mozdítani tétlen állapotából, mert a szükséges jogi megoldások kialakulása nehezen halad előre. Mindenesetre megérett már a helyzet annak behatóbb vizsgálatára, hogy miként lehetne a kártérítési felelősség jogintézményeinek legalábbis bizonyos vonatkozásban meglévő hatástalanságát megszüntetni arra figyelemmel, hogy
éppen a modern társadalmi-gazdasági viszonyok között van felettébb szükség a környezet jogi védelme hatékonyságának fokozására minden lehetséges eszközzel.

2. A felelősségtan oszlopai
Az általános fogalom alapján a felelősség egy személy kötelezettsége, valamilyen
elfogadott jog (nemzetközi, vagy magánjog) szabályai szerint, annak a kárnak a
helyreállítása, amelyért minden valószínűség szerint a személy felel. Feltételei:
- kár okozása valamilyen tevés, nem tevés okán, szándékosság vagy
gondatlanság alapján;
- a kár egy ultra-veszélyes tevékenység végzése nyomán következett be;
- a személynek a kompenzációs kötelezettsége szerződés, vagy szerződésen
kívüli károkozás alapján áll fenn.
Az egyik csoportosítási szempont szerint megkülönbözethetjük az állam felelősségét, károkért egy másik országot terheli a felelősség; illetve a civiljogi felelősséget, amely egy civiljogi személy felelősségét jelenti, például két személy
viszonyában. Fontos továbbá a felelőssé tehető személyi kör csoportosítása, ahol a
kimentési lehetőségek alapján beszélhetünk szubjektív felelősségről, amely értelmében adott személy felelőssége azért áll fenn, mert vétkesen járt el, például megszegte
a jog által előírt elővigyázatosságot. Feltételei:
- adott személynek elővigyázatossági kötelezettsége van,
- megszegi azt, akár szándékosan, akár gondatlanságból,
- jogi értelemben vett kár következik, és
- fennáll az okozatossági összefüggés.
Hangsúlyos az objektív felelősség fennálltának lehetősége is, amely a felelősség
megállapítását hordozza vétkesség hiányában. Ez a felelősségtípus szelektív és csak
bizonyos tevékenységfajtáknál elfogadható,4 például a veszélyes üzemi felelősségnél.

3

Zoltán: uo.
Csegődi Tibor László: A környezetért való felelősség egyes kérdéseinek szabályozása az
Európai Unióban kitekintéssel a vonatkozó USA-beli Statury Law-ra, és a GMO-kal
kapcsolatos speciális környezeti felelősségi formára. Budapest 2007. szeptember 12-13. o.
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III. Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv a környezeti károk
megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről
A probléma orvoslása érdekében hosszas előkészítő munka után 2004 tavaszán
született meg a felelősségi irányelv. A környezeti károk megelőzése és felszámolása
tekintetében a környezeti felelősségről szól a 2004. április 21-i 2004/35/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv. Az irányelv viszonylag drasztikus elmozdulást jelent
a környezeti felelősség klasszikus koncepciójától, ideértve a Bizottság Fehér
Könyvét is. A jogalkotás kezdeti tervei jobbára kártérítési felelősségi szabályok
kialakítására irányult – ez volt a helyzet egészen az ezredfordulóig –, végezetül
azonban egy inkább közigazgatási típusú felelősségnek mondható irányelv készült,
amelyben azonban számos olyan elem jelenik meg, amelyik hasznosítható más felelősségi területeken is.5 Maga a preambulum ezt a következőképpen tisztázza: „[e]z
az irányelv nem alkalmazható személyi sérülés, magántulajdonban keletkezett kár
vagy gazdasági veszteség esetén, és nem érinti az ilyen típusú károkra vonatkozó
jogokat”. Az irányelv kiemelt fontosságúnak tekinti a beavatkozás lehetőségének
egységesebb kezelését: (1) Sok a szennyezett terület a Közösségen belül, amelyek
jelentős egészségügyi kockázatot jelentenek, a biológiai sokféleség csökkenése
pedig drámai módon felgyorsult az utóbbi évtizedekben. A cselekvés elmulasztása
növelheti a szennyezett területek számát, és a biológiai sokféleség még jelentősebb
csökkenését eredményezheti a jövőben. A környezeti károk lehetőség szerinti megelőzése és felszámolása hozzájárul a Szerződésben megfogalmazott közösségi
környezetvédelmi politika célkitűzéseinek és alapelveinek végrehajtásához. A kár
felszámolásának módját illető döntés során figyelembe kell venni a helyi környezeti
viszonyokat.
A közigazgatási felelősség kérdését vizsgálva el kell ismerni az irányelv várható
pozitív, jogegységesítő hatásait, többek között a környezeti kár definiálásában.
Valóban, míg a felelősség általában abból indul ki, hogy egy személy testi sérülést
vagy anyagi kárt szenved, amiért kompenzációt igyekszik elérni a felelős részéről
polgári jogi kereset útján, addig az irányelv nem foglalkozik ezzel a polgári jogi
kárral, szabályozását ennek a „tradicionális kárnak” a tagállamok saját törvényeire
bízza. A szabály generálisnak indult ugyan, végül azonban hatóköre leszűkült: csak
gazdasági tevékenységgel okozott károkra, csak a környezeti elemek egy részére, és
csak a közösségi jogszabályok által felsorolt – kivételesen más, vétkes vagy
gondatlan – az emberi egészségre vagy környezetre fokozott kockázatot jelentő
tevékenységekkel okozott károkra vonatkozik. Ez a rendelkezés további problémákat vet fel, hisz a „szennyező fizet” elvnek megfelelő szigorú objektív felelősséget relativizálja a vétkességgel, nem kívánatos mentesüléseket lehetővé téve,
szembe menve a tagállamokban megfigyelhető jogalkotási tendenciával.
Dolgozatom e fejezete az irányelv felelősségi rendszerének részletes elemzésére,
a kár elemző bemutatására, illetve a témakör egyik leglényegesebb kérdésének, a

5

Bándi Gyula: Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata. Osiris Kiadó,
Budapest 2006. 242. o.
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károk pénzbeli kifejezhetőségének részletes ismertetésére törekszik. Továbbá a
fejezet végén bemutatásra kerülnek az irányelv véleményem szerinti konzekvenciái.

1. A 2004/35/EK irányelv felelősségi rendszere
Az eddig ismert rendelkezések jórészt polgári jogi fogalmakkal dolgoztak, az
irányelv lényegi rendelkezései azonban egy hatósági mechanizmus létrehozására
irányulnak. Amennyiben környezeti kár bekövetkezésének közvetlen veszélye
fenyeget, a gazdasági szereplő (magyar terminológiával élve az üzembentartó) megelőző intézkedések megtételére köteles, ennek keretében a hatóságnak széles körű
utasítási joga van vele szemben. Bekövetkezett környezeti károk esetén az üzembentartó az, aki a helyreállítási intézkedéseket elsősorban megteszi, ugyancsak hatósági
ellenőrzés és irányítás mellett. Amennyiben azonban ezt a kötelezettségét az üzembentartó valamilyen okból nem teljesíti, helyette a hatóság intézkedhet, bár a
környezet sajnálatára ő sem köteles a károk károkozó költségére való felszámolására
– költségei megtéríttetéséről azonban részletesen rendelkezik az irányelv.

2. Vétkesség és gondatlanság relevanciája6
Az elkövetők szándékának vizsgálata nem feltétele a felelősség megállapításának,
egy esetkörben azonban mégis jelentőséggel bír. Olyan – a védett fajokban, vagy
természetes élőhelyekben okozott – károk tekintetében, amelyeket az irányelv III.
mellékletben nem szereplő tevékenységgel idéztek el. Az ilyen szennyezésekért a
gazdasági szereplő csak vétkessége vagy gondatlansága esetén felel. A III. mellékletben szereplő tevékenységekkel előidézett károk felszámolása végett tehát
anélkül írhat elő intézkedéseket az illetékes hatóság, hogy vizsgálná az alanyi oldal
ezen ismérveit. Ehhez csupán előzetesen a szennyezés eredetét kell felderítenie és az
okozati összefüggés mibenlétét, mégpedig a nemzeti szabályozás alapján.

3. A környezeti károk felszámolása a 2004/35/EK irányelv alapján
A környezeti károk felszámolása a kár típusától függően különbözőképpen történhet.
A talajt érintő károk esetében az irányelv úgy rendelkezik, hogy az érintett területet
úgy kell szennyeződésmentesíteni, hogy ne álljon fenn jelentős mértékben az emberi
egészségre gyakorolt kedvezőtlen hatások kockázata. A vizeket, a védett fajokat és a
természetes élőhelyeket érő károk esetében az irányelv a környezet visszaállítására
szólít fel, és arra kötelezi a károkozót, hogy azt az állapotot állítsa elő, amely a
károkozás időpontjában a károkozás elmaradása esetén állt volna fenn. A vizekkel, a
védett fajokkal és a természetes élőhelyekkel kapcsolatos környezeti károk
felszámolása úgy történik, hogy alap-, kiegészítő és kompenzációs felszámolási
intézkedések révén a környezet visszanyerje eredeti állapotát. A károsodott
természeti erőforrásokat, illetőleg szolgáltatásokat vagy vissza kell állítani, vagy
6

Jung Katalin: Környezeti felelősség, kárelhárítás és finanszírozás az Európai Unió
rendszerében. Délkelet Európa – South-East Europe International relations Quarterly, Vol. 1.
No. 3. 4. o.
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helyettük az eredetivel azonos, ahhoz hasonló vagy azzal egyenértékű természeti
erőforrásokat, illetőleg szolgáltatásokat kell létrehozni a károkozás eredeti helyén
vagy, ha ez nem lehetséges, másutt. Az irányelv II. melléklete meghatározza a
vizekben és a természetben előálló károk felszámolására irányuló különböző
intézkedéstípusokat, és tájékoztatást ad a kárfelszámolás során figyelembe veendő
intézkedésekről. A felszámolásra irányuló beavatkozásnak vagy a károkozás helyén
kell megtörténnie, vagy annak közelében kell létrehoznia hasonló erőforrásokat. Az
illetékes hatóságok megítélése szerint a legnagyobb nehézséget a károsodott
erőforrások, illetőleg szolgáltatások gazdasági értékének megállapításával és a
környezeti kárfelszámolás módszereivel összefüggő komplex technikai
követelmények okozták, valamint az, hogy az irányelv nem rendel kötelező
küszöbértékeket olyan alapvető fogalmakhoz, mint például a „jelentős kár”. A
tagállamok ugyanakkor elkezdtek útmutatókat kidolgozni, és folyamatban van
tudásbázisuk kiépítése ezen a területen.7

4. Céltartalékok rendszere
Az irányelv szerint a tagállamoknak intézkedéseket kell tenniük annak érdekében,
hogy ösztönözzék a gazdasági szereplőket megfelelő biztosítás vagy más pénzügyi
biztosíték igénybevételére. Ezen kívül ösztönözniük kell továbbá a pénzügyi biztosítékok és azok piacának fejlődését azzal a céllal, hogy hatékony fedezetet
teremtsenek az irányelv értelmében fennálló pénzügyi kötelezettségekre. A
környezetvédelmi biztosítékképzést az irányelv előírásai alapján már több európai
uniós tagállam (így például Spanyolország, Hollandia, Finnország) bevezette.

5. Az irányelvvel kapcsolatos konzekvenciák
Számításon kívül hagyva a tagállamok közötti egyetértés hiányát és a gazdasági
szereplők heves ellenállását mindenféle felelősségi rendszerrel szemben, a
környezeti károkért való kártalanítás koncepciója túlságosan eltávolodottnak tűnik a
környezetvédelmi igényektől. Meglátásom szerint a környezet nem meghatározott,
pontos balesetektől, szennyezésektől vagy katasztrófáktól szenved, sokkal inkább
tartósan beteg. A felelősségi elképzelés, amely abból ered, hogy a különböző
sérüléséket, károkat kompenzálni kell, csak a folyamatos elhasználódáshoz, a legalizált szennyezésekhez és a fajok eltűnéséhez alkalmazkodik. Ez az oka annak, hogy
mindeddig a nemzeti környezetszennyezési felelősségi szabályozásnak csak korlátozott sikere volt. Az irányelv megközelítése, hogy felépítsen egy rendszert, ami a
környezeti károk helyreállítását állítja a középpontba, egy lépés a jó irányba. A jövő
fogja megmutatni, hogy ezt az utat követni fogják-e; mivel sem a környezetnek, sem
az elkövetkező generációinak nincsen érdekvédelmi csoportja vagy hangja, az opti-

7

A Bizottság jelentése a Tanácsnak az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a környezeti károk megelőzése és
felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004/34/EK irányelv 14. cikkének
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mizmus helyett a realizmus lenne megfelelő a környezet javainak hatékony védelmében, ez a célja a környezetvédelmi szabályozásnak is.
Az irányelv III. melléklete tartalmazza azokat a gazdasági tevékenységeket, amelyek végzőit szigorú felelősség terheli környezeti károkozás esetén. Szintén ez a
melléklet felsorol számos – főként veszélyes – tevékenységet, amelyet Uniós
irányelvek és rendeletek szabályoznak. Mivel az Uniós szabályozás legfőképpen
nagy telepítményeket foglal magában, sok kicsi vagy középméretű cég nem esik a
2004/35 számú irányelv alkalmazásának hatálya alá, hacsak nem járnak el
gondatlanul, mivel az irányelv magában foglalja a gondatlan viselkedést is. Az
irányelv nem tartalmazza az olajszennyezés által okozott károkat, illetve a veszélyes
anyagok tengeri vagy folyami szállítása során okozott károkat, ezek az érintett
tagállam hatáskörébe tartoznak. Ezen kívül nem foglalkozik semmiféle nukleáris
kárral sem. Az irányelvvel kapcsolatos átfogó benyomás az, hogy elég korlátozottak
az alkalmazási lehetőségek. Inkább a környezet helyreállítását tűzi ki célul egy ipari
baleset után, mint a környezetkárosodás megelőzést. Ennél fogva az irányelv valós
alkalmazása eléggé korlátozott. A tagállamok lehetősége, hogy eltérő nemzeti szabályozást alkalmazzanak, és a bizonyítási teher szabályozásának hiánya – ami a
szennyezőnek kedvez – okán olyan irányelvről beszélünk, amely nem vezet
valamiféle egységes és harmonizált rendszerhez az Unióban. Az irányelv alkalmazásával kapcsolatban további értelmező iránymutatások volnának kidolgozhatók,
különös tekintettel egy, a II. mellékletre vonatkozó EU-szintű iránymutatás összeállítására. A környezeti felelősség területén kormányszakértőkből létrehozott
munkacsoport meg fogja vitatni egyes olyan központi fogalmak („környezeti kár”,
„jelentős kár”, „eredeti állapot”) tartalmát, amelyeknek értelmezésében a tagállamok
között jelentős eltérések vannak; ezeket a fogalmakat egyértelműbbé lehetne tenni és
egységesebben lehetne alkalmazni.
A tagállamoknak szükséges lenne, hogy az irányelv hatálya alá tartozó ügyekben
lefolytatott eljárásaikról hozzanak létre jegyzékeket vagy nyilvántartásokat. Ez
segítene abban, hogy a felek hasznosítsák az irányelv alkalmazása során megfogalmazható tanulságokat, és nagy támogatást jelentene az irányelvvel érintett valamennyi szereplő számára. A nyilvántartások egyúttal a tagállamokat is segítenék az
irányelv 18. cikkének (1) bekezdésében számukra előírt jelentéstételi kötelezettség
teljesítésében, és lehetővé tennék az irányelv hatékonyságának konkrét esetek
alapján történő megítélését is.

IV. A 2004/35/EK irányelv magyar jogrendbe történő implementálása, átültetése a hazai jogszabályok rendszerébe
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről 2007. április 30.
napján vált a magyar jog részévé. A jogalkotó több jogszabály módosításával, illetve
újak elfogadásával szervesen illesztette be az irányelvet a magyar jogba, amely az
irányelv hazai jogba való átültetését megelőzően is tartalmazott környezeti kárfelelősségi rendelkezéseket. Az irányelv legfontosabb alapelve a „szennyező fizet” elvének megfelelően az, hogy aki környezetkárosodást okoz, annak viselnie kell a
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szükséges környezetkárosodást megelőző, illetve a helyreállítási intézkedések
költségeit, ideértve a kár, illetve a kárveszély felmérésének költségeit is.

1. A környezeti felelősség alapjai a magyar jogban és a változások
A magyar jog az irányelvet megelőzően is ismerte a környezetkárosodás fogalmát, a
környezet veszélyeztetéséért, szennyezéséért, illetve károsításáért való büntetőjogi,
polgári jogi, közigazgatási jogi felelősséget.
A környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 101. §-a alapján
bárki, aki tevékenységével vagy mulasztásával a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, felelősséggel tartozik. Azaz, a hazai jog az irányelvnél szélesebb
körben határozza meg a károkozó fogalmát, illetve egy szigorított felelősségi rendszert – a károkozó vétkességétől független –, úgynevezett objektív felelősségi
formát alkalmaz, amely nem vizsgálja még védett fajokban és természetes
élőhelyekben okozott károk esetében sem a károkozó vétkességét (gondatlanságát
vagy szándékosságát). Az irányelv környezeti kár fogalma jóval tágabb, mint a Kvt.
korábbi környezetkárosodás fogalma volt, kiterjed ugyanis a természetben,
vizekben, talajban okozott károkra egyaránt. A jogharmonizációval változott tehát a
Kvt. fogalomrendszere, így a környezetkárosodás fogalma, továbbá új fogalmak
jelentek meg, úgymint környezetkárosodást megelőző intézkedés, helyreállítási intézkedés, környezeti elem által nyújtott szolgáltatás. Módosultak továbbá a
természetvédelmi és a vízjogi szabályokban is a definíciók, így megjelent a
természetben okozott károsodás, a felszíni vízben okozott károsodás, a felszín alatti
vizekben okozott károsodás, valamint a földtani közegben okozott károsodás fogalma, melyek mind az irányelv végrehajtását szolgálják.

2. A közigazgatási jogi felelősség főbb elemei a környezetvédelmi törvényben
A legjelentősebb mértékben a közigazgatási jogi felelősség körébe tartozó szabályok
változtak, illetve kerültek részletesen kidolgozásra az irányelv alapján. Ezek
elsősorban megelőző és helyreállítási intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket
foglalnak magukba. Környezethasználó kötelezettségei a Kvt. alapján a megelőzés,
az abbahagyás, a tájékoztatás, a kárenyhítés, a kárelhárítás, a további károsodás
megakadályozása, továbbá
- elsődleges helyreállítási intézkedésként az eredeti állapot helyreállítása,
- kiegészítő helyreállítási intézkedésként a károsodott környezeti elemet erre
alkalmas környezeti elemmel, illetve a környezeti elem által nyújtott
szolgáltatást erre alkalmas környezeti elem által nyújtott szolgáltatással
pótolni,
- kompenzációs helyreállítási intézkedésként pedig köteles megtenni
mindazon intézkedéseket a helyreállítási intézkedések befejezéséig, amelyek
a károsodott környezeti elem vagy a környezeti elem által nyújtott
szolgáltatás hiánya ideiglenes pótlásához szükséges, végül pedig a
költségviselés.
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Környezetvédelmi hatóság megelőző, helyreállító intézkedések megtételére kötelez, illetve ezeket maga is megteheti, vagy mással elvégeztetheti, továbbá szükség
esetén dönt a helyreállítás sorrendjéről. A hatóság információszolgáltatásra is kötelezheti a környezethasználót. Jogerősen megállapított környezetkárosítás esetén a
környezetvédelmi hatóság a helyreállítási intézkedés megtételére kötelező
határozatában elidegenítési és terhelési tilalmat rendel el a helyreállítási intézkedés
megtételére kötelezett személy azon ingatlanaira, amelyek a helyreállítási intézkedés
költségeinek előreláthatólag finanszírozandó összegére kellő fedezetet nyújtanak.
Továbbá, ha a környezetkárosodást megelőző, illetve a helyreállítási intézkedés
költségeit a környezethasználó helyett a központi költségvetés finanszírozta, a
környezetvédelmi hatóság a finanszírozott költségek összegének erejéig a
környezethasználó ingatlanvagyonára a magyar állam javára jelzálogjog, ennek biztosítására pedig elidegenítési és terhelési tilalom bejegyezését rendeli el.

3. A helyreállítás kötelezettsége
A környezet használójának egyik alapvető kötelezettsége a helyreállítás kötelezettsége. A helyreállítást megteheti a felelős személy/személyeken kívül a
hatóság is, de ebben az esetben is a környezet használója kell, hogy viselje a
költségeket. A helyreállítási intézkedések fajtái, illetve annak részletei megegyeznek
az irányelvről szóló kifejtés megfelelő részein elhangzottakkal. A környezetvédelmi
hatóság kötelezheti a használót, hogy szolgáltasson információt a környezetkárosítás
közvetlen veszélyéről vagy annak gyanújával kapcsolatos esetekről, illetve a
környezetkárosítás esetén bekövetkezett károkról. Ha a hatóság a szolgáltatott információt nem tartja megfelelőnek, kiegészítő információ szolgáltatására felszólíthat. A környezetvédelmi hatóság a már elmondottaknak megfelelően:
- kötelezi a környezethasználót az e törvényben és a külön jogszabályokban
meghatározott szükséges környezetkárosodást megelőző, valamint
helyreállítási intézkedések megtételére;
- megteheti a szükséges környezetkárosodást megelőző, illetve helyreállítási
intézkedéseket saját maga, illetve azt mással elvégezteti.
Ha több környezetkárosodás, illetve több környezeti elemet érintő
környezetkárosodás egyidejű helyreállítása szükséges és az egyidejű megvalósításra
nincs lehetőség, a környezetvédelmi hatóság dönt a környezetkárosodások helyreállításának sorrendjéről. Döntése során figyelembe veszi a környezetkárosodások
helyreállításának súlyosságát, a természetes regenerálódás lehetőségét, illetve a
környezetkárosodásnak az emberi egészségre jelentett kockázatát is.8

4. Engedélyezési eljárások környezetvédelmi projektek esetében
A környezet védelméhez főződő érdek, mint közérdek védelmében nem csupán az
kezdeményezhet eljárást és gyakorolhat ügyféli jogokat, akinek személyes érdekeltsége van az ügyben, hanem működési területükön az érintett társadalmi
szervezetek is. E dolgozat elkészítése során felmerült az a kérdés, hogy különböző
8

Csegődi: i.m. 75. o.
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társadalmi szervezetek, elsősorban zöldszervezetek fellépése mennyiben befolyásolhatja egy tervezett beruházás engedélyezésére irányuló eljárás alakulását. A
Kvt. fent hivatkozott rendelkezései alapján az a válasz adható, hogy a kérdéses
szervezetek, a részükre biztosított ügyféli jogokkal élve a környezetvédelmi eljárás
érdemére és időtartamára egyaránt befolyást gyakorolhatnak, amely az engedélyezés
alatt álló projekt egészére is (közvetetten) kihatással lehet. Ki kell azonban emelni,
hogy e szervezetek ügyféli jogállása szigorúan értelmezendő, kizárólag a közigazgatási eljárásban áll fenn. A Legfelsőbb Bíróság a BH 2008.46. szám alatt
közzétett eseti döntés II. tételében kimondta, hogy a törvény a környezetvédelmi
érdekek képviseletére létrehozott egyesületeknek, működési területükön az ügyfél
jogállását biztosítja a környezetvédelmi közigazgatási eljárásokban. Ugyanakkor az
ügyfélként elmulasztott joggyakorlást – azonos tényállás mellett – nem
helyettesíthetik a már hatósági engedély birtokában tevékenységet végző
környezethasználóval szembeni perindítással.

5. A társadalmi részvétel lehetőségei
Az irányelv jogharmonizációja nem hozott változást a társadalmi részvételre vonatkozó szabályokat illetően, így ezekben az ügyekben a Kvt., illetve a
természetvédelmi törvény meglévő rendelkezései az irányadók. Ezek alapján mind a
természetes
személyek,
mind
a
társadalmi
szervezetek
jogosultak
környezetveszélyeztetés, károsítás, és szennyezés esetén fellépni, de a civil
szervezetek szélesebb körű jogosítványokkal (ügyféli jogállás, illetve perindítási
lehetőség) rendelkeznek. Kvt. 97. § (2) Mindenkinek joga, hogy
környezetveszélyeztetés, környezetkárosítás vagy környezetszennyezés esetén a
környezethasználó és a hatóságok figyelmét erre felhívja. Az erre vonatkozóan írásban tett felhívásra a hatáskörrel rendelkező szerv intézkedésének megtétele mellett a
törvényben előírt határidőn belül érdemi választ köteles adni. Kvt. 99. § (1)
Környezetveszélyeztetés, környezetszennyezés vagy környezetkárosítás esetén a
szervezet a környezet védelme érdekében jogosult fellépni, és
a) állami szervtől, helyi önkormányzattól a megfelelő, hatáskörébe tartozó intézkedés megtételét kérni, vagy a
b) környezethasználó ellen pert indítani.

6. A központi költségvetés szerepéről
Az irányelv szellemiségének megfelelően a 2007. évi XXIX. törvény rendelkezései
szerint a magyar központi költségvetés csak akkor vállal szerepet költségviselési
értelemben a környezeti károk helyreállításába, ha az intézkedések halaszthatatlan
jellege miatt azokat azonnal el kell végezni, ha a költségek másra nem háríthatók,
valamint ideiglenes jelleggel. Ugyancsak az államra hárul a kiemelt környezetvédelmi feladatok elvégzése, és az információs rendszer kiépítése is. Abban az
esetben, ha a környezetkárosodás veszélyét, vagy a környezetkárosodást okozó

68

Kárfelelősség az Európai Unió környezeti jogának tükrében

környezethasználó, illetve az ingatlantulajdonos személye ismeretlen volt, de később
ismert lett, nem mentesülhet a költségviselési kötelezettsége alól.9

V. A környezetkárosításból eredő igények érvényesítése a
2004/35/EK irányelv felelősségi mechanizmusa alapján
1. A gazdasági szereplők környezetvédelmi felelősségéről
A környezetártalmak által okozott károkért való felelősség fő hordozói a jogi
személyek, rendszerint a gazdálkodó szervezetek. A leghelyesebb természetesen az
volna, ha például az üzemek – felelősségük tudatában – önként lemondanának a
környezetártalmak okozásáról, illetőleg önként megtennének minden tőlük telhetőt
az ártalom megakadályozása vagy legalábbis a lehető legkisebb mértékre való csökkentése érdekében. Üzemi szinten azonban a gazdasági érdek túlsúlya és a perspektivikus szemlélet fogyatékossága miatt az „önkéntes jogkövetésnek” ilyen kiteljesedésére egyhamar aligha lehet számítani. A környezetvédelem aktuálissá
válásának indokát Szabó Imre abban látja, hogy a környezetet veszélyeztető tények
napjainkban komulatíve, azaz egyszerre és kvantitatíve olyan súllyal lépnek előtérbe, hogy tulajdonképpen e komplexitásukban váltak veszélyesekké és igényelnek
újfajta, nyilván szintén komplex védelmet.10

2. A gazdasági szereplők jogosultságai és a bizonyítás teher
A 2004/35/EK irányelv a kontradiktórius eljárás elvének megfelelően jogorvoslati
lehetőséget biztosít a terhelteknek a károk felszámolására előírt intézkedésekkel
szemben. Bizonyíthatják, hogy harmadik fél idézte elő a kárt, s az megfelelő biztonsági intézkedés ellenére is bekövetkezett. A „szennyező fizet” elve alapján senki
sem felel olyan szennyezésért, amelyhez nem járult hozzá. Ezen a ponton ismét egy,
a felelősség megállapítását könnyítő körülménnyel találkozunk az irányelv
intézményei között. A bizonyítási teher megfordul. A felelősséget ugyanis egy valószínűsítés alapján terheli a fórum valamely elkövetőre, melynek során bizonyítás
nincs. Ennek ellenére nem légből kapott, körültekintés nélkül való döntésről van szó,
hisz szükséges a felelősséget megalapító ténykörülmények figyelembe vétele.
Kétségtelen azonban, hogy az első valódi bizonyítási cselekmény az eljárás e
szakaszában merül csak fel.
Összefoglalva tehát lehetőség van ilyen intézkedések meghozatalára, ezt megelőzően csak a károk eredetére és az okozati kérdésekre kell csak összpontosítani,
illetve megalapozott tényezők alapján következtetni. A Bíróság azonban hozzátette,
hogy amellett, hogy a tagállamok szabad belátása szerint határozhatják meg a felderítés eszközeit és az eljárási cselekményeket, az irányelv szabályozási kérdéseiben
szigorúbb rendelkezéseknek nincs akadálya. Tehát további tevékenységeket, illetve
felelősöket is megállapíthat a hatóság.11
9

Csegődi: uo.
Zoltán: i.m. 77-78. o.
11
Jung: i.m. 4. o.
10
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3. A 2004/35/EK irányelvvel kapcsolatos Európai Bírósági ítéletek
Az Európai Bíróság C-378/08. számú ügyben, illetve a C-379/08. és C-380/08.
számú egyesített ügyekben hozott ítéletei szerint vélelmezhető a szennyezésért
azoknak a gazdasági szereplőknek a felelőssége, akiknek a létesítménye a szennyezett terület közelében található. Továbbá, a nemzeti hatóságok a gazdasági szereplők
területük használatához való jogát függővé tehetik attól a feltételtől, hogy azok elvégzik-e a megkövetelt környezet-helyreállítási munkálatokat. A környezeti felelősségről szóló irányelv bizonyos, a II. mellékletében felsorolt tevékenységekkel
kapcsolatban előírja, hogy az a gazdasági szereplő, akinek a tevékenysége a környezeti kárt, illetve az ilyen jellegű közvetlen kárveszélyt okozta, felelősséggel tartozik.
Így meg kell hoznia a környezeti károk felszámolásához szükséges intézkedéseket,
és vállalnia kell azok pénzügyi terhét.
Az Olaszországban található augustai kikötőt ismétlődő környezetszennyezési
jelenségek károsítják, amelyek eredete már a 60-as évekre visszanyúlik, amikor is az
augustai övezetet, mint kőolajipari övezetet létrehozták. Azóta számos, a szénhidrogén és a petrolkémiai ágazatban működő vállalkozás telepedett le, illetve követte
egymást e régióban. Az olasz közigazgatási hatóságok egymást követő határozatokkal az augustai kikötő mentén működő vállalkozások számára előírták a „tisztítás
céljából nemzeti jelentőségű területnek” nyilvánított priolói régióban megállapított
szennyezés felszámolásának a kötelezettségét. A Raffinerie Mediterranee (ERG) és
a többi vállalkozás e közigazgatási határozatokkal szemben kereseteket nyújtottak
be az olasz bíróságoknál. Az ügyekben eljáró Szicília regionális közigazgatási
bírósága a „szennyező fizet” elvének alkalmazásával kapcsolatban számos kérdést
terjesztett a Bíróság elé.
A fejezet további részében az előzményként ismertet ügy, és további két másik
eset végkifejletét szeretném megvizsgálni a felelősségi irányelv gyakorlati alkalmazásának aspektusából.
a) C-378/08. számú ügy
Az olasz bíróság különösen azt szeretné tudni, hogy a „szennyező fizet” elvével
ellentétes-e az a nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi az illetékes hatóság
számára, hogy környezeti károk felszámolására irányuló intézkedéseket írjon elő a
gazdasági szereplők számára a létesítményeiknek a szennyezett területhez való közelsége miatt, és anélkül, hogy előzetesen megvizsgálta volna a szennyezési eseményt, hogy megállapította volna az említett gazdasági szereplők vétkességét,
illetve az ez utóbbiak és a megállapított károk közötti okozati összefüggést. Az ítéletében a Bíróság úgy határoz, hogy a környezeti felelősségről szóló irányelvvel nem
ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi az illetékes hatóság
számára, hogy vélelmezze a gazdasági szereplők és a megállapított szennyezés
közötti okozati összefüggés fennállását abból a tényből kifolyólag, hogy a
létesítményeik az említett szennyezés területének közelében találhatók. Azonban a
„szennyező fizet” elvével összhangban az ilyen okozati összefüggés vélelmezése
céljából e hatóságnak olyan, a vélelmének alapjául szolgáló hihető ténykörülmény
ismeretével kell rendelkeznie, mint a gazdasági szereplő létesítményének a me70
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gállapított szennyezéshez való közelsége, valamint a beazonosított szennyező anyagok és az említett gazdasági szereplő által a tevékenységei keretében használt anyagok egyezése. Továbbá, az illetékes hatóságnak nem kell azon gazdasági szereplők
vétkességét megállapítania, akiknek a tevékenységét a környezeti károk okozásáért
felelősnek tartják. Ezzel szemben e hatóság kötelessége előzetesen felderíteni a megállapított szennyezés eredetét, amely tekintetében mérlegelési mozgástérrel rendelkezik az eljárásokat, az alkalmazandó eszközöket és az ilyen felderítés időtartamát
illetően.
b) C-379/08. és C-380/08. számú egyesített ügyek
Az olasz bíróság ebben az ügyekben arra kíváncsi, hogy a környezeti felelősségről
szóló irányelv lehetővé teszi-e a környezeti károk felszámolására irányuló olyan
intézkedések lényeges módosítását, amelyeket már kiviteleztek vagy a kivitelezés
szakaszában vannak. Továbbá, e bíróság azt szeretné tudni, hogy az irányelvvel
ellentétes-e az olyan nemzeti szabályozás, amely a gazdasági szereplőknek a területeik használatához való jogát attól a feltételtől teszi függővé, hogy azok a megkövetelt munkálatokat elvégzik-e. Ítéletében a Bíróság úgy határoz, hogy az illetékes
hatóságnak lehetősége van hivatalból elrendelni a környezeti károk felszámolására
irányuló olyan intézkedések lényeges módosítását, amelyekről az érintett gazdasági
szereplők együttműködésével lefolytatott kontradiktórius eljárás keretében döntöttek, amelyeket már kiviteleztek, vagy amelyek a kivitelezés szakaszában vannak.
Azonban az ilyen határozat elfogadása céljából e hatóság köteles:
- meghallgatni a gazdasági szereplőket, hacsak a helyzet sürgőssége nem
kívánja meg azt, hogy az illetékes hatóság azonnal intézkedjen;
- felhívni többek között azokat a személyeket, akiknek a területén ezen
intézkedéseket végre kell hajtani, hogy nyújtsák be észrevételeiket,
amelyeket figyelembe vesz;
- határozatában feltüntetni a választásának pontos indokait, valamint adott
esetben azon indokokat, amelyek igazolhatják, hogy például a környezeti
helyzet sürgőssége miatt nem volt szükséges vagy nem történhetett részletes
vizsgálat.
A Bíróság azon a véleményen van, hogy a környezeti felelősségről szóló
irányelvvel nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi az
illetékes hatóság számára, hogy a gazdasági szereplőknek a területeik használatához
való jogát attól a feltételtől tegye függővé, hogy azok elvégzik a környezeti károk
felszámolására irányuló munkálatokat még akkor is, ha az említett területeket e
munkálatok nem érintik azon oknál fogva, hogy azok már korábbi „tisztítási” intézkedések tárgyát képezték, vagy azok sosem voltak szennyezettek. Azonban az
ilyen intézkedést igazolni kell a környezeti helyzet súlyosbodása megakadályozásának a célkitűzésével vagy az elővigyázatosság elve alapján azzal a célkitűzéssel, amely a gazdasági szereplők a környezeti károk felszámolására irányuló
intézkedések tárgyát képező egész tengerparttal határos területein más környezeti
károk megjelenésének vagy ismételt felbukkanásának megelőzésére irányul.
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4. Konklúzió
C-378/08. sz. és egyéb ügyek aktualitását a Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásában tárgyalt kérdései adják; a környezetjogi felelősségről szóló irányelv értelmezése, alkalmazhatósága és jogi megoldásai, a „szennyező fizet elve”, valamint
a károk megelőzésének és elhárításának kötelezettsége. Az eset ismertetése arra
kívánja felhívni a figyelmet, hogy nemzeti fórumaink előtt újra és újra előfordulnak
problémák, amelyre az Európai Bíróság és az Unió jogalkotása megfontolandó
megoldásokkal is szolgálhatna. Ez azonban sokszor elbukik a tagállamok hajlandóságán, az uniós normák végrehajtása, átültetése során, illetve már a közösségi
elem felismerésének szintjén. A jelen eset 2008-ban került az Európai Bíróság elé.
Kiemelését indokolja, hogy elemzése által tisztább képet kapunk az Unió –
környezetszennyezés kapcsán felmerülő – felelősségi kérdéseiről: a szennyezés és
gazdasági szereplők viszonyának vizsgálatáról, az okozati összefüggésről, a vétkesség és gondatlanság problematikájáról.12 Összességében megállapítható, hogy tisztázásra került az elfogadhatóság kérdése az előzetes döntéshozatali eljárás során,
illetve az időbeli és tárgyi hatály problémája az irányelv alkalmazási köreinél.

VI. A magyarországi iszapkatasztrófa és a 2004/35/EK felelősségi
irányelv főpróbája
A következőkben Magyarország történetének talán legsúlyosabb ökológia katasztrófáját, a 2010-es iszaptragédia hátterében megbúvó műszaki és egyéb hiányosságokat, felelősi köröket mutatom be. Kísérletet teszek a 2004/35/EK irányelv gyakorlati
alkalmazhatósága realitásainak vizsgálatára, amelyből fakadó kérdések, problémák
messze túlterjednek Magyarország határain.

1. A tragédia
2010. október 4-én átszakadt a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt.
Ajka és Devecser közötti vörösiszap-tárolójának gátja. A kiömlő egymillió
köbméternyi iszap elöntötte Kolontár és Devecser mélyebben fekvő részeit. A 1113-as pH-értékű – összehasonlításul: a tömény hipó pH-ja 12 – maró hatású ipari
hulladék körülbelül 40 négyzetkilométeren terült szét, felbecsülhetetlen gazdasági és
ökológiai károkat okozva. A katasztrófa jellege a világon páratlan, más országok
által joggal felvethető az a rosszalló kérdés, hogy miként fordulhatott elő éppen Magyarországon ez az emberi mulasztással kapcsolatos katasztrófa, amely az ország
erkölcsi értékét is jelentősen rontotta.

2. A tározóval kapcsolatos megállapítások
A vörösiszap-katasztrófát követő napok egyik fő kérdése, hogy történhetett az, hogy
a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
12

Jung: i.m. 2. o.
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által szeptember 23-án elvégzett utolsó helyszíni ellenőrzés mindent rendben talált a
másfél héttel később ökológiai katasztrófát okozó tározón. Mára kiderült, hogy az
állami szervek részéről senki nem ellenőrizte, hogy a gátak megfelelő állapotban
vannak-e. Továbbá, a gyár katasztrófavédelmi leírásában tervbe vett 250 ezer
köbméter vörösiszap helyett legalább 700-800 ezer köbméter lucskos massza ömlött
ki.

3. Új megközelítés
A hulladékgazdálkodás jogi szempontból elég jól körbehatárolt terület, amely szoros
összefüggésben áll a környezetvédelmi előírásokkal. Az irányadó jogszabályok: a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, illetve a hulladéklerakással foglalkozó 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendeletet. A tevékenységet és a környezetvédelmi
szempontokat lefedő jogszabályanyagon túlmenően a Polgári törvénykönyv – jelen
esetben – kártérítési felelősséget szabályozó előírásai is irányadóak, miként a hulladékgazdálkodásról szóló törvény is kitér a kártérítési felelősség kérdésére. Utóbbi
kimondja, hogy a hulladékkal való környezetveszélyeztetés, vagy környezetkárosítás
esetén a fent már említett, a környezetvédelem általános szabályait tartalmazó 1995.
évi LIII. törvény rendelkezésein túl a törvény a környezetveszélyeztető tevékenységgel okozott kárra a Ptk. veszélyes üzemi felelősségre vonatkozó szabályait rendeli alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a fenti jogszabályok tehát áttételesen ugyan, de
végül a Ptk. veszélyes üzemi felelősségi szabályainak alkalmazásához vezetnek.

4. A Mal Zrt.-nek bizonyítani kell
A polgári jogi kártérítés körében jelen esetben nem a károsultaknak vagy az őket
képviselő szerveknek kell bizonyítania, hogy a károk az üzem működtetése során
tanúsított gondatlanságból eredtek. Az üzembetartó kizárólag akkor mentesül a
kárfelelősség alól, ha ő bizonyítja, hogy a kárt elháríthatatlan külső ok idézte elő,
vagyis annak oka valamiféle természeti esemény, vis maior vagy éppen a károsult
közrehatása. Az elmúlt időben felmerült ugyan az is, hogy az állandó esőzések,
esetleg a folyamatos szeles idő áll a katasztrófa hátterében, ám ilyen, rendszeresen
felmerülő időjárási körülményekre történő hivatkozás nem lehet alapja a
kárfelelősség alóli kimentésnek. Kérdéses tehát, hogy Mal ezen bizonyítási
kötelezettségének eleget tud-e tenni. Vajon ténylegesen az évi csapadékmennyiség
átlagot meghaladó mértéke okozta-e a katasztrófát, és amennyiben igen, ez
elháríthatatlan oknak számít-e a hulladéktározó üzemeltetője szempontjából? A fent
már említett 20/2006-os miniszteri rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a
hulladéklerakó üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő monitoring feladatokat, így
például azt, hogy prevenció céljából a csapadékmennyiséget naponta kell mérni,
illetve a hulladéklerakó, valamint a hulladék mechanikai szerkezetét, annak
lehetséges változásai miatt minimum éves gyakorisággal kell ellenőrizni. Felmerül a
kérdés, hogy a Mal Zrt. e kötelezettségeinek eleget tett-e, és amennyiben igen, úgy a
látható következmények elhárításához szükséges lépéseket megtette-e? Ezeknek a
kérdéseknek a megválaszolása elvezethet a polgári jogi kártérítési felelősség
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fennállásának megállapíthatóságához. A mindezidáig napvilágra került
körülményeket is számba véve valószínű azonban, hogy a veszélyes üzemi
felelősség megállapítása esetén a Mal Zrt. felelősségének kizárására, külső és
elháríthatatlan ok hiányában, kevés esély mutatkozik. A büntetőjogi felelősség
kérdésében annak van jelentősége, hogy kinek és milyen magatartása okozta a
bekövetkezett katasztrófát; a tényállást megalapozó magatartás és az okozati
összefüggések felderítése a bűnüldöző szervekre hárul.

5. 2004/35/EK irányelv gyakorlati alkalmazhatóságának potenciálja az
iszapkatasztrófa tükrében
Az anyagi felelősségviselésről szóló uniós direktívát eddig alig-alig léptették életbe
a tagállamok. A magyarországi iszapömlés az első komoly próbája lesz annak a
néhány éve hozott uniós jogszabálynak, amelynek alapján a szennyezést okozó
cégeknek meg kell téríteniük az általuk okozott környezeti kárt. Amennyiben ezt az
előírást most nem érvényesítik megfelelő módon, akkor a jogszabály értelmét
veszítheti nem csupán Magyarországon, de az Unió egészében is. A direktívában
megfogalmazott kötelezettség túlterjed a magyarországihoz hasonló esetek során
kiömlött anyagok egyszerű feltakarításán; a szennyezőknek a károsodott környezetet
a szennyeződés előtti, eredeti állapotába kell helyreállítaniuk. Ebbe beleértendő a
kipusztult állat és növényfajok visszatelepítése, vagy kártérítés fizetése, ha ez nem
lehetséges. Mindezek alapján rendkívül nehéz számszerűleg meghatározni a
károsanyag-szivárgásokkal kapcsolatos anyagi kötelezettségeket. A magyarországi
iszapömlés az anyagi felelősségviselésről szóló EU-direktíva elfogadása óta a
legnagyobb környezeti katasztrófa az EU-ban, ám szinte lehetetlen felbecsülni a
végső költségeket. Kiindulási pontként megállapítható, hogy az Egyesült
Államokban nemrégiben történt egy „viszonylag kisméretű” fáradtolaj-szivárgás,
amelynek során „mindössze 22 ezer liter” olajhulladék ömlött ki, 26 kilométernyi
folyószakaszt elszennyezve, és hozzávetőleg száz vízimadarat kellett az olajtól
megtisztítani. Ennek költségei is azonban elérték a 2,5 millió dollárt. A
szerencsétlenség nyomán erősödhet az Európai Unió kormányaira nehezedő nyomás
is annak érdekében, hogy kényszerítsék az iparvállalatokat súlyos környezeti
balesetek kockázata elleni pénzügyi tartalékok képzésére. Éppen Magyarország „az
egyik leginkább proaktív” tagállam a direktíva törvénybe iktatása ügyében, és
egyike azon mindössze néhány EU-országnak, amelyek tervbe vették a környezeti
károk megtérítésre szolgáló pénzügyi tartalékképzés kötelezővé tételét a nagy ipari
csoportok számára.

VII. Összegzés, tanulságok
Dolgozatom záró fejezetében a vizsgált felelősségi irányelv, az eljárásjogi kérdések,
a tiszai cianidszennyezés, a vörösiszap-katasztrófa, illetve egyéb környezeti
tragédiákkal kapcsolatos, meglátásom szerinti szükséges uniós környezetvédelmi,
kármentési, illetve felelősségi szabályváltozások javaslatát foglalnám össze.
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1. Az uniós környezetvédelmi tárgyú joganyag szigorítása
Fontos, hogy az iszapkatasztrófa tanulságai a jogszabályok javításában is
lecsapódjanak. A veszélyes anyagok uniós listájára kell először felkerülnie a
vörösiszapnak. Feladat továbbá, hogy a mostaninál hatékonyabban lehessen
érvényesíteni a „szennyező fizet” elvét, illetve a tagországok ne csupán egy anyagi
halmazként tekintsenek a direktívákra, jogszabályokra stb., hanem ezek valós
kényszerítő erővel bírjanak a gyakorlatban. Fontos hangsúlyozni, hogy az Európai
Parlamentnek csak a politikai szándék kifejezésére van lehetősége, az Európai
Bizottságé a kezdeményezési jog. A „szennyező fizet” elvének szigorítása többek
között azért is lenne szükséges, mert a tiszai ciánkatasztrófánál a szennyező cég
felszámolással bújt ki kártérítési kötelezettsége alól. Az elv azonban nem minden
esetben működhetne, hiszen egyes esetekben a kár akár meg is haladhatja egy
vállalat vagyonát, illetve biztosítását.

2. Törvénymódosítások, irányelvek felülvizsgálata
Jelenleg az uniós törvénymódosítások közül a bányászati hulladékok kezelésével
kapcsolatos kérdéskör az egyik legsarkalatosabb probléma. A hatályos, legutóbb
2006-ban módosított irányelv tartalmaz ugyan szigorú előírásokat a hulladéklerakók
üzembe helyezése és üzemeltetése kapcsán, de az uniós jogrend szerint ezeket 2012ig, egyes esetekben pedig csak 2014-ig kell érvényesíteni. A független, harmadik fél
által végzett ellenőrző vizsgálatok, az üzemelő lerakók rendszeres monitoringja és a
korábban kiadott engedélyek felülvizsgálata már része ennek az irányelvnek. Az
irányelv felülvizsgálata során szükség van a bezárt tározók rendszeres ellenőrzésére
vonatkozó szabályok módosítására is. A hatályos jogszabály előírja ugyan, hogy
ezeket nyilvántartásba kell venni, de a rendszeres ellenőrzések és a szigorú
monitoring legalább ilyen fontos. A természetvédelmi szervezet szerint a tározókat
úgy kell megépíteni, hogy azok ellen tudjanak állni akár egy veszélyes
árvízhelyzetnek is. Az irányelv ezzel szemben jelenlegi formájában megengedi,
hogy egy katasztrófa esetén annak működtetői „természeti körülményekre”
hivatkozzanak.

3. Környezetvédelmi szakirányú bírák képzése
A magyarországi bíráknak is célszerű csatlakozni az Európai Bizottság bíróképzési
programjához, amelynek célja az uniós környezetvédelmi jog végrehajtásának
javítása az igazságszolgáltatás fórumain, valamint az Aarhusi Egyezmény III. pillére
végrehajtásának ösztönzése, a tagállami bírósági gyakorlatok tapasztalatainak
cseréje. A program a környezetvédelmi ügyekben várhatóan döntést hozó bírák
környezetvédelmi jogi képzését az Európai Unió intézményei által elfogadott uniós
jogi aktusok és az ezekhez fűzött iránymutatások részletes, gyakorlati szempontú
megismertetésével kívánja elérni. A hazai ítélethozóknak fontos tudniuk, hogy az
Európai Unió Bíróságának gyakorlata alapján, amennyiben az uniós jogi aktust
átültető belső jogszabály hiányzik, vagy nincs összhangban az uniós joggal, a
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jogalkalmazóknak, beleértve a bírákat is, közvetlenül kell alkalmazniuk az uniós
jogot. Annak ellenére, hogy az unió több mint 200 környezeti témájú törvényt
vezetett be, a környezetpolitikát továbbra is komoly támadások érik. Problémák
merülhetnek fel egy-egy jogrendszeren belül is. Ezek adódhatnak a
környezetvédelmi jog egyes területeinek egyenlőtlen fejlődéséből, a különböző
időkben különböző koncepciókból származó jogszabályok ütközéséiből, és magából
a környezetvédelmi (környezet-) jogról alkotott jogalkotói, jogértelmezői és
jogalkalmazói felfogásból.13 Az Európai Unió tehetetlensége azonban a
jogszabályok betartatása tekintetében rontja az Unió hitelét az Unión belül és
külföldön egyaránt. A monitoring rendszernek folyamatosan figyelemmel kell
kísérnie az adott ország tevékenységét, környezetmagatartását, illetve a „szennyező
fizet” elvnek nagyobb súlyt kell biztosítani az Európai Bíróság joggyakorlatában.
Egy határozott, integrált, szankcionált közösségi környezetpolitika kialakításához a
jogszabályokat, a közösségi irányelveket, az adott állam jogrendszerének, igazgatási
rendszerének és a környezetvédelmi jogi szabályozás aktuális színvonalának
figyelembe vételével kell megalkotni. Véleményem szerint a fentebb ismertetett
szükséges változtatások, és célkitűzések együttes megvalósítása alkothatja egy jogi
szempontból minden tagállam számára kötelező kárfelelősségi rendszer kialakítását,
illetve megszilárdulását. Ipari-gazdasági társadalmunkban elengedhetetlen
környezetünk, környezeti értékeink megőrzése céljából egy egységes kompozíciójú,
felelősségi elemekkel átszőtt európai szabályrendszer újragondolása.

13

Bakács Tibor: Magyar környezetjog. Springer Hungarica Kiadó Kft., Budapest 1992
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Az egészséges környezethez való jog szabályozásának
alapvető kérdései*
„A világ erőforrásai elegendőek ahhoz,
hogy kielégítsék mindenki szükségleteit,
de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát.”
Mahatma Gandhi

I. Bevezetés
Bár az elmúlt 60 évben határozott fejlődést tudhat maga mögött a környezetvédelmi
szabályozás, környezetünk állapota folyamatosan romlik, és a kialakított szabályok
nem tudnak megoldással szolgálni a környezet állapotának javítására sőt, még a
környezet rombolásának megállítását sem képesek biztosítani. A korszerű környezetvédelem igényeinek megfelelő szabályozást csak egy erős elvi megalapozással
lehet tartósan kialakítani. Az egészséges környezethez való jog megfelelő lefektetése, stabil alapja lehet egy hatásos környezetjogi szabályozás kialakításának. Az
egészséges környezethez való jog szabályozásával kapcsolatban számtalan kérdés
merülhet fel onnantól, hogy felismerjük a szabályozás szükségességét odáig, hogy
megszületik a joganyag. E tanulmány alapjául szolgáló dolgozatomban ezeket, az
egészséges környezethez való jog szabályozásával kapcsolatos dogmatikai alapkérdéseket vizsgáltam meg, az alábbi kérdésköröket végigjárva:
- emberi jogi vonatkozások,
- a szabályozás ideális szintje,
- az alanyi kör,
- és a szabályozás eljárási és anyagi jogi vonatkozásai.

II. Az egészséges környezethez való jog, mint emberi jog
Az egészséges környezethez való jog szabályozásának egyik alapvető kérdése, hogy
emberi jogként szabályozzuk-e, mivel az egyben a jelentőségét is meghatározza. A
szoros kapcsolat az alapvető emberi jogok és a környezet minősége között már tényként kezelt, mint ahogy az is, hogy a környezetszennyezés veszélyezteti e jogok
érvényesülését. Az emberiség jövője az élhető bolygó fenntartásától függ, így az
emberi jogok fejlődésének döntő mércéjévé kell, hogy váljon a környezetvédelem.
Az emberi jogok területének a fő kérdése, hogy egy adott társadalomban az
egyének és a csoportok jogait védje, míg a „környezetvédelem célja az élet globális
fenntartása annak révén, hogy a jelen generációk szükségleteit és a rendelkezésre
*

E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXX. Országos Tudományos Diákköri
Konferencián „Környezetvédelmi jogi” szekcióban 1. helyezést ért el. Konzulens: Dr.
Pánovics Attila
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álló kapacitásokat egyensúlyba hozzuk minden faj, jövő generációinak hasonló érdekeivel”.1 Ebből kiindulva, a környezet védelme, néha még ellentétbe is kerülhet az
egyéni jogok biztosításával. Amennyiben a célt tágabban értelmezzük, megállapíthatjuk, hogy mind a nemzetközi környezetjog, mind az emberi jogok arra törekednek, hogy jobb életfeltételeket biztosítsanak, így fonódnak össze egy közös cél érdekében. Minkét területnek egyetemes kihívásokkal kell szembenéznie, amiket általában egyszerre kell megoldani, mind regionális, mind nemzetközi szinten. „A környezetjog megpróbálja védeni a természetet mind maga a környezet, mind az emberiség számára, helyi és globális szinten. Az emberi jogok középpontjában az ember
alapvető törekvései állnak, egy sokkal fejlettebb végrehajtási mechanizmussal, ami
lehetővé teszi mind az egyéni mind a csoportos jogérvényesítést.”2
Emberi jog-e az egészséges környezethez való jog? Jogosnak látszik ez a kérdés,
ha arra gondolunk, hogy több nagy jelentőségű emberi jogi tárgyú nemzetközi
egyezmény például nem is tartalmazza e jogot. Gondoljunk csak az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára (továbbiakban: EJENY), a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egységokmányára (továbbiakban:
GSZKJNE), vagy a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egységokmányára (továbbiakban: PPJNE). Az emberi jogoknak e fő „katalógusai” nem ismerik közvetlenül az egészséges környezethez való jogot. Bándi Gyula rámutat, hogy ennek egyik
fő oka az, hogy a problémakör újabb keletű, mint a főbb emberi jogi katalógusok.
Kérdés persze, miért is van ez így, miért is nem fogadta már régen magába a klaszszikus emberi jogok rendszere a környezethez való jogot?
Néhány teoretikus úgy véli, hogy a környezeti kérdések azért tartoznak bele az
emberi jogi kategóriába, mert a környezetvédelem célja, az emberi élet minőségének
a javítása. Bírálóik szerint az ember a komplex, globális ökoszisztémának csak egy
eleme, amit saját érdekében kell megőrizni. Ez alapján, az emberi jogok, csak a természetvédelem, mint egész elsődleges céljának vannak alárendelve. Egy harmadik
álláspont szerint - ami a legjobban tükrözi jelenünk jogi és politikai viszonyait – az
emberi jogok és a környezetvédelem különböző, de egymást átfedő társadalmi érdekeket tükröznek. A két területnek közösek az érdekei és célkitűzéseik, annak ellenére, hogy nem minden emberi jog megsértése kapcsolódik szükségképpen a környezetromboláshoz.”3
Ha elfogadjuk, hogy az egészséges környezethez való jog emberi jog, felmerülhet
a generációs besorolásának kérdése. A környezethez való jog általánosan elfogadott
módon a harmadik generációs jogok közé tartozik, amely „az egyének és csoportok
jogain túl az emberiség értékeit hivatott védeni, az élet minőségét, és fennmaradását
szolgálja, és a kötelezett oldalán az egyes államok közössége, sőt ugyanaz az emberiség áll, amelyik egyben jogosult is”.4 Az első két generációba tartozó jogok a nem1

Alexandre Kiss – Dinah Shelton: International Environmental Law. Transnational
Publishers, Ardsley, NY, UNEP, 1999. 187. o.
2
Philippe Cullet: Definition of an Environmental Right in a Human Rights Context.
International Environmental Law Research Centre, Geneva 1995. 1. o.
3
Dinah Shelton: Human Rights, Environmental Rights, and the Rights to Environment.
Standford Journal of International Law, Vol. 28. No. 1. 1991. 105. o.
4
Bándi Gyula: A környezethez való jog aktualitása. Rendészeti Szemle 2009. 1. sz. 20. o.

78

Az egészséges környezethez való jog szabályozásának alapvető kérdései

zetközi jogban már széles körben elismertnek tekinthetők, a harmadik generációhoz
tartozó jogok ma még csak kialakulási stádiumban vannak a globális problémák
megoldásával összefüggésben. „Ezek a jogok nem realizálhatók teljes mértékben
egy állam keretein belül, s nem – vagy csak nehezen – lehet ezeket a jogokat – vagy
azok egyes elemeit – az egyén állammal szemben fennálló szubjektív jogaként megfogalmazni. Az egészséges környezethez való jog értelmezésénél azonban figyelembe vehető az élethez vagy az egészséghez való jog.”5
Az általánosan elfogadott álláspont tehát, az, hogy az egészséges környezethez
való jog harmadik generációs emberi jog, azonban kritikai szemmel nézve a kérdést
ez már korántsem olyan egyértelmű. A polgári és politikai jogok eszközöket és szabadságokat biztosítanak az egyének számára, a társadalmon belül. Példa erre az élethez való jog, a személyes szabadsághoz való jog, a tulajdonhoz való jog, a tisztességes eljáráshoz való jog, és az információ szabadsága. Ezek a jogok általában egyénhez kötöttek, szemben az állam és a társadalom hatalmával és autoritásával, amelyikben élnek. A gazdasági, szociális és kulturális jogok az egyének és közösségek
életminőségéhez kötődnek. Például az egészséghez, oktatáshoz való jog vagy a biztonságos és egészséges munkakörülményekhez való jog. Ezek a típusú jogok célokat
képviselnek, amit minden államnak elérhetővé kellene tennie az állampolgárai számára. A harmadik kategória a szolidaritási jogok, vagyis a harmadik generációs
jogok. Ezek a jogok inkább embercsoportokhoz kapcsolódnak, mint egyénekhez. „E
kategória egyes csoportokat kíván felruházni bizonyos jogokkal, amik kapcsolatosak
például a békével, a fejlődéssel és néhány esetben a környezetvédelemmel. Az ilyen
típusú jogokra jellemző, hogy összehangolt megoldást kíván, nem csak a közösség
tagjaitól, de az állami, magán és nemzetközi szereplőktől is. A környezeti jogoknak
tehát megvan a potenciáljuk, hogy illeszkedjenek mind a három csoportba. A polgári
és politikai jogok például segíthetnek az élethez való jog vagy a részvételhez való
eljárási jog védelmében. A gazdasági, szociális és kulturális jogok védhetik az
általános egészségi feltételeket, a szennyezés szintjének, jogtalan mivoltának a
megállapításával. A szolidaritási jogok pedig védhetik a bennszülött népeket, a
földjükön a fejlődés által bekövetkező környezetrombolás ellen.” 6
Az egészséges környezethez való jog, csak úgy, mint a szintén harmadik
generációs békéhez való jog, új kihívásokra reagál, és az élet mindenoldalú
védelmének igényét fejti ki. „A harmadik generációs jogok megvédésének
alapfeltétele az állam aktív beavatkozása, és az államok együttműködése.”7 Ezt
támasztja alá az is, hogy sem az Emberi Jogok Európai Egyezménye (továbbiakban:
EJEE), sem pedig az Európai Szociális Karta (továbbiakban: ESZK) nem
tartalmazza az egészséges környezethez való jogot. Az ok pedig az, hogy az EJEE
polgári és politikai jogokat biztosít, tehát első generációs jogokat, az ESZK pedig
gazdasági és szociális jogok katalógusát adja, mint második generációs jogok.
5

Kondorosi Ferenc: A világ végveszélyben? A nemzetközi jog új kérdései. Magyar Közlöny
Lap- és Könyvkiadó, Budapest 2008. 36. o.
6
Stephen J. Turner: A subtantive Environmental Right – An examination of the Legal
Obligations of Decission – Making towards the Environment.
Wolters Kluwer
Law&Business, 2008. 16-17. o.
7
Bándi Gyula: Környezetjog. Osiris Kiadó, Budapest 2004. 59. o.
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Lehet, hogy elérkezettnek az idő, egy újabb európai emberi jogi katalógusra, ami
már szolidaritási, vagyis harmadik generációs jogokat biztosítana, köztük az
egészséges környezethez való jogot?
„Az egészséges környezethez való jog több szempontból is megtestesíti a
globális jellegű alapjogok jellegzetes példáját, egyrészt nem egyetlen ember vagy
csoport érdekeinek, hanem az egész emberiség, az emberi faj fennmaradásának
biztosítéka, másrészt megvalósításához általában államhatárokon átívelő
összefogásra van szükség, ehhez egyetlen állam erőfeszítései nem elegendők.”8

III. Az egészséges környezethez való jog szabályozásának ideális
szintje
Az emberi jogokra, ezen belül is főként a harmadik generációs emberi jogokra
jellemző, hogy biztosításukhoz megfelelő háttér és összefogás szükséges, amely igaz
az egészséges környezethez való jog esetében is. A környezetet érintő kérdések
olyan globális problémák, amelyeket csak nemzetközi összefogással lehet kezelni.
Hatékony nemzetközi együttműködésre van szükség, ami az egészséges
környezethez való, mint emberi jog megfelelő lefektetésével kezdődhetne el. Ehhez
azonban az eddig feltett kérdéseken kívül azt is meg kell válaszolni, hogy milyen
szinten szabályozzuk e jogot. A határokon átnyúló környezetszennyezés ellen
mindössze egy állam küzdelme hatástalan.

1. Nemzeti szint
Az alkotmányos normák az alapvető jogok és kötelességek katalógusát adják átfogó
jelleggel, szükségszerűen tömören és általánosan. A nemzeti jogforrási hierarchia
csúcsán álló alapnormában e jog szerepeltetése döntő fontosságú, mivel így az adott
állam egész jogrendszerét áthatja.
A Magyar Köztársaság Alkotmánya9 két helyen is szabályozta a környezet
védelmét. Az általános rendelkezéseket tartalmazó I fejezet 18. §-a szerint a Magyar
Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. Ez a
rendelkezés a jövőben sem fog változni, de kibővül egy bekezdéssel, ami szerint aki
a környezetben kárt okoz, köteles azt – törvényben meghatározottak szerint –
helyreállítani vagy a helyreállítás költségét viselni.10 Itt a „szennyező fizet” elvvel
találkozunk, aminek az új alkotmányban való szerepeltetését többek között a Jövő
Nemzedékek Országgyűlési Biztosa is javasolta, bár nem ilyen formában. Az
Alkotmány az alapvető jogokat és kötelezettségeket tartalmazó XII. fejezet 70/D. §ban kifejezi a Magyar Köztársaság területén élőknek a jogát a lehető legmagasabb
szintű testi és lelki egészségéhez, amit a Magyar Köztársaság többek között az
épített és természetes környezet védelmével valósít meg. Ez a rendelkezés úgy
módosul, hogy az „épített és természetes” megkülönböztetés eltűnik. Itt a természet
8

Chronowski Nóra – Drinóczi Tímea – Petrétei József – Tilk Péter – Zeller Judit: Magyar
alkotmányjog III. Alapvető jogok. Dialóg campus 2008. 558. o.
9
1949. évi XX. törvény
10
Magyarország Alaptörvénye XXI. cikk (2) bek.
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és a környezetvédelem fontos megkülönböztetésének elsikkadásával találkozunk.
Ezt a megkülönböztetést szinte az összes civil alaptörvény szövegjavaslat
tartalmazta. Újítás lesz továbbá, hogy az alapvetéseket tartalmazó P. cikk kimondja,
hogy a természeti erőforrások […] valamint a kulturális értékek a nemzet közös
örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára
való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.
Az Alkotmány rendelkezéseit az Alkotmánybíróság komoly tartalommal töltötte
meg. A 28/1994. (V. 20.) AB határozatban lefektetett elvek a mai napig
kiindulópontját jelentik az Alkotmánybíróság előtt folyó, környezetvédelemmel
kapcsolatos ügyeknek, és az alapvető fontosságúvá vált más szervek tevékenysége
során is. A határozat indokolásában az AB az egészséges környezethez való jogot
egyértelműen alkotmányos alapjognak minősíti, ami biztosítja számára a legerősebb
védelmet az alkotmányvédelem rendszerében. Az AB többek között kimondta, hogy
„[a]z Alkotmány 18. §-ban megállapított, az egészséges környezethez való jog a
Magyar Köztársaságnak azt a kötelezettségét is magában foglalja, hogy az állam a
természetvédelem jogszabályokkal biztosított szintjét nem csökkentheti, kivéve, ha ez
más alapjog vagy alkotmányos érték érvényesítéséhez elkerülhetetlen. A védelmi
szint csökkentésének mértéke az elérni kívánt célhoz képest ekkor sem lehet
aránytalan.”. Tehát a természetvédelem egyszer már elért, jogszabályok által
biztosított szintjét az állam nem csökkentheti. „A határozat kétségtelenül legtöbbet
idézett rendelkezése a védelmi szinttől való visszalépés tilalma (ún. ’non-derogation
principle’), azaz egyfajta védettségi status quo kötelezettségének a kimondása,
amelyet a határozat rendelkező részének 1. pontja fogalmazott meg. Ennek
deklarálása nemzetközi elismerést is hozott az Alkotmánybíróságnak, és hozzájárult
a környezet minőségének megőrzéséhez.”11
„Az egészséges környezethez való jog tehát egy erős, rugalmatlan jogként
funkcionál, amennyiben egy másik értékre, érdekre tekintettel úgy kívánja az állam
csorbítani, hogy egyben a védelem jogszabályokkal korábban elért szintjét
csökkenti. Mivel az alkotmányi értékrendnek más elemei is vannak, amelyeket
érvényesíteni kell, az ezek közötti egyensúly megőrzése mellett a környezetállapot
romlását előidéző döntés is hozható, s az lehet alkotmányos.”12 Mivel a szóban forgó
szakasz szó szerint megegyezik az Alaptörvény XXI. cikk (2) bekezdésével, ez az
elv minden bizonnyal tovább fog élni, tovább kell élnie, már csak a jogfolytonosság
és következetesség okán is.

2. Nemzetközi szint
Egy nemzet alkotmányánál az alapvető jogok forrásának számítanak a nemzet által
elfogadott emberi jogi tárgyú nemzetközi szerződések. Magyarország esetében is a
legfontosabbak az EJENY, PPJNE, GSZKJNE, ESZK, és az EJEE. Magyarország
példájánál maradva, ezek a nemzetközi szerződések részes államaként a Magyar
11

Sólyom László: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon. Osiris Kiadó,
Budapest 2001. 614. o.
12
Fodor László: A környezethez való jog dogmatikája napjaink kihívásai tükrében. Miskolci
Jogi Szemle 2007. 1. sz. 18. o.
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Köztársaság elismeri több nemzetközi bírói fórum joghatóságát (például a
strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága), amelyek esetjoga által
kimunkált jogértelmezési gyakorlata szintén hozzájárul az alapvető jogok
értelmezéséhez, és ez által a nemzeti szabályozáshoz is.
Az állami alkotmányok szélsőséges szabályozásából levonhatjuk azt a
következtetést, hogy nemzetközi szinten nincsenek megfelelően megalapozva a
környezeti jogok. Hiszen ha egy emberi jog nemzetközi szinten jól megalapozott, a
neki megfelelő alkotmányos jog nagyobb valószínűséggel fog hatást gyakorolni a
saját, nemzeti jogrendszerére. Nemzeti szinten az alkotmányok tehát megfelelő
hátterei lehetnének a környezetvédelemnek, és bár több európai alkotmány
tartalmazza az egészséges környezethez való jogot, az általában határokon átívelő
környezetszennyezés ellen, egy állam alkotmánya csak akkor tud hatásosan fellépni,
ha az alkotmányi érték mögött egy széleskörűen ratifikált nemzetközi szerződés áll.
Levonhatjuk tehát azt a következtetést, hogy nemzetközi együttműködésre van
szükség ahhoz, hogy egy újszerű, egységes és ez által hatékony környezetvédelmi
szabályozás alakulhasson ki. De készen áll-e erre a nemzetközi közösség?
Valószínűleg sajnos nem, gondoljunk csak az egészséges környezethez való jog
EJEE-be foglalásának eddigi kudarcára.
A nemzetközi szint alapozza meg a tagállami szabályozást a legmegfelelőbb
mértékben annak érdekében, hogy a nemzeti jogok harmonizáljanak egymással. Ezt
egy minél szélesebb körben ratifikált nemzetközi szerződéssel lehet elérni, amiben a
tagállamok kötelezettséget vállalnak arra, hogy beépítik a jogrendszerükbe a
szerződésben megfogalmazott emberi jogot, annak minden tartalmi elemével együtt.
Ekkor azonban felmerül a kérdés, hogy a nemzetközi szerződés milyen mélységben
szabályozzon? Legyen e mindenre kiterjedő, vagy csak a főbb irányvonalakat húzza
meg és a részletszabályok kialakítását bízza az államokra? Utóbbi esetben azonban
fennáll a veszély, hogy nem érjük el a kívánt hatást. Ha pedig túl nagy
részletességgel szeretnénk szabályozni, egyértelműen az állami szuverenitás kényes
kérdésébe ütközünk.

IV. Az egészséges környezethez való jog alanya
Az egészséges környezethez való jog, alanyi körének a meghatározása számtalan
kérdést vet fel. Egyéni jog legyen, kollektív, vagy vegyes? Legyen feltétel az
érintettség, és ha igen milyen szintű, és mitől lesz valaki érintett? Lehetséges-e az
actio popularis? A legszélesebb hozzáférést egyértelműen az actio polularis
biztosítaná?
A portugál alkotmány actio popularisként korlátlanul lehetővé teszi bárki
számára a környezetvédelem érdekében a fellépést. Sokkal általánosabb azonban az
érdekeltség feltételként állítása. Högsta Domstolen [Svédország] által benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelmében azt a kérdést tette fel, hogy az Aarhusi
Egyezmény értelmében megengedett-e az, hogy a nemzeti jogi szabályozás csak a
legalább 2000 taggal rendelkező, környezetvédelmet előmozdító nem kormányzati
szervezetek számára biztosítja a bírósághoz fordulás jogát. Ezáltal a svéd bírósághoz
mindössze két környezetvédelmi szervezet fordulhat. Eleanor Sharpston
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főtanácsnoki indítványának13 a 42. és 43. pontja kimondta, hogy a természetes vagy
jogi személyektől eltérően a környezetvédelmet előmozdító nem kormányzati
szervezetek mindig az „érintett nyilvánosság” tagjainak minősülnek feltéve, hogy az
1. cikk (2) bekezdésével összhangban megfelelnek a „nemzeti jog szerinti
követelményeknek”. Az e meghatározásnak megfelelő valamennyi környezetvédelmi
szervezet jogait „olyan jognak kell tekinteni, amelyek sérülhetnek”, e szervezetek
„érdekeltségét” pedig „kellő mértékűnek” kell tekinteni. Ezek a szervezetek tehát
automatikusan rendelkeznek a bírósághoz fordulás jogával. Ezen kívül az indítvány
azt is hozzátette, hogy a bírósághoz fordulás jogával kapcsolatos rendelkezések az
egyes tagállamok eljárásjogi keretein belül érvényesek. Ez azt jelenti, hogy mind a
természetes, mind a jogi személyekre, mind a környezetvédelmi szervezetekre
továbbra is vonatkoznak a hazai eljárásjog részét képező, a nemzeti bíróságok
illetékességére, a határidőkre, a jogképességre stb. vonatkozó szabályok.
Az Aarhusi Egyezmény elutasította az actio popularis bevezetését a
környezetvédelmi ügyek vonatkozásában, azonban a környezetvédelmet előmozdító
nem kormányzati szervek, NGO-k szerepét megerősítette. E megoldás célja az volt,
hogy az actio popularis maximalista megközelítése és a minimalista felfogás közötti
köztes megoldást válasszanak, amely szerint az egyéni keresetindítás joga csak a
közvetlenül érdekelt feleket illeti meg. A nem kormányzati szervezetek különleges
kereshetőségi joggal történő felruházása összeegyezteti e két álláspontot.14
Mitől lesz valaki érintett? Közvetlen és személyes érintettséget kelljen bizonyítani, vagy a közvetett érintettség is már megfeleljen? Az Aarhusi Egyezmény
követelményként állítja, 9. cikkének (2) bekezdésében, hogy a felek biztosítják a
hozzáférést az igazságszolgáltatáshoz, a nyilvánosság azon tagjai számára, akik
„kellő érdekeltséggel rendelkeznek a döntésben, vagy, alternatívan, jogaik sérülését
állítják, amennyiben a fél közigazgatási eljárási törvénye ennek fennállását előfeltételként szabja”.
Az Európai Unióról szóló szerződés (továbbiakban EUSz) a 263. cikkében15
közvetlen és személyes érintettséget kíván meg, amikor kimondja, hogy: bármely
természetes vagy jogi személy […] eljárást indíthat a neki címzett vagy az őt
közvetlenül és személyében érintő jogi aktusok ellen, továbbá az őt közvetlenül
érintő olyan rendeleti jellegű jogi aktusok ellen, amelyek nem tartalmaznak végrehajtási intézkedéseket.
A két jogforrás között az egyik különbség az, hogy míg az Aarhusi Egyezmény
megerősítette az NGO-k szerepét, addig az EUSz gyakorlatilag lehetetlen helyzetbe
hozta őket. Az utóbbinál a személyes érintettség csak akkor áll fenn általános hatályú jogi aktusok esetén, ha az adott természetes vagy jogi személyeket bizonyos
különleges tulajdonságaik vagy olyan ténybeli körülményeik miatt érinti, amelyek e

13

Eleanor Sharpston Főtanácsnok indítványa. 2009. július 2. C-263/08. sz. ügy ld. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CC0263:HU:HTML
(2011.12.01.)
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uo. 63. pont
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Az EKSz korábbi 230. cikk (4) bek.
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személyeket minden más személlyel szemben jellemzik, és amelyek úgy egyéniesítik őket, mintha a jogi aktus címzettjei lennének.16
Az alanyi kör kérdésénél azt is fontolóra kell vennünk, hogy az egészséges környezethez való jog, mint egész lesz egyéni, kollektív, vagy vegyes jog, illetve egyes
elemei is eltérhetnek az alanyi kört illetően? Az EU például a környezeti eljárásjogok között alanyi kör szempontjából is különböztet. Az egyéneket és egyesüléseket
egyaránt érintő környezeti információktól és nyilvános részvételtől eltérően, belső
felülvizsgálat iránti kérelmet csak környezetvédelmet előmozdító nem kormányzati
szervezetek nyújthatnak be.17 Ennek kapcsán az alábbiakban bemutatom az NGO-k
fokozott jelentőségét a környezetvédelem terén, s mint ilyen az egészséges környezethez való jog lehetséges alanyát.

1. A környezetvédő NGO- k jelentősége
A nem kormányzati szervek kollektív érdekeket juttatnak kifejezésre, mivel számos
különböző felet és érdeket képviselnek, és így általános célokat védenek. Olyan
szaktudást biztosítanak, amely segít számukra megkülönböztetni a fontos ügyeket a
kevésbé jelentősektől. Egy hangon szólalnak meg sokak nevében, mégpedig olyan
szintű szakértelemmel, amely gyakran nem áll az egyének rendelkezésére. Ily módon ésszerűsíteni tudják a különböző összeütköző érdekek kifejezésének és hatóságok előtti előadásának módját.
Az Aarhusi Egyezmény preambulumában célkitűzésként rögzíti, hogy „a nyilvánosság, illetőleg a szervezetek számára hatékony igazságszolgáltatási mechanizmusnak kell rendelkezésre állnia érdekeik védelme és a jogszabályok érvényesítése
érdekében”. Az egyezmény 2. cikkének (4) és (5) bekezdése határozza meg a nyilvánosság és az érintett nyilvánosság fogalmát, miszerint a nyilvánosság „egy vagy
több természetes vagy jogi személy, továbbá a nemzeti joggal vagy gyakorlattal
összhangban azok szövetségei, szervezetei és csoportjai”. Az érintett nyilvánosság
jelenti pedig „a nyilvánosságnak azt a részét, amelyet a környezeti döntéshozatal
befolyásol, vagy valószínűleg befolyásol, vagy ahhoz érdeke fűződik, jelen meghatározásban a környezet védelmét elősegítő, és a nemzeti jogi követelményeknek megfelelő, nem kormányzati szervezeteket érdekelt szervezeteknek kell tekinteni”. Itt a civil
szervezetek, vagyis az NGO-k különleges szerepének elismerését láthatjuk.
A civil szektor ilyen kiemelt elismerése a közösségi részvétel körében nem véletlen. „Minőségileg magasabb szintű környezeti demokrácia valósítható meg általuk,
hiszen a közvetítésükkel a környezeti információ hatékonyabban juthat el a nyilvánosság megfelelő tagjaihoz, az érintett közösségek pedig a segítségükkel eredményesebben tudják gyakorolni részvételi és jogorvoslati jogaikat. Vannak olyan esetek is, amikor sajnos egyetlen lakossági közösség sem érzi magát közvetlenül érin16

Pánovics Attila: Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában. PhD
értekezés. PTE-ÁJK Doktori Iskola Nemzetközi és Európajogi Alapprogram, 2010. 154. o.
17
Környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférés, a nyilvánosság részvétele és az
igazságszolgáltatáshoz való jog biztosítása közösségi szinten. Gyakorlati útmutató.
http://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/guide/AR%20Practical%20Guide%20HU.pdf
(2011.12.01.) 8. o.

84

Az egészséges környezethez való jog szabályozásának alapvető kérdései

tettnek, vagy legalábbis nem mutatkozik hajlandónak vagy képesnek arra, hogy a
környezet védelme érdekében szót emeljen. Ilyen esetekben a környezetvédelmi
NGO-k az ügyek utolsó mentsvárai lehetnek.”18

2. A jövő nemzedékek érdekképviselete
A generációk közötti méltányosság egy sokat tárgyalt kérdése a környezetjognak,
ami minden generációnak azt a felelősségét fejezi ki, hogy nem rosszabb formában
adja tovább földünket, mint, ahogy azt megkapta. A nemzetközi jogban tért nyert a
generációk közötti méltányosság eszméje és az a gondolat, hogy az emberiség a
maga egységében is a nemzetközi jog alanya lehet. De lehet-e a jövő generációkat
jogalanyként elismerni? És ha igen, milyen jogoknak is lennének ők az alanyai?
Sólyom László szerint célszerű a jövő nemzedékek sorát megillető „jogokat” inkább
szimbolikusnak, a jogról való beszédet pedig velük kapcsolatban inkább metaforának tekinteni. A majd egykor megszületendők „jogaiból” ma és a mi számunkra
csak kötelességek léteznek velük szemben. A nemzetközi jog azért teszi fel, hogy a
jövő nemzedékeknek jogai vannak, hogy ebből a mi kötelességeinket meg lehessen
konstruálni, hiszen a joggal kötelesség áll szemben.19 Jövő nemzedékek jogaival
kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy ki képviselje őket? Ki védje a jövő generációit,
és persze ki előtt, milyen szinten? Egy ember vagy egy szervezet, ha az utóbbi, akkor állami szerv vagy NGO? Hol léphessen fel? Nemzeti szinten, vagy nemzetközi
szervek előtt, esetleg mindkettő? Bíróságok előtt is felléphetne? Ha igen, akkor már
nem is érdekképviseletről, hanem jogérvényesítésről lenne szó.20
A generációk közti méltányosság, a jövő nemzedékek érdekképviseletére a világon egyedülálló példának számít a magyar megoldás: a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa, a „zöld ombudsman”. A környezet és a jövő generációk szószólójának eszméje két úton került be a magyar közgondolkodásba: közvetlenül az ombudsman viták révén, illetve a nemzetközi jog közvetítésével. A magyar országgyűlés 2007. december 1-jei hatállyal módosította az állampolgári jogok országgyűlési
biztosáról szóló 1993. évi CXLV. törvényt, és létrehozta a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa intézményét. A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának feladata
az egészséges környezethez való alapvető jog védelme. Figyelemmel kíséri, értékeli
és ellenőrzi azoknak a jogszabályi rendelkezéseknek az érvényesülését, amelyek
biztosítják a környezet és a természet állapotának fenntarthatóságát és javítását. Feladata az ezekkel kapcsolatban tudomására jutott visszásságok kivizsgálása vagy
kivizsgáltatása, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedések kezdeményezése.
Annak ellenére, hogy ez egy hatalmas lépés a környezetvédelem terén, az alkotmányozás során ahelyett, hogy folytatva e tendenciát, a szinte csak véleményező
jogkörrel ellátott biztost erősebb jogosítványokkal ruházta volna fel az alkotmányozó hatalom, még az elért szintet sem őrizte meg. A jövőben ugyanis egy ombudsman
18

Fülöp Sándor: Az Aarhusi Egyezmény eszméi. Fundamentum 2008. 1. sz. 106. o.
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lesz, mégpedig az alapvető jogok országgyűlési biztosa. A zöld lobbynak azt azért
sikerült elérnie, hogy e biztosnak kötelező legyen kinevezni egy helyettest a jövő
nemzedékek érdekeinek védelmére. Azonban már nem lesz önálló, ugyanis az alapvető jogok biztosa utasíthatja majd.
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy egy lehetséges egészséges környezethez
való jognak az egyéneket is alanyává kellene tenni, hogy érdekelté tegyük őket a
környezet védelmében, másrészt az egyéni jog garanciális jellege miatt. Ez az egyéni
jog azonban nem lenne korlátlan, ideálisnak mutatkozik az a megoldás, miszerint az
egyéneknek közvetlen érdekeltséget kell bizonyítani. Az NGO-k általános, korlátozásoktól mentes perképességével egyetértek. Ideális és hatékony megoldás lenne,
hiszen több egyén követelését egyetlen keresetben fognák össze, így az az érv, hogy
az NGO-k általános perképessége túlterhelné vagy megbénítaná a bíróságokat, nem
állja meg a helyét. Az NGO-k olyan szaktudással bírnak, ami garancia arra, hogy
csak a jelentős ügyekben fordulnának bírósághoz, már csak azért is, mert nem vállalhatnak fel egy lehetséges vereséget az esetleges perköltség kockázata miatt, hiszen az akár tönkre is tehet egy-egy civil szervezetet. Ezért el kell vetni minden
olyan korlátozást, amelyek inkább akadályozzák, mint megkönnyítik a környezetvédelmi szervezetek közigazgatási és bírósági eljárásban való részvételét.
Az említett főtanácsnoki indítvány is rámutat arra, hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlatában többször kimondta, hogy a tagállamok nem írhatnak elő olyan eljárási
szabályokat, amelyek lehetetlenné teszik a közösségi jogrend által biztosított jogok
gyakorlását, ezért ha szűk körben rendelkeznek a szervezetek a bírósághoz fordulás
jogával, az ellentétes a tényleges érvényesülés közösségi jogi elvével.21

V. Az egészséges környezethez való jog szabályozásának eljárási és
anyagi vonatkozásai
Az egészséges környezethez való jog szabályozásnál alapvető kérdés, hogy az anyagi vagy az eljárásjogi szabályozást erősítsük, vagy mind a kettő ugyanolyan súllyal
kerüljön szabályozásra. Ahhoz, hogy fel tudjuk mérni, hogy milyen jellegű szabályozás érné el leghatékonyabban a célját, és lenne a legideálisabb a kialakult körülmények között, ahhoz tisztában kell lenni a szabályozottság jelen szintjével. Jelen
esetben, míg az anyagi környezeti jog jogosultját megilleti egy speciális minőségű
környezet, addig a környezeti eljárás jog esetében a jogosultat megilleti az információhoz való hozzáférés, döntéshozatalban való részvétel, és az igazságszolgáltatáshoz való jog. Az egészséges környezethez való jog anyagi és eljárásjogi része azonban eltérő mértékben fejlődött.

1. Környezeti eljárásjogok
A környezeti eljárásjogok széles körben már elfogadottak, és szabályozottak. Számos olyan nemzetközi szerződés született már, amely a részes államok kötelezettsé21
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gévé teszi a környezeti eljárásjogok biztosítását. A Riói Nyilatkozatnak közösségi
részvételről szóló 10. elve komoly befolyást gyakorolt az országok környezetvédelmi, sőt azon kívüli hatósági rendszerének kialakítására és működtetésére.
A környezeti eljárásjogok fejlődésének eddigi legnagyobb eredményét kétség kívül az Aarhusi Egyezmény érte el, ami kibontja a Riói Nyilatkozat idézett 10. elvét,
és az eljárási jogok három pillérének részletes szabályait adja. A preambulumában
mintegy célként jelöli meg a környezettel kapcsolatos ügyekben a döntéshozatal
számon kérhetőségét és átláthatóságát, ami a jogérvényesítés nélkülözhetetlen eleme. „Az egyezmény vitathatatlan érdeme, hogy először fogta egységes, logikus
rendszerbe a közösségi részvételnek a nemzetközi jogban és az egyes nemzeti jogokban elszórtan már meglevő elemeit. Az információhoz jutás, a beleszólás és a
jogorvoslat jogának a részletes szabálya az összes lehetséges forrásból származó
leghatékonyabb megoldásokat használja fel, kiegészítve azokat a megfelelő alapelvekkel, definíciókkal, és a részvételre képesítés szabályaival.”22
Az egyezmény 1. cikk második fordulata értelmében minden tagállam köteles
biztosítani a jogot az információk hozzáférhetőségéhez, a döntéshozatalban való
részvételhez és az igazságszolgáltatás igénybevételéhez, környezeti ügyekben, tehát
az államok saját állampolgáraikkal szemben is közvetlen kötelezettséget vállalnak.
Az egyezmény a nyilvánosság részvételének hármas tagolását, ún. három pillérét
határozza meg. Az első az információhoz való jog; a második a nyilvánosság részvétele a döntéshozatalban; és a harmadik az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosítása. Az első két pillér szorosan összefügg, míg a harmadik pillér önállóan is megállná
a helyét, mégis ez a legproblémásabb, a leggyengébben biztosított pillér.
a) A környezeti információhoz való hozzáférés
Az információhoz való joggal kapcsolatban számos kérdés felmerülhet onnantól
kezdve, hogy ki legyen jogosult információt kérni, odáig, hogy megtagadható-e az
információadás. Az EU-ban személyes és szakmai helyzetétől függetlenül bárki
kérheti a környezeti információkhoz való hozzáférést indoklási kötelezettség nélkül.
A kérelmet benyújtó személynek nem kell uniós polgárnak vagy lakosnak lennie.
Nem kormányzati szervek is kérhetnek információt függetlenül attól, hogy jogilag
hol kerültek bejegyzésre.23 A kérelmezőnek tehát nem kell az érdekeltségét bizonyítania az információval kapcsolatban vagy megindokolni, hogy miért van szüksége az
információra.24 Az ilyen tág értelmezés véleményem szerint a legideálisabb.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága (továbbiakban: EJEB) jogértelmezési gyakorlatában kikristályosította az egészséges környezethez való emberi jogot, azon
belül is az eljárási jogokat, ezért fontosnak tartok kiemelni pár olyan döntését, amit

22

Fülöp: i.m. 104. o.
Környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférés, a nyilvánosság részvétele és az
igazságszolgáltatáshoz való jog biztosítása közösségi szinten. Gyakorlati útmutató.
http://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/guide/AR%20Practical%20Guide%20HU.pdf
(2011.12.01.) 3. o.
24
Ludwig Krämer: EC Environmental Law. Sweet&Maxwell, London 2007. 149. o.
23
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az egészséges környezethez való jog szabályozásánál érdemes lehet átvenni, vagy
megfelelő kiindulási alap lehet.
Az Öneryildiz kontra Törökország25 ügyben a bíróság kimondta, hogy bizonyos
körülmények között a hatóságok speciális kötelezettsége a környezettel kapcsolatos
információkhoz való hozzáférés jogának biztosítása. Ezen kívül arra a megállapításra is jutott, hogy különösen az állam felelősségi körébe eső veszélyes tevékenységekkel kapcsolatban fokozottan kell hangsúlyozni a lakosság tájékoztatáshoz való
jogát.26 A bíróság annak fontosságát is felismerte, hogy az egyének hozzájuthassanak a félelmeik eloszlatására alkalmas információkhoz, továbbá, hogy lehetővé tegyék számukra annak a környezeti veszélynek a megítélését, aminek potenciálisan
ki vannak téve. A hatóságok kötelesek az ilyen információkat megosztani a személyekkel akkor, ha e személyek az EJEE 2. cikk szerinti élethez való jogát, valamint a
8. cikk szerinti magán-, családi élet és lakás tiszteletben tartásához való jogát a környezeti veszély fenyegeti.27
Fontos kérdés az információhoz való jog kapcsán annak korlátozhatósága is. Az
EU-ban az információ kiadása korlátozható. Elvben valamennyi bizottsági dokumentum hozzáférhető a nyilvánosság számára, mégis akad néhány, amelyek visszatartására szükség lehet a köz- illetve magánérdekek védelmében, vagy a bizottság
munkájának zavartalan fenntartása érdekében. A megtagadás alapját az EU szűken
értelmezi, minden egyes esetben figyelembe véve a közzététel által szolgált közérdeket, és hogy a kért információ kapcsolatos-e a környezetbe történő kibocsátással.
Az EU jogában van még egy kifejezetten a környezeti információkra vonatkozó
kivétel: „megtagadható az információkhoz való hozzáférés, amennyiben az információ közzététele hátrányosan befolyásolná annak a környezetnek a védelmét, amelyre
az információ vonatkozik, így például a ritka fajok költőhelyeinek védelmét”.28 Ezt a
szabályozást mindenképpen követendőnek tartom, hiszen itt az emberközpontú nézőpontot felváltja az ökocentrizmus.
Az információhoz való jog korlátozásának gyakorlatához az EJEB is hozzájárult.
A Steel és Morris kontra Egyesült Királyság29 ügyben a bíróság hangsúlyozta, hogy
az információk megismeréséhez és közléséhez fűződő jog, hatóság általi korlátozásának arányban kell állniuk az elérni kívánt törvényes céllal, és megfelelő egyensúlyt kell találniuk az egyéni érdek és a közösség egészének érdeke között.
EJEE 10. cikke deklarálja a véleménynyilvánítás szabadságát, ami magában foglalja az információhoz való jogot. A bíróság ennek kapcsán rámutat, hogy a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő jog nem abszolút jog.
25

App. No. 48939/99. Eur. Ct H. R. 1 (30 Nov. 2004)
Öneryildiz v. Törökország 90. bek. In: ET – Tájékoztató az emberi jogok és a
környezetvédelem kapcsolatáról.
http://www.coe.int/t/e/human_rights/cddh/1._publications/Hungary%20manual%20on%20en
vironment.pdf (2011.12.01.) 30. o.
27
uo. 32. o.
28
Környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférés, a nyilvánosság részvétele és az
igazságszolgáltatáshoz való jog biztosítása közösségi szinten. Gyakorlati útmutató.
http://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/guide/AR%20Practical%20Guide%20HU.pdf
(2011.12.01.) 5. o.
29
Application no. 68416/01
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b) A döntéshozatalban való részvétel joga
A döntéshozatalban való részvétel joga azt jelenti, hogy a nyilvánosság kellő időben
valódi lehetőséget kapjon a részvételre, a környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységek, a környezettel kapcsolatos tervek, programok, politikák és a környezetvédelem szempontjából jelentős végrehajtó jellegű szabályok, illetőleg az általánosan kötelező érvényű szabályozó eszközök előkészítésénél, módosításánál vagy felülvizsgálatánál, amikor még a lehetőség nyitva áll.
Meghatározó kérdés, hogy a nyilvánosság véleményét a döntéshozatalban milyen
mértékben kell figyelembe venni. Illetve milyen kérdések esetében gyakorolhatja a
nyilvánosság e jogát. Érdekes kérdés azt megvizsgálni, hogy elképzelhető-e a nyilvánosság vétó joga. Ennél a kérdésnél kiinduló pont lehet a magyarországi országos
népszavazás és a népi kezdeményezés intézménye. Magasabb szinten pedig az EUSz
11. cikk (4) bekezdése által deklarált intézmény, miszerint: „[l]egalább egymillió
uniós polgár, akik egyben a tagállamok egy jelentős számának állampolgárai, kezdeményezheti, hogy az Európai Bizottság – hatáskörén belül – terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a
Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktus elfogadására van szükség.”.
Az EJEB ítélkezési gyakorlata szerint, az EJEE -nek a 8. cikke (magán és családi
élet tiszteletben tartásához való jog) bár nem tartalmaz kifejezett eljárási követelményeket, a beavatkozó intézkedéseket eredményező döntéshozatali eljárásoknak tisztességesnek kell lenniük, és a 8. cikk által védett egyéni érdekeket tiszteletben kell
tartani.30 A környezetvédelem ebbe a kategóriába tartozik, ezért a bíróság a Hatton
és mások kontra Egyesült Királyság31 ügyben kimondta, hogy ha a hatóságoknak
bonyolult környezetvédelmi és gazdasági szakpolitikai kérdésekben kell dönteniük,
akkor a döntéshozatali eljárás során megfelelő vizsgálatokat és kutatásokat kell végezni annak érdekében, hogy a döntés környezetre gyakorolt hatása előre meghatározható és felbecsülhető legyen, továbbá hogy a hatóságok képesek legyenek megfelelő egyensúlyt kialakítani a különböző, egymással ütköző érdekek között.32 A bíróság az ítéletében rámutatott, hogy ahhoz, hogy egy panasz a 8. cikk hatálya alá essen, a környezeti tényezőknek közvetlen módon és komoly mértékben kell befolyásolniuk a magán- és családi életet, illetve az otthont. Vagyis a károsító hatásoknak
egy minimális szintet el kell érniük. E minimum meghatározása az eset körülményeitől, így a zavaró hatás intenzitásától és tartamától, fizikai vagy pszichikai hatásától,
valamint az általános környezeti kontextustól függ. 33

30

Buckley v. the UK 1996. szeptember 25-i döntés. In: Patricia Quillacq: Is legal symbiosis
possible? The Coming Synergy between the Aarhus Convention and the European Court of
Human Rights. Ld.
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/4083/WPLAWNo.20061ELWG.pdf;jsessionid=2
FD12545CC4495D4C5DFA23D914E31C4?sequence=1 73. o.
31
App. No 36022/97
32
Hatton és mások v. Egyesült Királyság 2003. július 8-i ítélet 115. §; Quillacq: i.m. 74. o.
33
Hatton és mások v. Egyesült Királyság 96. bek.
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c) Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés
Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést deklaráló 9. cikk az Aarhusi Egyezmény
legtöbbet vitatott rendelkezése, ami kimondja: „valamennyi fél biztosítja nemzeti
jogszabályainak keretein belül, hogy amennyiben valamely személy úgy tekinti, hogy
a […] benyújtott információ-igényét figyelmen kívül hagyták, teljes mértékben vagy
részben helytelen módon elutasították, nem kielégítő választ adtak, vagy bármely
más módon azzal kapcsolatosan úgy jártak el, hogy az nem volt összhangban e cikk
előírásaival, legyen lehetősége bíróság előtt vagy bármely más, a törvény által létrehozott független és pártatlan testület előtt felülvizsgálati eljárást kérni”.
Az igazságszolgáltatáshoz való jog környezeti kérdések esetében egy különálló
jogként funkcionál, míg az előző kettő összefügg. E jog az információhoz való jog
és a döntéshozatalban való részvétel jogának kikényszeríthetőségét is magában foglalja. Ezen kívül, ahol megvalósult környezeti károkozás, ott az egyének vagy a környezeti szervezetek fel tudják hívni a közhatalom figyelmét a károkozásra és orvoslást kérhetnek.34 Az EU-ban a környezet védelmével foglalkozó egyes nem kormányzati szervezetek felkérhetik a bizottságot annak mérlegelésére, hogy egy általa
elfogadott igazgatási aktus nem ellentétes-e a környezetvédelemmel kapcsolatos
közösségi joggal. A bizottságot arra is fel lehet kérni, hogy vegye fontolóra, nem
kellett volna-e elfogadnia egy intézkedést, mivel az intézkedés hiánya igazgatási
mulasztásnak minősül. Az egyéneket és egyesüléseket egyaránt érintő környezeti
információktól és nyilvános részvételtől eltérően, belső felülvizsgálat iránti kérelmet
csak környezetvédelmet előmozdító nem kormányzati szervezetek nyújthatnak be.
Itt is fontosnak vélem megemlíteni az EJEB gyakorlatát, mivel a BalmerSchafroth és mások kontra Svájc35 ügyben a bíróság ítéletében kimondta, hogy a
bírósághoz fordulás joga akkor alkalmazható, hogyha kellően közvetlen kapcsolat
áll fenn az adott környezetvédelmi probléma, és az érintett polgári jogi jog között;
gyenge kapcsolat vagy közvetett következmény nem elegendő. Súlyos, meghatározott, és közvetlenül fenyegető környezeti kockázat esetén a 6. cikk akkor alkalmazható, hogyha a veszély a valószínűség olyan fokát éri el, ami miatt az eljárás eredménye közvetlenül és döntő módon befolyásolja az érintett egyének jogait.36

2. Környezeti anyagi jog
A környezeti anyagi és eljárásjog eltérő mértékben fejlődött. Olyannyira nagy ez a
szakadék, hogy sehol Európában nem ismerik el a környezethez való jogot alanyi
jogként, mivel tartani lehet attól, hogy a követelmények szubjektívvá tétele teljesíthetetlen elvárásokhoz vezetne az állammal szemben. Az anyagi környezetjogi szabá34

Krämer: i.m. 160. o.
App.No. 67\1996\686\876 (26 August 1997)
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Balmer-Schafroth és mások v. Svájc, 40. bek. Európa Tanács – Tájékoztató az emberi
jogok és a környezetvédelem kapcsolatáról.
http://www.coe.int/t/e/human_rights/cddh/1._publications/Hungary%20manual%20on%20en
vironment.pdf (2011.12.01.) 38. o.
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lyozás gyenge lábakon áll, nincs egy egyetemesen elfogadott anyagi környezetjog
sem. Hol tart a környezeti anyagi jog szabályozása, és szükség lenne-e egyáltalán
egy széles körben ratifikált környezeti anyagi jogra? Ha igen, akkor miért idegenkednek az államok egy hasonló szabályozástól? Hogyan is kellene kinéznie egy
ilyen jognak? Ezekre a kérdésekre keresem a választ az alábbiakban.
Bár egyetlen lényeges nemzetközi emberi jogi szerződés sem ment még olyan
messzire, hogy kifejezetten elismerje az anyagi környezeti jogot, van pár regionális
szerződés, amely magában foglal hasonló jogokat.37 Az 1969-es Emberi Jogok Amerikai Egyezményének az 1988-s San Salvadori Kiegészítő Jegyzőkönyve egy külön
cikket szán az egészséges környezet deklarálásának. Az Egészséges környezethez
való jog címmel ellátott 11. cikke kimondja, hogy: „[m]indenkinek joga van, hogy
egészséges környezetben éljen, és hozzáférjen az alapvető közszolgáltatásokhoz.”.
Az Afrikai Karta38 a 24. cikkében szintén deklarálja az egészséges környezethez
való jogot, ugyanis az említett cikk kimondja, hogy „[m]inden népnek joga van egy
a fejlődésüknek kedvező általánosan megfelelő környezethez.”. De említhetném még
a tanulmányom első felében már hivatkozott Stockholmi Nyilatkozatot, a Közös
Jövőnk jelentést vagy a KEEK-t.
Az EJEB az anyagi környezetjog kikristályosításában is kivette a részét. Az
egyének általában az EJEE 8. cikkére hivatkoznak az államokkal szemben, amikor
érvényesíteni kívánják az egészséges környezethez való jog anyagi részét. A bíróság
például a López Ostra kontra Spanyolország39 ügyben megállapította, hogy a súlyos
környezetszennyezés hatással lehet az egyének jólétére, és olyan módon akadályozhatja őket lakásuk élvezetében, amely hátrányosan hat magán- és családi életükre
még akkor is, hogyha nem veszélyezteti súlyosan egészségüket. Ebben az esetben a
bíróság megállapította az EJEE 8. cikk megsértését, ami a magán- és családi élet
tiszteletben tartásához való jogot deklarálja. A bíróság számos esetben kimondta,
hogy a súlyos környezeti szennyezés hatással lehet az egyének jólétére, és olyan
mértékben gátolhatja őket lakásuk élvezetében, amilyen mértékben a 8. cikk alapján
védett jogaikat sérti.40
A bíróság a Fadeyeva kontra Oroszország41 ügy kapcsán kimondta: „ahhoz, hogy
egy környezeti ártalommal kapcsolatos panasz a 8. cikk hatálya alá essen, bizonyítani kell, hogy az ártalom elérte a súlyosság bizonyos fokát és ez által tényleges beavatkozás történt az egyén „magánszférájába”. Az EJEB egy egészen friss és magyar vonatkozású ítéletében, a Deés kontra Magyarország42 ügy kapcsán úgy találta,
hogy közvetlen és súlyos kár érte a felperest, ami megvalósítja a 8. cikk megsértését,
amikor is Deés György alsónémedi lakása mellett lévő M5-ös autópálya díjkötelessé
tétele okán az utcájában olyan mértékben megnőtt a nehézgépjármű forgalom, hogy
37

Turner: i.m. 17. o.
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303 Eur. Ct. H.R. 38. 1994.
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a vibráció kárt okozott a háza falaiban, és a zaj- és légszennyezés olyan mértékűvé
vált, hogy az az otthonát szinte élhetetlenné tette.
Véleményem szerint az anyagi környezeti jogra azért van szükség, mert ha minden állam tökéletesen is szabályozná a környezeti ügyekben az információhoz való
jogot, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéhez való jogát és az
igazságszolgáltatáshoz való jogot, akkor is hiányozna a garanciális szabályozás,
miszerint a természet nem sérülhet. Arra a kérdésre keresem a választ tehát az alábbiakban, hogy miért is idegenkednek az államok egy anyagi környezetjog elfogadásától.
Az anyagi környezetjog tartalma és jelen státusa bizonytalan, hiszen azok a nemzetközi szerződések, ahol deklarálva van az anyagi környezetjog, általában nem
kötelező érvényűek. Ez a bizonytalanság, így nem segít azoknak a kételkedőknek,
akik fellépnének a létező és lehetséges környezeti károk ellen. Az anyagi környezetjogi bizonytalanság okán többen úgy vélhetik, hogy fejlesztése kivitelezhetetlen. Ez
a bizonytalanság még tovább nő, amikor a bírói érvényesíthetőség nehézségére gondolunk. A környezeti eljárásjogok éppen ezért nyertek nemzetközi jogi elismerést,
mert ezek mind olyan jogosítványok, amelyek érvényesülése vagy megsértése bíróság által egyszerűen ellenőrizhető, jellegükben a polgári jogokhoz (tisztességes eljáráshoz való jog, fegyveregyenlőség, közérdekű adatok megismeréséhez való jog)
hasonlatosak. Ennek a kötelezettségnek a teljesítése politikai értékválasztásokat, a
kormányzati mérlegelés körébe tartozó, a különböző érdekek összehangolásán alapuló, súlyos költségvetési vonzatokkal járó intézkedéseket feltételez, amelyek bírósági felülvizsgálatát általában a hatalmi ágak elválasztásának elvére vagy a kellő
szakértelem hiányára hivatkozással nem tartják elfogadhatónak. „A gazdasági, szociális és kulturális jogoknak is van azonban egy olyan magja, amelyet minden körülmények között, mindenki számára biztosítani kell. Nemzeti bíróságok előtt a gyakorlatban egyre több példa van arra, hogy egyes második generációs jogok bíróság
előtt érvényesíthetők. Mindegyik – tágan megfogalmazott – jognak vannak olyan
elemei, amelyek bíróság előtt érvényesíthetők, és az ilyen elemek megfogalmazását
a kötelezettségek hármas tipológiája (tiszteletben tartási, védelmi és szolgáltatási
kötelezettség) is elősegíti.”43
Mivel az emberi jogok természetüknél fogva emberközpontúak, többen érvelhetnek azzal, hogy az egészséges környezethez való jog az antropocentrikus egyoldalúsága miatt, az alkalmatlan egy olyan tágabb nézőpontra, mint az ökocentrikus megközelítés, ami az anyagi környezet jog szabályozása esetén szükséges lenne. „Az
valószínűsíthető, hogy a nemzetközi környezetvédelmi jog alapvetően antropocentrikus jellegét mérsékelheti a jövő nemzedékek érdekeinek az ún. generációk közötti
méltányosságnak az elismerése a természet és lényeges folyamatai megóvására irányuló törekvésében.”44
A jogalkotó és a jogalkalmazó gyakran találja szembe magát érdekütközéssel. Ez
különösen igaz, amikor arról kell döntenie, hogy egy tevékenységnek milyen hatása
lesz a környezetre. A döntéshozók igyekeznek egyensúlyt teremteni a versengő ér43

Kondorosi: i.m. 83. o.
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dekek között, de néha olyan döntést hoznak, ami csak egy érdeket véd, a többi rovására. A környezet védelme rengeteg területtel kerülhet konfliktusba, a legkézenfekvőbb a gazdasági érdekekkel való ütközése. Érvelni lehet amellett is, hogy ha a környezethez való jog ius cogensként más jogok felett állna, alááshatná a fejlődéshez
való jogot, vagy a nemzetnek azt az erőfeszítését, arra nézve, hogy kielégítsék a
polgáraik gazdasági, társadalmi és kulturális jogait.
Annak ellenére, hogy az általánosan elfogadott álláspont szerint a környezeti
eljárásjogok mind olyan jogosítványok, amelyek érvényesülése vagy megsértése
bíróság által egyszerűen ellenőrizhetőek, az államok szabályozásai nem hatékonyak,
és sokszor nem tudják biztosítani a környezeti eljárásjogok érvényesülését. A szabályozás nem csak nemzeti szinten hiányos, hanem például az EU-n belül is. Az EU
jogából hiányzik egy direktíva, ami a jogorvoslati jogról szól. 2003-ban ugyan történt egy javaslat az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre vonatkozó irányelv
megalkotására,45 aminek az elsődleges célja a közösségi környezeti szabályok végrehajtása során évről évre megfigyelhető hiányosságok csökkentése.46 Egy ilyen
irányelv segítene a tagállamokon belül is az egészséges környezethez való jog kikényszerítésében, hogy hatékonyabban érvényesüljenek a környezeti jogszabályok.
Fontossági sorrendet felállítani a két típus között nem célravezető. Az eljárási
jogok, mint a bírói kikényszeríthetőség legkézenfekvőbb elemei, garanciális jelleggel töltik meg a jogot, míg az anyagi jog irányt mutat és értékeket közvetít, és eszmei értékkel tölti meg a jogot. Jelen korunk emberközpontú gondolkodásából kiindulva, érdekelté teszi az embert környezete védelmére, amikor kimondja jogát egy
egészséges környezetre. Véleményem szerint egy hatékony egészséges környezethez
való jogi szabályozásnak mind anyagi, mind eljárási tartalommal is rendelkeznie
kell, mert ekkor alkotna a megfogalmazott jog zárt rendszert, lenne hatásos, és érné
el igazán a célját.
Kérdéses még az anyagi környezetjog esetében, hogy annak milyen tartalmi elemei legyenek. Hazánkban lezajlódó alkotmányozás okán, több szövegtervezettel is
találkozhattunk az egészséges környezethez való jog kapcsán, az egészen lakonikus
megfogalmazástól, az alkotmányba illeszkedő Környezetvédelmi Karta gondolatáig.
Mindenképpen egyetértek azzal, hogy egy alkotmány szövegének csak a kereteket
kell megadnia, szükségszerűen tömören és átfogóan, kerülve a részletezést, de tekintettel az egészséges környezethez való jog kitüntetett fontosságára, amely speciális
szabályozási módszert igényel. A lehető legszélesebb védelmet kellene megvalósítani, hogy egy nemzet alkotmánya így, az egész jogrendszert befolyásolhassa. Nem
szabad arra alapozni, hogy az alaptörvény rendelkezéseit értelmezni hivatott intézmény töltse ki a keretet tartalommal, és vezessen le belőle jogokat.

VI. Következtetések
Tanulmányomat röviden összegezvén, arra jutottam, hogy korunk emberközpontú
jellegéből kiindulva a legideálisabb az lenne, ha az embereket érdekelté tennénk a
környezetük védelmében, azáltal, hogy emberi jogként szabályoznánk az egészséges
45
46
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környezethez való jogot, ezzel egyben a jelentőségét is meghatározva. Ennek az
emberi jognak egyéni és kollektív alanyi köre is lenne. Az egyének akkor lehetnének
alanyok, amennyiben bizonyítják közvetlen érdekeltségüket. Az NGO-k, mint az
egészséges környezethez való jog kollektív alanyai, pedig általános perképességgel
rendelkeznének. Ezáltal a jog kellően széles lenne, de mégsem bénítaná meg a bíróságokat. A generációk közötti méltányosság belefoglalása e jogba, véleményem
szerint annak eszméjét határozná meg, és rámutatna, hogy túl kell látnunk a jelen
kor vágyainak kielégítésén. Az egészséges környezethez való jog szabályozása pedig minél magasabb szinten lenne a leghatékonyabb, mivel az megfelelő háttere
lenne a tagállami alkotmányoknak, és kellőképpen alapozná meg a nemzetközi közösség együttműködését. A szabályozásnak, hogy az elérje az igazi célját és hatékony legyen, mind anyagi, mind eljárási tartalommal is rendelkeznie kellene.
Azt azonban fontosnak tartom megjegyezni, hogy bármilyen tökéletes és zárt
rendszert alkotó is egy környezetjogi szabályozás, a megfelelő társadalmi tudat, és
elkötelezettség híján, mit sem ér. Bándi Gyula szavaival élve, a környezethez való
jog tisztelete és valós értéke nem a szövegezésen múlik.47 Azonban míg nem alakul
ki a társadalomban tisztelet a környezet iránt, a jog tűnik a leghatékonyabb eszköznek arra, hogy az emberiséget ráneveljük környezete védelmére.

47

Bándi: i.m. 22. o.

94

Ilyés Henrietta

A fővárosi, megyei közigazgatási hivatal (kormányhivatal) koordinációs és ezzel összefüggő ellenőrzési feladatai*
I. Bevezetés
Tanulmányomban a közigazgatás kulcskérdései közé sorolható két problémát, illetve
megoldásra váró feladatot szeretnék bemutatni egy államigazgatási szerv tekintetében. Ez az államigazgatási szerv a (volt) fővárosi, megyei közigazgatási hivatal, a
jelenlegi kormányhivatal. A vizsgált feladatok pedig a hivatal koordinációs és ellenőrzési feladatai. A különböző elnevezésű, de majdnem azonos hatáskörrel rendelkező jogintézmény az egyetemi előadások során keltette fel az érdeklődésemet, így
lett kutatásom tárgya. A dolgozatom megírása során bekövetkező, valamint a 2011.
év januári változások1 jól tükrözik a téma aktualitását. Számos tanulmány2 tárgyát
képezte már, és számos változás valósult meg az évek során. Jól érzékelhető, hogy
folyamatosan, szinte napról napra módosul a vonatkozó szabályozás, amely nehezíti
a jogalkalmazást, annak hatékonyságát, és nem utolsó sorban annak értelmezését is.
Vizsgálódásaim során felvetődtek kérdések többek között a hivatal szabályozása,
működése tekintetében, amelyek közül most a számomra legjelentősebbeket, leginkább megkérdőjelezhető megoldásokat emelném ki, valamint az ezek vonatkozásában megvalósult változásokat. Észrevételeimet a mára hatálytalan 214/2010. (VII.
9.) kormányrendelet tematikáját követve fejtem ki.

II. A hivatal szervezeti felépítése
Mielőtt a kiemelt feladatokra rátérnék, fontosnak tartom megemlíteni a hivatal belső
szervezetének alakulását. A 2011. évi szabályozás alkalmával jelentősen megváltozott összetétele. Az egyeses területi szerveknek a volt közigazgatási hivatal szervezetrendszerébe történő integrálásával jöttek létre a kormányhivatalok. Ez annyit
jelent, hogy míg korábban három szakigazgatási szervet nevesített a jogszabály,

*

E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián „Közigazgatási jog I.” szekcióban 2. helyezést ért el, a Szerző a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium különdíjában részesült. Készült a TDK-ért Köszhasznú Alapítvány
támogatásával. Konzulens: Dr. Fábián Adrián
1
A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedésekről szóló
1191/2010. (IX. 14.) Korm. határozat, a közigazgatási hivatalokat felváltó a fővárosi és
megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet, a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény
2
Walter Tibor: A közigazgatási hivatalok koordinációs és ellenőrzési szerepe. Magyar
Közigazgatás 2000. 5. sz. 269. o.
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most 17 ágazati szakigazgatási szervet deklarál. Ennek következtében a hivatal belső
szervezete jelenleg 17 szakigazgatási szervből és a törzshivatalból áll.
A belső szervezet tekintetében a volt hivatalvezetővel, illetve az új vezetői apparátussal szembeni elvárásokat emelném ki. „Hivatalvezetőnek az a személy nevezhető ki, aki felsőfokú végzettséggel és legalább 5 év vezetői gyakorlattal rendelkezik.”3
A hatályos szabályozás értelmében pedig kormánymegbízottá olyan büntetlen előéletű személy nevezhető ki, aki az országgyűlési képviselők választásán választójoggal rendelkezik.4 Azért tartom szükségesnek e rendelkezésnek a megemlítését, mert
az 1990. évi szabályozástól kezdődően valamennyi rendelet állam- és jogtudományi
egyetemi végzettséget, valamint 1994. évi szabályozástól kezdődően ezen felül jogi
vagy közigazgatási szakvizsgát is megköveteltek a hivatalvezetőtől. Indokolatlannak
tartom a változtatást, a követelmények fokozatos csökkentését. A jogi, közigazgatási
szakismeret véleményem szerint elengedhetetlen a tisztség eredményes betöltéséhez.
Valamint a vezetés jogirodalmi fogalma is feltételezi a szakmai ismereteket.5 Ezzel a
szabályozással azonban ez kikerülhetővé vált, ami a szakmai minőség rovására válhat. A hivatalvezető kiemelt szerepe lévén a feladatok és hatáskörök címzettje volt,
őt terhelte a szakmai felelősség is, amely így újabb ellentmondást eredményezett,
nem különben a kormánymegbízottak esetében. Továbbá a legkiválóbb rendszer sem
alkalmas funkcióinak maradéktalan betöltésére, ha nem megfelelő személyek vezetik. A magam részéről tehát előnyben részesítem azokat a megoldásokat, amelyek a
hivatalt vezető személlyel szemben legalább olyan szakmai követelményt támasztanak, mint a helyettesi feladatokat ellátó személlyel szemben.

III. Feladatok
A hivatalvezető gyakorolta a munkáltatói jogokat a szakigazgatási szervek vezetői, a
hivatal szervezeti egységeinek kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett. A
kormánymegbízott esetében a változás lényegében a szervezeti átalakulás eredménye. Az új szervezeti felépítés következtében a törzshivatal kormánytisztviselői és
munkavállalói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. A hivatalvezető, és a kormánymegbízott is ellátta/ellátja a hivatal vezetését, a feladat és hatásköreit. Gondoskodik a szakigazgatási szervek feladatainak ellátásához szükséges feltételekről. Elkészíti a szervezeti és működési szabályzatot, valamint gondoskodik a jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről. Minden évben az előző évi tevékenységéről szóló összegző beszámolót (jelentést) készít. Az összegző jelentés szorosan
összefügg a koordinációval, biztosítva évente egyszer, a rendelet által megjelölt
jelentősebb kérdések tekintetében a helyzetjelentést. Szükségessége a jövőbeli átfogó tervezések vonatkozásában jelentős. Mint központi általános hatáskörű állam3

A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII.9.) Korm. rendelet 4. §
(2) bek.
4
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok
kialakításával
és
a
területi
integrációval
összefüggő
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 10. § (3) bek.
5
Fazekas Marianna – Ficzere Lajos: Magyar közigazgatási jog. Általános rész. Osiris Kiadó,
Budapest 2006. 154. o.
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igazgatási szerv,6 a kormány feladata a korábban kitűzött, de meg nem valósult,
vagy nem teljes mértékben megvalósult szervezési és igazgatási célok újragondolása
is. Mivel a hivatal részt vett a kormányzati célkitűzések területi megvalósításában,
érthető a beszámolási kötelezettsége.
A közreműködés mikéntjét a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló
214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 16. § határozta meg: a közigazgatási hivatal […]
koordinációs, ellenőrzési, informatikai tevékenységet, valamint képzést, továbbképzést szervező, összehangoló feladatokat lát el, hatásköröket gyakorol. Megvalósításuk egyik módja a hivatal véleményezési joga7 volt, amely egyben kötelessége is
volt. A korábbi szabályozáshoz hasonlóan, e joga kiterjedt a kormánynak alárendelt
szervek területi szerveinek vonatkozásában létrehozásukra; átszervezésükre; jogállásukra; illetékességi területük kiterjedésére; létszám, költségvetés megállapításra
vonatkozó javaslatokra; vezetők kinevezésére, megbízásuk visszavonására. A kormánynak alárendelt szervek közül az állami adóhatóság és a rendvédelmi szervek
kivételt képeztek e tekintetben. A továbbiakban a kormányhivatal hasonlóan ellátja e
feladatokat. „A kormánymegbízott a Khtv. 18. §-ában meghatározott véleményét
megküldi a közigazgatás-szervezésért felelős miniszternek.”8
A változások hiányában úgy gondolom, hogy a véleményezési jog szabályozása
továbbra is kiegészítésre szorul, a vélemény kialakításának támpontjai tekintetében.
Vajon milyen körülményeket kell értékelni? A támpontok megjelölésével, példálózó
jelleggel, kiemelve a legfontosabb tényezőket, mégis kézzel foghatóbbá válna a
feladat. Ahogyan ezt a köztársasági megbízottról szóló 77/1992. (IV. 30.) Korm.
rendelet is deklarálta. Gondolok itt például arra, hogy egy szerv illetékességi területének véleményezése során, különösen figyelembeveendő körülményként határozta
meg a 1992-es rendelet a következőket: az illetékességi területén már működő más
centrális alárendeltségű államigazgatási szervek illetékességi területét, valamint a
lakosságnak a hivatali ügyintézéshez fűződő érdekeit.9 Nem feltétlenül ugyanezen
körülmények megemlítése szükséges napjainkban is, bár véleményem szerint ezek is
helyénvalóak lennének. Szükségét érezem a szabályozás ebbe az irányba történő
mélyítésének.
A közigazgatási hivatal véleményezési jogának nem volt, és jogutódja esetében
sincs kötelező joghatása. Olyannyira, hogy az előzetes vélemény kikérésének elmulasztása esetében a közigazgatási hivatal csak jelzéssel élhetett a közigazgatásszervezésért felelős miniszter felé, aki egyeztetési eljárást kezdeményezhetett. Ebben a mondatban a feltételes mód használata („jelzéssel élhet”, „egyeztetési eljárást
kezdeményezhet”), azt a következtetést vonja maga után, hogy nem volt feltétlen
jogkövetkezménye a vélemény kikérésének elmulasztása esetére. Ezért a gyakorlatban alkalmazására nem is került sor. Több bírósági döntés is született e kérdésben,
6

Fazekas – Ficzere: i.m. 237. o.
A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 16.
§ (2)-(4) pont
8
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 17. §
(1) bek.
9
A köztársasági megbízottról szóló 77/1992. (IV.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. a)-b) pont
7

97

Ilyés Henrietta

ezek között olyan is, amely érvényességi kellékként tekint a vélemény kikérésére.
Ennek ellenére sincs nagy relevanciája önmagában a véleményezésnek. Azonban
arra is figyelemmel, hogy a vélemény kialakításához adatokra volt szüksége a hivatalnak, amely adatok elemzése során jogszabálysértést tapasztalhatott, és ez esetben
bizonyos intézkedésekkel élhetett, már más megvilágításba került a véleményezési
joga. Az információ ugyanis központi szerepet tölt be a szerv működése során. Így
adatgyűjtés céljából bármely döntést bekérhetett, a szerv intézkedéseiről tájékoztatást kérhetett, iratokba betekinthetett, ha jogszabály ez utóbbit nem zárta ki. Jogosítványai kiterjedtek a Kormányrendelet10 17. § (1) bekezdése alapján a kormánynak
alárendelt szervek bármely területi szerveire, a polgármesterre és a jegyzőre, az általuk ellátott államigazgatási feladatok tekintetében, valamint államigazgatási feladatot ellátó más szervekre, személyekre, a fentiekben említett kivételekkel (állami
adóhatóság, rendvédelmi szervek). Valamennyi feladata ellátásához nélkülözhetetlenek az adatok, legyen az csupán a véleményezési jogkör, vagy az ellenőrzés, illetve
a koordináció ellátása.11 Ennek ellenére nem találhattunk/találhatunk rendelkezést az
együttműködés hiányában alkalmazható, alkalmazandó szankciókról, vagy kényszerítő intézkedésekről. Ez a probléma nem újkeletű: a hivatal létrehozása óta hiányoztak a garanciák e tekintetben. Eszközrendszerének gyengülése azonban tovább rontotta helyzetét. Gondolok itt a korábban rendelkezésére álló olyan lehetőségre, hogy
előzetes értesítéssel a helyszínen tájékozódhatott.12 Ez az eszköz már önmagában
lehetőséget biztosított a köztársasági megbízott számára, és esetünkben lehetőséget
biztosíthatna a hivatal számára, hogy együttműködés hiányában saját alkalmazottjai
útján szerezze meg a feladatai ellátásához szükséges adatokat. A 214/2010. (VII. 9.)
Korm. rendelet, valamint az általa meghivatkozott jogszabályhelyek csupán az
együttműködés kötelezettségét deklarálták, és ez jelenleg sincs másként. E rendelkezés önmagában, jogkövetkezmény kilátásba helyezése nélkül kikényszeríthető, kötelező erővel nem rendelkezik.13 Márpedig kellő adatok hiányában a hivatal működése
eredménytelen.
Egyedüli eszközként a törvénysértés esetére biztosított eljárás-kezdeményezési
jog említhető. A 17. § (2) bekezdés a törvénysértés észlelése esetében követendő
eljárást szabályozta, jelenlegi szabályozás is tartalmazza ugyanezen eljárási menetet.14 A közigazgatási hivatal a következő intézkedéseket kezdeményezhette, illetve
a kormányhivatal kezdeményezheti, kizárólag ebben a sorrendben: egyeztető eljárás,
eredménytelensége esetén a szerv felügyeleti szervénél felügyeleti eljárást, ennek
eredménytelensége esetén a feladatában érintett miniszter eljárását, majd a sorban
10

A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet
Bércesi Ferenc – Walter Tibor: A közigazgatási hivatalok új feladatai a területi
államigazgatási szervek ellenőrzésében, a továbbfejlesztés lehetőségei. Magyar Közigazgatás
XLIX. évfolyam 1999. 7. sz. 13. o.
12
A köztársasági megbízott egyes feladatairól szóló 77/1992. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § b)
pont
13
Fábián Adrián: Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei. Dialóg
Campus Kiadó, Budapest – Pécs 2008. 92. o.
14
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok
kialakításával
és
a
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integrációval
összefüggő
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 19. § (2)-(4) bek.
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követte a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter eljárása, végül a kormánynál
kezdeményezhette a törvénysértő határozat vagy intézkedés megsemmisítését, illetve megváltoztatását. Ez utóbbit már a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter
kezdeményezheti, a korábbi eljárásokban érintettek egyidejű tájékoztatásával. A
kormány általi megsemmisítés lehetősége az Alkotmányból eredt,15 és természetesen
összhangban állt a kormány irányítási jogával a neki alárendelt szervek tekintetében.
Érdekességként jegyezhető meg, hogy a kormány ezzel az aktus-felülvizsgálati jogával 1990 óta nem élt, és az új Alaptörvény meg is szüntette.

IV. A középszintű igazgatás koordinálása
A koordináció szabályozásához elérkezvén külön is hangsúlyoznám jelentőségét a
közigazgatás területén, amely nem más, mint a közigazgatás gazdaságosabb, hatékonyabb működésének elősegítése.16 A hatékonyság követelményének megvalósítása érdekében a középszint feladata, a központi és helyi szervek közötti közvetítés és
a területi szinten történő koordinálás.
A magyar közigazgatásban számos speciális hatáskörrel rendelkező területi szerv
lát el feladatokat. E területi szervek működésének összehangolását nagymértékben
megnehezítette, hogy döntéshozataluk felügyeleti szerveik által determinált. E tekintetben az egyes területi szerveknek a kormányhivatalba történő integrálása részben
megoldotta a problémát, hiszen az integrált szervek esetében szervezeten belüli vezetésükről, és nem összehangolásukról beszélhetünk. Azonban fontos megemlíteni,
hogy nem valósult meg valamennyi területi szerv integrációja, így a „kimaradt”
szervek esetében továbbra is szükséges az eredményes koordináció megvalósítása.
Utóbbiak esetében ugyanis továbbra is érvényesül „ahány szerv, annyiféle szabályozás” elve, amely nem tekinthető hatékonynak. Mivel a feladatellátás hatékonysága a
koordináció és integráció hiánya miatt is alacsony lesz.17 Márpedig, ha közigazgatásról beszélünk, akkor olyan szervezetrendszert értünk alatta, amellyel kapcsolatban
feltételezünk egy olyan egységet, melynek kisebb alkotó elemei vannak, de ezen
alkotó elemek nem öncélúan működnek, hanem együttműködve szolgálják a közös
célt. E közös cél a hatékony együtt és egymás mellett működés elérése. Ennek megvalósulása érdekében a legfontosabb a partnerség elve, az együttműködés, ugyanis a
vonatkozó szervek közreműködése nélkül nehezen képzelhető el működésük összehangolása. A koordinációt szabályozó fejezet sem tartalmazott szankciót, csupán az
együttműködés kötelezettségét állapította meg az érintettek számára. Ami önmagában nem elégséges, bizonytalan alapokra építkezett és építkezik ma is a szabályozás.
Ugyanakkor az elérni kívánt célok tekintetében nem csak a központi kormányzat

15

Alkotmány 35. § (4) bek.
Lőrinc Lajos: Közigazgatás az Európai Unió tagállamaiban (összehasonlító közigazgatás).
Budapest 2003. 52. o.
17
Pálné Kovács Ilona: Európaizáció és a magyar területi közigazgatás. Ünnepi Kötet
Ivancsics Imre egyetemi docens, decan emeritus 70. születésnapjára. Pécsi
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs 2008. 189. o.
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érdekelt, hanem a területi szervek is.18 Ezért elméletben elvárható a közreműködésük, és mivel garanciák nincsenek, így más nem is marad, mint az elvárhatóság.
A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm.
rendelet alapján a hivatal a 19. § (1) bekezdésében a)- d) pontig felsorolt feladatokat
látta el. Ennek megfelelően gondoskodott a több ágazatot érintő kormányzati
döntések végrehajtásának területi összehangolásáról, a fővárosi, megyei
államigazgatási
kollégium
létrehozásáról,
működéséről,
ügyrendjének
előkészítéséről. A felelős miniszter által meghatározottak szerint közreműködött a
központi közszolgálati nyilvántartás működtetésével kapcsolatos feladatok
ellátásában, a közigazgatás korszerűsítésével, az elektronikus közigazgatás
kialakításával kapcsolatos feladatok területi összehangolásában, szervezésében.
Ugyanezen feladatokat látja el a kormányhivatal is.19 Az e feladatokhoz
rendelkezésre álló hatáskörei sem változtak:
- tájékoztatást kérhet a koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartozó központi
államigazgatási szervek területi szerveinek vezetőitől, továbbá
- kezdeményezheti a központi államigazgatási szervek területi szervei
ügyfélfogadási, ügyfélszolgálati rendszerének összehangolását, szakmai
támogatást nyújtott az ügyfélszolgálati tevékenység bővítéséhez, valamint
- gondoskodhat a területi elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer
koordinálásáról, ennek keretében elősegítve annak naprakész működését.20
A hivatal saját munkaszervezetében, illetve a fővárosi, megyei államigazgatási
kollégiumok közreműködésével dolgozta fel, értékelte és értékeli ma is a szükséges
adatokat.

V. Fővárosi, megyei államigazgatási kollégiumok
„A hivatal véleményező, összehangolást elősegítő testülete a kollégium volt.”21 A
kollégiummal kapcsolatos keretszabályokat a kormányrendelet 20. §-a tartalmazta,
részletszabályait az ügyrend határozta meg. A hivatalvezető vezette a kollégiumot,
valamint feladat- és hatáskörébe tartozott az ügyrend előterjesztése és minden,
általában a vezetőt megillető jog és terhelő kötelesség.22 Az előterjesztést követően a
kollégium döntött az ügyrend elfogadásáról. A testületet a hivatalvezető, a főtitkár,
és a központi államigazgatási szervek bármely jogállású területi szerveinek vezetői
és a szakigazgatási szervek vezetői alkották, továbbá azon szervezeti egységek
vezetői, melyeket a hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározott.
Tanácskozási joggal jelen lehetett a megyei közgyűlés elnöke, illetve a
főpolgármester, valamint a megyei jogú városok polgármesterei. Végül
18

Pálné Kovács Ilona: Helyi kormányzás Magyarországon. Dialóg Campus, Budapest-Pécs
2008. 162. o.
19
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. §
20
A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 19.
§ (1) bek. e)-g) pont
21
A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 20.
§ (1) bek.
22
Fazekas – Ficzere: i.m. 279. o.
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meghívottként más közigazgatási szervek vezetői is részt vehettek az üléseken.
Természetesen jelenleg a kormánymegbízott látja el a hivatalvezető feladatait, és a
résztvevők számát és személyét is befolyásolta az integráció, mindennek ellenére
továbbra is a hivatal véleményező, összehangolást elősegítő testületéről
beszélhetünk. Jelenleg a 218/2010. (XII.21.) kormányrendelet 13. §-a szabályozza.
Az államigazgatási kollégiumok ülései az ügyrendben megállapított rendszerességük
révén továbbra is alkalmasak az egyeztető feladatok megvalósítására, amely
egyeztetéseknek elsősorban a rendező elvek meghatározásában kell/kellene
megvalósulniuk, a későbbi elemzések, összehasonlítások, statisztikák
elkészítésének, és az ellenőrzés szervezésének megkönnyítése céljából. Problémát
jelentett és a jövőben is jelenthet, hogy az integrációból „kimaradt” egyes területi
szervek, bizonyos igazgatási kérdésekben nem önállóan dönthetnek. Mint azt már
említettem: irányító szervük utasítása determinálhatja mozgásterüket. Jelen esetben a
vertikális érdekek ütközhetnek a horizontális érdekekkel. Kiküszöbölésükre a
vertikális síkon nincs, és nem is volt lehetőség, ellenben a hivatal koordinációs
feladatellátása folytán véleményem szerint bizonyos módosításokkal megvalósítható
az érdekek – területi és központi szinttel egyaránt történő – összeegyeztetése.

VI. „Hivatalvezetők kollégiuma”
Az érdekellentétek orvoslásának megvalósítását egy „országos kollégium”
formájában javaslom megvalósítani. Ez természetesen nem lenne teljesen újszerű
dolog: jelenleg és korábban is volt rá példa, hogy a hivatalvezetők tanácskozásra
összegyűltek.23 A hatályos szabályozás deklarálja is a kormánymegbízott ez irányú
jogosultságát.24 Ezzel a megoldással az a probléma, hogy esetlegesen és
szabályozatlan formában, szubjektív igény szerint kerülhet sor a tanácskozásra.
Szükségesnek tartom egy szervezett, rendszeresen működő – esetleg – alulról
szerveződő „kollégium” létrehozását.
Itt szeretnék kitérni az alulról szerveződésre, ugyanis 2011 januárjában újabb
szerv került a hierarchiába Nemzeti Államigazgatási Központ (NÁK) elnevezéssel, a
kormányhivatalok irányítása érdekében.25 Az új központi szerv egyeztető, javaslatelőkészítő funkciót is betölt, valamint ellátja a közvetítést az országos szervek és a
megyei kormányhivatalok között. Véleményem szerint a NÁK létrehozásának
elsődleges indoka az integrált területi szervek központi szerveinek
összehangolásában keresendő, nem pedig a kormányhivatalok szervezetrendszerén
kívül eső területi szervek koordinációjának előmozdítását célozza. Így a NÁK
hasonló feladatköre ellenére indokoltnak tartom a „hivatalvezetők kollégiumának”
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Ivancsics Imre: A helyi és kisebbségi önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzésről.
JURA 2009. 1. sz. 35. o.
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25
A Nemzeti Államigazgatási Központról szóló 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
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létrehozását, elsősorban azon területi szervek érdekében, melyek kormányhivatalba
történő beolvasztására nem került sor.
A „hivatalvezetők kollégiumának” létrehozását, illetve működését a következő
módon tartom hatékonyan megvalósíthatónak. Megyei szinteken a lehetőségekhez
mérten, az egyeztetéseken elhangzottakat a gyakorlatban is meg kell valósítani. Ezt
követően a tapasztalt eredményeket először megyei szinten, majd országos szinten
kell összehasonlítani. Ez utóbbit az államigazgatási kollégiumokhoz hasonló
formában tudom elképzelni, azzal az eltéréssel, hogy ezen a hivatal vezetői, jelen
esetben a kormánymegbízottak, mint küldöttek vennének részt. Saját ügyrend
alapján működhetne, választott vagy korelnök vezetésével. Egymás eredményeit
véleményeznék, és törekednének az egyeztetésre a legeredményesebb,
leghatékonyabb megoldást követve. Természetesen döntési jogkör hiányában
előkészítő, javaslattevő funkciót tölthetne be az érintett központi államigazgatási
szervek számára. Így a döntési jogkör továbbra is a döntéshozatalra jogosult
szervnél, vagy személynél maradna. Szervezeti változtatást sem igényel, hiszen az
előkészítő munkálatokat, statisztikákat és egyéb tervezeteket az egyes kollégiumok
már a 214/2010. (VII. 9.) kormányrendelet alapján is előkészítették, megtárgyalták,
illetve a hatályos szabályozás értelmében is feladataik közé tartozik. A
szabályozással kapcsolatban egyedül a kormánymegbízott személyével szemben
támasztott szakmai követelményeket említhetném változtatást igénylő
körülményként. A szakmai (közigazgatási) ismeretek fontosságára már kitértem
vonatkozásukban, de ez esetben különösen szükséges a résztvevők létszámának
ésszerű keretek között tartása érdekében. Értem ez alatt, hogy az igazgató – mint a
kellő szakmai ismeretekkel bizonyosan rendelkező tisztviselő – jelenléte
kétszeresére duzzasztaná a résztvevők számát, nehezítve a kommunikációt. Egyéb
változtatást azonban nem igényelne a megvalósítás. Ezáltal a fokozatosságot
kihasználva, egyre letisztultabb alternatívák kerülhetnének a döntéshozók elé,
anélkül, hogy újabb szerv kerülne elhelyezésre a szervezetrendszerben. Nem
szükséges valamennyi kérdésben az országos szintű egyeztetés, de az integráció
rendszerint rendezettséggel jár, amely nagymértékben hozzájárul a hatékony
működéshez. Továbbá nem tartom figyelmen kívül hagyhatónak azt sem, hogy
gyakorlati tapasztalatokra építkezhetne a szabályozás. Végül, a kiindulási
pontomhoz visszaérkezve úgy gondolom, hogy a hierarchikus és mellérendeltségi
viszonyok, területi szervekre gyakorolt együttes hatásából adódó érdekellentétek
áthidalására is alkalmassá válhatna ezáltal a hivatal.

VII. Az ellenőrzéssel szemben támasztott elvárások rendszere
A jog világában megállapítható, hogy általában minden kötelezettség annyira
teljesül, amilyen erejű szankció társul hozzá. A szankciók generál és speciál
preventív hatásuk révén elősegítik a jogkövetést, alkalmazásukra azonban csak a
kötelezettségszegés esetében kerülhet sor. A kötelezettségszegésre leggyakrabban az
ellenőrzések során derül fény. Tehát az ellenőrzés nélkülözhetetlen a kötelezettségek
teljesítésének garanciarendszeréből.
Az ellenőrzést úgy tudnám meghatározni, hogy mindenképpen feltételez egy
folyamatot, tevékenységet, amelynek meghatározott szempontok szerinti
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vizsgálatára kerül utóbb sor. A vizsgálat során a megvalósult tényeket,
eredményeket értékeli, összehasonlítja az ellenőrző szerv, vagy személy. Az
összehasonlítás egyik oldalán a kitűzött célok, és az elvárások vannak, míg a másik
oldalon a megvalósult eredmények. Erre azért van szükség, mert így nyomon
követhető a fejlődés, és elősegíthető a hatékonyság, a gazdaságosság, a
szabályszerűség. Az ellenőrzés tárgya bármi lehet és a vizsgálati szempontrendszere
is többféleképpen alakulhat. Jelentős preventív hatása van a kellő rendszerességgel
ütemezett és jól felépített ellenőrzésnek. Az ellenőrzéssel szemben támasztott
elvárások meghatározhatóak alapelvek formájában. Példaként tekinthető az azóta
hatályon kívül helyezett, az állami ellenőrzésről szóló 50/1977. (XII. 21.) Mt.
rendelet. Annak ellenére is, hogy rendszerváltás előtti időből hozott példával
szemben lehetnek bizonyos ellenvetések. Tekintettel arra, hogy a tanácsrendszerben
bizonyos személyek, szervek kivételt képeztek és ideológiai szempontokat is
tartalmazott, illetve maga a rendszer egyértelműen antidemokratikus volt.26 A
rendszer bukása önmagában még nem jelenti azt, hogy minden rossz volt, amit
használt, vagy létrehozott. Kétséges az a megközelítés, hogy bizonyos megoldásokat
elvből elutasítunk, azok alaposabb vizsgálata nélkül. Így többször előfordult már a
történelmünk során, hogy a legjobb megoldásoknak is hátat fordított a jogalkotó,
általában politikai, ideológiai okok miatt.
Ezt a hibát elkerülve, de persze fenntartásokkal vegyük szemügyre a
minisztertanácsi rendelet alapelveit. Az Mt. rendelet 2. § c) pontjának első
mondatáig, a d) pontjának kihagyásával a jelen szabályozásnál részletesebben
indokolt elvárások sora tárul elénk. „A rendelet hatálya alá tartozó ellenőrzések (a
továbbiakban: állami ellenőrzés) továbbfejlesztése érdekében a különböző célú és
feladatkörű ellenőrzések rendszerének olyan szervezett, összehangolt és folyamatos
működtetése szükséges, amely:
a) tervszerűen, összehangoltan, indokolatlan párhuzamosságok nélkül fogja át
az ellenőrzött szerveket és tevékenységük teljes körét;
b) értékeléssel és előremutató javaslatokkal szolgálja a központi és más
érdekelt felettes szervek rendszeres tájékoztatását; elősegíti a döntések jobb
megalapozását;
c) hatékonyan előmozdítja az ellenőrzött szervek tevékenységének folyamatos
javítását, különösen a tervszerűség, a gazdaságosság és a szervezettség
magasabb szintre emelését, a törvényesség […]”
A 3. §-ban további elvárásokat rögzített. „Az igazgatás minden területén
alapelvként kell érvényesíteni, hogy az ellenőrzés:
a) a vezetés és az irányítás szerves része; a vezető minden szinten felelős az
általa irányított tevékenység teljes körű ellenőrzésének megszervezéséért és
annak folyamatos, hatékony működéséért, továbbá az ellenőrzés
tapasztalatainak hasznosításáért;
b) fő feladata az ellenőrzött tevékenység segítése és színvonalának emelése, a
gátló körülmények feltárása, azok ismétlődésének megelőzése, a céloktól
26

Ivancsics Imre: A közigazgatási hivatalok jogi szabályozásának eddigi kálváriája.
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való eltérések okainak felderítése és megszüntetésükre javaslatok
kialakítása, valamint a jó tapasztalatok elterjesztése;
c) szabálytalanság esetén következetesen és a szabálytalanság súlyának
megfelelően intézkedik a felelősség érvényesítése iránt;
d) a vizsgálatok lefolytatásában és értékelésében igényli a dolgozók
közreműködését.”
Az általam vizsgált 214/2010. (VII. 9.) kormányrendeletből is kiolvasható volt
hasonló igény az ellenőrzéssel szemben, de nem ennyire nyíltan, egyértelműen.
Gondolok itt például a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010.
(VII. 9.) Korm. rendelet 23. § b) pontjában megfogalmazott „gazdaságos, egymást
kiegészítő ellenőrzési módok kialakításáról” való kötelezettségére, melynek az előbb
említett minisztertanácsi rendelet 2. § a) pontjában olvasható elvárás „rejtőzködött”:
az indokolatlan párhuzamosság elkerülése. A fővárosi, megyei közigazgatási
hivatalról szóló kormányrendelet tehát nem az irányelvek megfogalmazására fektette
a hangsúlyt, de ez nem is volt elvárható tőle. A kormányhivatalokról szóló Korm.
rendelet azonban részletesen szabályozza a hivatal által ellátandó ellenőrzés típusait,
fajtáit valamint az előkészítése menetét és a végrehajtását egy külön mellékletben.
Ezzel komoly segítséget nyújtva a hatékony ellenőrzéshez.
Ennek ellenére úgy gondolom, hogy olyan jogszabályra lenne szükség, mely az
egységes állami ellenőrzésről szól, mely önmagában is közelebb vinne a
későbbiekben részletesen kifejtésre kerülő (egységes) átfogó ellenőrzéshez. E célból
egy másik, szintén hatálytalan jogforrást is említenék, ami felépítését és tartalmi
részletességét tekintve példaként szolgálhat a jövőbeli szabályozás megalkotása
tekintetében. Hiszen a közigazgatás folyamatosan fejlődik, ezért bizonyossággal
beszélhetünk a korszerűsítési igényekről. Mintaként állhat a jogalkotók előtt a már
több (közigazgatási hivatal ellenőrzésével foglalkozó) szakirodalomban is
meghivatkozott 15/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a központi, a
társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szervek kormányzati,
felügyeleti, valamint belső költségvetési ellenőrzéséről. Ez a kormányrendelet csak a
költségvetési
belső
ellenőrzésre
vonatkozott.
Témánk
szempontjából
legkiemelendőbbnek a IV. fejezetet tartom, amely akárcsak a minisztertanácsi
rendelet, a legalább éves ellenőrzési munkaterv27 kidolgozását hangsúlyozza. A
munkaterv tartalmáról is részletesen szól, szabványosítva annak legszükségesebb
elemeit, ami kétségkívül az eredmények feldolgozhatóságát segíti elő. Az ellenőrzési
program címszó alatti első mondatot még feltétlen kiemelendőnek tartom:
„[v]alamennyi ellenőrzést ellenőrzési program alapján kell végrehajtani, amelyet az
ellenőrzést végző személynek belső használatra készült utasításként kell kezelnie.”28
Jól látható e rendelkezések tartalmából, hogy az ellenőrzés szervezettségére óriási
hangsúlyt fektettek, mely kiemelkedő szerepéhez mérten érthető is.
Kiemelkedő szerepéből kifolyólag a szabályozására vonatkozóan a következő 11
kimunkált alapelv alkalmazandóságával értek egyet: 1) tervszerűség, 2)
27

A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 11.
§ (1) bek.
28
A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 12.
§ (1) bek.

104

A fővárosi, megyei közigazgatási hivatal (kormányhivatal) koordinációs és ezzel összefüggő
ellenőrzési feladata

rendszeresség, 3) prevenció, 4) koncentráltság, 5) törvényesség, 6) szakszerűség, 7)
következetesség (bizonyítottság), 8) segítségnyújtás, 9) együttműködés (partnerség),
10) a javítás igénye (a jobbítás), 11) koordináció.29 Ezek közül már szó esett a
tervszerűségről, a rendszeresség, a prevenció, a koordináció jelentőségéről, valamint
utóbbi kapcsán a partnerség, és szakszerűség követelményéről. A koordinációnál
tárgyaltak vonatkoznak az ellenőrzésre, az ellenőrzés koordinálására is. Ebből is
látható a két feladat szoros kapcsolata. Egyik-másik elvről még nem esett szó,
ezekről röviden a következő mondható el. A koncentráltság lényege, hogy az
ellenőrzést úgy kell lefolytatni, hogy az ellenőrzött szerv működését a lehető
legkevésbé és legrövidebb ideig zavarja. Ez persze nem mehet az ellenőrzés
minőségének rovására. Mindezt úgy fogalmaznám meg, hogy ez az elv magában
foglalja, hogy az ellenőrzés szükségességével arányban kell álljon a szerv
működésének megzavarása. A törvényesség elvét nem hiszem, hogy egy
jogállamban különösebben magyarázni kellene: mind az ellenőrző, mind az
ellenőrzött vonatkozásában jogszabályok határozzák meg a jogokat,
kötelezettségeket. A következetesség, bizonyítottság elve az alapos, módszeres,
logikai felderítést, valamint a tényekre való támaszkodást foglalja magába. Ahogyan
az igazságszolgáltatásban, úgy itt is az „ítéletnek” tényeken (bizonyítékokon) kell,
alapulnia. Az észlelt törvénysértéseket bizonyítékokkal kell alátámasztani. A
segítségnyújtás, valamint a jobbítás tartalmát kézenfekvő együttesen meghatározni,
mivel mindkettő esetében abból indulunk ki, hogy az ellenőrzésnek nem elsődleges,
és egyedüli célja a szankcionálás. A korrigálásra történő felszólítás mellett, az
ellenőrzést végzők, akár szakmai ismereteik alapján, akár más ellenőrzött szerveknél
szerzett tapasztalataik alapján tanácsot adhatnak a hibák, hiányosságok orvoslásának
módjára. Úgy vélem utóbbiak tekintetében kifejezetten szükséges az írásos rögzítés,
ugyanis önmagában a hibákra történő rámutatás nem mindig elegendő a
kijavításukhoz. Olykor szükséges a helyes megoldást, vagy az ahhoz vezető utat
megmutatni, így érheti el célját az ellenőrzés. Ezek az elvek segíthetik a feladatok
hatékonyabb végrehajtását.
A 214/2010. (VII. 9.) kormányrendelet, a fenti egymásból következő
alapelvekhez képest „in medias res” módon, kevésbé rendszerezetten került
megfogalmazásra. Ugyanakkor, mint arra már utaltam, a mögöttes célok, elvek a
feladatokban benne rejlettek, a jogalkalmazókra bízva, hogy észleljék és
érvényesítsék őket. (Nem a legbiztosabb módja volt az érvényesülésnek, de a
lehetőség fenn állt.) E tekintetben is fejlődést mutat a 218/2010. (XII.21.) Korm.
rendelet, mikor a 7. § (2) bekezdésében célként tűzi ki a segítségnyújtást.

29

Bércesi Ferenc – Ivancsics Imre: A felügyeleti ellenőrzés. Magyar Közigazgatás 2003. 2.
sz. 73. o.
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VIII. Az ellenőrzés eszközei, különös tekintettel az időtűzésre
A feladatokat a rendelkezésre álló eszközök követték a korábbi szabályozásban: a
közigazgatási hivatal időtűzéssel adatot, tájékoztatást kérhetett, iratokba
betekinthetett kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezett. Lényegében megegyeztek
a közigazgatási hivatal feladatai cím alatt tárgyalt eszközökkel, és ezekről az
eszközökről szintén elmondható, hogy a kormányhivatalt, mint kvázi jogutódját is
megilletik. A koordinációs eszközökhöz képest egyedüli különbségként az itt
tárgyalt időtűzés nevezhető meg. Ezt azért fontos kiemelni, mert általa mérhetővé
válik az együttműködési hajlandóság. Ugyanis, ha az egyes szervek az ésszerűen
megállapított határidőn belül rendelkezésre bocsátják a kívánt adatot, egyéb
információt, nem kérdéses az együttműködési hajlandóság fennállta. Szemben
azokkal, amelyek ennek nem, vagy nem időben tesznek eleget. Az időpont fontos
körülmény lehet abban az esetben, ha jogszabálysértés megvalósulását vizsgáljuk.
Ha a kitűzött időpontig nem tesznek eleget a kérelemnek, ebben az esetben
jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek nem tesznek eleget. Meghatározott
időpont nélkül mikor állíthatjuk bizonyossággal, hogy nem tett eleget valamely
szerv az együttműködési kötelezettségének? Az így konkretizált kötelezettség
megszegése már valószínűsíthető. Mindez azért lényeges, mert jogszabálysértés
esetén már bizonyos intézkedéseket kezdeményezhetett/ kezdeményezhet a hivatal.
A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm.
rendelet 23. § (3) bekezdésében utalt az eljárási szabályok között felsorolt
intézkedési lehetőségekre,30a kormányhivatalok esetében sem történt változás az
időtűzés alkalmazási körét tekintve, csupán szabályozásának helye változott.31

IX. Az átfogó ellenőrzés kérdése
Az egyes ellenőrzés típusok elhatárolása csak elméletben egyszerű, mivel valahol
minden ellenőrzés törvényességi. Törvényesség alatt értjük, hogy adott döntés,
eljárás jogszerűen valósult-e meg. A szervezet, a működés minden lényeges
mozzanata szabályozva van, ha nem jogszabállyal, akkor belső szabályokkal, a belső
szabályok megalkotására pedig általában jogszabály kötelez, vagy ad lehetőséget.
Tehát majdnem minden esetben jogszabály képezi a viszonyítási alapot az ellenőrzés
során. Tehát az elméleti elhatárolás több esetben is problémás a gyakorlatban.
Az Ötv. 92.§ szakaszában külön rendelkezett az önkormányzatok gazdasági
ellenőrzéséről, amelyre az Állami Számvevőszék hatáskörét állapította meg. Ezzel
biztosította a pénzügyi ellenőrzés elkülönítését a törvényességi ellenőrzéstől is
többek között. Ennek ellenére a közigazgatási hivatal vonatkozásában tartalmazta a
törvényességi ellenőrzés kapcsán a pénzügyi ellenőrzést is érintő vizsgálat esetét: „a
törvényességi ellenőrzés során szerzett tapasztalatai alapján az önkormányzat
30

A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet
30. §
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gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatását kezdeményezheti az Állami
Számvevőszéknél”.32 Ebből is látszik, hogy a következetes elválasztás ellenére is
előfordulhatott, hogy a törvényességi ellenőrzés körében fény derült olyan tényre,
amely más ellenőrzés típus vizsgálódásába tartozott.
Több elem is összefüggésben lehet egymással, hatással lehet egymásra: a
jogszabályok megsértése, a szakmai követelmények nem követése, a gazdálkodás
hanyagsága. Vannak, akik azt a felfogást képviselik, hogy ez az ok-okozati láncolat
felveti az egységes, átfogó ellenőrzés lehetőségét. Ez az elmélet lényegében azt
jelenti, hogy valamennyi ellenőrzési típust egységes eljárás keretében, lehetőleg egy
szerv valósítson meg. Tehát az ellenőrzést végzők a vizsgálat során valamennyi
szempontot szem előtt tartva járjanak el. E szempontokat pedig a központi
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény alapján törvényességi, pénzügyi,
szakmai, hatékonysági csoportba soroltam.
Egyetértve az átfogó (egységes) ellenőrzéssel, szerintem megvalósítása mellett
szóló érvek többek között a következők. Egységes eljárás esetében egy szerv
hatáskörébe tartozna valamennyi ellenőrzési terület. Így elkerülhető lenne, hogy az
egyes ellenőrzési tárgykörök határterületei kontroll nélkül maradjanak, másik szerv
hatáskörére hivatkozva. Az előbbiből adódóan jobban visszavezethető lenne a
felelősség kérdése is. Előfordulhat, hogy az ellenőrző szervnek nincs elegendő
alkalmazottja a feladatai ellátására, és csupán ad hoc módon valósulnak meg az
ellenőrzések. Az ad hoc jelleg pedig nem alkalmas a korábban már kifejtett
preventív hatás kiváltására, így nem elégséges, nem célravezető. További
összefüggés, hogy az ellenőrzés szervezésének és végrehajtásának megvalósítása is
gazdaságosabban és hatékonyabban kivitelezhető lenne, mint a különböző szervek
által külön folytatott eljárások esetében. Végül úgy gondolom, hogy az átfogó
ellenőrzés átfogó képet is ad, mely más válaszokkal szolgálhat a megoldandó
problémák esetében.
A fentiekre figyelemmel leszögezhető, hogy a hatályos szabályozásban olvasható
átfogó ellenőrzés33 még mindig nem teljesen felel meg a fenti elvek elvárásoknak.
Legnagyobb hiányossága, hogy nem foglalja magába a pénzügyi ellenőrzést, illetve
csupán a kormányhivatalok ellenőrzési feladataira vonatkozik.

X. Összegzés, következtetések
Végül ismételten hangsúlyoznám az általam megkérdőjelezhetőnek tartott
megoldásokat, valamint javaslataimat. Számomra fontos kérdés a vezetőkkel
szembeni követelmények megállapítása, hiszen végső soron rajtuk múlik, ők
felelősek az eredményes, hatékony működés biztosításáért, melyet csak megfelelő
szakismeretek mellett tudok elképzelni. A koordináció hatékony megvalósítása
érdekében az adatszolgáltatás biztosításának kérdése haladéktalanul válaszra vár. E
32

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi XX. törvény 98. § (2) bek. e) pont
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. §
(3) bek.
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nélkül a hivatal érdemi működése megbénulhat, és egyetlen feladatát sem tudja
kellően ellátni. Megoldást jelenthet az időtűzés elmaradásához fűzött konkrétabb
jogkövetkezmények alkalmazása, és részletesebb szabályozása, valamint további
határidők megállapítása, és esetlegesen a helyszíni tájékozódás intézményének
visszaállítása is. Az ellenőrzés tekintetében pedig elsősorban az elvek egymásból
következő rendszerének alapul vételével történő következetesebb szabályozás
kialakítását tartom szükségesnek, ezzel biztosítva a magasabb szintű hatékonyságot.
Ezt követően az egységes, átfogó ellenőrzés kérdésének újra gondolását emelném ki,
mint figyelmen kívül nem hagyható tényezőt.
Az általam felvetett kérdések tükrében megállapítható, hogy természetesen van
fejlődés, csupán a legutóbbi módosításokat tekintve is, de még sok kérdés
tekintetében szükség van további átgondolt változásokra. Az egyes területi szervek
integrációja, valamint az ellenőrzés következetesebb, részletesebb szabályozása
nagy előre lépést jelent. A hivatal működése szempontjából a legfontosabb mégis a
stabilitás lenne, a hosszabb távú következtetések levonása érdekében. Az egymást
rendre váltó megoldások a hatékonyságot nem tudták megvalósítani. Egyes
esetekben azonban arra bőven elegendő volt az idő, hogy alkalmatlanságukra fény
derüljön. Ilyenkor pedig a szükségesnek ítélt változás szélsebesen jött, és változtatta
a hivatal „sorsát” szinte egyik napról a másikra.
Elmondható tehát, hogy a jogalkotás nem volt elég körültekintő, ahogyan az a
korábbi szabályozásból is kitűnik. A módosítások mindig a közvetlenül megelőző
szabályozáshoz kapcsolódtak, kapcsolódnak, és csupán a legszembetűnőbb
problémák kerültek orvoslásra. Részmegoldások születtek, nem vizsgálva az adott
intézmény, vagy szerv múltját, esetleges sikeres megoldásait, valamint nem kellően
következetes a szabályozás felépítése sem. Ily módon azonban nem születhet hosszú
távú, stabil jogi helyzet, és mindig lesznek kiemelten megoldásra váró feladatok. Ha
ezeket a felmerülő problémákat mindig külön-külön kezelik, a rengeteg módosítás
következményeképpen elveszti belső koherenciáját a jogi szabályozás, arra is
tekintettel, hogy a módosítások további módosításokat indukálnak. A körforgásból
csupán egy kitörési lehetőséget látok: ha a jogalkotó a hivatal múltját és a jelen
elvárásait, valamint a rendelkezésére álló lehetőségeket mérlegre helyezve egy
koherens szabályozást valósít meg. Mindezt pedig jobb esetben nem egy
alkotmánysértő helyzet megszüntetésének sürgető nyomása alatt, vagy a
kormányváltás lázas hangulatában teszi.
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A közterületi térfigyelő rendszerek szabályozásának
kihívásai a magyar jogalkotásban és a
jogalkalmazásban*
I. Bevezető gondolatok
1. A térfigyelés megjelenése
Az életünket figyelemmel kísérő kamerarendszer George Orwell írói fantáziájában,
1984-ben született meg, amikor híres regénye, az 1984 teleképeit1 a Gondolatrendőrség szolgálatába állította: „…a napnak mind a huszonnégy órájában a rendőrség
szeme előtt … tartható”.2
Az első valódi térfigyelő rendszert 1942-ben Peenemündeben helyezték üzembe,
hogy a II. világháború egyik legveszélyesebb fegyvere, a V-2 kilövését tanulmányozhassák.3 Később bankok és bevásárló központok biztosítását látták el, végül
Milton Keynes, egy a hatvanas években épült angol kisváros terveiben, és Stockholm hetvenes évekbeli belvárosában jelentek meg az első mai értelemben vett közterületi térfigyelő rendszerek.4 Az elektronikus megfigyelés társadalmi megítélése
fokozatosan javult, a kezdeti bizalmatlanságot követően azok teljes elfogadása először az Egyesült Királyságban, az 1990-es évek elején elkövetett londoni robbantássorozat után következett be. Intelligens kamerák százait szereltek fel Londonban,
amelyeket sikeresen alkalmaztak további merénylet-kísérletek megakadályozására,
valamint a 2005-ös robbantások idején az elkövetők azonosítására. Ma a kamerázás
nem csak eszköz a bűnüldöző szervek kezében, az milliárdos üzletággá fejlődött.5
A térfigyelő rendszerek alkalmazása széles körben elterjedt a XXI. században.
Alkalmazzák többek között a bűnmegelőzésben, terrorizmus elleni küzdelemben,
titkosszolgálati eszközként, hadiiparban, büntetés-végrehajtásban, közlekedés rendészetben, valamint a biztonsági iparban és vagyon-védelemben, munkahelyeken, társasházakban, tömegközlekedési eszközökön, rendezvények biztosítására.6 Egy britről napi háromszáz felvétel készül,7 a szigetország települései több mint 90%-át
*

E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXX. Országos Tudományos Diákköri
Konferencián „Jogi informatika” szekcióban különdíjt kapott. Konzulens: Dr. Polyák Gábor
1
Olyan televízió, amelybe kamera van építve, így adás közben folyamatosan megfigyel.
2
George Orwell: 1984. http://mek.oszk.hu/00800/00896/00896.pdf (2011.11.01.) 113. o.
3
Walter Dornberger: V-2. Ballantine Books. New York 1954. 14. o.
4
http://tasz.hu/files/tasz/imce/04-2-02.pdf (2011.11.01.)
5
Charles Thompson: 40 years of CCTV 01 – Caught on Camera. BBC
http://www.spektrumtv.hu/TitleDetail.aspx?ScheduleId=389616 (2011.11.01.)
6
Kerezsi Klára: A szituációs bűnmegelőzés „veszélyes” eszközei.
http://abiweb.obh.hu/abi/wwi_2010/doc/kerezsi.ppt (2011.11.01.),
http://tasz.hu/adatvedelem/teruleti/terfigyeles (2011. 11. 01.)
7
http://index.hu/kulfold/bb4092/ (2011.11.01.)
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lefedi a közel 4,5 millió készülékből álló rendszer.8 Az emberi jogokat ilyen mértékben érintő, komoly vagyoni érdekeket képviselő terület jogi szabályozása elkerülhetetlen.
Hazánkban először 1997 novemberében, az V. kerületben szereltek fel öt kamerát, amely ma már az egyik legmodernebb, 37 kamerából álló online rendszer a belváros védelmében.9 1999-ben követte a VIII. kerület első 12 kamerája,10 majd a sikerek láttán (1997: 305 lopott gépjármű, 2003: csak 75) ma 143 képrögzítő berendezés üzemel.11 Az Európai Parlament jelentése alapján 2003-ban Budapesten 14 önálló rendszer működött, míg egész Németországban 15, Norvégiában egy, Ausztriában
egy sem.12

2. Az elektronikus megfigyelés a hatóságok és a lakosság kezében
A XX. században tapasztalt robbanásszerű technológiai fejlődés eredményeképpen
napjainkra bárki számára elérhetőek a képfelvevő berendezések. Egy mobiltelefon
kép-, vagy videofelvételével tudtunk nélkül azonnal adatkezelővé válhatunk, de a
szükséges jogi ismereteket a kezünkben lévő műszaki újdonság nem biztosítja. A
közösségi oldalakon megosztott, személyhez fűződő jogokat sértő felvételek, vagy
az óvodákba felszerelt webkamerák a médiában is gyakran problémaként jelennek
meg. Az adatvédelmi biztos a beszámolóiban rendszeresen utal az illegálisan rögzített képek és videók – internet nyújtotta lehetőségekből eredő – rohamos terjedésére.13 A kamerázás sérthet emellett vagyoni jogokat is, a mozikban kalózfilmek készítése következtében a szerzőt akár milliárdos károk is érhetik, a jogsértés ezekben az
esetekben egyértelmű.14
Ezzel ellentétben, ha egy település új térfigyelő kamerarendszert épít ki, akkor a
számára előírt tájékoztatásban csak annak előnyeit, bűnmegelőző hatását emelik ki,
holott az sértheti a magánszférához és a képmáshoz való jogunkat. A civil szervezetek, adatvédelmi szakértők és az adatvédelmi biztos több esetben megkérdőjelezték
a térfigyelő rendszerek hatékonyságát, alkalmazásuk indokoltságát. Azok azonban
élvezik a lakosság támogatását – a hatóságokba vetett bizalom és a jogi ismeretek
hiánya miatt – akkor is, ha jogellenesen működnek.15
Fel kell tennünk a kérdést: mi a különbség a képrögzítés két említett fajtája között? Az elsőben a veszély és a jogsértés egyértelmű, míg a térfigyelés kapcsán a
8

http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/kozbiztonsag-a-kamera-lehet-az-elso-csapas307743 (2011. 11. 01.)
9
http://www.jogiforum.hu/hirek/21103#axzz1427Kjto8 (2011.11.01)
10
https://hirkozpont.magyarorszag.hu/hirek/budapest20050208.html#8 (2011.11.01)
11
http://www.police.hu/data/cms669792/201010t__rfigyel__k.pdf (2011. 11. 01)
12
http://www.statewatch.org/news/2009/apr/ep-study-norris-cctv-video-surveillance.pdf
(2011.11.01.)
13
Ld. pl. Adatvédelmi Biztos beszámolója, 2007. 116. o.
14
http://www.fn.hu/kultura/20090113/mozikalozt_fogtak_kamerazas_kozben/
(2011.11.01.)
15
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Közterületi Térfelügyeleti
Tanácsadó Testület: A közterületi-térfelügyeleti rendszerek fejlesztésének és
üzemeltetésének stratégiája. MTA SZTAKI, Budapest 2009. 8. o.
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jogi védelem tárgya, maga az ember nincs tisztában azzal, hogy őt védeni kellene.
Többnyire abból közvetlen hátránya nem származik, ugyanakkor a közpénzen kiépített költséges rendszer sokszor hatástalan, szakszerűtlenül telepített és üzemeltetett,
vagy egyszerűen szakmai szempont alapján felesleges.16
Az élet- és vagyonbiztonság fenntartása az állam alkotmányos kötelessége, de a
rendszerváltást követően az állam rendelkezésre álló intézmény- és eszközrendszere
lényegesen módosult.17 Ha egy magánszemély számára rendelkezésre áll a mobiltelefon vagy kézi kamera, akkor többnyire használja is azt. A hatóságok számára ilyen
elérhető eszköz a térfigyelő rendszer, így azt ugyanúgy, akár a szükséges jogi ismeretek nélkül üzemelteti is.

3. A dolgozat célja
A közterületi kamerázás kapcsán az egyik problémát az jelenti, hogy a pénzügyi
fedezet és a társadalmi támogatottság birtokában a finanszírozó önkormányzatok és
esetenként az üzemeltető hatóságok is érdekeltek a térfigyelő rendszer kialakításában, de gyakran nem alkalmazzák a szerteágazó, nem átlátható jogi előírásokat, az
érdekek mellett a jog nem tud érvényre jutni.
A tanulmány célja bemutatni a jog szerepét, feladatait a kamerás megfigyelés érdekrendszerében. További kutatásra adnak lehetőséget a kamerázáshoz szükséges
gazdasági háttér elemzése; a kriminalisztikai és viselkedéstudományi felmérések
eredményei; az adatvédelmi szempontú vizsgálatok, az érintett alapjogok értelmezése; azonban a tanulmány ezeknek csak érintőleges vizsgálatára lehet hivatott.

II. A jogalkotás nehézségei
1. A közterületi térfigyelő rendszerek típusai
A CCTV,18 azaz zártláncú televízió hálózat szolgáltatja a térfigyelés eszközeit, amelyek azonban korántsem egyformák technikai szempontból. Nem beszélhetünk külön megfigyelő kamerákról, mivel a kamerák alkalmazása a vizsgált esetekben önmagában megfigyelést jelent.19 A közös alapelem, hogy a felvevők képét a kezelők
távolról, hálózaton keresztül figyelik, rögzítik, illetve irányítják azok működését.
Elhelyezését tekintve a kamera lehet rögzített, ezzel találkozhatunk a rendőrség
és a közterület-felügyelet által üzemeltetett hálózatok többségében; mobil térfelügyeleti rendszer, amelyet demonstrációk és szabadtéri rendezvényeken rögzítés nélküli

16

Szabó Endre Győző: Az adatvédelmi biztos térfigyeléssel összefüggő tapasztalatai.
http://abiweb.obh.hu/abi/wwi_2010/doc/szaboe.ppt (2011.11.01.)
17
Német Ferenc: A „térfigyelés” lehetőségei, korlátjai a magánbiztonsági iparban.
abiweb.obh.hu/abi/wwi_2010/doc/nemet.ppt (2011.11.01.)
18
Rövidítés: Closed Circuit Television Cameras
19

http://itcafe.hu/cikk/adatvedelmi_nap_2010_kameras_megfigyeles/kameraellenes_vagy_kam
eraparti.html (2011.11.01.)
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élőkép közvetítésére, megelőzés céljából helyez el a rendőrség;20 valamint a gépjárműbe épített, azaz járőrautókba szerelt eszköz is.21 Újdonság az Egyesült Királyságban alkalmazott repülő térfigyelő kamera, amely négy, helikopterhez hasonló rotorral repülve szintén fesztiválokat, tüntetéseket figyel meg a levegőből, majd folyamatos élőképet közvetít vezeték nélküli kapcsolat segítségével.22
Adatkezelési szempontból megkülönböztethetünk élő képet továbbító rendszereket; élő kép továbbítása nélküli rögzítő képfelvevőket (K-tanú); rögzítő és továbbító,
valamint olyan új típusú berendezéseket, amelyek számítástechnikai eszközökkel
elemzik is a képet. Utóbbi képes rendszám és arc felismerésére, célszemély követésére, a megfigyelt várható viselkedésének előrejelzésére és a legközelebbi járőr riasztására is. A képeket figyelhetik a kezelők folyamatosan vagy kiemelt időszakokban, esetleg, adatvédelmi szempontból megkérdőjelezhetően, folyamatos képrögzítés is történhet. A jogalkotó számára komoly kihívás egy olyan átfogó szabályozás
kialakítása, amely alkalmazható mindezen technológiákra, valamint a különböző
technikai paraméterekkel rendelkező új elektronikus megfigyelő rendszerekre is.23
A Magyar Tudományos Akadémia meghatározásában a térfelügyeleti rendszer
„műszaki, technikai megoldás, számítástechnikai, távközlési, videotechnikai és logisztikai eszközök egyedi rendszere, amely lehetővé teszi személyek és tárgyak mozgásának, mozgatásának, a természeti környezet állapotának a rögzítését, tárolását, a
videojelek továbbítását, feldolgozását, értékelését és ennek alapján a szükséges intézkedések megtételét természetes személyek, szervezetek számára”.24 Fenti csoportosításunkban zártláncú hálózatként bemutatott, de rögzítés nélküli megfigyelő rendszer azonban e definíció elemeinek nem felel meg. A közterületi térfigyelő rendszer
kritériumaként az Akadémia kiemeli, hogy csak törvényben rögzített célból és felhatalmazás alapján a rendőrség vagy közterület-felügyelet által létesíthető kamera.25

2. Eltérő érdekek?
A megfelelő jogi környezet kialakításakor figyelemmel kell lennünk a technikai
nehézségek mellett arra is, hogy melyek a védendő értékek, a hatékony térfigyelő
rendszerek létrehozását és üzemeltetését mely körülmények veszélyeztetik.
A közterületi kamerázás résztvevői alapján három nagy érdekcsoport különböztethető meg. Az állam, valamint a közbiztonságért felelős szervek a létező társadalmi problémákat, a bűncselekmények növekvő számát, több országban a terrorizmus
veszélyét hangsúlyozzák. A biztonságérzet növelése a politikai túlélés feltétele a
20

Adatvédelmi
Biztos
119/P/2009-3.
állásfoglalása.
http://abiweb.obh.hu/abi/index.php?menu=aktualis/allasfoglalasok/2009&dok=119_P_20093 (2011.11.01.)
21
Martin Gill: Assessing the impact of CCTV: the Hawkeye Case Study Home Office
Online Report. http://library.npia.police.uk/docs/hordsolr/rdsolr1205.pdf (2011. 11. 01.)
22
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/6035077/Police-launch-Flying-Saucer-CCTVcamera.html (2011.11.01.)
23
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Közterületi Térfelügyeleti
Tanácsadó Testület: i.m. 51. o.
24
uo. 6. o.
25
http://www.jegyzo.hu/terfelugyelet-fogalmai-i-2009-2 (2011.11.01.)
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vezetők számára, az adatvédelem és a magánszféra erősítése pedig nem biztosít széles szavazótábort,26 ezért a politikai döntéshozók nem csak a rendfenntartási feladatok minél hatékonyabb eszközökkel történő ellátása miatt érdekeltek a beruházások
támogatásában.27 2010-ben a magyar választások során a térfigyelő rendszer bővítésének ígérete hazánkban is kampányfogásként jelent meg.28
A technikai eszköztár bővítése, az új kamerák telepítése hatalmas pénzügyi beruházást jelent, így az eszközöket szolgáltató, karbantartó piacot és annak lobbytevékenységét is ki kell emelnünk. A közbiztonság megerősítését célzó fejlesztések mind
az Európai Unió, mind a Magyar Köztársaság Kormányának anyagi támogatását
élvezik, segítségükkel az önkormányzatok többségében napirendre kerülhetett a
térfigyelő kamerázás, de a kérdésben a kamerákkal foglalkozó cégek befolyása is
érezhető.
A két érdekcsoport hatására az új eszközök beszerzése a település típusától függetlenül szinte mindennapos. Hazánkban először 2005-ben a Belügyminisztérium
terveiben az országot lefedő térfigyelő rendszer szerepelt,29 majd 2010 februárjában
a miniszterelnök foglalta programjába a meglévő kamerák számának megduplázását.30 Példaként emeljük ki az Európa Kulturális Fővárosa program keretében Pécsett,31 vagy az Európai Unió támogatásával Miskolc belvárosa és történelmi értékei
védelmében kiépített kamerarendszert.32 Budapest kerületei a képfelvevő eszközeiket a rendőrség iránymutatása alapján, tervezetten bővítik, de több kisváros, így
Baja33 és Makó34 is az elektronikus megfigyelést választotta.35 Nemzetközi szinten is
azonos tendencia látható, New York főpolgármestere az utcák és járdák többségére
kamerákat ígért,36 Angliában immár megszokottnak mondható a legújabb technológiák tömeges alkalmazása.37
Nem szabad megfeledkeznünk azonban a lakosságról sem, amelynek részben érdeke fűződik az eszközök telepítéséhez. A biztonságos lakó- és munkakörnyezetet
26

http://www.statewatch.org/news/2009/apr/ep-study-norris-cctv-video-surveillance.pdf
(2011.11.01.)
27
Ld. 22. lj.
28
http://www.mno.hu/portal/707394 (2011.11.01.)
29
http://index.hu/belfold/cctv7805/ (2011.11.01.)
30
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Botond:
Sem
rend
nincsen,
sem
biztonság.
http://www.magyarpolgarmester.hu/?site=102&c=164&menu=c01 (2011.11.01.)
31
http://www.mno.hu/portal/733418 (2011.11.01.)
32
Miskolc
Megyei
Jogú
Város
Polgármestere
53.154/2009.
Javaslat
www.miskolc.hu/download.ashx?type=file&id=5783 (2011.11.01.)
33
http://baja.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=512&Itemid=589
(2011.11.01.)
34
http://www.origo.hu/itthon/20100203-73-terfigyelo-kamera-makon.html (2011.11.01.)
35
Vannak azonban önkormányzatok, amelyek továbbra sem alkalmaznak térfigyelő
rendszert, így Budapest XII., XV., XVI., XVII. és XXII. kerülete. E kutatás azonban nem
hivatott eldönteni, hogy az adatvédelmi szempontok előtérbe helyezése miatt, a szakmai
követelmények nem teszik szükségessé, vagy az anyagi fedezet hiányában nincs mód az
eszközök telepítésére.
36
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=292430 (2011.11.01.)
37
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ígérete reményében egyelőre nagy támogatottságot élvez a kamerás megfigyelés.
Ugyanakkor az alapvető emberi jogok tiszteletben tartását, a személyes adatok biztonságos és jogszerű kezelését, valamint a befizetett adó értelmes (szakmailag indokolt) célra történő felhasználását is elvárhatónak kell tekintenünk. A vonatkozó szabályokat nem ismerő magánszemélyektől nem várhatjuk el e jogaik érvényre juttatását.

III. A közterületi térfigyelő kamerázás jogi háttere
A közterületi kamerázást fent vázolt jelentősége ellenére a jogalkotó eddig nem tartotta elég kiemelt jelentőségűnek ahhoz, hogy önálló, átfogó jellegű szektorális normát alkosson e területen.38 Ennek hiányában az alábbiakban részletezzük a különböző jogterületek releváns szabályozását.

1. Alapjogi védelem
Az általános jogi keretet az Alkotmány XII. fejezetében rögzített alapvető emberi
jogok védelme jelenti. A technikai megfigyelés során érintett, az angol „privacy”
fogalmához hasonló értékek az emberi méltósághoz való jog,39 a jóhírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog,40 valamint az ezekből az AB 15/1991. (IV. 13.) számú határozatával
származtatott információs önrendelkezési jog. Ezek az alapvető jogok a 2012. január
1-jétől hatályos új Alaptörvényben is megtalálhatók. Ezek megilletnek minden közterületen tartózkodó személyt, e jogaikat csak közösségi érdekből, törvényben megállapított okból, arányosan és átmeneti jelleggel lehet korlátozni.

2. Adatvédelemi szabályok
A személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. törvény (továbbiakban: Avtv.) tekinthető a kép-, és filmfelvételek, a képmások felhasználásának keretet adó legjelentősebb jogforrásnak, amely a képfelvevő
berendezéseket érintő változásként 2004-től külön nevesíti a fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítését, mint adatkezelést. Amennyiben az eszköz elhelyezése, vagy
technikai tulajdonságai alapján természetes személyek nem ismerhetőek fel a rögzített képen, – és ez semmilyen technológiai módon nem is lehetséges (pl. felvételrész
nagyítása) – akkor a megfigyelés, rögzítés nem tartozik az Avtv. hatálya alá. Ilyenek
lehetnek a közlekedésrendészetben autópályákat, csomópontokat figyelő, főterekre
szerelt kis felbontású web-kamerák, ez esetben tehát nem szabályozott, hogy az
ilyen felvételek mennyi időn keresztül tárolhatók; egyes típusai milyen formában
használhatóak fel.41
38

http://tasz.hu/adatvedelem/teruleti/terfigyeles (2011. 11. 01.)
Alkotmány 54. §
40
Alkotmány 59. §
41
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(2011.11.01.)
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Az adatvédelmi biztos vizsgálta azt a kérdést is, hogy történik-e adatkezelés abban az esetben, ha a felvételen természetes személyek felismerhetők, de rögzítés
nem valósul meg. A korábbi adatvédelmi biztosi gyakorlat szerint a rögzítés nélküli
megfigyelés és jeltovábbítás felfogható személyes jelenlétnek, megfigyelés helyettesítésére szolgáló eszköznek, azaz az Avtv.-n kívül esik – később azonban a biztosi
gyakorlat szakított ezzel az állásponttal.
Az Avtv. alapján az érintett tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről,
az információs önrendelkezés alapelvének megfelelően pedig azok helyesbítését, és
egyes kivételekkel törlését kérheti. A digitális felvételek esetén kérdéses, hogy a cél
megvalósulását követően, illetve az érintett kérésére történő törlés hogyan végezhető
el. A rendszerek számos biztonsági mentést készítenek, a digitális másolatokról nem
állapítható meg, hogy melyik az eredeti, annak törlése nem kézzelfogható, az adathordozó eszközök tulajdonságaiból következően pedig nem feltétlenül végleges a
megsemmisítés. A felvételek hologrammal vagy más módon történő titkosított jelöléséig az érintett nem lehet biztos, hogy az adatkezelés valóban megszűnt.
A hatályos Avtv 3. § (1) bekezdése alapján személyes adat csak az érintett hozzájárulásával, illetve törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete alapján kezelhető. Az érintett hozzájárulása önkéntes kell, hogy legyen, amely tényleges választási lehetőségen és tájékozottságon alapul. A közterületi térfigyelés jogalapja ezért nem lehet az érintett
hozzájárulása, hiszen a közterületen tartózkodás a mozgásszabadságból levezethető,
az érintett a térfigyelő képernyőn történő megjelenéskor nem élhet a választás szabadságával, nem feltétlenül dönthet az adott terület kikerüléséről.

3. Az adatvédelmi biztos szerepe
A tisztség létrehozása óta valamennyi adatvédelmi biztos gyakorlatában kiemelkedő
helyet foglalt el a kamerás megfigyelés adatvédelmi jogi hátterének biztosítása, az
Avtv. rendelkezéseinek értelmezése a jogalkalmazók számára. Az adatvédelmi biztos jogosult hivatalból vagy megkeresésre eljárni és ellenőrizni az adatvédelemmel
kapcsolatos szabályok megtartását – akár a térfigyelő kamerarendszerek központi
kezelői helyiségében is. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az adatvédelmi biztos
apparátusának létszáma a havonta közterületen létesített rendszerek számával összevetve korlátozott tényleges lehetőséget nyújt az ellenőrzésre.
Az adatvédelmi biztos 2010. januárban önálló konferenciát szentelt a közterületi
kamerázás kérdéskörének, ahol a téma szakértői oszthatták meg tapasztalataikat és
fogalmazhatták meg javaslataikat. Jóri András adatvédelmi biztos a biztosi gyakorlat
következetessége, valamint az állásfoglalások és ajánlások kiszámíthatósága iránti
elkötelezettségét emelte ki előadásában.42
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4. A közterületi kamerázásra feljogosított szervek
a) Az Rtv. szabályozása
Közterületi kamerázásra jelenleg kizárólag a rendőrség és a közterület-felügyelet
jogosult, mivel e szervek rendelkeznek erre törvényi felhatalmazással. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 42. § és 42/A. §-a szabályozza a rendőrség kamerázását. A törvény fejlődése során figyelemmel kísérhető az adatvédelmi
szempontok fokozatos megjelenése, például az „igazolhatóan szükséges” kitétel,
amely az adatvédelmi biztos javaslatára, alkotmányos garanciaként jelent meg.43A
42. § (1) bekezdése a rendőri intézkedésre vonatkozik: a rendőrség az érintett személyről, a környezetéről, illetőleg a rendőri intézkedés szempontjából lényeges körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt […] készíthet.
A rendőrségi gyakorlat alapján a képfelvevő alatt az élőkép-közvetítő, valamint a
kép- és hangfelvétel elkészítésére is alkalmas „térfigyelő rendszer” értendő. A képés hangfelvétel kifejezés az ezeket az eljárásokat és rendszereket meghaladó eszközökre vonatkozhat, utat nyitva a fejlődésnek.44 A 42. § (2) bekezdés szerint a Rendőrség közterületen, ahol az közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból
igazolhatóan szükséges, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt
helyezhet el és felvételt készíthet.
Itt kell kitérnünk a K-tanúnak nevezett felügyelet nélküli eseményrögzítő megoldásra is.45 Az elvétve (például Kaposváron) jelenleg is üzemelő Közlekedési Tanú
rendszer végezhet térfigyelést vagy a közlekedés ellenőrzését is, létesítésének költsége azonban elmarad a térfigyelő rendszerekétől. Egy területet folyamatosan, kezelő nélkül figyelnek, azonban a közvetített képek nem a központi kezelőbe futnak be,
hanem a kamera elektronikája által kódoltan rögzítésre kerülnek, majd típustól függően adott időtartamot követően az adatokat az újabbakkal felülírja. Adatkezelésre
csak akkor kerül sor, ha az Rtv.-ben meghatározott célok valamelyikét érintő eseményt észlelnek a területen. A rendszer ellenzői szerint a rögzítésnek a megelőzésében nincs szerepe, közbelépésre sem nyújt lehetőséget, a jogsértést nem szakítja
meg, hatékonysága a felderítésben sem bizonyított,46 legfőbb vonzereje azonban az,
hogy a térfigyelő rendszerek felszereléséhez képest olcsónak mondható.47
Az intézkedések rögzítését a járőrautókba szerelt R-tanúk szolgálják, amelyek hatékonyan dokumentálnak, s ha később panasz merül fel, komoly jelentőségük lehet.
A „gombnyomásra” történő rögzítés során a cselekmény észlelésekor a rendszert
43
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kezelő járőr beindítja az R-tanút, amely így képes egy meghatározott rövid időtartamra visszamenően, majd az előképet folyamatosan is rögzíteni.48 Ezt a rendszer
többen azért ellenzik, mert a felderítés szempontjából lényegesek lehetnek a felvételt
megelőző időtartamban történt cselekmények is, egyes előkészületi cselekményekről
csak később derül ki, hogy egy bűncselekmény részei voltak, így ha a rendőr még
nem találhatott semmi gyanúsat, a felvételt sem indította el.49 A rögzített képeken
nem feltétlenül azonosíthatóak az elkövetők, és csak az autó orra irányában tud rögzíteni. A bűnmegelőzési céllal történő alkalmazás szempontjából problémát jelent,
hogy nem kapható tájékoztatás a készülék alkalmazásáról.50
A „képfelvevő szükségességéről, a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a rendőrség előterjesztésére az illetékes települési önkormányzat dönt. A képfelvevő elhelyezési és üzemeltetési költségeinek biztosítására az önkormányzat és az
illetékes rendőrkapitányság az e törvényben meghatározott keretek között megállapodást köthet”.51 E szakasz lehetőséget ad az egyeztetésre és az önkormányzatok
elvárásainak érvényre juttatására, de az egyeztetés és megállapodás körülményei
nem szabályozottak, nem nevesíti a szükséges szerződési elemeket, például az
együttműködés időtartamát, és az esetlegesen felmerülő felelősségviselés kérdését.
b) Az Avtv. és Rtv. végrehajtása
Az 54/2007. (OT 31.) ORFK utasítás határozza meg a belső eljárási szabályokat, az
Rtv.-hez kapcsolódó részletes szabályozást. Fő célja, hogy a rendőrség által közterületen elhelyezett térfigyelő rendszerek törvényes, adatvédelmi szempontoknak eleget
tevő üzemeltetéséről gondoskodjon. Az utasítás érvényesülését elősegítik továbbá az
azonos tárgyú kapitányságvezetői intézkedések.52
Az utasítás rendelkezik a rendszerek üzembe helyezéséről, a lakosság tájékoztatásáról, a kamerák rejtett működtetésének tilalmáról. Érdekes előírás, hogy új kamera elhelyezéséről tömegtájékoztatás útján is hírt kell adni (erről a gyakorlatban ritkán
lehet hallani). Az utasítás előírja figyelemfelhívó tábla elhelyezését is, azonban annak kötelező tartalmi elemeiről annak ellenére nem rendelkezik, hogy az Európai
Adatvédelmi Biztos ajánlásában ez kifejezetten szerepel. A nyilvántartással és adattovábbítással kapcsolatos szabályokon túl e dokumentumban található meg a képek
figyelésének részletes szabályozása, és a megfigyelésben jogszerűen részt vevő
személyi kör meghatározása is – ebbe a rendőrség hivatásos állományába tartozó,
vagy korábban oda tartozott, jelenleg nyugállományban lévő személyek tartozhatnak
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bele. Az utasítás előírja a monitorok folyamatos figyelését is, a tényleges gyakorlat
azonban e követelménynek nem minden esetben felel meg.
c) A közterületi térfigyelő kamerák helye
A Társaság a Szabadságjogokért jogvédői két éven át pereskedtek annak érdekében,
hogy kikérhessék közérdekű adatként a Budapesten található térfigyelő kamerákra
vonatkozó szerződéseket, és azok pontos helyéről szóló információkat.53 Az alperes
Budapesti Rendőr-főkapitányság érvelése szerint azok nyilvánosságra hozatala sérti
a bűnüldözés érdekeit, az a bűnözés áthelyeződéséhez vezetne a kevésbé ellenőrzött
területekre. A Legfelsőbb Bíróság 2007-ben megszületett, BH2008. 123. ítélet azonban kimondta, hogy a rendőrség köteles az eszközök működtetésére az önkormányzatokkal kötött együttműködési szerződést és a közterületi kamerák pontos helyét
nyilvánosságra hozni.54
A döntést követően a rendőrség honlapján teszik közzé ezeket az adatokat.55 Jelenleg is nehézséget okoz azonban az, hogy a kamerák helyének nyilvántartása az
Országos Rendőr-főkapitányság feladata, ám az adatszolgáltatásra a rendőrségnek
nincsen egységes szabályzata, a közzétett adatok nincsenek egységes szerkezetbe
foglalva, nehezen átláthatóak, és településenként eltérő mértékű információt nyújtanak. További problémát jelent, hogy ez a lista nem tartalmazza a közterületfelügyelet által működtetett eszközöket (amely a bíróság döntése értelmében egyébként szintén közérdekű adat), így az érintettek számára nincs egy olyan egységes
adatbázis, amely valamennyi közterületi térfigyelő kamera helyét meghatározza.
d) A közterület-felügyelet által végzett kamerás megfigyelés
A közterület-felügyelet 2009. szeptember 1-jétől üzemeltethet közterületen térfigyelő rendszert. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. §-a alapján
a kamerázás célja a közbiztonság fenntartása és a bűnmegelőzés lehet – az Rtv.-ben
foglalt bűnüldözési cél értelemszerűen nem e szervek feladata. Szabó Mihály a Fővárosi Közterület-felügyelet igazgatójának véleménye szerint e körbe tartozik például az illegális árusok kiszűrése, rongálások, szabálysértések megelőzése.56 A törvény
az Rtv.-hez hasonlóan szabályozza az eszközök észlelhető módon történő elhelyezésének, valamint a tájékoztatási kötelezettség követelményét, a kamerák telepítésének
folyamata azonban eltérő. A közterület-felügyelet feladata szakmai szempontok
figyelembe vételével előterjesztést készíteni a kamerák alkalmazásáról, annak elfogadását követően pedig üzemeltetni és kezelni az eszközöket. Erről a rendőrséget
csak tájékoztatnia kell, szakmai egyeztetésre nem utal a törvényszöveg. A Legfel-
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sőbb Bíróság döntésével összhangban nyilvánosságra kell hoznia a kamerák helyét a
felügyeletet működtető önkormányzat polgármesteri hivatalának honlapján.
A település önkormányzati képviselő-testülete dönt a közterület-felügyelet előterjesztéséről, de a rendőrség által üzemeltetett kameráktól eltérően nem rendelkezik
közvetlenül annak finanszírozásáról. A felvételek felhasználhatóak bűncselekmény,
szabálysértés, jogsértés vagy a felvételen szereplő személy jogainak gyakorlása kapcsán indult eljárásban.

5. További jogi védelem
A fentiek mellett meg kell említeni, hogy a Ptk. 80. §-a rendezi a személyhez fűződő
jogok védelmének általános szabályait, ezek megsértéseként szabályozza a más
képmásával való visszaélést. Az adatkezelésre vonatkozó szabályok figyelmen kívül
hagyásával, így a zártcélú rendszerből felvételek nyilvánossághoz kerülésével ez
megvalósítható. A Ptk.-ban foglalt, keretjellegű szabályozások nyújthatnak megoldást a jogalkalmazásban a gyors technikai fejlődés következtében kialakult új problémák esetén, ha a jogalkotás nem tud azzal lépést tartani.57

6. A közterületi kamerázás a bíróság előtt
A térfigyelő kamerákat szabályozó normák bíróság általi vizsgálatára is található
már példa. Egy 2008-ban született ítéletben vizsgálhatjuk a Legfelsőbb Bíróság érvelését a célhoz kötött közterületi kamerázás és a személyhez fűződő jogok ütközése
esetén. A tényállás szerint a felperes magányszemély lakása melletti csomópontba
kamerát szereltek fel, amely megfelelt minden törvényi előírásnak. Az elhelyezést
indokolta, hogy a térnél iskolák találhatóak, tilos a parkolás, sok volt a közlekedési
baleset, és a kábítószerrel visszaélés. A másságát nyíltan vállaló felperes lakására,
annak bejáratára teljes rálátással rendelkező kamera őt állítása szerint másokhoz
képest hátrányosabb helyzetbe hozta, mivel az elektronikus megfigyelés „az azonos
nemi irányultságú személyeket a vele való kapcsolattartástól elriasztja”.58 Ezek
alapján kérte a személyhez fűződő joga megsértésének megállapítását. Véleménye
szerint a rendőrség feladata más eszközökkel is ellátható lenne, így indokolatlanul
sértik a jogait, nincs bizonyítva, hogy más bűnmegelőzési eszköz nem áll rendelkezésre.
A Legfelsőbb Bíróság ítéletében megállapította, hogy alperes nem sértette meg
az egyenlő bánásmód követelményét, mert a videokamerák használatára tárgyilagos
mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, ésszerű indoka
van, amelyet a közérdekben jelöl meg.59
A térfigyelő rendszerek alkalmazása során a bűnmegelőzés mellett a legfőbb érv
a képfelvételek büntetőeljárásbeli bizonyítékként való felhasználása. A Be. 115. §
(2) bekezdése a tárgyi bizonyítási eszközök körébe sorol minden olyan tárgy[at],
57
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amely műszaki, vegyi vagy más eljárással adatokat rögzít. A kommentár kifejti:
ilyen lehet a fénykép, film-, videó- és hangfelvétel, számítógépes elektronikus jel.60
Jelenleg azonban problémát okoz, hogy a bírósági tárgyalásokon az eltérő kameratípusok miatt különböző digitális formátumúak a rögzített képek, sőt a tárgyalótermek többnyire csak VHS lejátszóval vannak felszerelve.

IV. Térfigyelő kamerázás a gyakorlatban
Vizsgálnunk kell, hogy a milyen megoldások, beruházások szükségesek ma hazánkban ahhoz, hogy a térfigyelő rendszer szakmai és jogi szempontból is megfelelő
legyen.

1. A térfigyelés legitim céljai és a kamerák telepítése
A korábbi politikai rendszerekben alkalmazott korlátlan megfigyelés, ellenőrzés
rémképe még benne él a köztudatban. A technológiai újítások birtokában a
hatóságok továbbra is rendelkeznek az ehhez szükséges eszközökkel, azokat sokszor
a jelenlegi korlátozásokat meghaladó módon szeretnék alkalmazni a bűnüldözés
hatékonyságának növelésére hivatkozva. A ma használt digitális kamerák a 90-es
évek analóg rendszereihez képest mintegy 30-szor nagyobb mennyiségű adatot
tudnak rögzíteni. A felvételeken adatbázis műveleteket lehet végrehajtani, így
keresni, statisztikákat készíteni, a teljes rögzített anyagról korlátlan számban,
gyakorlatilag minőségromlás nélkül, másodpercek alatt másolatot készíteni. A
visszaélések megakadályozása érdekében a kamerázást végző hatóságokat törvény
által meghatározott célhoz kell kötni, a megfigyelés nem lehet öncél egy
jogállamban.
A Rtv. 42. § (2) bekezdése adja meg a lehetséges elvárások rendkívül tág
határait, így nevesíti a közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célt, amely
egyben meg kell, hogy feleljen az „igazolhatóan szükséges” kitételnek is. A Biztos
beszámolójában a személy- és vagyonbiztonság elérését is a kitűzött célok közé
sorolja, mint a szerződésekben egyik leggyakrabban feltűntetett okot.61
Az ORFK tájékoztatása szerint többek között az alábbi okokra hivatkozva
tarthatnak egy telepítést szakmai szempontból megalapozottnak:
- gyülekezési jog hatálya alá tartozó események magas száma;
- sportrendezvények magas száma vagy nagy látogatószámmal bíró
rendezvények;
- kiemelt bűnügyi mutatók, rendőri intézkedések biztosítása;
- védett személyek lakóhelyei, mozgási útvonalai.
A rendszer felszerelése mellett való döntés előtt meg kell vizsgálni azonban,
hogy a fent felsorolt célok más módon nem érhetőek-e el.
Több esetben megállapította az Adatvédelmi Biztos helyszíni ellenőrzése, hogy
az általában közbiztonsági célra hivatkozással, bővebb indoklás nélkül telepített
60
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kamerák mögött nincs tervezés, koncepció,62 létrehozásukat leginkább a helyi
önkormányzatok sürgetik annak tudatában, hogy közterületeiken a folyamatos
megfigyelés csökkentheti a bűnelkövetések számát.63
A közterületi térfigyelő rendszer felszerelése a Megyei (Fővárosi-) Rendőrfőkapitányságok és az illetékességi területükön található városi önkormányzatok
között létrejövő együttműködési megállapodás alapján történik. A kiépítés költségét
a helyi önkormányzatnak kell rendelkezésre bocsátania, erre a Rendőrségnek nincs
anyagi kerete. A főváros egyes kerületeiben a kamerák üzemeltetése évi kb. 140
millió Ft is lehet, ami az önkormányzatok helyzetét jelentősen nehezíti.64 A
rendőrség feladata szakmai szempontból megállapítani, hogy a rendszer kiépítése
konkrétan hol történjen, melyek a frekventált helyek, amelyek megfigyelést
igényelnek a településen. A tervezést, kivitelezést a személy- és vagyonvédelmi,
valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.
törvény alapján kell végezni, így ezt a feladatot az önkormányzatok többnyire olyan
magáncégekre bízzák, amelyek rendelkeznek a szükséges biztonságtechnikai
szerelő, kezelő szakképesítéssel.65

2. Fejlődő technikai megoldások
Ha az együttműködési megállapodás keretében a térfigyelő rendszer kialakítását
szükségesnek ítélték meg, akkor ki kell választani a leginkább megfelelő eszközt. A
korábban főként a nagyvárosokra jellemző bűnmegelőzési kamerák elérhetővé
váltak a kisebb városokban is, elsősorban a költséghatékony rendszerek megjelenése
következtében.66 A fejlesztés a már működő számítógépes hálózatokból indulhat ki,
így a város könyvtárait, az iskolákat, rendőrséget és a hivatalokat összekötő LAN
alapú hálózatra telepítethetők az új térfigyelő kamerarendszerek.67
Az IP hálózathoz csatlakozó kamera, a helyi szerverek és a kezelő személyzet
közötti adatforgalom nem terheli túl a már meglévő hálózatokat sem, és telepítési
költsége lényegesen kedvezőbb az analóg rendszernél. A rendőrség illetve a kezelő
személyzet bármikor csatlakozhat a hálózati szerverekhez, és a hozzájuk tartozó
kamerák élő képét vagy a korábban rögzített felvételeket visszanézhetik.
A rendszerbe telepítendő kamerák korábban főleg hagyományos (UTP) kábellel,
újabban a városi intézmények tetejére szerelt vezeték nélküli hálózati ponton (WiFi)
keresztül akár 1-2 km-es körzetben is csatlakoztathatók lettek. A vezeték nélküli
hálózati jellel lefedett területen belül bárhová felszerelhetők, és azok száma – az
anyagi források rendelkezésre állásakor újabbak beüzemelésével – később is
tervezetten növelhető. Szólnunk kell továbbá az új típusú kamerák szerepéről is,
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különösen a ”beszélő” vagy hangos kamerákról. Az operátorok így szóban
figyelmeztethetik a szabálysértőket, főleg vandálokat és guberálókat.68 Azt
mondhatjuk, hogy hazánk összességében „tartja a lépést” a technológia fejlődésével,
Gyöngyöspata faluja például épp ilyen, az operátor hangjának továbbításra alkalmas
rendszert helyezett üzembe 2009-ben.69
Új fejlesztés a hangérzékelővel ellátott kamera, amely nem rögzít folyamatosan,
de adott hangmagasság, hangminta – például kiáltás, sikítás – esetén automatikusan
a hang irányába fordul, és megkezdi a rögzítést, figyelmezteti a kezelő személyt.

3. Előzetes tesztelés
Miután a felszerelt rendszer működését és kiépítését megtervezték, azt megfelelően
telepítették, kell egy ellenőrző időszakot hagyni a tervben, amely alatt a lakosság
tájékozódhat az új eszköz elhelyezéséről, a kezelő személyzet elsajátíthatja a
szükséges gyakorlatot, és adatvédelmi szakértő kérhető fel a szabályzatok
ellenőrzésére. Elmaradásának következményei akár súlyosak is lehetnek:
Moszkvában a térfigyelő kamerák telepítését állami pályázaton elnyerő társaság 29
ezer kamera felszerelését, majd üzembe helyezését vállalta, de a rendőrség
ellenőrzési és próbaidőszak nélkül vette használatba a rendszert. A rendőrség kevés
mozgást tapasztalt a képernyőkön, időszakonként csak állóképeket közvetítettek a
kamerák, majd napokon keresztül egy olyan épületet is mutatott a monitor, amelyet
időközben lebontottak. Mint azt a hivatalos vizsgálat megállapította, a monitoron
előre rögzített felvételt ismételtek, és a kamerák helyén üres dobozok voltak 2009
májusa és szeptembere között.70

4. A tájékoztatási kötelezettség a gyakorlatban
Az ORFK utasítása a közterületi megfigyelő kamerák kapcsán előírja, hogy
tömegtájékoztatási eszköz útján értesíteni kell a lakosságot új kamera
kihelyezéséről, az eszköz nem lehet rejtett, és a kezelő az üzembe helyezéséről jól
látható helyen figyelmeztető táblát köteles elhelyezni. Aggályos, hogy több esetben
nem találunk semmilyen figyelmeztető felhívást, így például az Alkotmánybíróság
épületének környezetét figyelő rendszer, a kamerákkal teli oszlopok közelében sem.
Sokkal gyakoribb, hogy „Kamerával megfigyelt terület” szövegű felhívást találunk,
de nem található tájékoztatás a megfigyelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés
helyéről, az adatkezelő személyéről, vagy az érintett jogairól.
Ha a képeken a magánszemély érdekében álló eseményt, például
gépjárműrongálást rögzítettek a kamerák, akkor nehézkes lehet kideríteni, hogy
mely hatóság figyeli az adott területet, annak mely irodájában kaphatunk
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felvilágosítást a felvételről. Ezek az adatok nehezen hozzáférhetőek, a törvényben
foglalt lehetőségek gyakorlásának módja nem köztudott. A két megkérdezett
rendőrkapitányság egyikében sem tudtak olyan esetről, hogy bárki meg kívánta
volna tekinteni a róla készült felvételeket, vagy azok törlését kérte volna.
Az adatvédelmi biztos mellett az Európai Adatvédelmi Biztos is javasolja az
egységes formában kialakított figyelmeztető jelzések kihelyezését. Ennek
tartalmaznia kell a kamera jelenlétét jelző felhívás mellett az adatkezelő internetes
vagy egyéb (telefon vagy cím) elérhetőségét, valamint azt, hogy a kamera végez-e
rögzítést – ha igen, mennyi ideig tárolják – illetve, hogy az csak megfigyelési
feladatot lát-e el.

5. Szakképzett személyzet alkalmazása
New Yorkban a kamerák előtt szenvedett órákon át, majd halt meg egy megkéselt
férfi.71 Angliában egy vasútállomáson az anyagi okokból kikapcsolt kamera előtt
vertek össze egy idős embert.72 Ezek az esetek vitára adhatnak alapot a jogvédőknek
és a rendőri jelenlét elsődlegességét hangsúlyozóknak. Fel kell tennünk a kérdést:
miért nem figyelték a kamera képeit?
Nem lehet elegendő eszköz a technikai háttér folyamatos növelése, ha nincs, aki
intézkedjen az események észlelésekor, felismerje a képen az elkövetőt. Ehhez
megfelelően képzett, feladatát ellátni képes szakemberekre van szükség. Egy Baja
méretű város rendszerének felügyeletére 24 óra alatt 6 fő szolgálata szükséges, akik
előre elkészített szolgálattervezet alapján váltják egymást. Óránként legalább 10
perc szünet elengedhetetlen. Szükséges a pontos munkaköri leírás, és a
nyilvántartások szabályszerű vezetése az adatvesztések vagy kiszivárgások
megakadályozásának érdekében. Az adatvédelmi biztos megállapította, hogy a
rendőrök több esetben nem tudták megfelelően kezelni a rendszert.73 Egy angol
tanulmány szerint azért csak a bűncselekmények 3%-át oldják meg a kamerák
segítségével, mert egyszerűen nem nézik a monitorokat – a megoldás a kezelő
személyzet oktatása és motiválása lehet.74
Az ORFK utasításában is szerepel az a kitétel, hogy csak olyan személyt lehet
megbízni a közvetített képek figyelésével, aki szakmai ismeretei és tapasztalatai
alapján képes a szükségessé váló intézkedések haladéktalan kezdeményezésére. A
jogi és technikai képzettség mellett megfelelő számú személyzet szükséges,
amelynek fenntartása azonban meglehetősen költséges. Kaposváron például az
önkormányzat által nyújtott működtetési hozzájárulást teljes egészében a személyek
bérezésére költik, a rendszer fejlesztése így háttérbe szorul. Ezzel szemben eltérő a
szabályozás a kamerázás fellegvárában, az Egyesült Királyságban, ahol megfelelő
71
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jogalappal magánszemélyek is jogosultak közterületi megfigyelést végezni. A
hatóságok szorosan együttműködnek a kamerákat kezelő, megfelelően képzett civil
szakemberekkel.75 Rendőri végzettségre, szaktudásra alapvetően csak a
bűncselekmény megszakításához, az intézkedéshez, majd a képek bizonyítékként
való felhasználása esetén történő értékelő-elemző tevékenységhez van szükség.
További lehetőség, hogy más hatósági személyeknek is engedélyezzék a
képernyő figyelését. A költséges rendőri munka helyett megfelelő képzettségű, de
kisebb bérezésű közalkalmazottak, polgárőrök is dolgozhatnának, ha a videojeleket
haladéktalanul továbbítani tudnák a rendőrséghez azonnali intézkedést igénylő
esemény észlelésekor.76

V. A jogalkotás lehetőségei
1. A jogalkotás kihívásai
Földes Ádám már 2004-ben – a hazai térfigyelő kamerák hirtelen elterjedésének
kezdetén – megállapította, hogy a térfigyelés színvonalas szabályozása még a
kamerák tömegének felszerelése előtt szükséges, mert a tömeges telepítéseket
követően a rendszer működésén, felépítésén alig lehet változtatni.77
Többek szerint szükséges a jogterület teljes újraszabályozása, mivel a jelenlegi
törvényi háttér nem alkalmas a kamerázás kihívásainak megfelelni. Az állam
feladata, hogy a lakosságot közérthető módon, átlátható szabályozással az önkéntes
jogkövetésre bírja, ugyanakkor keretet biztosítson a rendszerek létesítéséhez,
egységes üzemeltetéséhez.78 2007-ben a Magyar Tudományos Akadémia
Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete szakértői munkacsoportot
hozott létre, hogy felmérje a hazai kamerázás helyzetét, a működő rendszereket, és
segítséget nyújtson mind a jogalkalmazásban, mind a jogalkotóknak egy kedvezőbb
jogi háttér és hatósági eszközpark kialakításában.

2. Az Európai Adatvédelmi Biztos javaslata79
Közel száz adatvédelmi, biztonságtechnikai és informatikai szakértő részvételével az
Európai Adatvédelmi Biztos nagyszabású konferenciát tartott Brüsszelben a főleg
tipikus biztonsági célú térfigyelő rendszerek egységes jogi szabályozásának
témájában. A rugalmas átültetést engedő dokumentum kiemeli, hogy az elektronikus
megfigyelő rendszereket csak a szükséges mértékben és helyeken használják. A
javaslat főbb alapelvei.80
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Szükségesség és arányosság. A kamerák elhelyezése csak „végső megoldásként”
és korlátozott számban lehetséges, azaz lehetőség szerint a kevésbé jogkorlátozó
megoldásokat kell alkalmazni. Pontosan meg kell határozni azt, hogy milyen célt
szolgálnak majd a kamerák, a megfigyelés előnyei meghaladják-e a költségeket és
az esetleges hátrányokat.
Célhoz kötöttség. A megfigyelést csak részletes adatkezelési szabályzattal,
meghatározott ideig, az érintettek tájékoztatásával lehet végezni, a felvételek csak a
törvényes célok érdekében használhatóak fel.
Tervezés. Az adatvédelemi és hatékonysági szempontokat szem előtt kell tartani
a rendszer bevezetésének kezdeteitől, már az első együttműködési megállapodástól.
A biztonságos adatkezelés érdekében még a telepítés előtt konzultáció szükséges az
érintettekkel és adatvédelmi szakemberekkel.
Számadási, ellenőrzési kötelezettség. A tervezés során az első két elvnek
megfelelő térfigyelési szabályzat betartását rendszeresen vizsgálni kell, és
hatásvizsgálat lefolytatása is szükséges lehet a rendszerek bevezetését követően.
A dokumentum végül előírja, hogy a különleges kockázattal járó kamerázás
esetében, így rejtett kamerák, hangfelvevővel vagy hangszóróval ellátott és
hőérzékeny kamerák, intelligens térfigyelő rendszerek esetén az Európai
Adatvédelmi Biztosnak joga van vizsgálni és véleményezni a szükségszerűség,
adatbiztonság szempontjai alapján.

3. További javaslatok egy új szabályozásra
A Biztos javaslatain túl ki kell emelnünk néhány lényeges szempontot, amely a
hatékony térfigyelés kialakításának előfeltétele lehet. Átlátható formában kell
rendezni az állami pénzügyi támogatások körét, hogy a technológia alkalmazásának
lehetősége ne az adott önkormányzat anyagi helyzetén, hanem a szakmai
indokoltságon múljon.
Megfontolandó a javaslat, hogy jogszabály engedélyezési eljárást írjon elő a
térfigyelő kamerarendszerekre. A jelenleg nagy számban hatósági engedély nélkül,
esetleg törvénytelenül létesített és működő, sokszor magánszemélyek által
üzemeltetett közterületet is figyelő kamerák képeit a hatóságok felhasználhatnák,
azokat „kifehéríthetnék”. A nem állami szervek által telepített kameraláncok sokszor
modernebbek és jobban tervezettek, költségvetési és eredményességi szempontokat
figyelembe véve is indokolt ezeket a videojeleket integrálni a központi hatósági
rendszerekbe.81
A gyakorlati szakembereket segítené, ha a büntető és közigazgatási eljárásjogban
a videojeleknek önálló felhasználási keretet dolgozna ki a jogalkotó – a
bizonyítékok, bűnjelek más eszközeihez hasonló módon – így azok szélesebb
körben alkalmazhatóak lennének. A felvételek eredetiségét bizonyítandó a
felvételeket vízjelezéssel vagy matematikai eljárással titkosítani lehetne. Végül
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rendelkezni kellene a felvételek biztonságos tárolásáról is. 82 A lakosságot nem csak
a kezelt adatokról kell tájékoztatni, de a legújabb fejlesztésekről is, annak
érdekében, hogy a rendszerek társadalmi elfogadottsága ne csökkenjen, és a
térfigyelés hatékonyságának tudatában a bűnmegelőzési, elrettentő hatása a
köztudatban maradjon.83 A jog feladata a technikai elvárások rögzítése is,
nevezetesen annak előírása, hogy a különböző önkormányzatok, hatóságok
tulajdonában lévő térfigyelő rendszerek átjárhatóak legyenek,84 és hogy más
adatbázisokkal összekapcsolható rendszer telepítésére kerüljön sor. Így arcképeket
tartalmazó országos adatbázisokkal, körözési listákkal, rendszámfelismerő kamerák
esetén a közlekedésrendészet adatbázisaival, vagy korábbi bizonyítékokkal a
felvételeket össze lehetne vetni. Ezt az ötletet Angliában vetették fel és támogatják
leginkább, a londoni rendőrség már közösségi oldalakat is igénybe venne, egyes
felvételeken szereplő ismeretlen személyek videóit megosztanák azonosítás
céljából.85

VI. Konklúzió
A közterületi kamerázás csak a jog által pontosan meghatározott keretek között
megengedhető. E normák kialakítása a mindenkori jogalkotó feladata, amely során
az együttműködés elengedhetetlen a szakmai szempontokat szem előtt tartó, a
területen jártas szakértőkkel. A jogállamiság feltétele, hogy az adatvédelmi
szabályokat érvényre juttató, az adatokkal való visszaéléseket és a korlátlan
megfigyelést megakadályozó, jogszerű és szakszerű elektronikus megfigyelési
gyakorlatot alakítsunk ki hazánkban.
Szükséges, hogy a rögzítést és a képek figyelését megfelelően képzett, a törvény
által felhatalmazott kezelő személyzet, használható és korszerű technológiai háttérrel
végezze, azok anyagi hátteréről a finanszírozó települési önkormányzatok, illetve a
közterület-felügyelet gondoskodjon. Nem szabad elfeledkezni a térfigyelés
témájában születő hazai és nemzetközi tudományos kutatások és felmérések
eredményeiről, ahol a jogalkalmazás résztvevői, az adatvédelmi felelősök és a
jogszabályok címzettjei javaslattal szolgálhatnak a jogalkotó részére. Fontos feladata
ezt követően az adatvédelmi felelősöknek a megszerzett információ ismertetése és
érvényre juttatása az állami és önkormányzati intézményekben, továbbá a közterületi
kamerázás során megfigyeltek: a lakosság tájékoztatása a rögzített felvételekkel
kapcsolatos jogaikról. Végül ki kell jelentenünk, hogy a közbiztonság erősítése és az
alapjogok védelme nem zárják ki egymást,86 a közterületi térfigyelő hálózatok
82

MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Közterületi Térfelügyeleti
Tanácsadó Testület: i.m. 14-15. o.
83
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Közterületi Térfelügyeleti
Tanácsadó Testület: i.m. 12. o.
84
A kompatibilitás hiányára elrettentő példaként az Egyesült Királyság - 30 különböző
üzemeltető kezében lévő, eltérő formátumokat és adatbázist használó - kamerarendszerét
tudjuk megemlíteni. http://www.statewatch.org/news/2009/apr/ep-study-norris-cctv-videosurveillance.pdf (2011.11.01.)
85
http://www.guardian.co.uk/uk/2008/may/06/ukcrime1 (2011.11.01.)
86
Horváth: i.m. 26. o.
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A Franciaországban tartózkodó külföldi romák szabad mozgásának korlátozása*
I. Bevezetés
Témaválasztásomat alapvetően napjaink aktuális jogi, politikai történései és tendenciái határozták meg. A közelmúlt integrációs politikájának hajtóerejeként az Európai
Unió két intézménye kapott nagyobb szerepet: az uniós polgárság és a szabad mozgás. Míg az uniós polgárság intézménye új dinamikát, szélesebb joggyakorlási lehetőséget biztosított a korábban gazdasági okokból életre hívott szabad mozgás jogának tekintetében, addig a szabad mozgás tartalommal töltötte meg az uniós polgárság intézményét, amely korábban leginkább szimbolikus erővel bírt. Tanulmányom
témája ennek a kiterjedt szabad mozgásnak a korlátait járja körbe. Ez a korlát azonban kettős tartalommal bír, hiszen megszabja az uniós polgár joggyakorlásának határát, valamint azt a szintet is, amelytől egy tagállam felléphet az általa nem kívánatosnak tartott Unión belüli migráció ellen. A dolgozat arra keresi a választ, hogy
milyen okok alapozhatják meg a tagállam kiutasításra vonatkozó döntését, és ehhez
milyen eszközök állnak rendelkezésre. A modern nemzetközi jog a kollektív kiutasítás eszközét nem fogadja el, amely mellett felmerül a kérdés, hogy vajon milyen
eszköz áll a tagállam rendelkezésére, ha uniós polgárok egy csoportja nagy számban
azonos módon követi el ugyanazt a jogsértést. 2000-ben ilyen jellegű problémák
léptek fel Olaszországban, valamint 2010-ben, Franciaországban jogsértést elkövető
román és bolgár uniós polgárokkal kapcsolatban.

II. A szabad mozgás jogának fejlődése
A szabad mozgás jogának kialakulása mély történelmi gyökerekhez vezethető viszsza. A jog első megjelenési formája az országokon belüli költözés és letelepedés
joga volt. Európában az első világháborúig az országok közötti szabad mozgás adminisztratív akadályoktól mentes volt, csak a világháborút követően alakultak ki a
mai formában ismert határok.1 A munkavállalók és hozzátartozók szabad mozgását
már az ESZAK 1957-es alapító szerződése is deklarálta. A jog történetében előrelépés volt, hogy 1968-tól a munkavállalók hozzátartozóinak nem kellett tagállami
állampolgároknak lenniük.2 Komoly előrehaladás figyelhető meg ezt követően, hiszen a szabad mozgással felruházott egyének száma ezek után bővült a szolgáltatók*

E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXX. Országos Tudományos Diákköri
Konferencián „Európai Közjog ” szekcióban 3. helyezést ért el. Konzulens: Dr. Szalayné Dr.
Sándor Erzsébet
1
Pap András László: Mozgásszabadság: Alkotmányjogi és Nemzetközi jogi alapok.
L’Harmattan Kiadó, Budapest 2009. 13. o.
2
Allan F. Tatham: EC Law in practice. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest 2006.
324. o.
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kal és önfenntartókkal is. A személyek szabad mozgását az 1987-es Egységes Európai Okmány erősítette meg a másik három gazdasági alapszabadsággal együtt.3 A
fejlődés fontos állomása volt, amikor az 1990-es évek közepén a szabad mozgáshoz
való jogot passzív alanyokra is kiterjesztették: ilyen csoportok voltak a diákok4, a
kereső tevékenységgel felhagyó munkavállalók5 és a nyugdíjasok.
A nyolcvanas évek közepén indult el egy párhuzamos folyamat, amely a szabad
mozgás egyik mozgatórugójává vált, ez pedig nem más, mint a schengeni térség
kialakítása. A schengeni térségét 1985-ben öt tagállam hozta létre a határátkelőknél
való ellenőrzések egységesítése és a belső határok eltörlése végett.6 A schengeni
térség annak folyamatos bővülése mellett az 1997-es Amszterdami szerződés óta az
Európai Unió joganyagának részét képezi.7 Jelenleg a térségnek az EU tagállamok
közül csak az Egyesült Királyság és Írország az önként távol maradó tagja, míg a
csatlakozásra vár Románia, Bulgária és Ciprus, ahol a biztonsági körülmények nem
tekinthetőek megfelelőnek. A schengeni együttműködésben fontos szerepe van a
nemzetközi bűnüldözés eszközeként számon tartott Schengeni Információs Rendszernek.
A schengeni térség kialakulása mellett a másik párhuzamosan fejlődő jog az uniós polgárság volt, amelyet a Maastrichti Szerződés hozott létre. Az uniós polgárság
minden EU tagállam állampolgárát megilleti, ez egy járulékos státus, amely önállóan
nem létezik, csak kiegészíti és kibővíti az EU tagállamok állampolgárainak jogait.
Ebből következik, hogy az uniós polgárságot nem lehet önmagában birtokolni tagállami állampolgárság nélkül, valamint elveszíteni sem lehet a tagállami állampolgárság megtartása mellett. Az uniós polgársághoz fűződő jog a szabad mozgás joga,
amely megillet minden uniós polgárt, valamint hozzátartozóiknak meghatározott
körét akkor is, ha azok nem uniós polgárok. A 2004/38-as direktíva az ún. polgárok
direktívája, amely összekapcsolja az uniós polgárságot a szabad mozgás jogával, és
amely az általános tartózkodási joggal lehetővé tette, hogy a jog elrugaszkodjon az
eredeti gazdasági tevékenységhez való kötöttségtől.8 A 2004/38-as irányelvnek megfelelően minden uniós polgárnak joga van az EU-n belül szabadon mozognia és
letelepednie.9 Az uniós polgárokat megillető szabad mozgás jogáról szóló irányelv
tiltja az uniós polgárok közötti diszkriminációt, amely diszkrimináció tilalom kiterjed a szabad mozgás jogából fakadó szociális jogosultságokra és állami támogatá-

3

Paul P. Craig – Gréinne De Burca: EU law. Oxford University Press, Oxford 2007. 634. o.
1993/96/EGK, HL L 317, 1993. 12. 18., 59-60. o.
5
1990/365/EGK, HL L 180, 1990. 07. 13., 28-29. o.
6
Sallai János: A Schengeni Egyezményekről: Személyek szabad áramlásának kialakulásának
története. Comitatus 2004. Klnsz. 53. o.
7
1999/436/EK Tanács határozata, HL L 176., 1999. 07. 10., 17-30. o.
8
Szalayné Sándor Erzsébet: Az Európai Unió közjogi alapjai I. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2003. 259. o.
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2004/38/EK, Jogi lexikon. Complex Kiadó, Budapest 2009. 423. o.
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sokra is.10 Az uniós polgárokat a szabad mozgás joga közvetlenül érinti, ezért is
tekinti több kutató a szabad mozgás jogát az uniós polgárság anyajogának.11

III. A jog korlátozása az irányelv alapján
Az irányelvben három korlátozási ok van megnevezve ezek: a közrend védelme, a
közbiztonság védelme és a közegészségügy védelme. A három korlátozási ok közül
részletesen csak a közrend védelmének okával foglalkozok, mivel a franciaországi
romák kiutasításának ügyében ezt az okot nevezték meg a kiutasítások alapjaként.

1. Korlátozás a közrend védelmének okán
a) A közrend fogalma
A közrend védelmének okán bekövetkező korlátozással az e tanulmány alapjául
szolgáló dolgozatomban bővebben foglalkozom a többi korlátozó okhoz mérten,
különös tekintettel arra, hogy a francia állam ezt a korlátozási okot jelölte meg a
romák szabad mozgásának korlátozásánál. A közrend védelmével kapcsolatban az
első kérdés, ami felmerül, természetesen a közrend fogalma. A definíciós problémák
már régóta foglalkoztatják a jogász társadalmat. A közrend fogalma először belső
jogként a francia Code Civil 6. §-ában jelent meg: e szerint a felek megállapodásai
nem ronthatják le azokat a törvényeket, amelyek a „közrendre” (l’ordre public) és a
jó erkölcsre vonatkoznak.12 A belső közrend alakult ki tehát először és a nemzetközi
közrend kialakulása követte ezt. Mint ahogy a Jogi lexikon definíciója is kiemeli, a
közrend fogalmának vizsgálata az államok nemzetközi viszonyainak tükrében is
kiemelkedő fontosságú, hiszen egy állam közrendjét ilyen összefüggésben más államok közrendjével lehet párhuzamba állítani.13 A közrend definícióját pontosabban
a közrend elleni bűncselekményeknél lehet fellelni, ahol a közrendet a társadalmi
együttélés jogilag szabályozott rendjeként definiálja a Jogi lexikon.14 A kontinentális
jogi felfogásból és a Jogi lexikon definíciójából is következik, hogy a közrend sérelme jogszabályok sérelmét is feltételezi.15 A francia Larousse enciklopédia mai
kiadása a közrendet a következőképpen definiálja: azoknak a szabályoknak és intézményeknek az összessége, amelyek a személyek és a javak épségét, a békét és a
biztonságot garantálják, valamint azoknak a szabályoknak az összessége, amelyeket
senki nem ronthat le. Hasonló definícióval operál a The Oxford Dictionary of Eng10

Koen Lenaerts – Piet Van Nuffel – Robert Bray (eds.): Constitutional law of the European
Union. Sweet & Maxwell, London 2005. 549. o.
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Stéphane Leclerc – Jean-François Akandji-Kombé: La citoyenneté européen. Bruylant,
Bruxelles 2006. 55. o.
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Jogi lexikon. 423. o.
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Kecskés László – Nemessányi Zoltán: Magyar közrend, nemzetközi közrend, közösségi
közrend. Európai Jog 2007. 3. sz. 21-38. o.
14
Jogi lexikon 423. o.: Egyesített ügyek 115 és 116/81 Adoui és Cornuaille v. Belgium
(1982) EBHT 1665, 8. bek.
15
Gál István – Hornyák Szabolcs (szerk.): Tanulmányok dr. Földvári József professzor 80.
születésnapja tiszteletére. PTE ÁJK, Pécs 2006. 132. o.
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lish, valamint a Duden szótár is. A közrend a szabad mozgás vonatkozásában a jog
egyik általános korlátozásaként jelenik meg.16 Konkrét definíciója a közrendnek
nincs, ennek hiányában a fogalom értelmezését és a korlátozás határainak felállítását
az Európai Bíróság (EB) esetjoga töltötte meg tartalommal.
b) A közrendi korlátozást formáló esetjog
A szabad mozgás jogának korlátozásai alapvetően azt a célt szolgálják, hogy a tagállamok megőrizhessék a szuverenitásukat vagy legalábbis annak egy részét annak
tekintetében, hogy mely személyeknek engedik meg az államterületre való belépést
és az államterületén való letelepedést. A tagállamok e szuverenitásának korlátját
lényegében az állandó kontrollal az EB esetjoga jelenti. Az EB jogértelmezése megszorító, amely az arányosság, az emberi jogok és a gazdasági érdekek tiszteletben
tartását állítja a tagállamoknak korlátként. Az EB a Van Duyn esetben kifejtette,
hogy a közrend mást jelent a különböző államokban és mást jelent különböző korszakokban.17 Szintén ebben az ügyben fejtette ki a Bíróság, hogy az illetékes nemzeti hatóságoknak a Szerződés keretein belül a közrend meghatározására megfelelő
mozgásteret kell hagyni.
A korlátozás határainak meghúzásánál az irányelv 27. cikk (2) bekezdésének
megfelelően: „a közrendi vagy közbiztonsági okokból hozott intézkedéseknek meg
kell felelni az arányosság elvének, és kizárólag az érintett egyén személyes magatartásán alapulhatnak”.18 A személyes magatartás szerepét a Bíróság a Bonsignore
ügyben fordítva is meghatározta: kimondva, hogy külső, az érintett személlyel kapcsolatban nem álló körülményt nem lehet az intézkedés alapjául venni.19
Az EB a személyes magatartást több esetben értelmezte és a személyes magatartás hiányát a jogkorlátozás határaként szabta meg. Az 1974-es Van Duyn ügyben,
Van Duyn asszonynak a beutazási kérelmét utasította el az Egyesült Királyság a
közrendi okra hivatkozva. Van Duyn asszony ugyanis a Szcientológia Egyháznál
kívánt titkárnőként dolgozni, azonban ennek az egyháznak a tevékenységeit az
Egyesült Királyságban társadalmilag ártalmasnak minősítették. A Bíróság megállapította, hogy ahhoz, hogy egy tevékenység közrendet sértőnek minősüljön, nem
szükséges a tevékenységnek bűncselekményt megvalósítania, hanem elég, hogy a
tagállam azt a tevékenységet társadalmilag ártalmasnak minősítse. A Bíróság ezen
felül megállapította, hogy személyes magatartásnak minősül egy társadalmi szervezetben való tagság, azzal a megszorítással, hogy ez csak fennálló tagságot jelenthet,
múltbéli tagságot nem lehet személyes magatartásnak tekinteni.
Az Adoui és Cornuaille ügyben 1982-ben, a két francia prostituáltnak nem adta
meg a belga állam közrendi okokra hivatkozva a letelepedési engedélyt.20 Az elutasí16

Catherine Barnard: The substantive law of the EU: The four freedoms. Oxford University
Press, Oxford, 2007. 373. o.
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C-41/74 Van Duyn v. Home office (1974) EBHT 1337, 18. bek.
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2004/38/EK, Jogi lexikon. 27. cikk (2) bek.
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tás alapjául a két francia hölgy mestersége szolgált, amely hivatást azonban a Belga
Királyság területén jogszabály nem tilt. Ebben az ügyben az EB megállapította,
hogy a tagállamok közrendi okként csak olyan személyes magatartást vehetnek figyelembe, amelynek tanúsítása esetén saját állampolgáraikat is hátrányos jogkövetkezmények érhetnék. A 2001-es Jany ügyben pedig az EB tömören úgy fogalmazott,
hogy a tagállam olyan magatartást nem tarthat közrendre veszélyesnek, amelyet a
saját állampolgárainak megenged.21
A Bíróság az 1977-es Bouchereau ügyben mondta ki először azt, hogy a magatartásnak valódi, közvetlen és kellően súlyos veszélyt kell jelentenie a társadalom valamely alapvető érdekére.22 Ez a követelmény tovább szűkítette a korlátozás alkalmazásának a lehetőségét. A fejlődésre jellemző, hogy mint az egyén személyes magatartására vonatkozó követelményt, ezt is lefektették a 2004/38/EK irányelvben,
tehát a Bíróság esetjogát az irányelvbe ültették át.23
Az EB esetjogában tehát megállapította azokat a feltételeket, amelyek alapján a
korlátozás alkalmazható (személyes magatartás, amely valódi, közvetlen és súlyos
veszélyt jelent a társadalom egyik alapvető érdekére). Nyitott kérdés maradt azonban, hogy milyen jogkövetkezményeket vonhat maga után az egyén közrendet sértő
magatartása. A tagállamok hagyományos megoldásának a beutazás elutasítása, a
területükön tartózkodókkal szemben pedig azok kiutasítása bizonyult. A Bíróság
több határozatában kifejezte, hogy ezek a jogkövetkezmények nagyon drasztikusak
és rendkívül negatív hatással lehetnek az egyénekre. A 2004/38/EK irányelv éppen
ezért már egy komoly feltételrendszert foglal magában, amely az uniós polgárok
érdekeinek védelmét célozza. Ezek a feltételek a következőek: a fogadó tagállamnak
kötelessége figyelembe venni, hogy az érintett személy mennyi ideje tartózkodott a
területén, az érintett személy életkorát, egészségi állapotát, családi és gazdasági
helyzetét, társadalmi és kulturális integrációját a fogadó tagállamban, valamint a
származási országgal fennálló kapcsolatainak mértékét. A kiutasítás továbbá nem
lehetséges, ha az uniós polgár az elmúlt tíz évben a fogadó tagállamban tartózkodott.24 Az irányelv ezen kívül egy rendelkezést tartalmaz erre vonatkozóan, amely a
kiskorúak jogait védi és az 1989-es gyermekek jogairól szóló Egyesült Nemzetek
Szervezetének egyezményére hivatkozik.25 A kiutasítást azonban végső soron nem
tiltja a jogszabály, mindössze mint végső jogeszköz, ultima ratio teszi lehetővé a
használatát, szem előtt tartva az arányosság elvét. Ahhoz, hogy valakit ki lehessen
utasítani, a közrend kiemelkedően súlyos megsértésének kell bekövetkeznie.
A tagállamok a közrendet sértő magatartást tanúsító uniós polgárok ellen tehát
más jogeszközökkel léphetnek fel, leginkább jogrendszereikben megtalálható büntetőjogi és közigazgatási jogi eszközökkel. A Bíróság a Pieck ügyben kifejtette, hogy
a kiutasítás helyett a tagállamoknak más egyéb saját állampolgáraik ellen is alkal-

21

C-286/99 Jany v. Staatssecretaris van Justitie (2001) EBHT I-8615, 61. bek.
C-30/77 Régina v. Boucheraeu (1977) EBHT 1999, 28-29. bek.
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2004/38/EK, Jogi lexikon. 27. cikk (2) bek.
24
2004/38/EK, Jogi lexikon. 28. cikk
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1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án
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mazott jogkövetkezményeket kellene használniuk.26 Ilyen eszközök a bírságok vagy
akár a szabadságvesztés büntetése, természetesen figyelemmel az elkövetett cselekmény súlyára, tehát az arányosság tiszteletben tartására. Hiszen egy aránytalanul
súlyos jogkövetkezmény, mint a szabadságvesztés büntetése, ismét a szabad mozgás
jogának korlátozására vezethet. A megfelelő jogkövetkezmény megválasztása két
Franciaországot érintő ügyben is felmerült. Az egyik a Rutili ügy, amelyben Roland
Rutili olasz állampolgárt, aki egész életét Franciaországban töltötte, a francia hatóságok kitiltották Franciaország bizonyos régióiból, ezáltal korlátozva a szabad mozgását.27 A Bíróság ez ügyben hozott határozatában kifejtette, hogy ez a korlátozás
nem megfelelő, mivel a tagállam csak olyan korlátozást hozhat, amelyet saját állampolgáraival szemben is tud alkalmazni. Ezzel szemben 2002-ben a Bíróság az
Olazabal ügyben a francia belügyminisztériumnak adott igazat, amikor Aitor Oteiza
Olazabal baszk terroristát a francia-spanyol határvidékről kitiltották.28 A Bíróság azt
állapította meg, hogy ebben az ügyben az intézkedés arányos volt. Az EB kifejtette
határozatában, hogy a kiutasítás, mint ultima ratio helyett lehetséges kevésbé súlyos
jogkövetkezmények alkalmazása: ilyen, ha egy tagállamnak csak bizonyos területéről tiltják ki a közrendet sértő uniós polgárt. Szintén e határozatában fektette le az
EB az ilyen jellegű jogkövetkezmény feltételrendszerét, amely lényegében az arányosság elvén alapul.
Az EB esetjoga a közrendi korlátozást illetően a fent említett fontosabb eseteken
keresztül az irányelvek általános fogalmainak a konkretizálásával járult hozzá a
fejlődéshez. Az EB esetjogi jogfejlesztő tevékenysége a tagállamok szuverenitásának szabad mozgáshoz kötődő szuverén jogainak szűküléséhez vezetett és ezek az
esetjogban megfogalmazott megszorító feltételek később beépültek a 2004/38/EK
irányelvbe. Mára ennek köszönhetően az uniós polgárok szabad mozgásának közrendi okból való korlátozása egy jól körülhatárolható, a polgárok érdekeit védő feltételrendszer alapján valósulhat csak meg.

2. Korlátozások egyéb okokból
A szabad mozgás jogának egyéb, az irányelvben nem kifejezetten lefektetett korlátozásai is vannak. A közelmúlt franciaországi eseményeinek kapcsán fontos az
irányelvben konkrétan meg nem nevezett korlátozás, ha egy tagállam az alapján
korlátozza a szabad mozgás jogát, hogy egy gazdaságilag passzív személy esetében
nem teljesül a kettős feltételrendszer. Ez a kettős feltételrendszer a megfelelő egészségügyi biztosítás megléte, valamint az elegendő anyagi forrás követelménye.
Az elegendő anyagi forrást korábban a tagállamok egy minimális összegben határozták meg, ennek a minimális összegnek a meglétéről kellett nyilatkoznia az érintett egyénnek. Ezt a szabályozást a 2004/38/EK irányelv változtatta meg, amely nem
minimum, hanem maximum összeg számonkérését teszi lehetővé.29 Ez azt jelenti,
hogy a tagállamok azt a maximális összeget határozhatják meg, amelynek meglétét
26

C-157/79 R v. Pieck (1980) EBHT 2171, 18-19. bek.
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számon kérhetik az egyéneken. A tagállamoknak továbbá figyelembe kell vennie a
személyes körülményeket. Az elegendő forrásnak tekintett számon kérhető maximum pedig nem haladhatja meg a társadalombiztosítási nyugdíj minimumot.
Az elegendő anyagi forrás és egészségbiztosítás meglétének bizonyítása is problémát jelentett. Olaszország megsértette a jogot azzal, hogy a feltételek teljesülését
előírt okiratokkal kellett az egyéneknek bizonyítaniuk.30 A diákok, mint szabad
mozgásra jogosult csoport esetén eredendően elég egy nyilatkozat arról, hogy a diák
rendelkezik a megfelelő anyagi forrásokkal, azonban Franciaország és Hollandia
bankszámlakivonatot kért bizonyítékként. A két tagállam a Bizottság jelentésének
hatására megváltoztatta a szabályozását, így ezek az ügyek nem kerültek az EB elé.
Az említett olaszországi szabályozásnak azonban voltak diákokra irányuló hatásai is,
a diákok hozzátartozóitól is okiratok útján kívánták meg az elegendő források bizonyítását.31 Az EB ebben az esetben is kimondta, hogy a nyilatkozat elégséges a
szükséges források bizonyítására.

IV. A franciaországi romák helyzete
1. A kiutasítási cselekmények kialakulása és körülményei
A franciaországi romák kitelepítésének története a közelmúlt történéseinél jóval
mélyebb gyökerekre vezethető vissza. Rendkívül fontos ugyanis említést tenni arról,
hogy Románia (ahonnan a romák többsége származott) és Franciaország között mély
kulturális kapcsolat áll fenn, amely a két ország nyelvi rokonságában teljesedik ki.
Mint ahogyan azt korábban is tapasztalni lehetett, a romániai polgárok szívesen
migrálnak olyan országokba, ahol a nyelvi nehézségek leküzdése viszonylag könnyű
számukra. Korábban jellemző volt, hogy romániai állampolgárok tömegesen vándoroltak ki Milánó környékére,32 valamint napjainkban is létező migrációs háló segíti a
román állampolgárságú vendégmunkások letelepedését Spanyolországban. Ezeket a
migrációs folyamatokat felerősítette Románia és Bulgária 2007-es uniós csatlakozása is. Míg Spanyolország többek között azért is vált kedvelt célpontjává a román
migránsoknak, mert a spanyol állam nem korlátozta a munkavállalást, addig Franciaország élt ezekkel az átmeneti korlátozási lehetőségekkel. A munkavállalás korlátozása alól azonban felmentést kapott 149 szakma a francia államban, amelyeknek
műveléséhez nem volt külön állami engedélyre szükség.33
Franciaország 2010 nyarán több ezer, főként romániai és kisebb számban bulgáriai állampolgárt, tehát uniós polgárt telepített ki, a pontos számot nem lehet tudni,
30
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Studies Vol. 34. No. 5. July 2008. pp. 787-802
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mivel a francia hatóságok csak azt közölték, hogy 2010. január 1. óta mintegy 8601
román állampolgár lett kiutasítva, vagy hagyta el önkéntesen az országot.34 Az önkéntesnek nevezett hazautazásokat is sok kritika érte, miután a francia állam azokat
a hazautazókat tekinti önkéntesnek, akiknek felnőttenként 300, a gyermekek után
pedig 100 eurós segélyt adtak. Fontos leszögezni, mivel már az események kezdeti
stádiumában kiemelkedő szerepet kapott, hogy a kitelepített polgárok mindegyike
roma származású volt. Ennek a ténynek nem csak a diszkriminációval kapcsolatos
későbbi vádak szempontjából van jelentősége. Ez a tény azért is különleges jelentőségű, mert a romák az EU legnagyobb kisebbsége, mintegy 10-12 millióan vannak.35
Nagy számuk mellett különlegesek több szociológiai szempontból is, hiszen a romák
az EU tagállamok társadalmaiban kevéssé integrálódtak be és az etnikai csoport
nagy része szegénységben él. Az EU az integráció elősegítése és a mélynyomor
felszámolása érdekében évek óta finanszíroz felzárkóztató, beilleszkedést segítő
programokat tagállamaiban. Ilyen jellegű programokat a tagállamok eltérő mértékben indítottak.
A 2010. június 24-én kiadott miniszteri körlevélben Eric Besson bevándorlásügyi
miniszter és Brice Hortefeux belügyminiszter által elrendelt illegális táborok felszámolása fordulópontnak számít.36 A körlevél kizárólag az illegális táborok felszámolását említi a romák és a nomád életmódot folytató emberek nincsenek külön
megnevezve. A helyzet július közepén teljesedett ki, amikor Grenoble-ban és egy
kis Loire-völgyi városban Saint Aignan-ban is összetűzésbe került a rendőrség romák csoportjával. Mindkét szituáció hasonló: Grenoble-ban egy rablás során elkapott fiatal romával alakul ki tűzharc és a fiatal életét vesztette, míg Saint Aignan-ban
július 17-én egy 22 éves roma fiatal a rendőrségi ellenőrzésnél nem állt meg járművével, sőt egy rendőrt fellökve továbbhajtott, ezt követően a rendőrök rá is tüzet
nyitottak, majd a fiatalember életét vesztette. Saint Aignan-ban a roma családok
hozzátartozójuk elvesztésén felbőszülve a rendőrség épületére támadtak. Ezt követően július 28-án miniszteri tanácskozást hívtak össze a franciaországi romák helyzetének megvitatására.
A miniszteri tanácskozás eredményét az Francia Köztársaság Elnökének Hivatala
tudatta egy sajtóközleményben.37 A sajtóközleményben megnevezték, hogy a problémák a romákkal és az „utazó emberekkel” (nomád életmódot folytató személyekkel) kapcsolatban léptek fel. A sajtóközleményből kiderül, hogy augusztus elsejei
kezdettel az elkövetkező három hónapban szisztematikusan 200 illegális tábort kí34

8.601 Roumains renvoyés de France 2010. október 25. http://www.lefigaro.fr/flashactu/2010/10/25/97001-20101025FILWWW00558-8601-roumains-renvoyes-de-france.php
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vánnak megszűntetni és lakóikat kitelepíteni. Az államfő a kiutasításokat a közrend
megsértésével indokolta. A közlemény további részében kifejtették, hogy a romák
helyzetének rendezése érdekében szorosabb együttműködést terveznek a román
állammal, többek között a romániai integrációt elősegítő pénzügyi támogatás formájában is. Ezen kívül román és bolgár rendőröket fogadnak majd a párizsi régióban,
ezzel is elősegítve a francia hatóságok munkáját.
A francia hatóságokat július végén és augusztus elején a nemzetközi közösség
hevesen bírálta a kitelepítések és kiutasítások ügyében, amely bírálatok leginkább
azzal voltak összefüggésben, hogy a francia államot diszkriminációval és rasszizmussal vádolták. A helyzet összetettségét jól jellemzi a svéd külügyminiszter reakciója, amely szerint az Uniónak több támogatást kellene nyújtania a romák megfelelő szociális ellátására, beleértve a lakhatási és foglalkoztatási támogatásokat is.
Ugyanakkor az olasz belügyminiszter, Roberto Maroni, támogatását fejezte ki a
franciák felé és ismét az automatikus kiutasítás lehetőségét hozta fel.38 Augusztus
25-én kiadott sajtóközleményében Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke és
igazságügyi, alapjogi és állampolgársági biztosa kifejtette, hogy a tagállamoknak
joga van területükön a közrend védelméhez, azonban a tagállamok nem utasíthatnak
ki senkit a területükről pusztán a származásuk miatt.39
A franciaországi eseményekről, a táborok felszámolásáról és a kiutasításokról
először 2010. augusztus 30-án tartott sajtótájékoztatót Brice Hortefeux.40 A sajtótájékoztató nyújtotta a legpontosabb képet a július végén elindított folyamatokról. A
miniszter kifejtette, hogy az illegális táborokban élők bűncselekményt követnek el,
mivel a Francia Köztársaság 2003. évi 239. törvénye41 alapján módosult a Code
Pénal, amelyben a más tulajdonában lévő területen engedély nélkül „megtelepedni’
bűncselekmény. Továbbá kiemelte a miniszter, hogy az illegális táborok felállításával a tulajdonhoz való alkotmányos jog is sérül. A miniszter további érvekkel támasztotta alá a közbiztonságra és a közrendre irányuló veszélyt, többek között azzal,
hogy a román állampolgárok által elkövetett bűncselekmények száma 2008 óta
239%-kal növekedett, továbbá kiemelte, hogy Párizs környékén minden ötödik rablást román állampolgárságú személy követi el és hogy a kiskorú bűnelkövetőknek
mintegy egynegyede román állampolgárságú. Pontos adatokat is megtudunk a sajtóközleményből, méghozzá azt, hogy 128 illegális tábort számoltak fel és 977 roma
tért vissza Romániába, akik közül a már említett több száz eurós segéllyel önkéntesen 826 személy, míg 151 személyt bíró által felügyelt idegenrendészeti eljárás keretében utasítottak ki. A miniszter úr azt nyilatkozta a sajtótájékoztatón, hogy minden
egyes esettel külön foglalkoztak, minden esetben külön mérlegeltek. Meglehetősen
aggályos ugyanis az önkéntes hazautazás kérdése egy olyan szituációban, amikor a
38
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személyek lakóhelyét felszámolták és cserébe, ha a származási országukba térnek
vissza, fejenként meghatározott hazatérési segélyt kapnak, tehát kijelenthetjük, hogy
itt bár jogilag nem történt kiutasítás, gyakorlatilag azonban olyan helyzetbe hozták
ezeket az egyéneket, hogy a hazatérésen kívül más lehetőségük nem volt. Ennek
ellenére a 151 idegenrendészeti eljárásban kiutasított személy esetében valószínűleg
igaz, hogy ügyüket külön-külön az eljárásjog követelményeinek megfelelve mérlegelték.
Az Európai Parlament (EP) 2010. szeptember 9-én hozott állásfoglalást az ügyben.42 Az EP felszólította Franciaországot a romák kiutasításának felfüggesztésére.
Az EP faji diszkriminációnak tartja a franciaországi eseményeket, kiemeli továbbá,
hogy a tömeges kitoloncolást az Európai Unió Alapjogi Chartája is tiltja több nemzetközi egyezménnyel egyetemben. Felhívja az EP a figyelmet arra, hogy kiutasításoknak a szabad mozgás korlátozásaként helye van, azonban hogy ennek mindig
egyéni mérlegelésen kell alapulnia. Az EP elmarasztalta állásfoglalásában a Bizottságot is, mivel álláspontjuk szerint a Bizottság késve reagált a franciaországi eseményekre.
A feszültséget 2010. szeptember elején tovább fokozta, hogy a Bizottság a francia bevándorlásügyi miniszterrel, Eric Bessonnal és a francia európai ügyekért felelős miniszterrel, Pierre Lellouche-al folytatott tárgyalásokon biztosította Viviane
Reding-et, a Bizottság alelnökét és az állampolgársági ügyekért felelős biztost, hogy
a kiutasítások nem specifikusan egy etnikai csoport ellen irányulnak. A tárgyalásokat követően azonban napvilágot látott egy 2010. augusztus 5-i francia hatósági
belső körlevél, amely ismét a roma telepek felszámolására szólított fel, annak ellenére, hogy más szóhasználat nyilvánvalóan megfelelőbb lett volna az adott szituációban. 2010. szeptember 15-én a francia belső körlevélre reagálva Viviane Reding
alelnök asszony sajtóközleményben bírálta a francia államot.43 Közleményében kifejtette a francia miniszterekkel tartott tárgyalások eredményét és azt, hogy a részletek tisztázása végett levélben kérte Eric Besson miniszter urat további információk
átadására. A közlemény kiemeli, hogy bár a francia belügyminiszter a körlevelet
visszavonta és szeptember 13-án új körlevelet tett közzé, amelyben romákra való
utalás nincs, remélhető, hogy nem csak a szavak változnak meg, hanem a hatóságok
magatartása is. A Bizottság álláspontja, tehát a Francia Köztársaság ellen két kötelezettségszegési eljárás megindításának kilátásba helyezése: egy a szabad mozgásról
szóló irányelv diszkriminatív módon való alkalmazásáért, a másik pedig annak okán,
hogy a francia állam nem megfelelően ültette át saját jogrendszerébe a szabad mozgásról szóló irányelvben megfogalmazott anyagi- és eljárásjogi garanciákat. A közleményből kiderült, hogy a Bizottság az ilyenkor szokásos eljárásnak megfelelően
lehetőséget biztosít a francia állam számára saját álláspontjának ismertetésére.
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A Bizottság 2010. szeptember 29-i ülésén részletesen foglalkozott az Unió területén élő romák helyzetével, különös hangsúlyt fektetve a franciaországi helyzetre. A
Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvből kiderül, hogy a Bizottság két jogi témában folytatott vizsgálatot Franciaországgal szemben. Az egyik vizsgálat a
2004/38/EK az unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló irányelv megfelelő átültetésével kapcsolatban zajlott. Ez a vizsgálat megállapította, hogy Franciaország nem
ültette át megfelelően a kiutasításra vonatkozó eljárásjogi garanciákat, a Bizottság
ezért úgy döntött, hogy felkéri arra, hogy nyújtsa be a megfelelő átültetés terveit és
annak pontos menetrendjét október 15-ig. A Bizottság azt is nyilvánvalóvá tette
azonban, hogy ha október 15-ig nem teszi ezt meg a francia állam, akkor kötelezettségszegési eljárást indítanak ellene.
A másik jogi vizsgálat az irányelv diszkriminatív módon való alkalmazására
vonatkozott. E tekintetben azonban pontos megállapításokra nem jutottak, mivel a
francia hatóságok az augusztus 5-i diszkriminatív körlevelet visszavonták és a szeptember 13-án kiadott körlevél már nem minősül diszkriminatívnak. Továbbá a francia hatóságok is tagadták a diszkriminatív alkalmazást. A Bizottság ezért ez ügyben
kötelezettségszegési eljárást nem indít, azonban további információk szolgáltatására
szólították fel a Francia Köztársaságot. A Bizottság az ülésén további, a romák
integrációját segítő szociális intézkedés meghozataláról is döntött.
Franciaország – a 2010. október 15-i határidőt betartva – a Bizottság kéréseinek
eleget téve részletes dokumentációt nyújtott be a Bizottságnak arról, hogy milyen
módon és mikor kívánják az uniós polgárok szabad mozgásáról szóló irányelvet
átültetni a nemzeti jogrendszerébe. Erről Viviane Reding a Bizottság alelnöke tájékoztatta a nyilvánosságot október 19-én egy sajtóközleményben, amelyben azt is
kifejtette, hogy a Bizottság a megfelelő francia válasz miatt jelenleg eltekint a kötelezettségszegési eljárás megindításától.44

2. Jogi analízis
A 2010-es franciaországi kiutasításokat, az ún. „roma affért” két szempontból vizsgálom a Bizottság gondolatmenetét követve. Az első szempont az unió polgárainak
és családtagjaiknak szabad mozgásáról és letelepedési jogáról szóló irányelv átültetése a francia jogrendbe. A másik vizsgálati szempont, hogy a francia állam az átültetett irányelvet a nyári kiutasítások során megfelelően alkalmazta-e. Mint fentebb
már leírtam, a Bizottság jelenleg egyik szempontból sem indít kötelezettségszegési
eljárást. Az átültetéssel kapcsolatban arra vár, hogy az az október 15-ig benyújtott
részletes terv szerint megvalósuljon. Amennyiben ezt a Francia Köztársaság maradéktalanul végrehajtja, a Bizottság eltekint a kötelezettségszegési eljárástól, csak
úgy, mint az irányelv diszkriminatív módon való alkalmazásának esetében. A követ-
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2010. október 19. sajtóközlemény: Viviane Reding, Vice-President of the European Commission, EU Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship, on the recent
developments concerning the respect for EU law as regards the situation of Roma in France,
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kezőkben e két szempontnak megfelelően írom le a szabályozást és a francia állam
magatartásának értékelését.
a) Kötelezettségszegés az irányelv átültetésével kapcsolatosan
A francia hatóságok saját jogrendszerüknek megfelelően jártak el, amikor közrendi
okokra hivatkozva idegenrendészeti eljárást indítottak a szabad mozgás jogával viszszaélők ellen, akik a Francia Köztársaság területén bűncselekményt követtek el. A
franciaországi büntető törvénykönyv a Code Pénal 313-6-145 szakasza alapján vétséget követ el az, aki más tulajdonában álló ingatlant a dolog tulajdonosától vagy a
dolog használatára jogosult személytől származó bármilyen engedély nélkül harmadik fél számára elérhetővé tesz fizetségért vagy egyéb természetbeni juttatásért cserébe annak tudatában, hogy a harmadik fél azt lakhatásra fogja hasznosítani. Ezt a
vétséget a 2003. évi 239. törvény 57. szakasza iktatta be a Code Pénal-ba. A vétség
elkövetését a törvény egy év szabadságvesztéssel vagy 15 000 eurós pénzbírsággal
bünteti.
Mint dolgozatomnak a közrendi korlátozásról szóló részében kifejtettem, az Európai Bíróság esetjoga a közrendi korlátozás tekintetében csak az olyan korlátozási
okokat fogadja el, amelyek akkor is hátrányos jogkövetkezményekkel járnak, ha azt
a tagállam saját állampolgára követi el. Ilyen tekintetben, tehát a francia állam cselekedeteit a francia büntetőtörvénykönyv alátámasztja, hiszen azok az uniós polgárok, akiket a francia állam kiutasított a területéről, elkövették a Code Pénal 313-6-1
szakaszban leírt vétséget. A francia államnak volt tehát jogalapja a kiutasításokra,
azonban a kiutasításokat nem a 2004/38/EK irányelvben meghatározott garanciális
feltételek mellett hajtotta végre, mivel ezeket a garanciális feltételeket a jogrendszerébe nem ültette át.
Az átültetés hiányosságait a Bizottság már az átültetésről szóló 2008-as jelentésében is kiemelte.46 A Bizottság jelentése az irányelv 30. és 31. cikkével az eljárási
biztosítékokkal kapcsolatosan emeli ki Franciaországot, mint az irányelvet hiányosan átültető tagállamot. Franciaország az irányelvet elsősorban a külföldiek beutazásáról, tartózkodásáról és a menekültek jogairól szóló törvénykönyvben47 ültette át.
Az átültetés azonban nem volt teljes körű, mivel Franciaország a kiutasításra vonatkozó eljárási garanciákat úgy ültette át a jogrendjébe, hogy azok a rendkívüli sürgősség esetére nem vonatkoznak. A rendkívüli sürgősség esetét maga a jogszabály
nem definiálja ezért a francia bíróságok joggyakorlata az irányadó. A kiutasítási
45

Code Pénal ARTICLE 313-6-1 (inserted by Act no. 2003-239 of 18 March 2003 Art. 57 1°
Official Journal of 19 March 2003). A person who makes land belonging to someone else
available to a third party, with a view to his taking up residence there in return for payment
or any benefit in kind, without being able to prove the permission of the owner or the person
with the right to use it is punished by a year's imprisonment and by a fine of €15,000.
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COM(2008) 840 végleges. A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak:
Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv alkalmazásáról 10. old. Brüsszel,
2008. december 10.
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Code de l’entrée et du séjours des étrangers et du droit d’asile.
http://www.legifrance.gouv.fr (2011.12.01.)
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eljárás Franciaországban egy idegenrendészeti közigazgatási eljárás keretében történhet, a rendkívüli sürgősség esetének definiálása ebből következően a közigazgatási bíróságok döntéseiből rajzolódik ki, természetesen ezek közül is kiemelkedik az
Állam Tanács (Conseil d’État) mint legfelsőbb közigazgatási bíróság. Az Állam
Tanács a rendkívüli sürgősséghez nem csak a közbiztonsági és közrendvédelmi
okokra hivatkozik. A Bizottság számára az átültetéssel kapcsolatban készült jelentésből48 kiderül, hogy a rendkívüli sürgősség esetének a fennállását állapították meg
akkor is, amikor egy külföldi elkövető kellően súlyos bűncselekményt követ el és az
ezért kiszabott szabadságvesztés letöltését követően szabadul49, ha a külföldi személy a rá kiszabott szabadságvesztésből még a szabadságvesztés eredeti időtartamának letöltése előtt szabadul50 vagy ha a külföldi személy nem régen szabadult a börtönből.51 Az Állam Tanács abban az esetben is a rendkívüli sürgősség esetét állapította meg, amikor a személy egy terrorista mozgalom tagja volt.52 A francia közigazgatási bíróságok joggyakorlata alapján elmondható, hogy nagyon széleskörűen
értelmezték a rendkívüli sürgősség esetét.
A francia törvénykönyv kiutasításra vonatkozó L 522-1 szakasza három ponton
sérti az irányelvet. Az első, hogy ilyen rendkívüli sürgősségi esetekben az uniós
polgár nem kap értesítést a kiutasító határozatról. A második, hogy nem kap tájékoztatást a határozat alapjául szolgáló okokról. A harmadik pedig a jogorvoslati rendszer hiányossága, mégpedig az, hogy az uniós polgárnak nincsen jogorvoslati lehetősége a kiutasító határozat végrehajtását megelőzően. A francia állam 2010. október
15-i határidővel benyújtotta a Bizottságnak azt a jogalkotási tervet, amelynek megfelelően ezeket az eljárásjogi hiányosságokat orvosolni fogja. A Bizottság felajánlotta a francia államnak, hogy segítséget nyújt az implementálás megfelelő végrehajtásához, valamint azt is nyilvánvalóvá tette, hogy az átültetést szorosan figyelemmel
fogja kísérni.
Úgy vélem azonban, hogy a francia állam jelenlegi szabályozása további kérdéseket vet fel a 2010 nyarán történt kiutasításokkal kapcsolatban. Az uniós polgárokat
egy tagállam területéről csak úgy lehet kiutasítani, ha individuálisan megvizsgálták
az ügyét és az ő személyes magatartása az, amely veszélyeztette a közrendet, a közbiztonságot vagy a közegészségügyet. A francia implementálási hiányosságok okot
adhatnak arra, hogy kételkedjünk abban, hogy minden egyes esetben fennálltak-e az
uniós jognak további követelményei.
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Milieu Ltd and Europa Institute: Conformity Study for France Directive 2004/38/EC on
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b) Kötelezettségszegés az irányelv diszkriminatív alkalmazásával kapcsolatban
A franciaországi eseményekkel kapcsolatosan elmondható, hogy jelentős nemzetközi figyelemre az eset a felmerülő diszkriminatív eljárások miatt tett szert. Az uniós
polgárok és családtagjaik szabad mozgásáról és letelepedéséről szóló irányelv kifejezetten tiltja etnikai csoportok megkülönböztetését és a szabad mozgás jogának
etnikai vagy faji alapon történő korlátozását. Hasonló módon tiltja az ebből az okból
bekövetkező korlátozásokat az Európai Unió Alapjogi Chartája is.53 Az Alapjogi
Chartát a tagállamoknak akkor kell alkalmazniuk, ha uniós jogot alkalmaznak, mivel
itt az uniós polgárok szabad mozgásáról, mint uniós jogról van szó és uniós polgárok
kiutasításáról, jelen esetben tehát az Alapjogi Charta alkalmazandó. Az Alapjogi
Charta a megkülönböztetés tilalmáról szóló 21. cikke megtiltja, hogy nem, faj, szín,
etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni
helyzet, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján bárkit megkülönböztessenek. A francia hatóságokkal szemben a diszkriminatív eljárás gyanúja
akkor merült fel, amikor a francia hatóságok nevesítették, hogy a romák illegálisan
létrehozott táborait kell felszámolni az állam területén és az ezekben élőket ki kell
utasítani a francia államból. Mint ismeretes, a francia hatóságok a diszkriminációt
következetesen tagadták, sőt a szituációval kapcsolatos tárgyalásokon a Bizottságot
is arról biztosították, hogy a kiutasítások nem faji, etnikai alapon történtek, hanem
mindössze az irányelvben megengedett közrendi korlátozás keretein belül.
Ennek ellentmondott a kiszivárgott augusztus 5-i belső adminisztratív körlevél,
amely ismételten az illegális roma telepek felszámolását rendelte el. A körlevelet
egy új körlevéllel Brice Hortefeux belügyminiszter váltotta fel, amely már nem említi a romákat. A francia hatóságok többször kifejezetten felszólítottak a roma telepek felszámolására. Úgy vélem, hogy ez elég egyértelmű bizonyíték lehetett volna a
Bizottság számára az irányelv diszkriminatív módon való alkalmazásának a megállapítására és arra, hogy ezen az alapon kötelezettségszegési eljárást indítson a Francia Köztársaság ellen. Felmerült ezen kívül szintén az Alapjogi Charta sérelmeként,
hogy a romákat kollektív módon utasították ki Franciaországból.54
A Bizottság későbbi vizsgálata során végül azt állapította meg, hogy Franciaország eljárása aggasztó, azonban a lecserélt körlevél hatására a Bizottság eltekintett a
kötelezettségszegési eljárás megindításától. A Bizottság azonban a francia államot
további információk és részletek szolgáltatására kötelezte és a szeptember 29-i ülését követően egy hivatalos levélben kérte további körülmények tisztázását. Az ügy
mintegy záróakkordjaként 2011. április 7-én az Állam Tanács az S.O.S. Rascisme
szervezet kérelmére megállapította, hogy a 2010. augusztus 5-én kiadott körlevél
diszkriminatív volt így azt az Állam Tanács megszüntette.55
A franciaországi „roma afférnak” azonban indirekt következménye, hogy szinte
az Állam Tanács döntésével egy időben 2011. április 5-én az Európai Unió elfogadta
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a nemzeti roma integrálási stratégiák Európai Uniós keretét,56 és ennek az implementálásaként minden uniós tagállamnak ki kell dolgoznia nemzeti roma stratégiáját.

V. Következtetések és javaslatok
Bár már többször fennállt hasonló helyzet, ilyen mértékű konfliktusra és nemzetközi
érdeklődésre még soha nem volt példa. Ez részben azért is van, mivel amikor néhány évvel ezelőtt Olaszországban fordultak elő hasonló kitelepítések, akkor az
olasz hatóságok a helyi törvényeknek megfelelően jártak el és az Olaszországban
legális automatikus kiutasítást követték. Olaszországban korábban erre azért is volt
lehetőség, mivel a szabad mozgással kapcsolatos 2004/38/EK57 irányelvet két éven
át volt lehetősége a tagállamoknak implementálni és e határidőn belül természetesen
még nem lehetett volna a tagállammal szemben jogsértési eljárást indítani. A másik
oka annak, hogy az olaszországi események nem mentek homlokegyenest neki az
uniós szabályozásnak, az egyszerűen az, hogy az irregulárisan érkező migránsok
származási országai akkor még nem voltak tagállamok, tehát az uniós polgárokat
megillető széleskörű védelem nem vonatkozott rájuk. A 2010 nyarán bekövetkezett
franciaországi kiutasításoknak az egyik következménye azonban az lett, hogy a Bizottság az unió polgárainak és családtagjaiknak a szabad mozgásáról szóló irányelv
átültetését nem csak a Francia Köztársaságban, hanem az összes tagállamban átvizsgálja.58
Hasonló helyzetek kezelése azonban a jelen szabályok mellett a tagállamok számára csak úgy képzelhető el, hogy tömegével indítanak idegenrendészeti eljárásokat
az ilyen nagyszámú csoportok ellen, a csoportok minden tagját különálló eljárásban
bírálva el, természetesen az irányelv szigorú feltételeinek megfelelve. Mint a franciaországi esetnél is láthattuk, a kiutasítás - amely ultima ratio a szabad mozgás joga
megsértésének a szankcionálásánál – jogos eszköz lehet, hiszen a jogsértő uniós
polgárok közösen bűncselekményt követtek el és veszélyeztették tetteikkel a közrendet. Azok az uniós polgárok, akik pedig három hónapnál tovább tartózkodtak a
fogadó tagállam területén, nem feleltek meg az uniós irányelvben előírt feltételeknek, nevezetesen az általános tartózkodási jog feltételének számító elegendő anyagi
forrás meglétének, valamint az egészségbiztosítás meglétének.
A legtöbb problémát jelenleg az Unió szintjén a fogalmi zavarok jelentik. Napjainkban egy közös európai fogalomrendszer hiányában nehéz megállapítani, hogy
meddig tart a tagállamok szuverenitása a közrend, a közbiztonság vagy éppen a közegészségügy fogalmainak meghatározásánál.
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1. Javaslat egységes fogalomrendszer kidolgozására
Az Európai Unió tagállamai valamilyen módon mind értelmezik a közrend, a közbiztonság és a közegészségügy fogalmát. Mint ahogy tanulmányom elején már említettem, ezeknél a rendkívül általános megnevezéseknél hiányoznak a pontos fogalmi
meghatározások. A tanulmány alapjául szolgáló dolgozatomban a közrend fogalmával foglalkoztam bővebben, mivel a francia hatóságok elsősorban ennek veszélyeztetésével indokolták a román és bolgár uniós polgárok kiutasítását. Mint láthattuk,
tagállami szinten a közrendnek léteznek fogalmai és bár ezek a fogalmak hasonlítanak egymásra, mégsem tekinthetők azonosak. Úgy vélem, hogy a szabad mozgás
jogával való visszaélések miatt szükséges lenne egy uniós fogalomrendszer megalkotása. A fogalmaknak természetesen nem a pontos és tökéletes részletességre kellene törekedniük, hanem egy minimum szint megalkotására. A szabad mozgás jogával visszaélők száma jelentős mértékűvé vált az elmúlt években, mi sem támasztja
ezt jobban alá, mint a tény, hogy Franciaországból 2009-ben közel 10.000, 2010-ben
pedig közel 9.000 román állampolgárt utasítottak ki, ez pedig indokolhatja egy uniós
szintű szabályozás létrehozását, amely a fogalmak egységesítésére irányul. A fogalmakat már részben definiálta az Európai Bíróság a gyakorlata során, azonban a jog
gyakorlásának és korlátozásának az elválasztása könnyebb, ha a definíciók az uniós
jogban kodifikálva vannak.
A szabad mozgás joga eredendően a második világháborút követő munkaerő piaci egyenlőtlenségek orvoslására jött létre, mint az alapító tagállamok gazdasági céljait szolgáló és az egyéneket megillető gazdasági jog. A szabad mozgás joga csak
néhány éve mozdult el a gazdasági jogok kategóriájától és vált az uniós polgárok
alanyi jogává. Mint a 2010-es franciaországi példán is láthatjuk az elmúlt években a
szabad mozgás jogával visszaélve migráltak egyének és csoportok más tagállamokba. Szükségesnek tartom tehát uniós szinten általános értelemben definiálni a joggal
való visszaélést. A fogalmat általános értelemben kellene létrehozni, nem szűkítve le
tehát a szabad mozgás jogával való visszaélésre. Egy ilyen fogalom véleményem
szerint az Unió tagállamai számára biztos hivatkozási pont lehetne, amely a tagállamoknak az uniós szinten definiált közrend, közbiztonság és közegészségügy fogalmával együttesen értelmezve megfelelő és szilárd alapot adhatna a szabad mozgás jogának megfelelő, jogszerű korlátozására.
A joggal való visszaélés fogalmát a magánjog már régóta használja. Magyarországon a Ptk. 5. §-a tiltja a joggal való visszaélést, a szakasz második bekezdésében
adja meg a joggal való visszaélés definícióját, amely a következő: joggal való viszszaélésnek minősül a jog gyakorlása, ha az a jog társadalmi rendeltetésével össze
nem férő célra irányul, különösen, ha a nemzetgazdaság megkárosítására, a személyek zaklatására, jogaik és törvényes érdekeik csorbítására vagy illetéktelen előnyök
szerzésére vezetne.59 Mint láthatjuk ez a definíció is rendkívül tág, esetek széles
körére alkalmazható. A francia Code Civil, valamint a német BGB is használja a
joggal való visszaélés fogalmát, annak ellenére, hogy pontos definícióját nem határozza meg. Az Európai Unió is használja a fogalmat magánjogi keretek között, a
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bennfentes kereskedés és a piaci manipulációról szóló irányelvben.60 Az irányelvben
a joggal való visszaélésnek pontos definíciója nincs meghatározva, az irányelv a
visszaélést olyan értelemben használja, hogy illetéktelen előnyök szerzéséhez vezetne. Továbbá a joggal való visszaélés enciklopédikus fogalmait is vizsgáltam, ilyen
például a német Duden egynyelvű kéziszótár definíciója, amely a joggal való visszaélést (Missbrauch) nem az eredeti rendeltetésének, avagy felhasználási céljának
megfelelő alkalmazásként határozza meg. A francia Larousse enciklopédia meghatározása is hasonló a némethez: valaminek a rossz célra használása, a túlzott vagy
törvényellenes használata. A joggal való visszaélésnek az uniós szinten történő
meghatározása, tehát a kifejezés köznapi, valamint magánjogi definiálásából is meríthet. Az Unión belül egy általános szintű joggal való visszaélés fogalom pedig
mind a magánjog, mind pedig a közjog területén alkalmazható lehetne, amely különösen fontos olyan esetekben, mint a szabad mozgás joga, ahol a közjog és a magánjog alkalmazása szorosan összefonódik.

2. A bűnügyi együttműködés, mint a szabályozás kerete
A szabad mozgás jogának korlátozása közrendi és közbiztonsági okból messze túlmutat azokon a kereteken, amelyet a jog egykor, mint a négy gazdasági alapszabadság egyike töltött be. A szabad mozgás jogának szabályozása a joggal való tömeges
visszaélések miatt közelebb került a bűnügyi együttműködés, a korábbi harmadik
pillér által szabályozott területekhez. Amikor a polgárokat szolgáló és védő nyitott
és biztonságos Európáról beszélünk, mint ahogyan azt a Stockholmi Program címe
is mondja, akkor ahhoz hozzá kell, hogy tartozzon az uniós polgárok védelme is
mindazoktól, akik a szabad mozgás jogával visszaélve veszélyeztetik a közrendet és
a közbiztonságot. A Stockholmi Program61 stratégiai célokat fogalmaz meg ezen a
területen. Úgy vélem, hogy az itt meghatározott célokat nagyban elő tudja segíteni,
ha a fogalmakat, amelyek a jogokat védő és korlátozó jogszabályokban találhatóak,
közös nevezőre hoznák. Éppen ezért mind a joggal való visszaélés fogalmát, mind
pedig a közrend, közbiztonság és közegészségügy fogalmait rendeleti úton kellene
véleményem szerint szabályozni, még pedig a tagállamok között létrejövő bűnügyi
együttműködés keretében.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés V. címe rendelkezik a szabadságon, a biztonságon és a jogérvényesülésén való térség létrehozásáról, e cím rendelkezései a bűnügyi és igazságügyi együttműködést könnyítő feltételekről, valamint a
tagállamok büntető jogainak harmonizációjáról is rendelkezik. Az EUMSz. 67. cikke (3) bekezdésében a büntető jogszabályok közelítését is, mint a magas szintű biztonság garantálásának érdekében alkalmazott eszközt jelöli meg.62 E cikk alapján a
joggal való visszaélés fogalmának meghatározására felhatalmazást kaphat az Európai Unió. A megfelelő egységes szabályozás egyetlen lehetséges eszközének a ren60
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deleti szabályozást tartom megfelelőnek. A rendeleti szabályozás pedig javaslatomnak megfelelően az Unió egy komolyabb szerepvállalását jelentené a bűnügyi
együttműködés területén. Míg az EUMSz. V. címe nem érinti a közrend fenntartásával, illetve a belső biztonsággal kapcsolatos tagállami hatáskörök gyakorlását,63 az
nem világos, hogy ez magában foglalja-e magának a közrendnek a fogalmát és hogy
azt meg lehet-e uniós szinten határozni. Véleményem szerint egy közös meghatározás, még ha csak általános jellegű is, előmozdíthatja a biztonságos térség megteremtését, sőt magának az EUMSz. 72. cikkének az értelmezésében is segíthet.
A bűnügyi együttműködés ilyen területekre való kiterjesztésének a megfelelő
szabályozása természetesen csak a célszerű visszacsatolási rendszer mellett működhet kielégítően. Az EUMSz. 70. cikke egy ilyen visszacsatolási rendszernek az alapköveit segíti lefektetni. A szerződésnek ez a cikke olyan visszacsatolási rendszert ír
le, amelyben a tagállamok a Bizottsággal együttműködve végzik el az uniós politikák tagállami hatóságok általi végrehajtásának objektív és pártatlan értékelését. A
cikk arról is rendelkezik, hogy az értékelés tartalmáról és eredményéről tájékoztatni
kell az Európai Parlamentet és a nemzeti parlamenteket. Ez a cikk tehát olyan rendszer működését tenné lehetővé a szabad mozgás szabályozásának esetében is, amely
szorosabb kontrollt jelentene a tagállamok felett, ezzel is elősegítve a tagállamok
helyes jogalkalmazását. A rendszer tehát a rendeleti úton szabályozott szabad mozgás jogának helyes alkalmazását is elősegíthetné.

VI. Összegzés
A szabad mozgás joga már több mint ötven éve fejlődik az Európai Szén- és Acél
Közösség megalapítása óta. A jog fejlődése több szakaszon ment keresztül: a munkavállalók szabad mozgáshoz való jogának kezdeti fázisához képest egyre bővült a
jogosultak köre, míg nem 2004 óta minden uniós polgár alanyi jogává vált. Az uniós
polgárság mellett az elmúlt negyed évszázadban a jog fejlődéséhez és a jog gyakorlásának megkönnyítéséhez nagyban hozzájárult a schengeni térség kialakulása is. A
szabad mozgáshoz való jog nem korlátlan, a jogot a tagállamok korlátozhatják az
uniós szabályozás keretein belül, gyakorolva szuverenitásukból fakadó azt a jogukat,
hogy meghatározzák, ki léphet be a területükre, és ki telepedhet le a területükön.
A szabad mozgás jogának legfontosabb jogforrása a 2004/38/EK irányelv az uniós polgárok és családtagjaik szabad mozgásáról és letelepedéséről. Az irányelv három kifejezett korlátozási okot enged meg a tagállamoknak, ezek a közrend, a közbiztonság és a közegészség védelme. Az irányelv és az Európai Bíróság esetjoga
határozza meg a korlátozások alkalmazásának a határait és a korlátozások alkalmazásának eljárási garanciáit. Az irányelv átültetésére a tagállamoknak két éves határidő állt rendelkezésére, a Bizottság 2008-as jelentése az irányelv implementálásáról
azonban azt mutatja, hogy a tagállamok az implementálást csak súlyos hiányosságokkal hajtották végre. Franciaországot is elmarasztalta a Bizottság 2008-as jelentése az implementálásról, mert a francia állam nem ültette át kellően az irányelv eljárási garanciákra vonatkozó részeit.
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2010 nyarán több csoportosan elkövetett bűncselekmény hatására a francia állam
úgy döntött, hogy a területén található illegális táborokat felszámolja és amennyiben
azok lakói más tagállamból érkező uniós polgárok, őket kiutasítja a közrend veszélyeztetésének okán. A Francia Köztársaság azonban mindezt úgy tette, hogy az illegális táborokat romák illegális táborainak nevezte, valamint alkalmazta a rendkívüli
sürgősségre vonatkozó jogszabályait, amelyek mellőzik az uniós polgárok szabad
mozgására vonatkozó irányelvben lefektetett eljárási garanciákat. Ezeknek az intézkedéseknek a következtében a francia államból mintegy 1000 uniós polgárt utasítottak ki.
A Francia Köztársaság az uniós polgárok kiutasítása miatt számtalan kritikát kapott különösképpen azért, mert felmerült az uniós polgárok szabad mozgásáról szóló
irányelv diszkriminatív alkalmazása a roma kisebbséggel szemben. A Bizottság
2010. szeptember elején kilátásba helyezte két kötelezettségszegési eljárás indítását
is a Francia Köztársaság ellen, egyet az irányelv hiányos implementációja miatt, a
másikat pedig az irányelv diszkriminatív módon való alkalmazása miatt. A Bizottság
később az eljárások megindításától eltekintett, mivel a francia állam a Bizottsággal
együttműködve megfelelő információkat szolgáltatott arra vonatkozóan, miszerint
eljárásaik nem voltak diszkriminatívak. Továbbá tájékoztatta a Bizottságot arról,
hogy milyen ütemben és milyen módon fogja implementálni az irányelv eljárási
garanciákra vonatkozó részeit.
A franciaországi „roma affér” a szabad mozgás jogának szabályozásával kapcsolatban azonban olyan kérdéseket feszeget, amelyek szabályozása e jogintézmény
történetében egy újabb fejezetet nyithat. Ilyen egy átfogó fogalomrendszer megalkotása annak érdekében, hogy az irányelv pontosabb értelmezését elő lehessen segíteni. Meg kellene határozni egy minimum szinten a közrend és a közbiztonság, továbbá a magánjogban ismeretes joggal való visszaélés fogalmát. A szabad mozgás jogának új fejlődési szintje lehet a jog rendeleti szinten való szabályozása is, amelyet
indokolhat a 2004-es irányelv átültetésének problémaköre. A szabad mozgás jogának szabályozása a továbbiakban akár a bűnügyi együttműködés keretein belül is
elképzelhető a jog megváltozott karaktere miatt, amely már nem vagy nem pusztán
gazdasági jog, és amelynek megsértése legtöbbször bűncselekmények elkövetésére
vezethető vissza.
Az uniós polgárok szabad mozgásának joga egy folyamatosan fejlődő jogintézmény, mi sem példázza ezt jobban, mint a franciaországi események. A jogintézmény további fejlődése a tagállamok büntetőjogi szabályozásának, valamint más
jogterületeket is érintő fogalmaiknak a közelítésével képzelhető el, ami még szorosabb együttműködés szükségességét veti fel ezen a területen a tagállamok és az Unió
intézményei között.
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A menekült gyermekek alapjogi helyzete Magyarországon*
I. Bevezetés
A XXI. századi migráció különös helyzetet teremt globális szinten és Európában,
így Magyarországon is. A legális és illegális népességmozgás következtében emberek, családok milliói élnek hazájuktól távol, idegen társadalmakban. Az Európai
Unióhoz, majd később a schengeni övezethez történő csatlakozás óta Magyarország
is egyre több külföldinek válik ideiglenes otthonává, amely az állam számára évrőlévre újabb kihívásokat eredményez.1 A migráns csoportok közül, amelyek közé
értendők az Európai Gazdasági Térségből érkező szabad mozgás jogát élvező személyek, a harmadik országbeli hontalanok, befogadottak, oltalmazottak, és menedékesek, speciális helyzetüknél fogva különös figyelmet érdemelnek a menekültek.2
Speciális helyzetük, különös kiszolgáltatottságuk üldöztetésükből, illetve az üldöztetéstől való megalapozott félelmükből adódik, amely miatt nem tudnak visszatérni származási országukba, így problémáik megoldását a befogadó országtól várják. A menekültekkel, menekültvédelemmel kapcsolatos nemzetközi, és hazai célkitűzések elsősorban arra irányulnak, hogy megelőzzék a menekülésre késztető okok
kialakulását, erre különböző jelzőrendszereket dolgozzanak ki, továbbá, hogy a menekülésre okot adó válsághelyzeteket mielőbb megoldják.3 Amennyiben ezek az
erőfeszítések nem vezetnek eredményre, a menekültek számára tartós megoldást kell
találni sorsuk, jogállásuk rendezésére, amelyet számos szupranacionális, és nemzeti
norma állami kötelezettségként ír elő.
Az Egyesült Nemzetek Szervezete (továbbiakban: ENSZ) Menekültügyi Főbiztosságának legújabb jelentése szerint 2010 végéig az ENSZ érdekkörébe tartozó
menedéket kérő, illetve menekült népesség (33, 9 millió fő) 41%-a 18 év alatti,
11%-a, pedig 5 évnél fiatalabb gyermek, amelyből a rendelkezésre álló adatok szerint körülbelül 15500-ra tehető a kísérő nélküli kiskorúak száma.4 A menekült gyer*

E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXX. Országos Tudományos Diákköri
Konferencián „Alkotmányjog IV.” szekcióban 2. helyezést ért el, a Szerző a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium különdíjában részesült. Készült a TDK-ért Köszhasznú
Alapítvány támogatásával. Konzulens: Dr. Petrétei József – Dr. Zeller Judit
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mekek különleges szükségleteik és kiszolgáltatottságuk miatt a felnőtt menekülteket
megillető védelem mellett, speciális védelmet és segítségnyújtást érdemelnek, mert
életkoruk miatt fokozott veszélynek vannak kitéve. Menekült státusuk mellett gyermeki jogaikra is különös figyelmet kell fordítani a befogadó államnak, amely összetett feltételrendszernek való megfelelést követel meg.
Mindezekre tekintettel fontosnak tartom annak vizsgálatát, hogy a nemzetközi, illetve hazai joganyagból mely rendelkezéseknek van különös jelentőségük a menekült gyermekekkel kapcsolatban. Alapjogi szempontból elemzem a menekült gyermekek esetében fennálló kettős jogi státust, jelesül, hogy nem csupán menekültek,
hanem gyermekek is, hangsúlyozva azokat az alapjogokat, amelyek érvényesülése
esetükben különös védelmet követel a jogalkalmazóktól. Szükségesnek tartom annak vizsgálatát, hogy a felállított követelményekkel mennyiben van összhangban a
hazai joggyakorlat, milyen anomáliák fedezhetők fel a menekültügyi eljárásban,
továbbá, a menedéket kérő, illetve a már menekült státust „élvező” gyermekek alapjogai miként érvényesülnek.
Fő célkitűzésem, hogy a vizsgált csoport alapjogi helyzetét ismertessem, és de
lege ferenda javaslataim a jogalkotó, illetve a jogalkalmazó számára hasznosíthatóak
legyenek.

II. Jogi háttér
A jogi háttér elemzésével arra a következtetésre jutottam, hogy a hatályos joganyagban a menekült gyermekekre vonatkozó jogi rendelkezéseket az emberi jogok alkotta keretrendszer részeként a menekültekre vonatkozó jogszabályok, és a gyermeki
jogokat deklaráló jogi normák metszetében találjuk. Fontos jogalkotói feladatnak
tartom ezért e szabályoknak a jövőbeni egységbe foglalását, és a menekült gyermekekre vonatkozó külön jogszabály(ok) megalkotását. Mindez nemcsak a jogállamiság és az abból levezethető jogbiztonság elvét biztosítaná, hanem garanciát is jelentene a magasabb szintű védelem megteremtésére. Úgy vélem, az egységes európai
menekültügyi térség kialakításával mindez különösen az Európai Unió feladata.
Látható azonban, hogy az EU elsősorban szekunder jogforrásai, azon belül is főként irányelvei által igyekszik megfelelni ennek az elvárásnak, így tagállami feladat
marad, a részletszabályok kidolgozása. Azt gondolom, hogy Magyarországnak a
hazai jogalkotás, illetve jogalkalmazás által felelősséget kell vállalnia a külön jogszabályok megalkotásában, és azok megfelelő alkalmazásában is.

III. Elméleti alapvetések
1. Kettős jogi státusz
A menekült gyermekek két aspektusban is speciális jogállással rendelkeznek. Egyrészt menekültek, másrészt kiskorúak, amely kettősség olyan érzékeny csoporttá
teszi őket, amely különös védelmet igényel.
A „menekült”, értelmezésem szerint nemzetközi jogi fogalom, s nem teljesen
azonos a belső jogban használt menekültfogalommal. Ezt a terminológiát alkalmazva, menekültnek minősülnek a menedékjogukkal élő menedékkérők, és a menekült150
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eljárás eredményeként menekült státust elnyert személyek is. A felnőtt menekültek
esetében alapjogi szempontból fontos annak elhatárolása, hogy adott személyre milyen értelemben használjuk a menekült kifejezést. A hazai jog szerint ugyanis a menekült státussal rendelkező személyeket néhány kivétellel,5 a magyar állampolgársággal rendelkező személyek jogai és kötelezettségei illetik meg, amellyel Magyarország, mint a Genfi Konvenciót aláíró állam, eleget tesz annak a követelménynek,
hogy a menekültek legyenek a legkedvezőbb helyzetben lévő külföldiek, és amenynyire lehetséges, azonos helyzetbe kerüljenek az ország állampolgáraival.6 Mindez
azonban nem jelent formális állampolgárságot, csupán az ahhoz fűződő legfőbb
jogok, egyéb, belső jogon alapuló biztosítását.7 Ehhez képest azonban a menedékkérők lényegesen szűkebb körű jogosítványokkal rendelkeznek, mert ők csupán az
ország területén való tartózkodásra, jogszabály által meghatározott ellátásra, szállásra, támogatásra, illetve a befogadó állomás területén való munkavégzésre jogosultak.
A kiskorúak estében azonban úgy vélem, nem feltétlenül szükséges ez a fajta fogalmi különbségtétel. A 18 év alatti személyek ugyanis nem azért szorulnak különleges védelemre, mert a hatóság8 menekültként elismerte őket. Menedékjogi jogállásuk véleményem szerint másodlagos, és őket elsősorban gyermekként kell kezelni.
Ezt juttatja kifejezésre a Gyermekjogi Egyezmény 22. cikk 1. pontja is, amelynek
értelmében a kísérővel, vagy kísérő nélkül érkező kiskorú azonos bánásmódra jogosult a befogadó ország állampolgárságával rendelkező, vagy ott jogszerűen tartózkodó gyermekekkel. Az Egyezmény 28. cikke, és az Európai Unió az oktatáshoz való
jog (amely egyébként a magyar Alaptörvény értelmében állampolgári jog) vonatkozásában tartotta fontosnak rögzíteni, hogy a tagállamok a menedékkérők gyermekei
és a kiskorú menedékkérők számára hasonló feltételek mellett kötelesek az állami
oktatásban való részvételt biztosítani, mint ahogy azt saját állampolgár gyermekek
számára teszik.9 Úgy gondolom, ezek a rendelkezések a gyermeki státus primátusát
ismerik el.

2. A kiskorú menekültek alapjogi jogalanyisága
Az előző pontban elemzett kettős jogi státusból adódóan az alapjogi jogalanyiság is
két dimenzióban vizsgálandó. Egyrészről ugyanis a menedékjog alanyait, másrészről
a gyermekek alapjogi jogalanyiságát szükséges áttekinteni.
E vizsgálatok elvégzését követően megállapítom; annak ellenére, hogy a menekült gyermekek alapjogainak érvényesülése szempontjából menedékjogi státusukat
másodlagosnak tartom, ez nem jelenti azt, hogy a menedékjog a gyermeki jogokra
5

Így a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, valamint a helyi
népszavazás és népi kezdeményezés kivételével nem rendelkezik választójoggal, ezen kívül
nem tölthet be olyan munkakört, illetve feladatkört, továbbá nem viselhet olyan tisztséget,
amelynek ellátását jogszabály magyar állampolgársághoz köti. A menedékjogról szóló 2007.
évi LXXX. törvény (továbbiakban: Met.) 10. § (2) bek.
6
Cseresnyés Ferenc: Migráció az ezredfordulón. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs
2005. 78. o.
7
Tóth Judit: Státusjogok. Lucidus Kiadó, Budapest 2004. 248. o.
8
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (továbbiakban: BÁH)
9
2003. január 27.-i 2003/9/ EK irányelv 10. cikk
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tekintettel, alanyi jogon megilletné őket. Az állam tehát nem köteles a menekült
gyermeknek, pusztán kiskorúságára tekintettel automatikusan tényleges menekült
státust adni, viszont alapjogai érvényesítését illetően intézményvédelmi kötelezettség terheli. Az állam részéről ez nemcsak a gyermeki jogok érvényesülésének tiszteletben tartását feltételezi, hanem aktív beavatkozó magatartást is, amelynek elmulasztása esetén alkotmányellenesség, vagy visszáság állapítható meg.10 Mindez a
menekült gyermekek estében fokozottan elvárt követelmény, mert ők – saját kortársaikhoz viszonyítva is – sokkal kevésbé képesek jogaik érvényesítésére és saját érdekeik képviseletére.

IV. A menekült gyermekek alapjogainak érvényesülése a gyakorlatban
A hazai jogi szakirodalom a menekült gyermekkel kapcsolatos alapjogvédelem gyakorlatban történő megvalósulásával, annak lehetőségeivel, eredményeivel és anomáliáival mélyrehatóan mindezidáig nem foglalkozott. Úgy vélem, ahhoz, hogy Magyarországon a kiskorú menekültek alapjogi helyzetét megfelelően értékelni lehessen, elsősorban az említett kérdésekre szükséges választ találni. Mindehhez, vizsgálatom eszközéül – egyéb források hiányában – elsősorban az e témakörben született
ombudsmani jelentések elemzését választottam, ami azt jelenti, hogy a ténykérdések
tekintetében az országgyűlési biztos megállapításaira hagyatkozom, azonban minden
esetben igyekszem ezeket saját szempontrendszerem szerint értékelni és továbbgondolni.
A tanulmány alapjául szolgáló dolgozat írásának idején elfogadott 2010. évi
CXXXV. törvényt az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról (továbbiakban: Módtv.) a menekült gyermekek alapjogaival összefüggésben elemzem és értékelem, amelyre azért van szükség, mert a korábbi törvényi
szabályozáson számos ponton változtatott, nemegyszer érintve a kiskorú menekültekkel kapcsolatos előírásokat.
Tanulmányom e fejezetében elsősorban azt vizsgálom, hogy a kísérővel és a kísérő nélkül érkező menekült gyermekek esetében egymáshoz, és a felnőtt menekültekhez viszonyítva a menekültügyi eljárás és ellátás milyen eltérésekkel valósul meg.
Részletesen elemzem továbbá alapjogaik érvényesülésének lehetőségeit, illetve,
hogy a hazai menekültvédelemi rendszer mennyiben van összhangban a menekült
kiskorúak szempontjából releváns nemzetközi és hazai jogi előírásokkal.

1. Kísérő nélküli kiskorú menekültek Magyarországon
A menekült gyermekek kétféleképpen érkezhetnek Magyarországra, egyrészt családtagjaikkal együtt, tehát kísérővel, másrészt egyedül, azaz kísérő nélküliként. A két
helyzet eltérő jellegéből adódóan lényeges különbségek fedezhetőek fel, amikor
alapjogaik érvényesülési lehetőségeit vizsgáljuk. Véleményem szerint a nemzetközi
10

Chronowski Nóra – Drinóczi Tímea – Petrétei József – Tilk Péter – Zeller Judit: Magyar
alkotmányjog III. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2006, 2008. 81. o.
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és a hazai jogi normák egyértelműen kifejezésre juttatják azt a jogalkotói akaratot,
amely a család nélkül érkező gyermekeket magasabb szintű védelemhez kívánja
juttatni. Úgy vélem, a jogalkotói indok, az e gyermekek esetében fennálló fokozott
fenyegetettség, különös kiszolgáltatottság figyelembevétele lehet, amely elsősorban
abból adódik, hogy felnőtt hozzátartozóik nélkül kevésbé képesek jogaik érvényesítésére.
A kísérő nélküli kiskorú fogalmát a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Met.) határozza meg, amely szerint olyan tizennyolcadik életévét be nem töltött külföldi személyről van szó, aki jogszabály vagy szokás alapján
felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett a Magyar Köztársaság
területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül, mindaddig, amíg ilyen
személy felügyelete alá nem kerül.11 A törvény ezeket a gyermekeket olyan különleges bánásmódot igénylő személyeknek minősíti, akik esetében a jogalkalmazás során mindvégig tekintettel kell lenni a helyzetükből adódó sajátos szükségleteikre.12
a) A kísérő nélküli menekült gyermekek elhelyezéséről
A korábbiakban már említett, a menedékkérők befogadásának minimumszabályait
rögzítő uniós irányelv13 a menekült kérelmet benyújtó, felügyelet nélkül maradt
kiskorúak elszállásolására alapvető előírásokat tartalmaz. Rendelkezése szerint az
ilyen gyermekek elhelyezhetők felnőtt rokonaiknál, nevelőcsaládnál, valamely kiskorúak számára külön kialakított, vagy kiskorúaknak megfelelő egyéb szálláshelyen,
amennyiben az életkorához, érettségéhez, és kívánságához igazodik.14
Minden lehetőség esetén alapvető szempontként kell figyelembe venni a gyermek legjobb érdekét, amely megítélésem szerint mindig egyedi esetre vonatkoztatva
dönthető el. Úgy vélem, a hatóságnak elsősorban a gyermek családban történő elhelyezésére kell törekednie, amennyiben az nem ellentétes az érdekével. Fontosnak
tartom továbbá, hogy a kiskorú szállásául szolgáló helyszín ne változzon túl gyakran, illetve, hogy a család egységének elvéből következően a testvéreket lehetőség
szerint ugyanott helyezzék el.
Magyarországon 2008 óta a gyermekek elhelyezésére és ellátására alkalmas szálláshely a Bicskei Befogadó Állomás elkülönített területrészén található Kísérő Nélküli Kiskorúak Otthona (továbbiakban: KNKO). A KNKO-ban az országgyűlési
biztos 2009-es helyszíni látogatása idején 62 külföldi gyermek tartózkodott, közülük
15 menedékkérő, 21 menekült (illetve 26 migráns) jogállású fiatal.15 Az Otthonban
többségében 14-18 év közötti kiskorúak élnek, amelynek okát elsősorban abban
látom, hogy a fiatalabb gyermekek általában nem képesek egyedül elhagyni országukat, mert nem rendelkeznek azzal a szellemi érettséggel, amely képessé tenné őket
11

Met. 2. § f) pont
Met. 2. § k) pont, 4. § (3) bek.
13
2003. január 27-i 2003/9/ EK irányelv
14
Csapó Zsuzsanna: Európajogi védőháló a menekült gyermekek oltalmára. Európai Tükör
2007. 11. sz. 57. o.
15
AJB 7120/ 2009. sz. ügy
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helyzetük valós felmérésére, illetve az üldöztetésük miatti menekülés lehetőségének
számbavételére.
b) Menekültügyi eljárás a kísérő nélküli kiskorúak esetében
A menekültügyi eljárás a kísérő nélküli kiskorúak estében a felnőtt menekültekhez
képest bizonyos sajátosságokat hordoz.
Az ombudsmani jelentés által feltárt hazai gyakorlat azt mutatja, hogy az ilyen
gyermekek államhatáron történő megjelenését követően a rendőrség – idegenrendészeti hatóságként – miután világossá válik, hogy a gyermek kísérő nélkül érkezett, és
menedékkérelmet kíván előterjeszteni, a lehető leghamarabb értesíti a KNKO-t, s a
gyermeket mielőbb odaszállítják.16 A hatályos szabályozás a harmadik országból
érkező kísérő nélküli kiskorúak esetében az idegenrendészeti, illetve kiutasítást előkészítő őrizet (továbbiakban: őrizet) lehetőségét még abban az esetben is kizárja, ha
személyazonosságuk, vagy tartózkodásuk jogszerűsége nem állapítható meg.17 A
Módtv. alapját képező törvényjavaslat azonban mindezen változtatni kívánt, s úgy
rendelkezett, hogy a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, végső
intézkedésként harminc napra a kiskorúak is őrizetbe vehetők.18 Mindezt, az e tanulmány alapjául szolgáló dolgozatomban élesen bíráltam. Úgy vélem, a rendelkezés ellenmondást tartalmazott, mert az ilyen jellegű őrizet semmilyen körülmények
között nem szolgálja a gyermek mindenek felett álló érdekét, s ez által sérti a Gyermekjogi Egyezmény 3. cikkét.19 Ahogy arra a Magyar Helsinki Bizottság a Javaslathoz fűződő észrevételei során felhívta a figyelmet, számos széleskörű nemzetközi
kutatás igazolta, hogy az idegenrendészeti őrizet olyan súlyos szabadságkorlátozó
intézkedés, amely különleges sérülékenységüknél fogva kifejezetten káros a gyermekek fizikai és lelki fejlődésére, továbbá az őrzött szállások inhumánusak, és teljes
mértékben alkalmatlanok arra, hogy ott gyerekek tartózkodjanak.20 Úgy gondolom,
ez a törvénymódosítás számos ponton sértette volna a gyermekek alapjogait, így
különösen a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez
és gondoskodáshoz való jogot, továbbá olyan emberi jogokat, amelyek érvényesülése a kiskorú esetében különös védelmet igényel, jelesül az egészséghez való jogot,
az oktatáshoz való jogot21, illetve az embertelen, megalázó bánásmód tilalmát. Ál16

AJB 7120/ 2009. sz. ügy
2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
56. §
18
T/1320 számú törvényjavaslat az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú
módosításáról (továbbiakban: Javaslat) 60. §
19
Gyermekek jogairól szóló New York- i Egyezmény 3. cikk: A szociális védelem köz- és
magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek
minden, a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik
figyelembe elsősorban.
20
http://helsinki.hu/dokumentum/
Szmtv_Harmtv_Met_mod_Eloterjesztesre_HelsinkiBiz_eszrevetelek_2010aug31.pdf
(2011.12.01.)
21
A Javaslat 63. §-a ugyan rögzítette, hogy a kiskorú őrizetes részére az őrizet időtartamának
függvényében biztosítani kell a korának megfelelő oktatást, azonban annak gyakorlatban
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láspontom szerint mindez szükségtelen és aránytalan alapjog-korlátozást jelentett
volna, ezért üdvözlendőnek tartom, hogy a zárószavazás előtti módosító javaslat
elfogadásával ez a rendelkezés – e gyermekek vonatkozásában – a hatályos szabályozásba nem került be.
Amennyiben az előzetes vizsgálati eljárás érdemi eljárásra utaló végzéssel zárul,
az eljárás második fő szakasza veszi kezdetét. A jogalkotó törvényi szinten deklarálta, hogy a kísérő nélküli gyermekek esetében a menekültügyi eljárást soron kívül
kell lefolytatni.22 Véleményem szerint garanciális szempontból szükséges lenne,
hogy a jogalkotó mindezt e gyermekek esetében a menekültügyi eljárásra vonatkozó
rövidebb határidők megállapításával biztosítsa. A Met. legutóbbi módosítása során
ez azonban nem került rögzítésre, viszont az eljárás, az előzetes vizsgálati eljárás
maximális időtartamának növelésével, hosszabb ideig tarthat.23
Az érdemi eljárás befejeződésével, amennyiben a gyermek menekült státust kapott, integráció céljából továbbra is a KNKO-ban tartózkodik. A kísérő nélküli kiskorúak az ország területére történő érkezésüktől, sőt a menekült státus megszerzését
követően is a KNKO-ban élnek, és ahogy azt majd a későbbiekben kifejtem, menekültügyi jogállásuktól függetlenül egyforma ellátásban részesülnek. Mindezt rendkívül fontosnak tartom, mert ez által gyermeki státusuk primátusa nyer elismerést.
c) Az életkor meghatározása a menekültügyi eljárásban
A kísérő nélküli kiskorúak esetében a menekültügyi eljárás során fontos szerepet
kap e személyek életkorának meghatározása. Az életkor ugyanis jogi értelemben a
gyermeki státus sine qua non-ja, mert a Gyermekjogi Egyezmény szerint gyermek
az, aki 18. életévét nem töltötte be.24 Az Európai Unió Tanácsának állásfoglalása
alapján az életkor meghatározásnak objektívnak kell lennie. A tagállamok ennek
érdekében szakképzett egészségügyi személyzet által végrehajtott egészségügyi
vizsgálatot alkalmazhatnak a kiskorú egyetértésével.25 Ennek megfelelően a Met.
úgy rendelkezik, hogy amennyiben a magát kiskorúnak valló elismerését kérő életkorát illetően kétség merül fel, orvosszakértői vizsgálat kezdeményezhető.26
A hazai gyakorlat azt mutatja, hogy a KNKO-ban az életkorral kapcsolatos vizsgálatokat egy bicskei háziorvos, és egy házi gyermekorvos végzi, kizárólag testi
jegyek megtekintése alapján, azonban – az UNHCR állásfoglalását figyelmen kívül
hagyva – nincsenek tekintettel a pszichikai, etnikai és kulturális tényezőkre, amelyek
a hibalehetőségek minimalizálásának fontos eszközéül szolgálnának. Abban az esetben pedig, ha a szakértők a menekültet nagykorúnak nyilvánítják a Bevándorlási és
történő megvalósulására – az őrizet tartamának bizonytalan volta miatt – minimális esélyt
láttam.
22
Met. 35. § (7) bek.
23
A Met. 47. § (2) bekezdése szerint az előzetes vizsgálati eljárás időtartama legfeljebb 30
nap lehet, a korábbi szabályozás azonban, legfeljebb 15 napot engedett meg.
24
Gyermekek jogairól szóló New York- i Egyezmény 1. cikk: Az Egyezmény
vonatkozásában gyermek az a személy, aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be, kivéve,
ha a reá alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát már korábban eléri.
25
Európai Unió Tanácsának 97/C 221/03 számú állásfoglalása 4. cikk (3) bek.
26
Met. 44. § (1) bek.
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Állampolgársági Hivatal átirányítja a Debreceni Befogadó Állomásra, ahol a gyermeki státushoz kapcsolódó speciális jogok hiányában, a felnőtt korú kérelmezők
esetében szokásos elhelyezésben és ellátásban részesül.
Az országgyűlési biztos javaslatával egyetértve, úgy vélem, mivel a gyermeki jogok érvényesüléséhez elengedhetetlen az életkor lehető legpontosabb megállapítása,
szélesebb körű szempontrendszer alkalmazásával kellene elvégezni a vizsgálatot,
amelynek során a pszichikai tulajdonságokat is figyelembe veszik. Álláspontom
szerint ezzel megakadályozható lenne egy esetleges, a gyermeki alapjogokat, így
különösen a gyermekek különleges védelemhez és gondoskodáshoz való jogát érintő
szükségtelen és aránytalan korlátozás. Mindezekre tekintettel fontosnak tartom,
hogy a jogalkalmazás során a magát kiskorúnak valló személyt ellenkező bizonyításig gyermeknek tekintsék – biztosítva számára a gyermeki jogokat –, továbbá az
eredmény megállapítása a méltányosság elvén alapuljon, és kétség esetén a kiskorú
javára döntsenek.27
d) Alapjogok érvényesülése az ellátás tükrében
A kísérő nélkül érkező menekült gyermek alapjogainak érvényesülése szempontjából szükséges annak áttekintése, hogy a befogadó otthon által nyújtott ellátások
mennyiben felelnek meg az alapjogok biztosítását szolgáló követelményeknek.
A menekült gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges állami gondoskodás és védelem biztosítása összetett feladat, amely e gyermekek
speciális helyzetére tekintettel a befogadó állomástól különleges munkát igényel. A
kiskorúak többsége ugyanis súlyos traumákon esett át, s a menekülésnek, családtagjaik elvesztésének, továbbá az utazás során átélt viszontagságoknak köszönhetően
poszttraumás szimptómáktól szenvednek. A KNKO szociális munkások, pszichológusok és pszichiáterek bevonásával igyekszik biztosítani a gyermekek megfelelő
lelki egészségéhez fűződő jogának érvényesülését.28
Úgy vélem, a menekült kiskorúak esetében az oktatáshoz fűződő jog biztosítása
különös jelentőségű. A Gyermekjogi Egyezmény alapján29 az állam a kötelező és
ingyenes alapfokú oktatást minden gyermek számára elérhetővé teszi, így a kísérő
nélküli kiskorúak is jogosultak arra, hogy a magyar közoktatásban részt vegyenek.
Az alapfokú oktatáshoz való jog gyakorlása érdekében az ötödik életévét betöltött
elismerését kérő kiskorú számára – az érdemi eljárás megkezdésétől – a közoktatásban való részvételt elősegítő, felkészítő nyelvi képzést kell biztosítani.30 Az ombudsmani vizsgálat alapján a KNKO e kötelezettségnek eleget tesz, és a fiatalok
magyar nyelvű oktatása menedékjogi jogállásuktól függetlenül a befogadást követő
egy-két napon belül elkezdődik.31 Véleményem szerint mindez összhangban van a
27
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Gyermekek jogairól szóló New York- i Egyezmény 28. cikk: Az Egyezményben részes
államok elismerik a gyermeknek az oktatáshoz való jogát.
30
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.)
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gyermeki státus primátusának elvével, és minden esetben a gyermek legjobb érdekét
szolgálja.
A vizsgálat megállapításai szerint a KNKO munkatársai általában 2-3 hónap elteltével a gyermekeket valamilyen alap- vagy középfokú oktatási intézményben
helyezik el. A tapasztalat alapján ugyanis ennyi idő szükséges ahhoz, hogy a gyermek az őt ért traumákat többé-kevésbé feldolgozza, és olyan szinten megtanuljon
magyarul, amellyel képes a hazai közoktatásba bekapcsolódni. Problémát jelent
azonban az integrált oktatás megvalósítása, amelynek fő oka, hogy ezek a gyermekek kortársaikhoz képest lényegesen kevesebb ismerettel rendelkeznek.
Az integrációhoz való jog biztosítása szempontjából kiemelkedően fontosnak tartom, hogy a gyermekek egyéni gondozási-fejlesztési tervben részesülnek, amelyet
szociális munkások, pszichológusok, más terapeuták, és tanárok hajtanak végre.32
Az állami kötelezettségvállalás kérdését illetőn szeretném megjegyezni, hogy
amíg a Kísérő Nélküli Kiskorúak Otthonának működéséhez szükséges tárgyi feltételeket, a fiatalok elszállásolását, napi háromszori étkezését, továbbá az étkező- és
tisztálkodási eszközöket a Befogadó Állomás biztosítja, addig a nevelést, illetve a
személyes foglalkozást végző szociális munkások a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet munkatársai. Az ő működésük költségeit a Segélyszervezet, valamint a
Befogadó Állomás által közösen benyújtott pályázat alapján az Európai Menekültügyi Alap fedezi.33 Úgy vélem, hogy a finanszírozás e formája a gyermekeket megillető alapjogok érvényesülése szempontjából jelenleg nem okoz visszásságot. A jövőben azonban, amennyiben a Segélyszervezet megállapodás alapján nem vállalja az
említett tevékenységeket, az Alaptörvénnyel34 összhangban az államnak kell gondoskodni az alapjogok biztosítását szolgáló feladatok ellátásáról, és azok finanszírozásáról.
e) Kísérő nélküli menekült kiskorúak a gyermekvédelmi rendszerben
A menekültügyi eljárás befejezését követően, amennyiben a kísérő nélkül érkező
külföldi gyermek megkapja a menekült státust, s az országban való hosszabb idejű
tartózkodása realizálódni látszik, szükséges annak vizsgálata, hogy a gyermekvédelmi rendszer milyen lehetőségeket kínál számára a társadalomba történő beilleszkedéshez.
A menekültügyi eljárás áttekintésével megállapítható, hogy a gyermek képviselete tulajdonképpen már az eljárás megindulásától ügygondnok kirendelése által biztosított. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy az eljárás jogerős befejezését követően
e személyek – az esetek többségében ügyvédek – kérik az ügygondnokság alóli felmentésüket.35 A szülői felügyelet alatt nem álló kiskorút a házasságról, a családról,
32
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és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (továbbiakban: Csjt.)36, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)37 alapján a Gyámhivatal gyámság alá helyezi, és gyámjául a
KNKO vezetőjét rendeli ki. Az olyan kiskorúakat pedig, akiknek neveléséről kirendelt gyám útján nem lehet gondoskodni,38 a Gyámhivatal tartós nevelésbe veszi.39 A
tartós nevelésbe vétellel egyidejűleg a Gyámhivatal a gyermeket nevelőszülőnél,
vagy ha ez nem lehetséges, gyermekotthonban, esetleg fogyatékosok és pszichiátriai
betegek otthonában helyezi el, és hivatásos gyámot rendel.40 Véleményem szerint, a
gyermek tartós nevelésbe vétele, biztonságos elhelyezése, valamint a gyám kirendelése a kísérő nélküli kiskorú menekültek mindenek felett álló érdekét szolgálja.
A menekült gyermekek nevelőszülőknél, illetve gyermekotthonban történő elhelyezése azonban a gyakorlatban szinte megvalósíthatatlan, amelynek okát elsősorban
a nyelvi nehézségek, a speciális etnikai és kulturális tényezők ismeretének hiánya,
illetve a gyermekotthoni férőhelyek korlátozott száma adja. További problémát jelent, hogy a Gyvt. sem a Befogadó Állomást, sem a Kísérő Nélküli Kiskorúak Otthonát nem ismeri, így ezeket az intézményeket a kísérő nélküli kiskorú számára
gondozási helyként a hatályos szabályozás alapján nem lehetne kijelölni. A Gyámhivatal így a menekült gyermekek számára formális gondozási helyként a Fejér Megyei Gyermekotthont jelöli ki, ahol azonban a gyermek egyetlen percet sem tölt el.
Az ombudsmani jelentés által feltárt gyakorlat alapján ezt követően a gyám kérelemmel fordul a Gyámhivatalhoz a gyermek tartózkodási helyének megváltoztatása
céljából,41 amelynek eredményeként a kiskorúak továbbra is a KNKO-ban maradhatnak.42
Látható tehát, hogy a kísérő nélküli kiskorúak a magyar állampolgár gyermekek
számára rendszeresített nevelőszülői, illetve gyermekotthoni ellátáshoz nem tudnak
hozzáférni, ugyanis a gyermekvédelmi intézmények a fogadásukra nincsenek felkészülve. Úgy vélem, mindez ellentmond a Gyermekjogi Egyezmény 22. cikk 1. pontjának, amelynek értelmében a kísérő nélkül érkező kiskorú azonos bánásmódra jogosult a befogadó ország állampolgárságával rendelkező, vagy ott jogszerűen tartózkodó gyermekekkel. Aggályokat vet fel továbbá, hogy a menekült gyermekek integrációjuk teljes ideje alatt a KNKO-ban élnek, amely a társadalomba történő beilleszkedésükre hátrányosan hat.
Alapvető problémát jelent a gyermeki jogok érvényesülése szempontjából, hogy
a Gyvt. a Kísérő Nélküli Kiskorúak Otthonát gyermekvédelmi intézményként nem
ismeri el, s így semmiféle biztosíték nincs arra, hogy az intézmény az említett feladatit hosszútávon is képes lesz ellátni.43
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A felvázolt hazai joggyakorlaton a Módtv. alapvető változtatást hajtott végre. Így
kizárja a kísérő nélküli kiskorúak befogadó állomáson történő elhelyezésének lehetőségét, és rögzíti, hogy a jövőben gyermekvédelmi intézményekben helyezendők
el.44 A Módtv.-hez fűzött általános indoklás szerint szükséges, hogy e gyermekek
elhelyezésére a gyermekvédelmi szakellátásban kerüljön sor, amely megállapítással
magam is egyetértek. Az indoklás azonban azt is megfogalmazza, hogy a menedékkérő kísérő nélküli kiskorúak KNKO-ban történő elhelyezése – tekintettel a gyermek
mindenek felett álló érdekére – nem célravezető megoldás, illetve az életkoruknak és
speciális igényeiknek megfelelő gondoskodás jelenleg nem kellő eredményességgel
biztosított. Úgy gondolom mindez megalapozatlan, és téves megállapítás.
Az ombudsmani vizsgálat egyértelműen bizonyítja: a Kísérő Nélküli Kiskorúak
Befogadó Otthona – amely a Gyvt. értelmében nem minősül gyermekvédelmi intézménynek –, és annak munkatársai a menekülttábori körülmények között élő fiatalok beilleszkedését segítik, illetve az egészséges fizikai, és pszichés fejlődésüket
biztosítják. Ezen kívül olyan speciális nyelvi és interkulturális ismeretekkel rendelkeznek, amelyek elengedhetetlenek a külföldi gyermekekkel való érdemi oktató,
nevelő, és szociális munkához. Ahogy arra pedig már utaltam, a magyarországi
gyermekotthonok jelenleg nem képesek a különleges bánásmódot igénylő, élethelyzetüknél fogva sérülékenyebb menekült gyermekek befogadására, így nem tudom
elfogadni az indoklás azon állítását sem, amely szerint a törvénymódosítás által bekövetkező változás költségmegtakarítást eredményezhet.
Mindezekre tekintettel – az országgyűlési biztos álláspontját továbbgondolva, és
a törvénymódosítás megoldásával egyet nem értve – azt javaslom, hogy a jogalkotó
a Kísérő Nélküli Kiskorúak Otthonát a Gyvt. keretein belül minősítse olyan szakellátást biztosító, sui generis gyermekvédelmi intézménnyé, amely a jövőben is képes
a kísérő nélkül érkező menekült gyermekek befogadására, és ellátására, hozzájárulva
alapjogaik érvényesüléséhez.

2. Kísérővel érkező menekült gyermekek Magyarországon
A menekült gyermekek többsége kísérővel, azaz valamely jogszabály vagy szokás
alapján felügyeletéért felelős személlyel érkezik az ország területére. Szükségesnek
tartom ezért, annak áttekintését, hogy e gyermekek magyarországi helyzete, illetve
alapjogaik érvényesülése a kísérő nélküli kiskorúakhoz viszonyítva miképp alakul.
a) A kísérővel érkező menekült gyermekek elhelyezéséről
A menekült gyermekekre is irányadó uniós normák közé tartozó „Dublin II” rendelet a kísérővel érkező kiskorúak befogadó országban történő elhelyezésével, és a
menekültügyi eljárás menetével kapcsolatban általános szabályt rögzít,45 jelesül,
hogy a menedékkérővel érkező kiskorú családtag helyzete együtt kezelendő és
együtt értékelendő szülőjével vagy gondviselőjével. Ehhez a rendelkezéshez szorosan kapcsolódik a menedékkérők befogadásának minimumszabályait tartalmazó
44
45
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tanácsi irányelv, amely szerint a menekült gyermekek elszállásolását szüleikkel
együtt kell megoldani.46 A Met. pedig alapelvi szinten rögzíti, hogy a jogalkalmazás
során a család egységének elvét kell szem előtt tartani.47
A jogszabályi előírásoknak megfelelően tehát a menekült kiskorúak elhelyezése
– a szüleitől történő elválasztásának megakadályozása, és a család lehetőség szerinti
egyben tartása érdekében – felnőtt hozzátartozóiéhoz igazodik. Mindez 2008 óta azt
jelenti, hogy a menedékjogi kérelmük elbírálásának egyes fázisához igazodóan tartózkodnak az országban működő befogadó állomások valamelyikében: az előzetes
vizsgálati eljárás során a Békéscsabai Befogadó Állomáson, az érdemi eljárás hónapjai alatt a Debreceni Befogadó Állomás területén, majd a menekültstátus megszerzését követően a Bicskei Befogadó Állomáson.48
Látható tehát, hogy a gyermekkel érkező menekült családok magyarországi tartózkodásuk idején folyamatosan vándorolni kényszerülnek, amely véleményem szerint lényegesen hátráltatja a gyermekek integrációját, illetve – ahogy azt a későbbiekben részletesen kifejtem – egyes alapjogaik érvényesülése szempontjából is korlátozást jelent.
b) Menekültügyi eljárás a kísérővel érkező kiskorúak esetében
Az uniós normák előírásainak megfelelően a Met. úgy rendelkezik, hogy a kísérővel
érkező menekült gyermek menedékjogi kérelmét a hatóság (családok által benyújtott
közös kérelem esetén) felnőtt hozzátartozójának kérelmével együtt bírálja el.49 Fontosnak tartom ezért annak vizsgálatát, hogy alapjogaik a menekültügyi eljárás során,
különösen a kísérő nélkül érkező menekült gyermekekhez viszonyítva, miként érvényesülnek.
A korábbi törvényi szabályozás a kísérővel érkező menekült gyermekeket kiszolgáltatottságukra tekintettel a kísérő nélküli kiskorúakhoz hasonlóan, olyan különleges bánásmódot igénylő személynek minősítette, akik esetében a menekültügyi eljárást sajátos szükségleteik figyelembe vételével kellett lefolytatni. A Módtv. mindezen változtatott, s a hatályos jogszabályi rendelkezés szerint a jövőben csak az olyan
kiskorú tekinthető különleges bánásmódot igénylő személynek, akiről egyéni helyzetének egyedi értékelését követően megállapítható, hogy sajátos szükségletekkel
rendelkezik.50 Úgy vélem, a módosítás némiképp tautologikus, mert az üldöztetés,
illetve az attól való megalapozott félelem következtében történő menekülés ténye
miatt a kiskorúak esetében általában elmondható, hogy az őket befogadó országban,
sajátos helyzetben vannak. Az alapjogok érvényesülése szempontjából pedig kifejezetten visszásnak tartom, hogy a módosítás következtében az előzetes vizsgálati
46
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eljárás speciális változatát képező repülőtéri eljárás, a családdal érkező menekült
kiskorúak esetében is lefolytatható. Ebben az esetben ugyanis elképzelhető, hogy a
kiskorú a családjával együtt akár nyolc napot a repülőtér tranzitterületén kényszerül
tölteni.51 Mindez alapvetően ellentétes a gyermek mindenek felett álló érdekével,
továbbá – egy korábbi ombudsmani vizsgálat52 megállapításait figyelembe véve – a
tranzitterületen történő elszállásolás jellege miatt sérti a gyermek legmagasabb szintű testi és lelki egészségez fűződő jogát. Véleményem szerint a törvény ilyen irányú
módosítása nemcsak, hogy szükségtelen volt, de alapjog-korlátozást is eredményezett.
A Módtv. a kiskorú gyermekkel érkező családdal szemben alkalmazható őrizet
lehetőségét továbbra is fenntartja, ezért ez esetben, az őrizettel kapcsolatos korábban
tett kritikai megjegyzéseimet továbbra is helytállónak tartom.53
A kísérő nélkül érkező kiskorúakkal ellentétben a Met. a családdal érkező menekült gyermekek esetében nem kívánja meg a menedékjogi eljárás soron kívüli lefolytatását. Úgy vélem, az e mögött meghúzódó jogalkotói indok az lehet, hogy a
kísérővel érkező gyermek eljárásjogi helyzete felnőtt hozzátartozójáéhoz igazodik.
Véleményem szerint azonban, a gyermeki státus primátusából adódóan, az eljárás
soron kívüliségét e gyermekek vonatkozásában is biztosítani kellene. A család egységének elvét és a kiskorú mindenek felett álló érdekét figyelembe véve úgy gondolom, törvényben szükséges rögzíteni, hogy a kiskorú gyermekkel érkező családok
menedékjogi kérelmének elbírálása, az egyéb nagykorú menekültekhez képest, elsőbbséget élvezzen. Az előnyben részesítés indoka a gyermek mindenek felett álló
érdekének érvényre juttatása, amely miatt nem a kiskorú menekült eljárásjogi helyzetét kell nagykorú hozzátartozójáéhoz igazítani, hanem éppen fordítva. Mindezekre
tekintettel a kísérő nélküli gyermekek vonatkozásában tett javaslataimat e gyermekek esetében is helytállónak vélem, s a soron kívüliség biztosítását a rövidebb határidők meghatározásában látom.
c) Az alapjogok érvényesülése az ellátás tükrében
A kísérővel érkező menekült gyermekek alapjogi helyzete a kísérő nélküli gyermekekétől alapvetően abban különbözik, hogy az Alaptörvény által deklarált megfelelő
testi, szellemi, és erkölcsi fejlődéshez szükséges gondoskodáshoz és védelemhez
való jog54 a családjuk részéről (elvileg) biztosított. A gyermek védelme és a róla
való gondoskodás azonban nemcsak a család alkotmányos kötelessége, hanem az
államé és a társadalomé is.55 Az állami kötelezettségvállalás azonban a menekült
gyermekek estében – álláspontom szerint – nem tekinthető másodlagosnak, ugyanis
a menekült családok nagykorú tagjai a befogadó országban ugyancsak kiszolgáltatott helyzetben vannak, amely a gyermekeikről való megfelelő gondoskodást lénye51

Met. 72. §
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa általános helyettesének jelentése az OBH
4172/2005. számú ügyben.
53
Módtv. 61. §
54
Alaptörvény XVI. cikk (1) bek.
55
995/B/1990. AB határozat, ABH 1993. 515, 524. Idézi: Chronowski – Drinóczi – Petrétei
– Tilk – Zeller: i.m. 87. o.
52
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gesen megnehezíti. Mindezekre tekintettel úgy gondolom, hogy az állami felelősségvállalásnak e gyermekek ellátása során is különös jelentősége van.
A kísérővel érkező menekült gyermekek magyarországi elhelyezése felnőtt hozzátartozóiéhoz igazodik, vagyis a menedékjogi jogállásuk függvényében az országban működő egyes befogadó állomásokon kerülnek elszállásolásra. Az életkorukból
adódó különleges szükségleteik miatt azonban, a felnőtt menekültekhez képest,
egyes alapjogaik érvényesülésének biztosítása céljából eltérő ellátást igényelnek.
A menekült családok államhatáron történő megjelenését, és menedékjogi kérelmük benyújtását követően a hatályos szabályozás értelmében legfeljebb 30 napra a
békéscsabai zárt szűrő létesítménybe kerülnek. Az állampolgári jogok országgyűlési
biztosának jelentése alapján ez idő alatt a gyermekek a legfontosabb egészségügyi
szűrővizsgálatokon átesnek, de az oktatáshoz fűződő jogukkal gyakorlatilag nem
tudnak élni.56 Ennek oka elsősorban a Békéscsabai Befogadó Állomáson töltött idő
rövidsége, amely alatt sem a magyar nyelv oktatása, sem pedig az óvodai és iskolai
nevelésbe történő integráció nem kezdődik el. Ez a gyakorlat azonban nem felel meg
a Gyermekjogi Egyezmény 22. cikk 1. pontjának, amely szerint a kísérővel érkező
menekült kiskorút a befogadó országban a magyar állampolgár gyermekkel azonos
bánásmód illeti meg. Nincs tekintettel továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 110. § (5) bekezdésére sem, amely alapján a menedékjogot kérő
külföldi gyermek, a kérelmének előterjesztésétől jogosult az óvodai ellátásra, illetve
tanköteles.
Az érdemi eljárás hónapjai alatt a családok a Debreceni Befogadó Állomáson tartózkodnak. A legutóbbi ombudsmani vizsgálat szerint jelenleg közel 200 kiskorút
látnak el a létesítményben, ami az elmúlt évekhez képest lényeges létszámemelkedést jelent az ideérkezett koszovói menekült családok miatt. Arról azonban, hogy
közülük hány gyermek részesül óvodai, illetve iskolai nevelésben, a befogadó állomás igazgatója hivatalos adatot ez idáig nem szolgáltatott.57 A 2008-as ombudsmani
jelentés alapján azonban tudni lehet, hogy a városban egyetlen általános iskola hivatott ellátni az oktatással kapcsolatos feladatokat, amit úgy gondolom, ennyi, kizárólag idegen nyelven beszélő, többségében iskolaéretlen gyermek esetében megfelelő
létszámú és hozzáértő szakember hiányában szinte lehetetlen teljesíteni. A jelentés
alapján az is kiderült, hogy ugyan 2008-ban Debrecenben csupán tizedennyi gyermek élt, az arra jogosultak számára óvodai nevelés már ekkor sem volt biztosított.
Mindez pedig az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdésében biztosított gyermeki jogokkal összefüggő visszásságot eredményez.
Véleményem szerint a táborban élő, megnövekedett létszámú, kiszolgáltatott
helyzetben lévő menekült kiskorúakra tekintettel szükséges lenne egy újabb országgyűlési biztos által végzett vizsgálat lefolytatása annak érdekében, hogy a gyermekek oktatáshoz fűződő jogával kapcsolatos esetleges visszásságokra fény derüljön, s
azok orvoslása mielőbb elkezdődhessen.
Úgy gondolom, az a tény, hogy a menekültügyi szervezetrendszer átalakítása következtében azokat a gyermekeket, akiknek integrációja, nevelése, oktatása Debre56

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentése az AJB 2227./2010. számú
ügyben
57
AJB 2227./2010. sz. ügy
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cenben elkezdődött, néhány hónap elteltével (amennyiben menekült státust kaptak)
egy újabb szálláshelyre, jelesül a Bicskei Befogadó Állomásra szállítják, a gyermek
mindenek felett álló érdekével nehezen hozható összhangba. Ezt bizonyítják az ombudsmani vizsgálat megállapításai is: ugyanis a hazai lakókörnyezetükből történő
kiszakadás, valamint az utazással együtt járó megpróbáltatások miatt traumatizált,
többnyire beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek különösen rosszul viselik,
hogy azt a magyarországi óvodai-iskolai környezetet is el kellett hagyniuk, ahol már
valamennyire ismerték őket, illetve, amit relatíve biztonságosnak éreztek.58
Az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdésében deklarált kiemelt védelemhez és
gondoskodáshoz való jog tekintetében alapjoggal összefüggő visszásságot okozott
továbbá, hogy a Módtv. előtt a Gyvt. hatálya csak az elismert menekült gyermekeire
terjedt ki, így a Debrecenben élő menedékkérő családokat a gyermekvédelmi alapellátás vagy védelembe vétel keretein belül a gyermekjóléti központ nem gondozhatta.
Üdvözlendőnek tartom, hogy a törvénymódosítás során a jogalkotó felismerte a
problémát, és a gyermeki státus primátusát érvényre juttatva59 a Gyvt. hatályát a
menedékjogi kérelmet benyújtó gyermekekre is kiterjesztette.60
A menekült családokat érintő hazai ellátási rendszer áttekintésével arra a megállapításra jutottam, hogy míg a nagykorú menekültek esetében a menedékjogi jogállás függvényében történő elhelyezés praktikus lehet, addig ez, a gyermekek mindenek felett álló érdekét nem juttatja kifejezésre. Úgy gondolom tehát, hogy e családokat a menedékjogi kérelmük benyújtásának pillanatától egészen a menedékkérelem
elbírálását követő elő-integráció befejezéséig adott szálláshelyen kell elhelyezni.
Mindez alapvetően járulna hozzá a gyermek mielőbbi beilleszkedéséhez, integrációjához, illetve oktatáshoz fűződő jogának biztosításához. Álláspontom szerint a családdal érkező menekült gyermekeket az állam részéről hasonló védelem és gondoskodás illeti meg, mint a kísérő nélküli kiskorúakat, s az ellátások tekintetében az,
hogy e gyermekek kísérővel érkeztek, nem szolgálhat diszkrimináció alapjául.
Így a menedékkérelmük benyújtásának pillanatától számukra is biztosítani kell az
óvodai neveléshez, és az iskolai oktatáshoz való ingyenes hozzáférést, a magyar
nyelv oktatásának mielőbbi megkezdését, illetve az integráció céljából történő egyéni gondozási- és fejlesztési terv szociális munkások, pszichológusok, tanárok általi
kidolgozását, és végrehajtását. Alapvető fontosságúnak tartom az alapjogok érvényesülése tekintetében, hogy a jogalkotó és a jogalkalmazó a kísérővel érkező menekült gyermekek esetében is tekintettel legyen a gyermeki státus primátusára a
menedékjogi jogállással szemben, s gyermek mindenek felett álló érdekét az ellátások tekintetében is juttassa kifejezésre.

58

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentése az OBH 2004./2008. számú
ügyben.
59
Összhangban a Gyermekjogi Egyezmény 22. cikk 1. pontjával.
60
Módtv. 125. §
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V. Összegző tézisek
Az alábbiakban tanulmányom zárásaként a menekült gyermekek alapjogi helyzetével kapcsolatban megfogalmazott, de lege ferenda megállapításaimat, javaslataimat
foglalom össze.
1. A jövőre nézve fontos jogalkotói feladatnak tartom a menekült gyermekekre vonatkozó külön jogszabály(ok) megalkotását az emberi jogok alkotta keretrendszer
részét képező menekültekre vonatkozó jogszabályok, és a gyermeki jogokat deklaráló normák egységbe foglalásával. Úgy gondolom, az egységes menekültügyi térség
kialakításával mindez elsősorban az Európai Unió feladata, azonban Magyarországnak is felelősséget kell vállalnia a hézagmentes szabályozás kialakításában, és az így
megalkotott külön jogszabályok megfelelő alkalmazásában.
2. A kiskorú menekültek két aspektusból is speciális jogállással rendelkeznek: egyrészt menekültek, másrészt kiskorúak. E kettősség olyan érzékeny csoporttá teszi
őket, amely különös védelmet igényel. A gyermeki státus primátusát elismerve
azonban menedékjogi jogállásukat másodlagosnak tartom.
3. Garanciális szempontból szükségesnek tartom, hogy a jogalkotó a menekültügyi
eljárás soron kívüli lefolytatását a kísérő nélküli kiskorúak mellett, a kísérővel érkező gyermekek vonatkozásában is lehetővé tegye, és ezt mindkét esetben a menekültügyi eljárásra vonatkozó rövidebb határidők megállapításával biztosítsa.
4. Az országgyűlési biztos javaslatával egyetértve úgy vélem, a menekült gyermekek
életkorának megállapítására irányuló vizsgálatot olyan szempontrendszer alkalmazásával kellene elvégezni, amelynek során a kiskorú pszichikai tulajdonságait is figyelembe veszik. Álláspontom szerint ezzel megakadályozható lenne egy esetleges, a
gyermeki alapjogokat érintő szükségtelen és aránytalan korlátozás. Mindezekre tekintettel fontosnak tartom, hogy a jogalkalmazás során a magát kiskorúnak valló
személyt ellenkező bizonyításig gyermeknek tekintsék, az eredmény megállapítása a
méltányosság elvén alapuljon, és kétség esetén a kiskorú javára döntsenek.
5. A kísérő nélküli kiskorúak a magyar állampolgár gyermekek számára rendszeresített nevelőszülői, illetve gyermekotthoni ellátáshoz nem tudnak hozzáférni, ugyanis
a gyermekvédelmi intézmények a fogadásukra nincsenek felkészülve. Mindezekre
tekintettel – az országgyűlési biztos álláspontját továbbgondolva, és a törvénymódosítás megoldásával egyet nem értve – azt javaslom, hogy a jogalkotó a Kísérő Nélküli Kiskorúak Otthonát a Gyvt. keretein belül minősítse olyan szakellátást biztosító,
sui generis gyermekvédelmi intézménnyé, amely a jövőben is képes a kísérő nélkül
érkező menekült gyermekek befogadására, és ellátására, hozzájárulva alapjogaik
érvényesüléséhez.
6. A migrációs törvénymódosításnak a kísérővel érkező menekült gyermekekkel
kapcsolatos változtatását – jelesül, hogy a jövőben nem minősülnek automatikusan
különleges bánásmódot igénylő személyeknek, s így a repülőtéri eljárás esetükben is
lefolytatható – szükségtelennek és alapjog korlátozónak tartom.
7. A Debreceni Befogadó Állomáson élő, megnövekedett létszámú, menekült kiskorúak esetében szükségesnek tartom egy újabb, országgyűlési biztos által végzett
vizsgálat lefolytatását annak érdekében, hogy a gyermekek oktatáshoz fűződő jogá164
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val kapcsolatos esetleges visszásságokra fény derüljön, s azok orvoslása mielőbb
elkezdődhessen.
8. Javaslom, hogy a menekült családok a menedékjogi kérelmük benyújtásának pillanatától egészen a menedékkérelem elbírálását követő elő-integráció befejezéséig
adott szálláshelyen kerüljenek elhelyezésre. Mindez alapvetően járulna hozzá a
gyermekek mielőbbi beilleszkedéséhez, integrációjához, illetve oktatáshoz fűződő
joguk biztosításához.
9. Álláspontom szerint a kísérővel érkező gyermekeket az állam részéről hasonló
védelem és gondoskodás illeti meg, mint a kísérő nélküli kiskorúakat, s az ellátások
során az, hogy e gyermekek kísérővel érkeztek, nem szolgálhat diszkrimináció alapjául.
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Alkotmánymódosítások és alkotmányozás Magyarországon
I. Bevezetés
A 2010 tavaszán megtartott országgyűlési választások eredményeként a FIDESZKDNP pártszövetség alkotmányozó többségre tett szert az Országgyűlésben, amely
2011. április 18-án elfogadta Magyarország Alaptörvényét. Ezzel a lépéssel egy több
mint húsz éves alkotmányozási folyamat végére került pont. Tanulmányomban
bemutatom ennek a folyamatnak az egyes állomásait. A 2010 áprilisa után
elfogadott alkotmánymódosítások kritikai elemzésének nagyobb terjedelmet szánok,
az elméleti álláspontok felhasználásával. Ezt követően vizsgálni kívánom az
alkotmánnyal kapcsolatos érveket, ellenérveket, hogy mikor és milyen módon
dolgozták ki a volt szocialista országok Kelet-Közép-Európában saját
alkotmányaikat, továbbá bemutatom, hogy a közelmúlt alkotmánymódosításai
mennyiben jelennek meg az új normaszövegben.
A tanulmány megírásánál nyújtott segítségükért külön köszönetemet szeretném kifejezni dr. Kocsis Miklós PhD adjunktus és dr. Tilk Péter PhD egyetemi docens Uraknak.

II. Sikertelen kísérletek az új alkotmány megalkotására
1. A Horn-kormány időszaka
A 1994-es országgyűlési választások kampányában szinte minden párt kiemelte az
új alkotmány megalkotásának szükségességét. A választásokat követően az MSZPSZDSZ koalíció elkötelezte magát az alkotmányozás mellett. 1995 májusában jött
létre a megállapodás az új alkotmány megalkotásának szabályairól a parlamenti
pártok között. A 25 tagú Alkotmány-előkészítő bizottság felállítására 1995 júniusában került sor, amelybe minden képviselőcsoportból 4-4 képviselő vett részt. A határozathozatalhoz öthatodos többségre volt szükség. Az FKgP olyan történelmi tradíciókhoz kívánt visszatérni, mint például a Szent Korona-tan, a kétkamarás Országgyűlés, képviselők visszahívása stb., de ezeket a többi párt meghaladottnak tartotta.
1996. február közepére elkészült az új alkotmány koncepciótervezetének szövege,
ezt határozati javaslatként az Országgyűlés elé terjesztették. Ezzel párhuzamosan
társadalmi-szakmai vita kezdődött. Bár a kormánypártok rendelkeztek kétharmados
többséggel, de a legszélesebb körű megegyezésre törekedtek. A koncepció parlamenti vitája az első alkalommal sikertelen volt. 1996. szeptember közepén megkezdődött az új határozati javaslat kidolgozása, majd október végén ismét benyújtották
a parlamentnek. A Magyar Köztársaság alkotmányának szabályozási elveiről szóló
119/1996. (XII. 21.) Ogy. határozat végül felkérte az Alkotmány-előkészítő bizott167

Szabó Dávid

ságot, hogy az elfogadott szabályozási elveknek megfelelően készítse el az új alkotmányról szóló törvényjavaslatot és azt 1997. március 1-jéig nyújtsa be. A bizottság a
munkát 1998 márciusában fejezte be, de a törvényjavaslatot a választások miatt már
nem terjesztették a parlament elé. A sikertelenség okaként a parlamenti erők közötti
kellő politikai konszenzus és az alkotmányozási szükséghelyzet hiánya hozható fel.1

2. Az első Orbán-kormány időszaka
1998-ban megalakult kormány a kormányprogramban nem rögzítette az új alkotmány kidolgozását, de Dávid Ibolya igazságügy-miniszter szükségesnek tartotta az
előző ciklusban megkezdett munka folytatását, amelyre végül nem került sor, a
kormány előtt álló sok egyéb feladat miatt.
Az igazságügy-miniszter asszony új ötlete az volt, hogy 2000. évi I. törvény néven egy új számozású és szerkezetű alkotmány kihirdetésével lehetne az ezredfordulót köszönteni. A formailag új alkotmánytervezet az 1949. évi XX. törvényen alapult, annak számozását változtatta volna meg, továbbá a preambulumot egy részletesebb előbeszéd váltotta volna fel, amely utalt Magyarország történelmi hagyományaira. Az alapvető jogokról szóló fejezet az általános rendelkezéseket követte volna, illetve a normaszöveget is át kívánták számozni. 1999. szeptember 13-án az ellenzéki pártokkal tartott megbeszélésen az MSZP és az SZDSZ elutasította az elképzelést, mert azt pótcselekvésnek tartották és az 1998-ban félbeszakadt alkotmányozás folytatását szorgalmazták, de ezt a javaslatot a kormányoldal nem fogadta el. Az
MSZP néhány héttel később egy határozati javaslatot nyújtott be az alkotmányozás
megkezdéséről, de ezt a kormánypártok utasították el.2

3. A Medgyessy-kormány időszaka
A koalíciós kormány programjában nem szerepelt az alkotmányozás. Szili Katalin
házelnök felkarolta az alkotmányozás ügyét, de a 2004-es kormányválság háttérbe
szorította a kezdeményezést. A jogtudomány képviselői több konferenciát tartottak a
témában ezekben az időkben. 2003-ban a Károlyi Intézet által szervezett konferencián, egyesek ragaszkodtak a régi alkotmányhoz (például Sólyom László, Kis János,
Majtényi László), mások az új alkotmányért szálltak síkra. Az utóbbi csoportba sorolható jogtudósok úgy vélték a régi alkotmány hiányosságait pótolni kell, hibáit ki
kell küszöbölni, de mindannyian értékes tartalmúnak és megőrizendőnek tartották
azt. Az alkotmányozás ellenesek attól tartottak, hogy az új alaptörvény eltérne az
1989-90-es megoldásoktól. A Hetedik Magyar Jogászgyűlés ajánlást fogalmazott
meg az új alkotmány kidolgozására 2004-ben.3

1

Petrétei József: Magyar alkotmányjog I. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2002. 6870. o.
2
Somogyvári István: Kísérletek Új alkotmány megalkotására. In: Kocsis Miklós – Zeller
Judit (szerk.): A köztársasági alkotmány 20 éve. Pécsi Alkotmányjogi Műhely Alapítvány,
Pécs 2009. 45-58. o.
3
Somogyvári: i.m. 45-58. o.
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4. A Gyurcsány-kormány időszaka
Petrétei József igazságügy-miniszter miniszteri programjában kiemelt helyen kezelte
az új alkotmány szövegtervezetének elkészítését. 2005 végére egy tudományosszakmai szempontból megalapozott új alkotmány-tervezetet kívántak alkotni, amely
aztán a további munka alapjává válhat. A miniszter álláspontja szerint a köztársasági
Alkotmány alapvetően bevált, módosításaival és az alkotmánybírósági határozatokkal együtt képes betölteni a rendeltetését, tehát az értékeit, fő elveit meg kell őrizni.
Az új alkotmánynak csak szerkezetében kell eltérni, egyes hiányosságokat kell pótolni és az ellentmondásokat feloldani. Fontosnak tartották a kétharmados törvények
megszűntetését, vagy számuk jelentős csökkentését. Az alkotmány szövegtervezete
elkészült, de azt a választási kampányban nem hozták nyilvánosságra. 2006-ban az
MSZP választási programja tartalmazta az alkotmányozást, de a kormány programja
azt már nem foglalta magába. A Kormány az előző ciklusban elkészült alkotmánytervezetet titkosította. 4

III. Alkotmánymódosítások 2010 tavasza után
1. Az Alkotmány 2010. május 25-i módosítása
Az új összetételű Országgyűlés megalakulása után a létszámát 200 főben maximálta,
illetve rendezni kívánta a nemzeti és etnikai kisebbségek parlamenti képviseletével
kapcsolatos mulasztásos alkotmánysértést5, amikor előírta, hogy a nemzeti és etnikai
kisebbségek képviseletére további, legfeljebb tizenhárom országgyűlési képviselő
választható.6 A módosító törvény 5. § (2) bekezdése előírja, hogy ezeknek a
rendelkezéseknek a hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik. Ebből következik,
hogy bizonytalan mikortól lesz kisebb az Országgyűlés, illetve mikortól
foglalhatnak helyet a kisebbségi képviselők a padsorokban, az alkotmányi
rendelkezésekből nem következik az a közvéleményben elterjedt álláspont, hogy
már 2014-től. Ahhoz, hogy a gyakorlatban kivitelezhető legyen, szükség van az
országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény és a
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosítására.
Nem derül ki egyértelműen, hogy a 200 fős plafon abszolút határt jelent, vagy
ehhez még hozzájön a 13 kisebbségi képviselő. A „további” szó arra enged
következtetni, hogy 200+13 fő a maximum. Komoly probléma, hogy nincs
konkretizálva a kisebbségi helyek megoszlása. 13 kisebbség van Magyarországon,
nevezetesen ukrán, ruszin, lengyel, szlovák, német, szlovén, horvát, szerb, román,
bolgár, görög, örmény, cigány7, tehát ha a helyeket egyenlően osztják el, akkor
mindegyik jogosult egy helyre, de ez a szövegezésből egyértelműen nem
4

Somogyvári: i.m. 45-58. o.
A 35/1992. (VI. 10.) AB határozat állapította meg és kiküszöbölésére 1992. december 1-ig
adott haladékot.
6
Az Alkotmány 2010. május 25-i módosítása a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. törvény módosításáról 1. §
7
1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 61. § (1) bek.
5
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következik. Amennyiben ezt a 13 helyet arányosan osztják el, lesznek olyan
népcsoportok, amik továbbra sem rendelkeznek képviselettel, mert eltérő az egyes
nemzetiségek és etnikumok mérete. Ha mindenki egy helyre jogosult, akkor az
Alkotmány módosítására lesz szükség, ha a jövőben az Országgyűlés egy új
kisebbséget ismerne el.
Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy nem lehet tudni, ki tartozik
valamilyen kisebbséghez. Az idézett törvény az egyéni kisebbségi jogok között
megfogalmazza, hogy „valamely kisebbséghez való tartozás vállalása és
kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga”8, a kisebbséghez való
tartozás kérdésében főszabály szerint senki sem kötelezhető nyilatkozatra, de
„törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely kisebbségi jog
gyakorlását az egyén nyilatkozatához kötheti”.9 Tehát lényegét tekintve az
országgyűlési
képviselők
választásánál
is
megjelenik
a
kisebbségi
önkormányzatoknál kialakult gyakorlat, hogy adott kisebbséghez tartozás
„bemondásos alapon” megy, adott esetben olyan is szavazhat majd kisebbségi
jelöltre, aki ténylegesen, származását tekintve nem tartozik oda.
Az alkotmánymódosítás bevezette továbbá a miniszterelnök-helyettes
intézményét, amikor előírta, hogy a miniszterelnök a miniszterek közül
miniszterelnök-helyettest jelöl ki.10 Ezzel összefüggésben megfogalmazta, hogy ha a
miniszterelnök megbízatása halála, választójogának elvesztése, illetőleg
összeférhetetlenségének megállapítása miatt szűnik meg, az új miniszterelnök
megválasztásáig a miniszterelnök hatáskörét – az (1) bekezdésben írt
korlátozásokkal – a miniszterelnök-helyettes gyakorolja; több miniszterelnökhelyettes esetén pedig az első helyen kijelölt miniszterelnök-helyettes.11
Megállapítható, hogy ez első rendelkezés még egy miniszterelnök-helyettesről ír, a
második már többről. A később tárgyalandó 2010. évi CXIII. törvény annyi
módosítással élt még, hogy a miniszterelnök a miniszterelnök-helyettest rendeletben
jelöli ki.12 A korábbi szabályozás szerint a miniszterelnököt akadályoztatása esetén
az általa kijelölt miniszter helyettesíthette.13
A május 25-i módosítás a kormánybizottságok intézményét is beiktatta az
Alkotmányba, továbbá kimondta, hogy „a Kormány jogosult az államigazgatás
bármely ágát közvetlenül felügyelete alá vonni, és erre külön szerveket létesíteni”.14

8

7. § (1) bek.
7. § (2) bek.
10
Az Alkotmány 2010. május 25-i módosítása a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. törvény módosításáról 2. §
11
3. §
12
2010. évi CXIII. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 6. §
13
Petrétei József: Magyar alkotmányjog II. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2007. 132.
o.
14
Az Alkotmány 2010. május 25-i módosítása a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. törvény módosításáról 4. §
9
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2. Az Alkotmány 2010. július 5-i módosítása
Az új Országgyűlés ebben az alkotmánymódosításban megváltoztatta az
Alkotmánybíróság tagjainak a jelölésére vonatkozó szabályokat, amikor előírta,
hogy az Alkotmánybíróság tizenegy tagját az Országgyűlés választja. Az
Alkotmánybíróság tagjaira – a képviselőcsoportok közötti létszámarányokat is
figyelembe véve – az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok
képviselőcsoportjainak tagjaiból álló jelölőbizottság tesz javaslatot. Az
Alkotmánybíróság tagjainak megválasztásához az országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazata szükséges.15
A korábbi szabályozás szerint az Alkotmánybíróság tagjaira az Országgyűlésben
képviselettel rendelkező pártok képviselőcsoportjainak egy-egy tagjából álló
jelölőbizottság tett javaslatot.16 „A paritásos elven működő jelölőbizottságot az teszi
indokolttá, hogy a parlamentben lehetőleg már a jelöléskor konszenzus alakuljon ki
az alkotmánybírák személyéről.”17 A gyakorlatban ennél a megoldásnál
elképzelhető, hogy a kormánytöbbséget alkotó frakciók kisebbségbe kerülnek a
jelölőbizottságban, a számbeli fölényben lévő ellenzéki pártfrakciókkal szemben,
persze ez azt is eredményezheti, hogy a jelölőbizottság olyan jelölteket is elfogad,
akiket aztán a parlament nem választ meg.18 Egy esetleges patthelyzet azt
eredményezheti, hogy az Alkotmánybíróság létszáma 8 fő alá csökken, ha nem
sikerült megválasztani az új tagokat, így pedig a legfőbb testületi szervként működő
teljes ülés nem határozatképes.19
A kormányoldal azzal indokolta az alkotmánymódosítást, hogy céljuk ennek a
helyzetnek az elkerülése és a testület folyamatos és zavartalan működésének a
biztosítása.20 Az új megoldás szerint tehát a jelölőbizottságban a parlamenti pártok
arányosan képviseltetik magukat. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy gyorsan
lehessen olyan jelölteket állítani, akiket a parlament megválaszt (de csak akkor, ha a
kormányzó erők 2/3-os többséget tudnak felmutatni), így nem fenyeget az a veszély,
hogy az alkotmánybírák száma 8 fő alá csökken. Hátrány, hogy az ellenzék által
történő jelölés megnehezül.
A régi szabályozás szerint hiába tudott az ellenzék jelöltet állítani, a parlament
azt nem biztos, hogy megválasztotta, jelenleg pedig már a plénum elé sem kerül az
ügy, ha a jelöltet a kormánytöbbség nem támogatja. Az alkotmánymódosítás előtt
szokásjogi alapon kialakult egy olyan gyakorlat, amely szerint egyszerre több
jelöltről szavazott a ház, egy ellenzékiről és egy kormánypártiról, igaz akkor a
kormánypárti jelölt megválasztásához is szükség volt az ellenzék támogatására
(és/vagy a jelöléséhez is), hogy meglegyen a 2/3-os többség. Garanciát jelenthetett,
15

Alkotmány 2010. július 5-i módosítása a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.
évi XX. törvény módosításáról 1. §
16
Petrétei: i.m. 154. o.
17
Petrétei: i.m. 173. o.
18
uo.
19
Petrétei: i.m. 157. o.
20
http://nol.hu/belfold/feltoltik_az_alkotmanybirosagot_-_jelolobizottsagot_akar_a_fidesz
(2011.12.15.)
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hogy ha az ellenzéki jelöltet nem választják meg, akkor az ellenzék sem támogatja a
kormánypárti jelöltet. Nagy vihart kavart, amikor az ellenzék jelöltjét Bruhács
Jánost 1996 novemberében nem választották meg, annak ellenére, hogy ők a
kormánypártok jelöltjének, Holló Andrásnak a jelölését, majd megválasztását
támogatták.21
Az új szabályozás lényegét tekintve nem sokban eredményez más gyakorlatot, ha
a parlamenti többség nem rendelkezik 2/3-os mandátumaránnyal. Ebben az esetben
hiába jelöli a saját embereit a többség, az ellenzék nélkül nem tudják őket
megválasztani, ez pedig tárgyalási alapot jelent az ellenzéknek, hogy a kormány
oldal a bizottságban támogassa az ő jelöltjeiket is. A jelenlegi helyzetben
természetesen ez nem igaz, az ellenzék nincs alkupozícióban, csak a gesztusokban
bízhat.
Civil szervezetek hamar tiltakozni kezdtek a módosítás ellen, az
Alkotmánybíróság függetlenségének a sérelmére hivatkozással.22 Fontos kiemelni,
hogy az összeférhetetlenségi szabályokban nem következett be változás.
Az alkotmánymódosítás hatályon kívül helyezte a 24. § (5) bekezdést, amely
szerint az új alkotmány előkészítésének részletes szabályairól szóló országgyűlési
határozat elfogadásához az országgyűlési képviselők négyötödének szavazata
szükséges.23 Az 1995. évi XLIV. törvény egészítette ki ezzel a rendelkezéssel az
Alkotmányt, de előírta azt is, hogy a törvény az 1994-ben megválasztott
Országgyűlés megbízatásának megszűnésekor (tehát 1998-ban) hatályát veszti.24
Lényegét tekintve egy olyan rendelkezést helyeztek hatályon kívül 2010-ben, ami
már 1998-ban hatályát vesztette. Másrészről kifogásolható, hogy a 2/3-os többség
birtokában a kormánytöbbség nem élt hasonló önkorlátozással, az alaptörvény
hosszú távú érvényesüléséhez és stabilitásához minél nagyobb egyetértésnek kell
lenni a különböző politikai erők között.25

3. Az Alkotmány 2010. július 6-i módosítása(i)
Az Országgyűlés 2010. július 6-án két törvénnyel is módosította az Alkotmányt.
2010-ben az első néhány alkotmánymódosítás a Magyar Közlönyben új
megnevezéssel jelent meg a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet
módosítására tekintettel. Ez a megoldás azért adott okot az aggodalomra, mert az
alkotmánymódosításokra való hivatkozás, illetve azoknak a különböző

21

http://www.jogiforum.hu/hirek/23714#axzz1GffDU89b (2011.12.15.)
http://tasz.hu/szolasszabadsag/civilek-tiltakoznak-az-alkotmanybirosag-tagjainaktervezett-jelolese-ellen (2011.12.15.)
23
Alkotmány 2010. július 5-i módosítása a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.
évi XX. törvény módosításáról 2. § (2) bek.
24
1995. évi XLIV. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, többször módosított
1949. évi XX. törvény módosításáról 2. §
25
Petrétei József: Az alkotmányos demokrácia alapintézményei. Dialóg Campus Kiadó,
Budapest-Pécs 2009. 76. o.
22
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adatbázisokban való megtalálása nehézkessé vált.26 Örvendetes, hogy a jogalkotó
felismerte ezeket a problémákat és visszatért a korábbi megnevezés használatához.
Tekintettel arra, hogy július 6-án két módosítást is alkalmaztak, így az elemzésüket
két alpontban végzem el.
1) Az első alkotmánymódosítás figyelemreméltó rendelkezése a következő: a
helyi képviselőtestület elnöke a polgármester. A képviselőtestület a polgármester
helyettesítésére alpolgármestert választhat. Alpolgármesternek olyan személy is
megválasztható, aki nem tagja a képviselőtestületnek, de a polgármestert a
képviselőtestület elnökeként csak olyan alpolgármester helyettesítheti, aki a
képviselőtestület tagja.27 Ennek a szakasznak az érdekességét az adja, hogy
alkotmányi szinten szabályozza az alpolgármesteri tisztséget, továbbá megteremti a
„külsős” alpolgármester választásának lehetőségét. A fő probléma abból következik,
hogy a „választhat” szó értelmezése arra vezet, hogy nem kötelező a továbbiakban
alpolgármestert választani, ez csak egy lehetőség. Ez a megoldás előnyös a kisebb
településeken, ahol 100 lakosig 2 képviselő választható.28 Ilyen településeken
messze nincs annyi feladat, ami indokolná az alpolgármester választását. Nagyobb
településeken viszont a pontatlan szövegezés zavart okoz abban a kérdésben, hogy
kötelező-e az alpolgármester megválasztása. Ha úgy foglalunk állást, hogy kötelező,
akkor ez érinti a kisebb településeket is. Nem könnyíti meg a dolgunkat a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény sem, amely előírja, hogy a
képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több
alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját
tagjai közül választ meg.29 Az első mondat itt is lehetőségként említi az
alpolgármester választását. A második mondat ismét vitára ad okot. Értelmezhető ez
kötelező utasításként vagy csak arra az esetre szól, ha a testület úgy dönt, hogy
választanak alpolgármestert? Véleményem szerint a jelenlegi szabályozásból az
következik, hogy nem kötelező betölteni ezt a tisztséget, a második mondat csak arra
az esetre szól, ha alpolgármester választás mellett döntenek, mert így kívánja kizárni
azt, hogy ez az egyetlen alpolgármester „külsős” legyen tekintettel az
alkotmánymódosításban szereplő kitételre, amely szerint „a polgármestert a
képviselőtestület elnökeként csak olyan alpolgármester helyettesítheti, aki a
képviselőtestület tagja”. Ha lehetővé tennék, hogy alpolgármesternek csak egy olyan
személyt válasszanak meg, aki nem tagja a képviselő-testületnek, akkor az
alpolgármesteri tisztség elsődleges célja, a „polgármester helyettesítésének”
megoldása nem valósulna meg. Álláspontom szerint helyesebb lenne lakosságszám
szerint differenciálni a szabályozást és kisebb településeken lehetőségként, míg
nagyobb településeken kötelességként meghatározni az alpolgármester választását.
26

Drinóczi Tímea: Hol a tervezés, a koordináció és a szakmaiság? Alkotmánymódosítások –
2010. április – július. Közjogi Szemle 2010. 3. sz. 68. o. Ld. még Ádám Antal: Észrevételek
az alkotmányozáshoz. Jura 2011. 1. sz. 191-203. o.
27
Alkotmány 2010. július 6-i módosítása a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.
évi XX. törvény módosításáról 1. §
28
2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 4.
§ a) pont
29
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 34. § (1) bek.
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A „külsős” alpolgármesteri tisztség bevezetése előnyös, mert a polgármester
munkáját ideális esetben így olyan szakemberek segíthetik, akik nem kerülhettek be
a képviselő-testületbe, mert például kevésbé karizmatikusak, kevésbé ismertek, nem
az adott településen élnek. Természetesen ez is járhat hátránnyal, visszaélésre adhat
alapot a tisztség „adományozása”.
2) A július 6-i második alkotmánymódosítás a vélemény és sajtószabadságot
érintette. A 61. § (1) bekezdésének új szövege előírja, hogy a Magyar
Köztársaságban mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás és a szólás
szabadságához, továbbá a közérdekű adatok megismeréséhez, valamint
terjesztéséhez.30 Új elemet a szólásszabadság jelent, fontos hangsúlyozni azonban,
hogy az eredeti javaslatban a „szabad véleménynyilvánítás” helyett csak a
„szólásszabadság” szerepelt.31 Az alkotmánymódosítás indokolása szerint „az 1990
óta változatlan 61. § által használt fogalmak jelentős része mára elavult”, míg a
részletes indokolás a cserét azzal indokolta, hogy a szólásszabadság kifejezés jobban
megfelel a történelmi hagyományoknak.32 Ez az indok elfogadható tekintettel arra,
hogy az első magyar sajtótörvény 1848 áprilisában a gondolat és a sajtó szabadságát
deklarálta, később azonban a magyar történelmi hagyományokban kizárólag a
szólásszabadság kifejezés terjedt el.33 A javaslat közzétételét követően a jogalkotót
kritika érte tekintettel arra, hogy az AB 30/1992. (V. 26) számú határozata szerint a
véleménynyilvánítási szabadság olyan „anyajog”, amelyből a többi „kommunikációs
alapjog”, így a sajtószabadás, az információszabadság, a művészi szabadság, a
tudományszabadság, a lelkiismereti és vallásszabadság, valamint a gyülekezési jog
ered.34 A jogkorlátozással kapcsolatos vádak elkerülése érdekében a végleges
javaslatba bekerült a véleménynyilvánítás szabadsága is a szólásszabadság mellé.
„Mindenesetre a rendes bíróságok ítélkezési gyakorlatában a véleményszabadság
»anyajog«- jellege nem jelent meg, arra pedig sem tőlük, sem az AB-tól nem
érkezett válasz, hogy ha egymástól elválasztandónak tekintjük a
véleménynyilvánítási szabadságot és a szólásszabadságot, akkor pontosan mi az
elválasztás alapja, és mire jogosít egyik, illetve a másik.”35 Felmerül a kérdés, hogy
mivel a két szabadság egymás mellett szerepel az Alkotmányban ez azt jelenti, hogy
a jogalkotó is elismeri a két alapjog eltérő jellegét vagy csak a jogkorlátozással
kapcsolatos kritikákat akarták elkerülni? Az Alkotmány szövege visszatér a
történelmi hagyományban gyökerező szóhasználathoz, de ez nem eredményez
tartalmi változást, mert megmaradt a véleménynyilvánítás szabadsága is.36
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Az új normaszöveg előírja, hogy a Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó
szabadságát és sokszínűségét.37 A sajtó sokszínűségének védelme szövegileg új
elem az Alkotmányban, ugyanakkor az AB a 37/1992. (VI. 10.) számú határozatával
kezdődően mindvégig olyan kiemelkedő alkotmányos értéknek tekintette, amely
nem hogy nem korlátozza alkotmánysértő módon a sajtószabadságot, hanem
éppenséggel annak egyik előfeltétele.38
Új rendelkezés, hogy a demokratikus közvélemény kialakítása érdekében
mindenkinek joga van a megfelelő tájékoztatáshoz a közügyek tekintetében.39
Probléma, hogy a szabályozásból kimaradt a tájékoztatási monopóliumok tilalma. A
tájékoztatáshoz való jog előtt szereplő „megfelelő” kitétel azt jelenti, hogy csak
„valakinek megfelelő tájékoztatáshoz van joga mindenkinek, nem pedig úgy
általában a tájékoztatáshoz”?40 „A »megfelelő tájékoztatás« jelentése a
médiaszabályozás előírásaiból bontható ki, ez alapján a tájékoztatásnak – az
elektronikus médiumokat kötelező kiegyensúlyozottságon túl – hitelesnek,
pontosnak, gyorsnak, sokoldalúnak, tényszerűnek, időszerűnek kell lennie [lásd
Sajtótörvény 2. § (1) bekezdés és Médiatörvény 4. § (1) bekezdés].”41 Helyesebb
lenne tájékozódás és tájékoztatás jogáról beszélni a tájékoztatás helyett.42 Az
informálódás vagy tájékozódás szabadsága „valamely, az egyén tájékozódásához
szükséges, vagy a demokratikus akaratképzésben, illetve az individuum közről
kialakított felfogásában szerepet játszó, azt meghatározó közérdekűnek számító
információ megismerésére és terjesztésére vonatkozik. A tájékozódáshoz való jog
azonban nem valósulhat meg másik aspektusa, a tájékoztatáshoz való jog nélkül,
amely viszont feltételezi az információkhoz való hozzájutás lehetővé tételét.”43
A 61. § (4) bekezdése a következőképpen szól: a Magyar Köztársaságban
közszolgálati médiaszolgáltatás működik közre a nemzeti önazonosság és az európai
identitás, a magyar, valamint a kisebbségi nyelvek és kultúra ápolásában,
gazdagításában, a nemzeti összetartozás megerősítésében, illetőleg a nemzeti,
etnikai, családi, vallási közösségek igényeinek kielégítésében. A közszolgálati
médiaszolgáltatást az Országgyűlés által választott tagokkal működő autonóm
közigazgatási hatóság és független tulajdonosi testület felügyeli, céljainak
megvalósulása felett pedig az állampolgárok egyes, törvényben meghatározott
közösségei őrködnek.44 A módosítás előtt a közszolgálati média csak közvetett
módon jelent meg, amikor az Alkotmány előírta, hogy kétharmaddal kell
rendelkezni a közszolgálati rádió, televízió és hírügynökség felügyeletéről, valamint
37
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vezetőinek kinevezéséről. Amennyiben ezt a rendelkezést szűken értelmezzük,
akkor a közszolgálati média fenntartása nem volt kötelező az állam számára. A
37/1992. (VI. 10.) AB határozat szerint elviekben mindegy, hogy a jogalkotó milyen
médiarendszert vezet be Magyarországon, az a lényeg, hogy az AB által előírt célok
megvalósuljanak. Az a fontos, hogy a szervezeti megoldások biztosítsák a
„társadalomban meglévő vélemények teljes körű, kiegyensúlyozott arányú és
valósághű kifejezésre jutását, valamint a közérdeklődésre számot tartó eseményekről
és tényekről való elfogulatlan tájékoztatást”. Az indokolás később egyértelműen
rögzíti a bírák álláspontját, az országos közszolgálati rádió és televízió fenntartására
vonatkozóan, mert a szervezeti és jogi megoldásoknak tekintettel kell lenni az adott
országban a rádió és a televízió struktúrájára.45 Az új szabályozásnak köszönhetően
„mostantól a közszolgálati média állami fenntartása vita nélkül alkotmányosan
kötelező előírás”.46 A közszolgálati média legfontosabb kötelezettségeinek példálózó
jellegű listáját is megtalálhatjuk az új normaszövegben. Ez a közszolgálati média
kulturális feladatainak megvalósulását segíti elő tekintettel arra, hogy a
„közszolgálati műsorszolgáltatóknak jelentős szerepet kell vállalniuk a közösségi
kohézió, a társadalmi integráció megteremtésében is”.47 Ennek a célnak a
megvalósulása szempontjából fontos, hogy az egész nemzethez szóló műsorokat
készítsenek, hogy így fejezzék ki tagjainak együvé tartozását.48 A szövegezéssel
kapcsolatos probléma, hogy nem lehet tudni mit jelent: „nemzeti közösségek”,
„etnikai közösségek”, „családi közösségek”, illetve ezek „igényei”. Az első két
kategóriának milyen a viszonya a nemzeti és etnikai kisebbségekhez? A közösség és
a kisebbség ugyan azt jelenti vagy mást, ha eltérő kategóriák, akkor hol van az
eltérés? A közszolgálati médiaszolgáltatás hogyan működik közre a különböző
közösségek igényeinek a kielégítésében? 49
A (4) bekezdés második mondata szerint a közszolgálati média feletti őrködést az
Országgyűlés által választott tagokkal működő autonóm közigazgatási hatóság,
független tulajdonosi testület, illetve az állampolgárok egyes közösségei látják el.50
Ezzel összefüggésben felmerül, hogy mit jelent az „állampolgárok egyes
közösségei” kifejezés. Más közösségek nem vehetnek részt a kontrollban?51
Az új 61. § (5) bekezdése előírja, hogy „[a] közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló törvény, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető
szabályairól rendelkező törvény, továbbá a médiaszolgáltatások felügyeletéről szóló
törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának
szavazata szükséges”.52 A különböző médiatartalmak alapvető szabályait eddig is
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kétharmados törvények állapították meg, ez mostantól, az új alkotmányszövegre
tekintettel alkotmányos kötelezettség.53

4. Az Alkotmány 2010. augusztus 11-i módosítása(i)
Tekintettel arra, hogy 2010. augusztus 11-én ismét két alkotmánymódosítást
fogadtak el, így az elemzésüket itt is alpontokban végzem el.
1) Az első alkotmánymódosítás a Magyar Honvédség, a Rendőrség és a
nemzetbiztonsági
szolgálatok hivatásos
állományú
tagjainak politikai
szerepvállalását kívánja kizárni. A 40/B. § (4) bekezdésének új szövege előírja, hogy
a Magyar Honvédség, a Rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, politikai tevékenységet nem
folytathatnak, továbbá szolgálati jogviszonyuk fennállása alatt és annak
megszűnését vagy megszüntetését követő három évig nem indulhatnak jelöltként az
országgyűlési képviselők választásán, az európai parlamenti választáson, a helyi
önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a kisebbségi
önkormányzati képviselők választásán.54 A passzív választójog korlátozását ezekben
az esetekben a jogalkotó indokolása szerint az teszi szükségessé, hogy „nemcsak a
megválasztott képviselők, illetve polgármesterek, hanem – a jelöltté nyilvánítástól
kezdve – már az ilyen tisztségre jelöltek sem tekinthetők függetlennek az egyes
pártok politikáitól”. „Márpedig az érintett szolgálatok depolitizálása, és ez által a
plurális demokrácia megszilárdítása alkotmányosan indokolt cél minden
demokratikus jogállamban. A hivatásos állomány tagjai kényszerítő hatalommal
rendelkeznek és általában fegyvert is viselhetnek, így végső soron az államot
szolgálják. Az embereknek ezért joguk van arra, hogy a rendőrséggel és az egyéb
rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjaival való érintkezésük során olyan
politikailag semleges tisztségviselőkkel találkozzanak, akikre még a gyanú árnyéka
sem vetülhet a tekintetben, hogy munkájukat nem pártsemlegesen végzik.”55
Fontos kiemelni, hogy a 40/B. § (4) bekezdése korábban azt írta elő, hogy a
Magyar Honvédség, a Rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, politikai tevékenységet nem
folytathatnak. E szabályozással kapcsolatban állást foglalt az Emberi Jogok Európai
Bírósága is a Rekvényi kontra Magyarország ügyben hozott ítéletében, ahol arra a
következtetésre jutott, hogy a jelzett korlátozások elfogadhatóak olyan fiatal
demokráciákban is, mint Magyarország, ahol a rendőrök, katonák nagy többségének
párttagsága garantálta a politikai párt akaratának közvetlen érvényesülését.56 Ezzel
szemben az alkotmánymódosítás indokolásában kihangsúlyozza, hogy az érintett
szolgálatokat depolizitálni kell. Tehát a jelenlegi testületekben nem pártsemleges
tisztségviselők dolgoznak és a passzív választójog korlátozásával biztosítható a
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pártsemlegesség? Ez egy logikailag hibás és hiányos érvelés.57 A depolitizálást a
korábbi alkotmányszöveg már biztosította, az új szöveg csak a passzív választójog
korlátozását hozta be.
Hiányosságként említhető, hogy az alanyi kör nem terjed ki a vám- és
pénzügyőrökre, de azokra kiterjed a korlátozás, akik nem pártokhoz kötődően
szeretnének politikai tevékenységet folytatni, hanem függetlenként.58 Például
néhány száz fős kistelepülésen szeretne valaki képviselő lenni.
Fontos kiemelni, hogy a hatalmi ágak elválasztására tekintettel korlátozások
élnek más tisztségek, például bírók esetén is, de esetükben a törvény csak a
szolgálati viszony szünetelését írja elő a jelöltség esetén és az csak a
megválasztással szűnik meg.59
Véleményem szerint az új alkotmányszöveg a célok eléréséhez a szükségesnél
nagyobb mértékben korlátozza a passzív választójogot. Helyesebb lenne, ha a
jelöltség esetén a jelzett alanyi kör vonatkozásában is csak a szolgálati viszony
szünetelését írnák elő és biztosítanák a jelöltség lehetőségét. Fontos kérdés, hogy
miért éppen három év a korlátozás? Az indokolás szerint, ha valakinek megszűnik a
szolgálati viszonya, az nem jelenti, hogy automatikusan minden kapcsolatot
megszakít a korábbi munkatársaival, munkahelyi barátaival, így az általuk képviselt
politikai nézetek befolyásolhatják az aktív állományú munkatársakat.60 Nincs
garancia azonban arra, hogy 3 év után már semmiféle kapcsolat nem lenne az
egykori munkatársak között, illetve az is lehet, már jóval korábban megszakad
mindenféle kapcsolat. Ezt a „jelöltként induló és munkatársai között fennálló emberi
kapcsolat szorosabb vagy lazább jellege” határozza meg.61
2) A második alkotmánymódosítás több szakaszt is érintett. A 46. § (3)
bekezdés új szövege szerint „[e]gyesbíróként és a tanács elnökeként csak hivatásos
bíró járhat el. Helyi bíróság hatáskörébe tartozó, törvény által meghatározott
ügyben, egyesbíró hatáskörében bírósági titkár is eljárhat, aki e tevékenysége során
független, csak a törvénynek van alárendelve.”.62 Az új szabályozás akkor, amikor
lehetővé teszi, hogy a titkár bizonyos esetekben egyesbíróként eljárjon, „nem
érvényesíti sem az igazságszolgáltatásban szükséges szakmaiság követelményét,
sem a bírói úthoz való jogot, sőt utóbbi esetben annak meghatározását, hogy mely
ügyekben dönt bíró, garanciális rendelkezések nélkül bízza a törvényhozó
hatalomra”.63 Az indokolás szerint a tervezetet az 1/2008. (I. 11.) AB határozatban
foglaltak miatt, továbbá az OIT kezdeményezésére fogalmazták meg.64 A módosítás
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kétség kívül előnyös lehet az eljárások egyszerűsítése, gyorsítása szempontjából, de
ez nem lehet mindenáron elérendő cél.65
További változtatás, hogy a 70/I. §-ban megjelenik egy új bekezdés, amely
előírja, hogy a közterhek viselésére szolgáló forrásokból, valamint az állami
vagyonnal gazdálkodó, illetve az állam többségi tulajdonában vagy irányítása alatt
álló szervezetek részéről jó erkölcsbe ütköző módon juttatott jövedelmek
tekintetében törvény, az adott adóévtől kezdődően, külön mértékű kötelezettséget
állapíthat meg.66 Megjelenik a „jó erkölcsbe ütköző módon juttatott jövedelem”
fogalma az Alkotmányban. A cél az volt, hogy megteremtődjön az alkotmányi
alapja, a korábban alkotmányellenes „visszamenőleges hatályú adóztatásnak”. 67Az
alkotmánymódosítás indokolásában olvasható, hogy az „alkotmányozó a társadalmi
igazságérzetet sértő, jó erkölcsbe ütköző jogviszonyok ellen kíván fellépni az
adóztatás eszközével”.68 Nem lehet tudni, hogy egy normatív alkotmányban miként
kell ezt az új fogalmat értelmezni. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény értelmében a jó erkölcsbe ütköző szerződés semmis. Ez alól vannak
kivételek és vannak, akiket megillet a „jó erkölcsbe ütköző módon szerzett
jövedelem”? Csak akkor nem ütközik jó erkölcsbe, ha az az államtól származik?
Esetleg mindenkire vonatkozik tekintettel a „közterhek viselésére szolgáló források”
kitételre? Utóbbi kategória mit jelent?69 A 70/I. § új bekezdése tehát lehetőséget
teremt arra, hogy a törvényhozó a jó erkölcsbe ütköző, államtól származó
jövedelmek tekintetében eltérő mértékű adót állapítson meg az adott adóévben.70

5. A 2010. évi CXIII. törvény
A jelzett alkotmánymódosítás megfogalmazta, hogy általánosan kötelező
magatartási szabályt az Alkotmányban megjelölt, jogalkotó hatáskörrel rendelkező
szerv által kiadott jogszabály állapíthat meg. Ezt követően olvashatjuk a
jogszabályok felsorolását, így jogszabálynak minősül a törvény, a kormányrendelet,
a MNB elnökének rendelete, a miniszterelnöki rendelet, a miniszteri rendelet, a
PSZÁF elnökének rendelete és az önkormányzati rendelet, továbbá a Honvédelmi
Tanács rendkívüli állapot idején és a köztársasági elnök szükségállapot idején
kibocsátott rendelete. A jogalkotásról szóló törvény elfogadását a jelenlévő
országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazatához köti.71 A törvényhozás
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folyamatában a köztársasági elnök kötelességei tekintetében volt néhány kisebb
módosítás.72 A legfőbb ügyészhez ezentúl csak kérdést intézhetnek az országgyűlési
képviselők,73 így ha a választ a képviselő nem fogadja el, az országgyűlésnek nem
kell szavaznia róla. A köztársasági elnök jogosulttá válik a külön törvényben
meghatározott szerv vagy személy javaslatára a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete elnökének a kinevezésére.74 Továbbá „[a] Magyar Nemzeti Bank
elnökét rendelet kiadásában az általa rendeletben kijelölt alelnök helyettesítheti.” –
az új szabályozás szerint.75 Néhány módosítás a kormányt érintette, illetve
pontosításra került, hogy a miniszterelnök rendeletben jelölheti ki a miniszterelnökhelyettest.76 A PSZÁF-el kapcsolatos alapvető szabályok is az Alkotmányban
kerültek megfogalmazásra.77 A legfőbb ügyész megválasztásához kétharmados
többség szükséges a továbbiakban.78

6. A 2010. évi CXIX. törvény
Ez az alkotmánymódosítás kapcsolatba hozható a már tárgyalt 2010. augusztus 11-i
második alkotmánymódosítással. Az Alkotmánybíróság a 184/2010. (X. 28.)
számon a Magyar Közlönyben közzétett határozatában megsemmisítette az egyes
gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló
2010. évi XC. törvénynek a 98%-os különadóra vonatkozó rendelkezéseit. Az
indokolás szerint a törvény az Alkotmány 70/I. § új (2) bekezdésébe ütközik. A fő
probléma az AB szerint, hogy a szabályozás azokat is sérti, akik nem jó erkölcsbe
ütközően, hanem olyan jogszabály alapján jutottak végkielégítéshez, amelynek
tartalmára nem volt ráhatásuk. Miután az AB határozatot kihirdették, az előterjesztő
eredetileg ugyanolyan tartalommal terjesztette a törvényt a parlament elé, de ezt
követte az itt tárgyalt alkotmánymódosítás is, amely módosította a 70/I. § (2)
bekezdését és az Alkotmánybíróság hatáskörét jelentősen szűkítette.79 A 70/I. § (2)
bekezdésének új szövege szerint „[a] közterhek viselésére szolgáló forrásokból,
valamint az állami vagyonnal gazdálkodó, illetve az állam többségi tulajdonában
vagy irányítása alatt álló szervezetek részéről juttatott jövedelemre, az adott adóévet
megelőző ötödik adóévtől kezdődően, törvény a jövedelem mértékét el nem érő
kötelezettséget állapíthat meg.”.80 Az új szövegből eltűnt a „jó erkölcsbe ütköző
módon juttatott jövedelem” fogalma. Ezt követően az Alkotmány lehetőséget teremt
arra is, hogy az elvonás érinthessen olyat is, aki nem a jó erkölcsbe ütköző módon
jutott a jövedelemhez.
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Az új szabályozás szerint a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, a
központi adónemekről, illetékekről és járulékokról, a vámokról, valamint a helyi
adók központi feltételeiről szóló törvényeket az Alkotmánybíróság akkor vizsgálhatja felül, illetve akkor semmisíthet meg, ha azok tartalma az élethez és emberi méltósághoz való jogot, a személyes adatok védelméhez való jogot, a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadságát, vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó 69. § szerinti jogokat sérti.81
Véleményem szerint indokolatlan a szűkítést mind a felülvizsgálat, mind a
megsemmisítés esetén elvégezni. Ha csak a megsemmisítést zárná ki az
alkotmányozó, akkor az Alkotmánybíróság felülvizsgálhatná a különböző
törvényeket, azok alkotmányellenességét is megállapíthatná, de hatáskörének a
hiányára tekintettel nem semmisíthetné meg, így legfeljebb negatív sajtóvisszhangot
válthatna ki az alkotmányellenes törvény léte. Az alkotmányozó felismerte ezt a
problémát, így a szűkítést elvégezte a felülvizsgálat tekintetében is, de ebben az
esetben felesleges a megsemmisítés tekintetében a szűkítés, mert felülvizsgálat
nélkül nem lehet helye a megsemmisítésnek.
Fontos kiemelni, hogy az „AB-hatáskört érintő módosítás következtében a
törvényhozó hatalom a közpénzügyi jogalkotás tekintetében korlátlanná, s számos
alapjog »védtelenné« válik”.82 A kiszolgáltatottá vált alapjogok főleg a gazdasági,
szociális és kulturális alapjogokhoz sorolhatóak, míg a továbbra is védett alapjogok
nem nagyon hozhatóak összefüggésbe a jelzett tárgykörökkel, mondhatni
lényegtelenek ebből a szempontból. A megoldás további veszélye, hogy hosszú
ideig lehet alkotmányellenes adókat kivetni az országban mindenféle védekezési
lehetőség nélkül, csak az általános választások adnak lehetőséget arra, hogy egy új
összetételű országgyűlés esetleg új adójogszabályokat fogadjon el. Ez a befektetők
számára is bizonytalan környezetet teremt, aminek kedvezőtlen gazdasági
következményei lehetnek.

7. A 2010. évi CLXIII. törvény
A jelzett alkotmánymódosítás a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal
kapcsolatos szabályokat helyezte el az Alkotmányban. A jogszabályok körét
kiegészítette Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendeletével,83 amely
más jogszabállyal nem lehet ellentétes. Az új rendelkezések értelmében a NMHH a
Magyar Köztársaság elektronikus hírközlési piacát felügyelő és ellenőrző szerve,
amely felelős az elektronikus hírközlési piac zavartalan működéséért. Elnökét a
miniszterelnök nevezi ki 9 évre. A szerv tevékenységéről évente beszámol az
Országgyűlésnek.84
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IV. A sikeres alkotmányozás
1. Pro és kontra
Az új alkotmány mellett szóló érvként említhetjük, hogy az 1949. évi XX. törvény a
magyar történelem egyik legsötétebb időszakában került elfogadásra, amit a
számozása a mai napig tükröz. 1989-ben átfogó módosításon esett át, a Nemzeti
Kerekasztal által megfogalmazott javaslatokat az Országgyűlés koncepcionális
változtatások nélkül elfogadta, és 1989. október 23-án kihirdették az új, köztársasági
alkotmányt.85 Nem szabad azonban megfeledkezni, hogy az 1989-ben hivatalban
lévő Országgyűlést még nem demokratikusan választották meg. További érv az új
alkotmány mellett, hogy a jelenlegi alaptörvény preambulumában maga deklarálja
átmeneti jellegét, amikor előírta, hogy „[a] többpártrendszert, a parlamenti
demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés
politikai átmenet elősegítése érdekében az Országgyűlés – hazánk új
Alkotmányának elfogadásáig – Magyarország Alkotmányának szövegét a
következők szerint állapítja meg… ”. Meg kell említeni, hogy Magyarország az
egyetlen volt szocialista, Közép-Kelet európai ország, amelynek alaptörvénye a
szocialista időszakra datálható.86
Az új alkotmánnyal szemben hivatkozni lehet arra, hogy az eredetileg átmeneti
jellegű alaptörvény életképesnek bizonyult – tekintettel a sorozatos alkotmányozási
kudarcokra – rendelkezései megteltek tartalommal, komoly alkotmánybírósági
gyakorlat jelent meg mellette, a tudomány évtizedek óta támaszkodik rá. Itt
visszautalnék Petrétei József minisztersége idején kialakult álláspontokra az új
alkotmánnyal kapcsolatban. Összességében elmondhatjuk, hogy ma nincs
alkotmányozási kényszer, a jelenlegi joganyag képes betölteni rendeltetését.
A fentiekre tekintettel úgy vélem megállapítható, hogy egyértelműen nem lehet
állást foglalni egyik megoldás mellett sem, ezért alapvetően politikai döntés kérdése,
hogy végül egy politikai erő az alkotmányozás mellett dönt-e vagy sem. Tekintettel
a kétharmados mandátumarányra a kormányzó pártok jó eséllyel pályázhattak az
Országgyűlés több évtizedes adósságának rendezésére, így döntésük végső soron
elfogadható, megérthető.

2. A közép-kelet-európai alkotmányok
Tekintettel arra, hogy a volt szocialista táboron belül hazánk lemaradt az
alkotmányozásban röviden bemutatnám a külföldi megoldásokat.
Hat államban (Albánia, Észtország, Litvánia, Lengyelország, Románia és
Szerbia) referendummal is megerősítették a törvényhozás általi elfogadás mellet az
85
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új alaptörvényt. Bulgáriában és Észtországban speciális alkotmányozó gyűlés
összehívására került sor, míg Bosznia-Hercegovinában a Daytoni megállapodás által
megfogalmazott alaptörvény van érvényben. Tíz országban a parlament fogadta el az
új alkotmányt és mindenütt többpárti támogatással, minimum 70%-os többséggel:
például Csehország alkotmányát 1992-ben 86%-os szavazati aránnyal,
Horvátországét 1990-ben, egyetlen ellenszavazattal, Koszovóét teljes parlamenti
konszenzussal, Macedoniában 87%-os szavazataránnyal. Belorussziában az ország
Legfelsőbb Tanácsa három évig tartó lakossági konzultáció után 1994-ben fogadta el
az új alkotmányt. Szlovéniában három kamarának kétharmados többséggel kellett
elfogadni, amely 1991-ben megtörtént.87
Az alkotmányozási kényszer 13 államban (Belorusszia, Bosznia-Hercegovina,
Csehország, Észtország, Horvátország, Koszovó, Lettország, Litvánia, Moldova,
Montenegró, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna) a függetlenség meg vagy
visszaszerzéséhez köthető.88 „Szerbiában a 2006-os alkotmány az 1990-es, nem
demokratikus keretek között választott Szocialista Köztársasági Gyűlés által
elfogadott alkotmányt váltotta, míg Albániában az 1991-es, eleve ideiglenesnek
szánt alkotmányt váltották 1998-ban. Macedóniában 2001-ben született új
alkotmány az albán nemzetiségekkel való konfliktusok feloldása érdekében, mely az
1991-es alkotmányukat váltotta fel. A többi országban (Bulgária, Lengyelország,
Románia) a szocialista típusú, főként szovjet mintára készült alkotmányokat
váltották fel új alkotmánnyal az 1990-es években.”89

3. A magyar alkotmányozás
Magyarországon hasonló parlamenti többség felmutatására nem került sor tekintettel
arra, hogy az egyes ellenzéki pártok elutasították az együttműködést. A Magyar
Szocialista Párt az Alkotmánybíróság hatáskörének szűkítése (a fent tárgyalt 2010.
évi CXIX. törvény miatt) kivonult az alkotmányozást előkészítő bizottságból,
továbbá kinyilvánították, hogy nem vesznek részt az Alkotmányról szóló parlamenti
vitában sem.90 A Jobbik már a kampányban is célul tűzte ki az új Alkotmány
megalkotását, de véleményük szerint annak a Szent Korona-tanon kell alapulnia. Ők
is kivonultak az alkotmány-előkészítő bizottság munkájából, de a parlamenti vitában
részt vettek.91 A Lehet Más a Politika álláspontja az volt, hogy nincs alkotmányozási
kényszer Magyarországon, így az előkészítő munkálatokban és az új Alkotmány
elfogadásában sem vettek részt képviselőik.92
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V. Az új Alaptörvény viszonya a 2010 tavaszától eszközölt
alkotmánymódosításokhoz
Tekintettel a 2010 tavasza után eszközölt alkotmánymódosításokkal kapcsolatos
szakmai kritikákra, továbbá arra, hogy viszonylag rövid időn belül elfogadásra
került Magyarország új Alaptörvénye, fontosnak tartom bemutatni, hogy milyen
különbségek figyelhetők meg a két szöveg között.
Az Alkotmány 2010. május 25-i módosítása 200 főben maximálta az
Országgyűlés létszámát, továbbá rendezni kívánta a nemzeti és etnikai kisebbségek
képviseletét. Az új Alaptörvényben ezek a rendelkezések már nem jelennek meg.
Feltehető, hogy a kérdést sarkalatos törvényben kívánják rendezni, ami előnyös
tekintettel arra, hogy a korábbi szöveg nem volt egyértelmű, így megvan rá az esély,
hogy alacsonyabb szintű jogforrásban jobban kidolgozottá és pontosabbá válik.
Felmerül azonban, hogy mivel az 1949. évi XX. törvény már nem lesz hatályban a
soron következő országgyűlési választásokon, miért kellett azon 2010 tavaszán
módosítani, hiszen annak gyakorlati jelentősége így nincsen. A kormányzó pártok
számíthattak arra, hogy a ciklusban új alkotmány kerül elfogadásra. Véleményem
szerint tehát 2010-ben az országgyűlési képviselők létszámának maximálása és a
nemzeti és etnikai kisebbségek parlamenti képviseletének rendezése csak
szimbolikus lépésnek tekinthető.
A miniszterelnök-helyettes intézménye azonban megjelenik az új normaszövegben is, méghozzá változatlan formában, amikor előírja a 16. cikk (2) bekezdése hogy
a miniszterelnök rendeletben a miniszterek közül egy vagy több miniszterelnökhelyettest jelöl ki. Itt a 2010. május 25-i módosításon túl jelentősége van a 2010. évi
CXIII. törvénynek is, ami pontosította, hogy a miniszterelnök-helyettest a miniszterelnök rendeletben jelöli ki. A régi Alkotmány szerint ha a miniszterelnök megbízatása halála, választójogának elvesztése, illetőleg összeférhetetlenségének megállapítása miatt szűnik meg, az új miniszterelnök megválasztásáig a miniszterelnök hatáskörét az (1) bekezdésben írt korlátozásokkal a miniszterelnök-helyettes gyakorolja;
több miniszterelnök-helyettes esetén pedig az első helyen kijelölt miniszterelnökhelyettes.93 Ezt a rendelkezést kisebb módosításokkal átveszi az új Alaptörvény is,
amikor előírja, hogy ha a miniszterelnök megbízatása halálával, összeférhetetlenség
megállapításával, a megválasztásához szükséges feltételek hiánya miatt, vagy azért
szűnt meg, mert az Országgyűlés bizalmi szavazáson a miniszterelnökkel szemben
bizalmatlanságát fejezte ki, az új miniszterelnök megválasztásáig a miniszterelnök
hatáskörét a (2) bekezdésben meghatározott korlátozásokkal a miniszterelnökhelyettes vagy több miniszterelnök-helyettes esetén az első helyen kijelölt miniszterelnök-helyettes gyakorolja.94 Bővült tehát a miniszterelnök-helyettes jogköre, a
miniszterelnök „választójogának elvesztéséhez” képest a „megválasztásához szükséges feltételek hiánya” bővebb kategóriának tekinthető, mert a megválasztásához
szükséges feltételeket a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány
93
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tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 20. §-a az alábbiak szerint határozza meg: miniszterelnöknek javasolható, illetve miniszterelnökké
megválasztható minden büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők választásán
választójoggal rendelkező személy. Tehát a miniszterelnök megbízatása akkor is
megszűnik és őt a miniszterelnök-helyettes helyettesíti, ha büntetett előéletű lesz, de
a választójoga megmarad.
Megszűnik azonban az a lehetőség, hogy a miniszterelnök ügyvezető miniszterelnökként hivatalban maradjon az új miniszterelnök megválasztásáig, ha lemondana
az egész Kormány, mert az általuk kezdeményezett bizalmi szavazáson elbuknak,95
ugyanis az új szabályozás szerint a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével a
Kormány megbízatása megszűnik.96 „A miniszterelnök megbízatása megszűnik, ha
az Országgyűlés a miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezi ki és új miniszterelnököt választ.”97
Az Alkotmány 2010. július 5-i módosítása az alkotmánybírák jelölésére vonatkozó szabályokat változtatta meg, a korábbi paritásos jelölőbizottságot egy arányos
bizottság váltotta fel. Az új normaszöveg semmilyen utalást nem tartalmaz az Alkotmánybíróság tagjainak a jelölésére vonatkozóan. A jövőre nézve azonban érdemes megfontolni, hogy bár a kétharmados többség birtokában könnyen lehet alkotmánybírót jelölni és azt megválasztani, de ha nincs meg a szükséges mandátumarány, akkor a kormánypártok jelöltjei könnyen elbukhatnak a szavazáson, így az
ellenzéki erőkkel való kompromisszumkötés elkerülhetetlen lesz. Az új Alaptörvény
szövege alapján azonban nem állapítható meg, hogy a 2010-ben elfogadott jelölési
módszerhez a kormánypártok ragaszkodnak-e vagy sem.
Az Alkotmány 2010. július 6-i módosításai közül az első alkotmányi szinten
szabályozza az alpolgármesteri tisztséget, továbbá megteremti a „külsős”
alpolgármester választásának lehetőségét. Az új Alaptörvény erre vonatkozóan
semmilyen rendelkezést nem tartalmaz. Felmerül a kérdés, ha a kormányzó erők az
alkotmányozás során nem tartották lényegesnek ezeket a kérdéseket, akkor miért
kellet rövid időre alkotmányi szinten rögzíteni őket. Miért nem volt elég a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása? Mindenesetre a
jövőre nézve van remény arra, hogy egy új sarkalatos törvényben a módosítás
elemzése során kifejtett problémákat orvosolják, mivel az új Alaptörvény már nem
vette át a korábbi megoldást.
A második alkotmánymódosítás a vélemény és sajtószabadságot érintette. Az új
szabályozás szerint: mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.98
A mai szabályozás szerint a Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a
véleménynyilvánítás és a szólás szabadságához.99 Utaltam rá, hogy a
szólásszabadság kifejezés bevezetésével a jogalkotó visszatért a magyar történelmi
hagyományokhoz, de ez tartalmi változást nem idézett elő, mert a
véleménynyilvánítás szabadsága is a szövegben maradt, elkerülendő a
95

Alkotmány 39/A. § (4)-(5) bek.
Alaptörvény 22. cikk (1) bek.
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Alaptörvény 20. cikk (2) bek. b) pont
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Alaptörvény IX. cikk (1) bek.
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Alkotmány 61. § (1) bek.
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jogkorlátozással kapcsolatos vádalkat. Az alkotmányozás során tehát
visszakanyarodtunk az alkotmánymódosítás előtti szöveghez, miért volt akkor
szükség egyáltalán a módosításra?
A módosítás előírta, hogy: a demokratikus közvélemény kialakítása érdekében
mindenkinek joga van a megfelelő tájékoztatáshoz a közügyek tekintetében.100 Az új
Alaptörvény ezt a rendelkezést nem vette át. A sokat kritizált 61. § (4) bekezdéssel
sem találkozhatunk.
Az Alkotmány 2010. augusztus 11-i módosításai közül az első a Magyar Honvédség, a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjainak politikai szerepvállalását kívánja kizárni. Az új szöveg a Magyar Honvédség,
továbbá a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok vonatkozásában kimondja,
hogy hivatásos állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékenységet nem folytathatnak.101 A jelöltséggel kapcsolatos korlátozásokat, tehát már nem
találhatjuk meg.
A második alkotmánymódosítás több szakaszt is érintett. A bírósági titkár az új
Alaptörvény szerint is törvény által meghatározott ügyekben, az egyesbíró hatáskörében járhat el.102
A 70/I. § amely a visszamenőleges hatályú adóztatást megalapozta, nem köszön
vissza az új normaszövegben.
A 2010. évi CXIX. törvény a 2010. augusztus 11-én elfogadott második alkotmánymódosításra tekintettel korlátozta az Alkotmánybíróság hatáskörét. Kisebb
módosításokkal ez a rendelkezés átkerült az új Alaptörvénybe is. A hatáskör korlátozása addig érvényesül, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét meghaladja. Új elem, hogy a kizárt tárgyköröket érintő törvényeket is megsemmisítheti
az AB, ha jogszabály megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben
foglalt eljárási követelmények nem teljesültek.103
Tekintettel arra, hogy a 2010. évi CLXIII. törvénnyel, illetve a 2010. évi CXIII.
törvénnyel kapcsolatban nem fogalmaztam meg kritikát, ezeknek az új
Alaptörvénnyel kapcsolatos viszonyát nem vizsgálom.

VI. Összefoglalás
A következőkben értékelni kívánom a 2010 tavasza óta elfogadott
alkotmánymódosításokat, továbbá azoknak hatását az új Alaptörvényre, illetve az
ahhoz vezető utat.
Az alkotmánymódosításokkal kapcsolatban a tudomány képviselői hamar
felemelték a hangjukat. Problémaként hangoztatták a szakmai átgondolatlanságot, a
koordinálatlanságot illetve a sietségre tekintettel a konzultáció teljes hiányát.104
Megfogalmazták, hogy „az elfogadott alkotmánymódosítások nem állnak
100

Alkotmány 2010. július 6-i módosítása a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.
évi XX. törvény módosításáról 1. §
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Alaptörvény 45. cikk (4) bek., 46. cikk (5) bek.
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Alaptörvény 27. cikk (3) bek.
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Alaptörvény 37. cikk (4) bek.
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összhangban sem az európai alkotmányfejlődés elveivel, sem az 1989-90 óta kiépült
magyar alkotmányosság hagyományaival, sem a demokratikus politikai kultúrával.
Sértik a jogállamiság, a jogbiztonság, a hatalommegosztás és a jogszuverenitás
alkotmányos elveit”.105 Erre tekintettel több szerző az alkotmánymódosító törvények
alkotmányossági felülvizsgálatának lehetőségét kezdte kutatni, hogy megalapozza az
Alkotmánybíróság fellépésének lehetőségét az alkotmányos berendezkedés
védelmében.106 Dolgozatomban többször utaltam rá, hogy a gyors egymásutánban
elfogadott alkotmánymódosítások gyakran kétértelmű szöveggel kerültek
megfogalmazásra, nem illeszkedtek a régi Alkotmány rendszerébe. Az új
Alaptörvény szövegét megvizsgálva a következőket állapíthatjuk meg.
Egyes alkotmánymódosítások (például az AB tagjainak a jelölése,
alpolgármester) nem köszönnek vissza az új normaszövegben. A jövő titka, hogy
sarkalatos törvényben később miként rendezik ezeket a kérdéseket. Az új
Alaptörvény miatt egyes rendelkezések módosítása felesleges volt, elsősorban
szimbolikus lépésnek tekinthető (például 200 fős parlament). Az
alkotmánymódosítások második csoportja sem köszön vissza az új Alaptörvényben,
mert annak szövege visszakanyarodik a régi Alkotmánynak a módosítás előtti
szövegéhez (például véleménynyilvánítás szabadsága, Magyar Honvédség,
rendőrség, nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai politikai
szerepvállalása). A harmadik csoportba olyan alkotmánymódosítások sorolhatók,
amelyek vagy teljes egészében megjelennek az új Alaptörvényben is (például
miniszterelnök-helyettes kijelölése, bírósági titkár kibővült jogköre) vagy kisebb
módosításokkal tűnnek fel (például AB hatáskörének szűkítése, miniszterelnökhelyettes jogköre). Látható, tehát, hogy a jogalkotó is csak szűk körben vette át a
korábban általa kialakított megoldásokat.
Az új Alaptörvény kidolgozásával már régóta adós volt az Országgyűlés, de tekintettel arra, hogy a régi Alkotmány is működőképes volt, nem volt alkotmányozási
szükséghelyzet, így hosszabb időt is lehetett volna hagyni az előkészítésére. Az alkotmány hosszú távú érvényesüléséhez, stabilitásához elengedhetetlen, hogy szabályozási és szervezési koncepciójában továbbá a tartalmában is egyetértés legyen a
felek között.107 Sajnálatos, hogy az ellenzéki pártok kivonultak az alkotmányozásból, így az elmélet által támasztott követelmények nem érvényesülhettek. A FIDESZ-KDNP képviselői által megszavazott Alaptörvény nem rendelkezik kellő
politikai támogatottsággal. Az összehasonlító kitekintésben bemutattam, hogy a
Közép-Kelet-európai államokban mindenhol többpárti támogatással ment át a tervezet, ahol csak a parlament döntött róla. Amennyiben Magyarországon nem erősítik
meg azt népszavazással, akkor a legkisebb támogatottsággal Magyarország Alaptörvénye rendelkezik a régióban. Itt tartom fontosnak idézni Sólyom Lászlónak 1994.
október 6-án Siófokon, a Második Magyar Jogászgyűlésen elmondott beszédét,
amely „Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon” című munkájában olvasható és amelyet az akkor alkotmányozásra készülő MSZP-SZDSZ koalíciónak
címzett. „Alapvető alkotmányossági problémát okoz azonban, hogy az Alkotmány
105
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maga is az összes képviselő kétharmadának szavazatával módosítható. […] Az Alkotmány módosításánál a kétharmados többségnek értéktartalma van, nem csupán
számbeli fölényt, hanem azt is ki kell fejeznie, hogy az Alkotmány nem egyedül a
kormánytöbbség akaratától függ. […] Akik korábban, ellenzékben lévén, sorozatban
[…] hivatkoztak a Kormány és ellenzéke közötti konszenzus szükségességére, most,
többségbe kerülve csak a puszta törtszámot látják a kétharmadban. A formális szemlélet azonban az Alkotmányt a közönséges törvények szintjére silányítja. Örvendetes
jogállami fejlődésünknek az felelt volna meg, ha a Kormány rögtön hatalomra kerülése után a régi eljárási renden egyetlen alkotmánymódosítást terjeszt elő: az Alkotmány csupán kormánytöbbséggel való megváltoztathatatlanságát.”A kétharmados
szabályt azért alkották meg, hogy bizonyos kérdésekben a parlamenti többség ne
tudjon egyedül dönteni, hanem szükség legyen az ellenzéki erőkkel való megegyezésre, a konszenzuskötésre. Erre tekintettel előnyös lett volna, ha a kormánytöbbség
a ’94-’98 közötti ciklusban elfogadotthoz hasonló négyötödös önkorlátozással élt
volna. Nyilván itt különböző eshetőségeket kellett mérlegelni, hisz az új Alaptörvény elfogadását veszélyeztethette volna egy ilyen szabály, úgy ahogy az a Hornkormány időszakában a bukást is okozta. Így viszont egy szűkös többséggel elfogadott Alaptörvényt kapunk, amire rásüthetik a „pártalkotmány” bélyeget. Véleményem szerint fontos lenne egy megerősítő népszavazást tartani az Országgyűlés által
elfogadott Alaptörvényről, így komolyabb társadalmi támogatást felmutatni mögötte
és ezzel a politikai ellenzék vitorlájából is ki lehet fogni a szelet. A gyorsaság nem
kedvezett a konszenzuskeresésnek, és az alkotmánymódosítások hibáiból tanulva
jobban ki kellett volna dolgozni a szöveget, hogy később (akár már a hatályba lépése
előtt) ne kelljen módosítani, kiegészíteni azt.
Természetesen azt, hogy Magyarország Alaptörvénye mennyire lesz „életképes”,
azt a gyakorlat dönti el, remélhetőleg képes lesz a hozzá fűzött reményeket betölteni,
és pontot tesz a több mint húsz éves alkotmányozási folyamatnak a végére.
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A dajkaanyaság jogi szabályozásának dilemmái*
Az orvostudomány szédületes fejlődése következtében az emberiség olyan útelágazáshoz ért, ahol el kell döntenie, hogy a fenntartható fejlődése érdekében szükség
van-e az évezredek során kialakult erkölcsi normák meghaladására. „Kérdés azonban, hogy képes-e az erkölcs a társadalomban általánosan elfogadott tartalommal
megtölteni a biomedicina jogi normáit, illetve találhatók-e olyan erkölcsi szabályok,
amelyeket joggal választunk az állam alkotta szabályozás alapjául.”1 Az első kérdésre egyszerűnek tűnő válasz adható: igen, mert muszáj. A tanulmányban szükségszerűen felvetődnek olyan kérdések – így például az anyaság, a gyermekvállalás –,
amelyeket az emberek többségében mélyen gyökerező tradíciók határoznak meg. E
tradíciók alapjának a hagyományos értelemben felfogott család tekinthető, amelyben
a gyermeknemzés a férfi és a nő életközösségében, a maga „intim misztériumában”
történik, amelyből mindenki ki van zárva.2 A dajkaanyaság ugyan nem képes biztosítani az élet keletkezésének e természetes közegét, de nem szabad elfelejtenünk,
hogy a gyermekteleneknek a gyermekáldás semmihez nem hasonlítható örömet szerez.

I. A dajkaanyaság, mint meddőségi kezelés
A női meddőségnek lehetnek olyan esetei, amikor az infertilitás oka az, hogy a nő a
terhesség kihordásában akadályozott (például méheltávolítás, abnormális méh, szüléstől fogja hiányzó méh vagy az egyébként termékeny asszony más irányú veszélyeztetettsége miatt).3 Ilyenkor lehet szükség a terhességet kihordó és a gyermeket
megszülő harmadik személyre, az ún. dajkaanyára. Mindezek alapján a dajkaanyaság fogalma legegyszerűbben a következőképpen határozható meg. Dajkaanyának
nevezzük a meddő pár/egyén részére intrauterinális szolgáltatást végző, vagyis olyan
személyt, aki a magzatot számukra kihordja és megszüli. A dajkaanyaság szükségességét többek közt az indokolja, hogy a meddő párnak/egyénnek lehetősége nyílik
arra, hogy genetikailag egészben vagy részben saját utódjuk szülessen.

*

E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián „Alkotmányjog IV.” szekcióban 3. helyezést ért el. Konzulens: Dr. Zeller Judit.
1
Zeller Judit: A testen kívül létrejött embriók morális és jogi státusa a reprodukcióhoz való
jog és a tudományos kutatás tükrében. Phd értekezés. Kézirat 2009. 5. o.
2
Navratyil Zoltán: Az asszisztált reprodukciós eljárások a jogi szabályozás tükrében –
különös
tekintettel
az
in
vitro
embrió
helyzetére.
http://www.law.klte.hu/jogimuhely/extra%20issue/
Navratyil%20Zolt%E1n%20%20Az%20assziszt%E1lt%20reprodukci%F3s%20elj%E1r%E1 sok.pdf 2. o. (2010.07.15)
3
Bodnár Béla – Bodnár Zoltán: A terhesség kihordására irányuló szerződések egyes kérdései
az in vitro fertilisatio és az arteficialis inseminatio különböző szociobiológiai
kombinációkban. Jogtudományi Közlöny 1986. 4. sz. 184. o.
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Külön kiemelést érdemel az, hogy a meddőségi kezelést igénybe vevő párnak/egyénnek a dajkaanya adományozza-e a petesejtet. Ez alapján kétféle dajkaanyát különböztetünk meg: a gesztációs (teljes vagy valódi), illetve a részleges dajkaanyát.4 Előbbi esetben a petesejt nem attól a nőtől származik, aki a terhességet
kihordja, míg az utóbbiban a kihordásra vállalkozó nő a petesejtet is szolgáltatja. A
megkülönböztetés nem jelentéktelen, mert teljes dajkaanyaság esetén a petenyeréssel járó kellemetlenségeket és orvosi kockázatokat az vállalja, aki a gyermeket kívánja vagy ahhoz petesejtet adományoz (ilyenkor tehát ő a genetikai anya), míg a
részleges dajkaanyaság esetén a dajkaanyára hárulnak a petenyeréssel járó beavatkozások kockázatai is. Jogi szempontból indokoltnak tartom azonban a dajkaanyaság két további formája közti megkülönböztetést. „Szívességi anyának” nevezem azt
a személyt, aki idegen vagy vele rokoni kapcsolatban lévő meddő pár/egyén részére
embriót ellenszolgáltatás nélkül kihord. „Fizetett- vagy béranyának” pedig azt, aki
mindezt ellenszolgáltatásért vállalja. E lényeges különbségtételre azért van szükség,
mert a dajkaanyaságot legtöbben annak lehetséges kereskedelmi vetülete miatt tartják nemkívánatosnak.
Rövid áttekintésemből látható, hogy a dajkaanyaság mint a meddőségi kezelés
egyik formája, több kezelési elemet foglal magában, amelyek mindegyike különkülön meghatározott egészségügyi kockázattal jár. Az is nyilvánvaló, hogy a dajkaanyaság alkalmazása több személy jogait is érinti. Mindezekre figyelemmel a vizsgálódásom tárgyát képező kezelés összetett jogi problémát vet fel. A jogalkotónak
döntenie kell az egyes kezelési elemek, mint egészségügyi beavatkozások alkalmazhatóságáról, a kezelésben résztvevők körének kérdéséről, végül a kezelés anyagi
vetületeiről. Összességében tehát azt kell meghatároznia, hogy az egészségügyi
szempontok mellett, az adott társadalomban elfogadott morált, a gazdasági és egyéb
társadalompolitikai értékeket és érdekeket is szem előtt tartva mi az, amit a jog eszközével megenged, vagyis a dajkaanyaság milyen eseteit tekinti lehetségesnek és
kívánatosnak.5 A következőkben először igyekszem elvégezni vonatkozó jogi szabályozás kritikai elemzését, majd erre építve megkísérlem a témával kapcsolatos jogalkotási javaslatokat összefoglalni.

II. A dajkaanyaság jelenlegi jogi keretei
1. Szabályozási modellek és álláspontok
Mindeddig egyetlen állam sem tudott általánosan elfogadott megoldást adni a
dajkaanyaság szabályozására, a politika mindenütt mély aggodalommal és vegyes
érzelmekkel néz az intézményre. Ez főleg abból a nehézségből fakad, hogy a
jogalkotónak számos különböző területet kell egyetlen téma keretében szabályoznia.
A világ államain végigtekintve alapvetően három szabályozási csoportot azonosíthatunk: egyes országokban a dajkaanyaság megengedett és törvénnyel
4

Etikai állásfoglalások a humán reprodukció új módszereiről III. Orvosi Hetilap 12. sz. 736.
o.
5
Bodnár Béla – Bodnár Zoltán: Lehet-e az anya személye kérdéses? Magyar Jog 1985. 12.
sz. 1094. o.
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szabályozott, mint Ausztráliában, Izraelben, Hollandiában, a Dél-Afrikai
Köztársaságban, az Egyesült Királyságban, valamint az USA néhány államában.
Néhány ország viszont „hallgat” a dajkaanyaságról, vagyis nincs erre vonatkozó
kifejezett szabályozás, például Belgium, Görögország vagy India területén. Az országok túlnyomó többsége azonban expressis verbis kimondja a dajkaanyaság alkalmazásának tilalmát, mint Ausztria, Kína, Egyiptom, Németország, Mexikó, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Tajvan.6 A világ számos országában bizottságokat
állítottak föl annak megvitatatására, hogy szükség van-e a dajkaanyaság
szabályozására, és ha igen, akkor milyen tartalommal. A Brazier-tanulmány szerint
a szabályozás kétségtelenül szükséges, mert a jogi szabályozatlanság nagyfokú bizonytalanságot eredményez, amely nem szolgálja a gyermek érdekeit, valamint a
megbízó párt és a dajkaanyát illegitim szerződés megkötésére „kényszeríti”.
Az Európa Tanács 1987-ben felállított orvosbiológiai kérdésekkel foglalkozó ad
hoc bizottsága teljesen elutasította a béranyaság intézményét, valamint megtiltásra
ajánlotta a női méhből más nő méhébe történő embriótranszfer minden formáját. Az
ilyen tevékenységre irányuló szerződéseket kikényszeríthetetlennek ítélte meg. A
bizottság azonban lehetőséget látott a gyógyászati célú dajkaanyaság törvényi
szabályozására, azzal a feltétellel, hogy az ingyenes és a szülőanyának jogában áll a
gyermeket megtartani(!). Az ART alanyaként csak különnemű párokat tartottak
elfogadhatónak.7 A szintén az Európa Tanács égisze alatt, 1997-ben elfogadott Biomedicina Egyezmény8 azonban már semmiféle tiltást nem fogalmaz meg a dajkaanyasággal kapcsolatban, pusztán azt zárja ki, hogy a mesterséges megtermékenyítés a
gyermek nemének megválasztása érdekében kerüljön sor.9
Az izraeli szabályozás bővebb bemutatását indokolja, hogy Izraelben olyan
részletes, minden esetben a gyermek érdekeit messzemenőkig figyelembe vevő
törvény rendezi a dajkaanyaságot, amely – véleményem szerint – más országok
számára mutatis mutandis megfelelő mintaként szolgálhat.

2. Izrael modellje
A dajkaanyaságról szóló törvény 1996. március 17-i hatályba lépése után Izraelben
speciális ügynökségeket, majd később, ezek utódaiként IVF centrumokat állítottak
fel, amelyek segítséget nyújtottak a szülőjelölteknek abban, hogy megtalálják az
ideális dajkaanyát, és a felek között létrejött dajkaanyasági szerződés megkapja az
Alkalmassági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) jóváhagyását.10 Az IVF centrumok megvizsgálják a meddő párok által kiválasztott dajkaanyát, és segítenek
6

R. Cook – S. D. Sclater – F. Kagana: Surrogate Motherhood: International Perspectives.
Hart Publishing, Oxford-Portland 2003. 2. o.
7
Human Artifical Procreation, Council of Europe, Strasbourg, 1989
8
Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az
orvostudomány alkalmazására való tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997.
április 4-én kelt egyezménye: Egyezmény az emberi jogokról és a biomedicináról.
Magyarországon kihirdette a 2002. évi VI. törvény.
9
Vö. az Egyezmény 14. cikkével.
10
C. Müller-Götzmann: Artifizielle Reproduktion und gleichgeschlechtliche Elternschaft.
Springer Verlag, 2009. 275. o.
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kapcsolatba lépni a Bizottsággal. A leendő dajkaanyának különböző szakemberek
által végzett vizsgálatokon kell részt vennie, valamint meg kell felelnie a törvényben
meghatározott kritériumoknak. A „jelöltnek” 22 és 40 év közöttinek kell lennie, nem
lehet túl ötnél több szülésen és kettőnél több császármetszésen, nem szenvedhet
olyan nemi- vagy egyéb betegségben, amely veszélyeztetheti a gyermek egészségét,
és egynél többször nem vehet részt dajkaanyasági eljárásban.11 A törvény ugyan nem
írja elő, de a szokásjog szerint csak az lehet dajkaanya, aki legalább egyszer már
szült. A jogalkotó fontosnak tartja, hogy a gyermek kihordását vállaló nő beleegyező
nyilatkozatát megfelelő információk birtokában saját döntésére alapozva tegye meg,
ezért pszichológusnak kell igazolnia, hogy a jelöltnek elmagyarázta a lehetséges
kockázatokat, és azokat ő láthatóan megértette. Ügyvéd igazolja továbbá, hogy a
jelölt megkapta a tájékoztatást a dajkaanyaság jogi vonatkozásairól. A Bizottság
mindezek megvizsgálása és a jelölt meghallgatása után hoz végső döntést a dajkaanya-jelölt alkalmasságáról.12 Amennyiben a Bizottság engedélyezi a dajkaanyaságot,
úgy az erről szóló szerződésnek tartalmaznia kell a kezelések számát, valamint azt
az időtartamot, amelyen belül el kell végezni ezeket.13 A dajkaanya mentális
egészségének megőrzése érdekében a kezelés és a terhesség ideje alatt valamint az
azt követő hat hónapban pszichológusnak kell foglalkoznia a „kihordó anyával” és
gyermekeivel a megbízó szülők költségére. A törvény megengedi, hogy indokolt
esetben – a dajkaanya egészségének védelme érdekében – a terhességet megszakítsák. A dajkaanya emberi méltósághoz való jogát tiszteletben kell tartani a terhesség ideje alatt is, ezért bármikor bármilyen kezelést visszautasíthat, ez azonban nem
lehet nyilvánvalóan megalapozatlan, és nem veszélyeztetheti a gyermek egészségét.
Vállalnia kell azonban, hogy nem létesít szexuális kapcsolatot senkivel a kezelések
alatt, az azt megelőző két hétben és az azt követő három hétig, valamint a szerződés
által meghatározott tartam alatt védekezés nélkül.14
A megbízó szülőknek házastársaknak kell lenniük, egyedülállók nem vállalhatnak ily módon gyermeket. (Ezt Izraelben sokan tartják súlyos diszkriminációnak.) A
szerződésben a megbízóknak vállalniuk kell, hogy akkor is felnevelik a gyermeket,
ha fogyatékkal születik, továbbá konszenzusra kell jutniuk abban, hogy terhesség
ideje alatt bekövetkező esetleges különválásuk esetén hogyan gondoskodnak a
gyermekről. A megbízó szülőknek a gyermek megszületése után hét napon belül
jelentkezniük kell a szülői felügyeleti jog megszerzéséért, amelyet csak akkor tagadhatnak meg tőlük, ha a gyermek jólétét felügyelő szociális munkás úgy látja, hogy
ez a gyermek érdekeivel ellentétes. Fontos megjegyezni, hogy Izraelben a részleges
dajkaanyaság nem megengedett, a dajkaanya nem lehet továbbá a megbízók rokona,
valamint nem lehet férjnél, mivel ez bizonytalanná tenné a gyermek családi
jogállását.15
A fentiekből látható, hogy az izraeli szabályozás nagy hangsúlyt fektet a
dajkaanya, a születendő gyermek, valamint a közérdek védelmére. A dajkaanya
11

Cook – Sclater – Kaganas: i.m. 35-38. o.
Cook – Sclater – Kaganas: i.m. 39. o.
13
Ez legfeljebb 7 beavatkozás, illetve 18 hónap lehet.
14
Section 18 of 57561996 the Law
15
Cook – Sclater – Kaganas: i.m. 47. o.
12
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védelme főleg abban nyilvánul meg, hogy egy nő csak akkor vehet részt a folyamatban, ha bizonyított, hogy az egészsége nincs kitéve különösebb kockázatnak. A
gyermek védelmét úgy próbálja megoldani, hogy a dajkaanyaság útján születettek
egészség- és érdekvédelmére sokkal nagyobb figyelmet fordít, mint a természetes
úton született gyermekére, így elősegítve legmegfelelőbb testi és lelki fejlődését.
Végül a közérdek védelme − ami a szabályozás „harmadik pillérének” is tekinthető
− akként valósul meg, hogy az izraeli törvény kizárja, hogy a dajkaanyaság
lehetőségét kényelmi indikációkból vegyék igénybe, és csak a terhességgel kapcsolatos célszerű költségek megtérítését teszi kötelezővé, megakadályozva ezzel a „gazdasági elem” dominanciáját, valamint teljesíthető feltételek támasztásával gátat
szab a „dajkaanya-turizmusnak”. Mindezek alapján kidolgozottsága, átgondoltsága
és nem utolsósorban világos értékrendszere miatt az izraeli szabályozás méltán nevezhető a dajkaanyasági törvények „etalonjának”.

3. A dajkaanyaság (hiányzó) szabályozása Magyarországon
A magyar jogi szabályozás lassan és a nemzetközi szabályozásoktól eltérően reagált
az asszisztált reprodukciós technikák által felvetett kérdésekre. Az okok között
említhetjük, hogy a pártállami időkben orvosetikai normák nem léteztek, orvosi
kamara hiányában pedig etikai állásfoglalások, iránymutatások sem voltak, vagyis
hiányzott a kérdés megvitatásához szükséges tudományos háttér.16 A kaotikus helyzetet a művi beavatkozással történő megtermékenyítésről szóló 12/1981. (IX. 29.)
EüM. rendelet (továbbiakban: EüMr) próbálta némiképp megoldani. A dajkaterhességről az EüMr nem szólt, tekintettel arra, hogy megjelenésekor még nem végeztek
IVF-et. Így mindössze a mesterséges megtermékenyítés bizonyos aspektusait
szabályozta. Az IVF megjelenése után a klinikai gyakorlat a rendeletet kiterjesztően
alkalmazta és szabad utat engedett a normatív módon nem rendezett, meddőség kezelésre irányuló eljárásoknak, mint például a dajkaanyaságnak. A rendelet azonban
sem szabályozási szintjét, sem tartalmát tekintve nem elégítette ki a minimális
törvényességi – később alkotmányossági – igényeket sem, így az előálló jogi alulszabályozottság következtében, „amit nem tilt jogszabály az szabad” elvet alkalmazva, az 1990-es években tizenhét dajkaterhességből származó gyermek született.17
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) keretén belül az „Emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások, az embriókkal és ivarsejtekkel végzett kutatások, a művi meddővé tétel” című fejezet 183-184. §-a
szabályozta volna a dajkaterhességet. Tekintettel arra, hogy a dajkaterhesség
számos, elsősorban a származás megállapításával összefüggő, rendezésre váró
kérdést vetett fel, a jogalkotó az Eütv. vonatkozó része hatálybalépésének időpontjául 2000. január 1-jét jelölte meg, annak érdekében, hogy a szükséges jogszabályi
módosítások, így elsődlegesen a családjogi törvény korrekciója megtörténhessen. Az
említett jogszabályi rész alapos előkészítés, vita hiányában született meg, mivel a
dajkaterhességre vonatkozó rendelkezések képviselői módosító indítvánnyal kerül16

Jobbágyi Gábor: A művi megtermékenyítés jogi és erkölcsi kérdőjelei. Iustum, Aequum,
Salutare 2006. 1-2. sz. 156. o.
17
Czeizel, a megátkozott genetikus (Barabás Béla interjúja). Pécsi Hírek 2009. április 3.
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tek a normaszövegbe, a jogkövetkezmények teljes körű szakmai végiggondolása és
egyeztetése nem történt meg.18

III. A dajkaanyaság de lege ferenda − kihívások és lehetséges
megoldások19
A továbbiakban a dajkaanyasággal kapcsolatos saját megoldási modellemet
mutatom be, amely csupán egy a lehetséges megközelítések közül, ennélfogva nem
kizárólagos megoldás. Úgy gondolom, hogy a dajkaanyasággal kapcsolatos dilemmákat csak széleskörű társadalmi vitában lehet rendezni, ahol a támogatók és
ellenzők egyaránt kifejthetik véleményüket. Előrebocsátom, hogy a dajkaanyaság
eljárásával és a dajkaanyasági szerződések tartalmával összefüggő kérdésekben –
néhány kivétellel – az izraeli dajkaanyasági rendelkezéseket tekintem követendőnek,
így ezek újbóli tárgyalásától a terjedelmi korlátok miatt eltekintek.

1. A dajkaanyaság alapjogi kérdései
Az alapjogi jogfejlődés-jogfejlesztés 21. századi kihívása, hogy a jogi
szabályozásnak – amennyiben korszerű és az életviszonyoknak megfelelő kíván
maradni – követnie kell az élettudományok által újraértelmezett fogalmakat, mint
például az emberi élet, individuum, szexualitás, fejlődés vagy természet.20 Az új
reprodukciós eljárások számos alapjoggal hozhatók összefüggésbe, leggyakrabban
mégis az élethez és emberi méltósághoz való jog, a magánszféra és a család
védelme, valamint az egészséghez való jog tekinthető olyan jogként, amelynek
tartalmát az említett eljárások megjelenése bővíti és gazdagítja.21 Az
Alkotmánybíróság dajkaanyasággal kapcsolatos 108/B/2000. AB határozathoz
fűzött négy alkotmánybíró különvéleménye szerint a reprodukciós eljárások
szabályozásának, illetve tiltásának kérdése szoros kapcsolatban áll az Alkotmány 15.
§-ában meghatározott házasság és család védelmével, illetve az emberi méltósághoz
való joggal és az önrendelkezési joggal.

a) A személyiség szabad kibontakozásához való jog és a „genetikai szülővé
válás” joga
A dajkaanyaság megengedhetőségénél alapvetően az emberi méltósághoz való
jogot, mint általános személyiségi jogot indokolt figyelembe venni. Az általános
18

A T/1517. számú törvényjavaslat miniszteri indoklása
A tanulmány a 2011. április 19-i fennálló hatályos jogi szabályozást veszi alapul jelen
fejezet vonatkozásában.
20
Zeller Judit: Az eltűnt önrendelkezési jog nyomában – alapjogvédelem a biomedicina
kihívásainak kontextusában. In: Kocsis Miklós − Zeller Judit (szerk.): A köztársasági
alkotmány 20 éve. Pécsi Alkotmányjogi Műhely Alapítvány, Pécs 2009. 220. o.
21
Uo.
19
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személyiségi jogból az AB joggyakorlata több különös részjogosítványt is levezetett,
amely összefüggésbe hozható a dajkaanyaság kérdéskörével: a vérségi származás
tisztázásához való jogot, a testi integritáshoz való jogot, az egészségügyi
önrendelkezési jogot. A contrario pedig megállapította, hogy a dajkaterhesség nem
értelmezhető az individuális önrendelkezés keretei között, mivel az több személy
jogait is érinti.22 Témám szempontjából mégis az általános személyiségi jogból
levezethető személyiség szabad kibontakozásához való jog emelendő ki, amely az
egyén számára biztosított szabadságszférát jelenti, vagyis jogot arra, hogy életét
maga határozza meg és alakítsa, valamint, hogy önálló felelőssége alapján
cselekedjen.23 Kevéssé vitatható, hogy a dajkaanyaság az emberi személyiség
kiteljesedését, teljes értékűségének biztosítását szolgálja, tekintettel arra, hogy a
meddő pár vagy egyén megbomlott belső diszharmóniáját alapvető jelentőségű
vetületben, a genetikai szülővé válás kérdésében hivatott kiküszöbölni.
Meglátásom szerint megfelelő tartalmú szabályozás kialakításához a magyar
alapjogi joggyakorlat két – egymástól nem független – tekintetben igényel
fejlesztést. Egyrészt szükségesnek látom az általános személyiségi jogból levezetett
jogok közé bevezetni a genetikai szülővé válás jogát. E jog azon személyek számára
is megnyitná a szülővé válás lehetőségét, akik ugyan rendelkeznek a genetikai
szülővé válás képességével, de valamely orvosi indikáció fennállása folytán
képtelenek arra, hogy genetikai lenyomatukat őrző utódjuk legyen természetes
körülmények között. Az, hogy az egyén képes-e a genetikai „kódját” természetes
vagy mesterséges úton továbbadni, alapvetően ténykérdésnek tekinthető.24 A
genetikai szülővé váláshoz való jog jelentőségének felismerése nyomán az állam
kötelessége, hogy a lehető legszélesebb körben biztosítsa e jog gyakorlását, és a
lehető legkisebb mértékű korlátozásával rendezze az alapjogi konfliktusokat.25
Másrészt fontosnak tartom, hogy a joggyakorlat felismerje: a dajkaanyaság számára
– annak ellenére, hogy ez az eljárás több személy jogait érinti – a genetikai szülővé
válás joga az értelmezési keret. Az eljárás során mások – így a dajkaanya vagy a
gyermek – jogai a szülővé válni kívánó személy jogának korlátai, ám nem zárják ki
az általános személyiségi jogra való visszavezethetőségét. A lehető legkisebb
korlátozás azt jelenti, hogy e jog korlátozása esetében a szükségességi-arányossági
teszt irányadó, vagyis más alapvető jog és szabadság védelme vagy érvényesülése,
illetve egyéb alkotmányos érték védelme érdekében is csak akkor korlátozható, ha a
védelem más módon nem érhető el.26 Tekintettel arra, hogy mind a dajkaanya, mind
22

Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja II. Századvég Kiadó, Budapest 2009.
1906-1907. o.
23
Chronowski Nóra – Drinóczi Tímea – Petrétei József – Tilk Péter – Zeller Judit: Magyar
Alkotmányjog III. Alapvető jogok. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs 2008. 60. o.
24
A genetikai szülővé válás joga a nő esetében azt jelenti, hogy rendelkezik petesejttel, de
orvosi ok(ok) miatt képtelen a gyermek megszülésére és kihordására, míg férfiak esetében
azt jelenti, hogy joga van annak a férfinak a genetikai szülővé váláshoz, aki ugyan
rendelkezik hímivarsejttel, de ezek száma vagy minősége nem megfelelő, ahhoz, hogy
természetes úton legyen gyermeke. Látható, hogy a dajkaanyaság kontextusában a nők
genetikai szülővé válásának joga releváns.
25
Zeller: A testen kívül létrejött embriók… 138. o.
26
Vö. pl. a 30/1992. (V. 26.) AB határozattal.
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a gyermek jogai kellő védelmet élveznek a megfelelően kidolgozott szabályozás
keretei között, nem tartom szükségesnek a genetikai szülővé válás jogának
korlátozását a dajkaanyaság tekintetében.
b) Az egészséghez való jog
A dajkaanyaság az Alkotmány 70/D. §-ában deklarált egészséghez való joggal is
szoros összefüggésbe hozható, amely az alkotmánybírósági gyakorlat szerint nem
alanyi, hanem pusztán alkotmányos jogként határozható meg.27 A legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog tehát az államnak azt az alkotmányos kötelezettségét jelenti, hogy a nemzetgazdaság teherbíró képességéhez, az állam és
társadalom lehetőségeihez igazodva olyan gazdasági és jogi környezetet teremtsen,
amely a legkedvezőbb feltételeket biztosítja a polgárok egészséges életmódjához és
életviteléhez.28 Az AB már az 54/1996. (XI. 30.) AB határozatában megállapította,
hogy az egészséghez való jog biztosítása alapján az állam egészségügyi
intézményhálózat kiépítésére és orvosi ellátás biztosítására köteles. Nincs azonban
alkotmányos mércéje – a szélső eseteket leszámítva – annak, hogy a jogalkotó e
feladatának milyen típusú, rendszerű és finanszírozási struktúrájú egészségügyi
intézményhálózat és orvosi ellátás megszervezésével tesz eleget.29 Az AB érvelése
tehát szinte teljes mértékben arra támaszkodik, hogy a 70/D. § érvényesülése a nemzetgazdaság teherbíró képességétől függ, vagyis az egészséghez való jog elsősorban
finanszírozási kérdés. Nem fejti ki azonban a testület, hogy az állami támogatás
kontextusától függetlenítve milyen megítélés alá esnek részéről a dajkaanyasággal
kapcsolatos kérdések.30
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa ezzel szemben OBH 2824/2003.
számú jelentésében megállapította, hogy az állam intézményes élet- és
egészségvédelmi kötelezettsége azt is jelenti, hogy ha új vagy „túl költséges”
gyógyító eszközt vagy eljárást maga nem képes finanszírozni, akkor lehetővé kell
tennie az állampolgároknak, hogy személyiségi és vagyoni autonómiájuk alapján azt
maguk finanszírozhassák. „Az ilyenfajta „piacosítással” szemben az elsődleges
kérdés, hogy az alkotmányosan megengedhető-e […], ha pedig megengedhető, […],
akkor másodlagos feladat az esélyegyenlőség előmozdítása minden állampolgár
számára hozzáférés terén.”31
Ezeket az elvi megállapításokat a dajkaanyaságra vonatkoztatva
megállapíthatjuk, hogy az AB 108/B/2000. határozatában leegyszerűsített keretek
között értelmezte a dajkaanyaság intézményét, mivel azt kizárólag az állami
finanszírozás keretei között vizsgálta. Amennyiben azonban a dajkaanyaságot
önköltségessé tesszük, okafogyottá válik az a jogi állásfoglalás, amely gazdasági
korlátokra hivatkozással zárkózik el az eljárástól. Ez esetben az intézmény
alkalmazása tisztán önrendelkezési jogi kérdéssé válik, amelyet korábban már
27

Vö. az 54/1996. (XI. 30.) AB határozattal, ABH 1996. 173, 198.
37/2000. (X. 31.) AB határozat
29
54/1996. (XI. 30.) AB határozat
30
Zeller: A testen kívül létrejött embriók… 136. o.
31
OBH 2824/2003
28
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tárgyaltam. Az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében a szükséges „önrész”
előteremtéséhez az erre a célra létrehozott alapítványok nyújthatnának segítséget.
c) A házasság és a család védelme
Az Alkotmánybíróság 750/B/1990 határozatában kifejtette, hogy az „Alkotmány 15.
§-a értelmében a Magyar Köztársaság védi a házasság és a család intézményét. A
gyermek születésének elősegítése mesterséges vagy művi beavatkozás útján olyan
esetekben, amikor a házaspárnak természetes úton nem lehet gyermeke, erősíti a
házasság intézményét, és lehetővé teszi a tulajdonképpeni család (gyermekekkel bíró
házaspárok) létrejöttét.”32 A határozat megítélésem szerint arra enged következtetni,
hogy a gyermek a puszta létével az egyén mentális jólétét képes biztosítani és ennek
nyomán számos „szerető” család jöhet létre. Az államnak kötelessége egyrészt az
abszolút tartózkodás33 a családalapítás folyamatába való beavatkozástól, másrészt a
családalapítás jogának zavartalan és a szabad gyakorlásához szükséges feltételek
biztosítása. Ez a kötelezettség azonban nem parttalan, vagyis az államnak nem
kötelessége bármit megtenni, hogy a családi élet zavartalanságát biztosítsa. De az
állam az alapvető kötelezettsége, hogy kövesse a társadalmi változásokat, és olyan
szabályozást alakítson ki, amely a társadalom elvár.34A dajkaanyaság – a vele
szemben támasztott anomáliák ellenére – alapvetően az életadást szolgálja, célja,
hogy olyan nők számára is megnyissa az utat az anyává váláshoz, akik számára ez
önhibájukon kívül korábban elérhetetlen volt.
A dajkaanyaság mellett felhozható alapjogi érvek bemutatása után, az ágazati
szabályozás egyes kérdéseinek vizsgálatát tartom indokoltnak.

2. „Mater semper certa est, pater semper incertus est” – az anyaság jogi
megítélése
a) „Töredezett anyaság”
A természetes úton történt fogamzás és születés tipikus esetében egyértelmű és
vitathatatlan annak a személynek az anyasága, aki a testében fogant gyermeket
kihordja és megszüli, illetve fel is neveli. Ez a minden tekintetben egységes anyaság
azonban megbomlik, amikor például állami gondozásban lévő gyermeket
nevelőszülőknél helyeznek el, ilyenkor ugyanis a jogi anya és a gyermek tényleges
nevelését ellátó társadalmi anya személye különböző lesz. Az adományozott
petesejttel végzett IVF és a dajkaanyaság az egységes anyaság további részekre
osztódását eredményezi.35 Az anyaság egységessége olyannyira egyértelmű tény a
32

750/B/1990. AB határozat
Családalapításnak tekinthető elsősorban az, amikor a személy saját gyermeket vállal. E
tekintetben az abszolút tartózkodás alól természetesen kivétel az, hogy a jogalkotó – életkori
szempontból – korlátozza a nemi érintkezés megengedhetőségét, például a megrontás
büntetendővé tételével. Vö. Drinóczi Tímea – Zeller Judit: A házasság és a családalkotmányjogi értelemben. Acta Humana 2005. 4. sz. 87. o.
34
Uo.
35
Bodnár – Bodnár: Lehet-e az anya személye kérdéses? 1096. o.
33
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jogi hagyomány szerint, hogy Magyarországon a Csjt. nem is ad eligazítást az
anyától való leszármazás kérdésében, vagyis nem rendelkezik arról, hogy az anyától
való leszármazást a születés ténye határozza meg. Pusztán az anyakönyvezési
szabályokból36 következik, hogy a gyermeket megszülő nőt kell anyának tekinteni,
mivel a gyermeket születése szerint kell anyakönyvezni. A dajkaanyaság (különösen
a gesztációs forma) azonban szükségessé teszi az anyaság újabb kategóriáinak
bevezetését. E szerint a természetes egységet alkotó anyaság a következő négy
kategóriára oszlik: a) genetikai anya (akitől a gyermek génállománya felét örökli), b)
szülészeti anya (aki a megtermékenyített petesejtet méhében kihordja, és a magzatot
megszüli), c) jogi anya (akit az anyakönyvbe a gyermek anyjaként bejegyeznek), d)
társadalmi anya (aki a gyermeket ténylegesen felneveli).37
b) Lehetséges megoldás
A dajkaanyaság megjelenése olyan új helyzetet teremt, amelyben a négyféle anya
személye nemcsak elválik, hanem szembe is kerülhet egymással. Ez a jogalkotót
arra kényszeríti, hogy explicit döntést hozzon az anya személyére vonatkozóan.
Tarthatatlanná teszi ugyanis azt a jogi állásfoglalást, amely szerint az anyától való
leszármazást pusztán a születés ténye határozza meg, hiszen a jogalkotó az apától
való leszármazás esetén is a biológiai-genetikai leszármazást tekinti alapvetőnek,
mivel a genetikai valóságra figyelemmel fogalmazza meg az apaság vélelmét. A
dajkaanyaság által életre hívott osztott anyaság és a genetikai racionalitás közötti
ellentmondás, csak úgy oldható fel, hogy a jog az anyaságot nem mint tényt, hanem
mint vélelmet (praesumptio iuris-t) fogalmazza meg.38
A jogi szabályozásnak azt kell biztosítania, hogy a genetikai anyát ismerjék el
jogi értelemben vett anyának, vagyis őt jegyezzék be anyaként az anyakönyvbe.39 A
hatályos anyakönyvi jogszabályok nyomán azonban megállapítható, hogy ennek
kivitelezése korántsem problémamentes. Az At. rendelkezései szerint intézeti
szülésnél az intézet vezetőjét, intézeten kívüli szülésnél a szülőket valamint a
közreműködő orvost terheli bejelentési kötelezettség legkésőbb a szülést követő első
munkanapon.40 A bejelentés alapján hivatalból kerül sor az anyakönyvi
bejegyzésre.41 A BMr 15.§ (1) bekezdése szerint a születés bejelentésére szolgáló
nyomtatványt a szülők (szülészeti anya) személyi igazolványa, ennek hiányában más
közokirat alapján kell kitölteni. A hazai szabályozás szerint a szülészeti anyát kell
anyaként az anyakönyvbe bejegyezni, amely azzal a következménnyel járhat, hogy a
gyermek apjának a szülészeti anya férjét kell tekinteni. Így pedig felmerül az apasági
36

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr.ből (továbbiakban: At.) és a az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendeletből (továbbiakban: BMr).
37
Bodnár – Bodnár: Lehet-e az anya személye kérdéses? 1097. o.
38
Bodnár – Bodnár: Lehet-e az anya személye kérdéses? 1098. o.
39
Bodnár – Bodnár: A személyállományra vonatkozó perek lehetőségei az in vitro fertilisatio
és az embrió transfer eseteiben. Magyar Jog 1986. 4. sz. 329. o.
40
At. 9. § (1)-(3) és (5) bek., valamint 10. § (1)-(2) bek. Az intézeten kívüli születést, ha
annál orvos nem működik közre, a bejelentésre kötelezett nyolc napon belül jelenti be.
41
At. 11. §
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vélelem megtámadásának kérdése a szülészeti anya férje részéről, illetőleg az apaság
megállapításának igénye a genetikai anya férje részéről.
E nehézségek azonban könnyen kiküszöbölhetők egy olyan rendelkezéssel,
amely ebben az esetben megengedné a gyermek utólagos anyakönyvezését. Az At.
12. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy az anyakönyvezést legfeljebb 30 napra
elhalasszák, ha bejelentésekor nem áll rendelkezésre valamennyi anyakönyvi adat,
és a hiányt előreláthatólag pótolni lehet. Mivel a dajkaanyaság alkalmazása nem
tömeges méretű, az anyakönyvezés elhalasztásának biztosításával lehetőség nyílna
arra, hogy a gyermeket a kívánt helyzetnek megfelelően, tehát a genetikai anya
anyáságát elismerve anyakönyvezzék.42 Ebből következően az apasági vélelem is a
genetikai anya férjére – aki általában a genetikai apa – nézve állna be. Ellenkező
esetben ugyanis a szülészeti anya férje a szülészeti anyával fennálló házassági
kapcsolata alapján beálló apasági vélelemtől csak peres úton „szabadulhatna”, így
engedve utat annak, hogy a genetikai apa apaságát a genetikai anya anyaságából
eredő apasági vélelemmel vagy teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal
érvényesíthesse.
Összefoglalva elmondható, hogy az anyaság különböző kategóriáit mintegy
rendezőelvként az anyaság általános jogi vélelme fogja össze, amely főszabályként a
genetikai anyát jelöli meg jogi anyaként.43

3. A dajkaanyasági megállapodás mint szerződés – a közjog és a
magánjog határán
a) A dajkaanyaság „arcai”
A dajkaanyaság megítélésem szerint olyan Janus-arcú intézmény, amelyben a közjog
és magánjog egymás komplementere, egyik a másik sine qua non-ja. A „közjogi arc”
az állam részéről a meddő személyek számára − az önrendelkezési jog, a
diszkrimináció-tilalom és a családalapítás szabadsága biztosításának érdekében − a
dajkaanyaság megengedését, ezáltal a nemzés módjának megválasztásához fűződő
erkölcsi meggyőződésük elismerését és elfogadását igényli. Az államnak azonban
úgy kell biztosítania non ius-beli helyzetét, hogy közben a ius-ba törekedve
védelmet kell nyújtania a dajkaanyaságot lehetővé tevő új reprodukciós eljárások
potenciális veszélyeivel szemben, mint például a génmanipuláció, az eugenika.44
A dajkaanyaság „magánjogi arca” az azt létrehozó – egyenrangú felek közötti –
szerződésben jelenik meg. Az állam részéről a tekintetben a gyermek érdekeit
messzemenőkig figyelembe vevő, szerződési feltételekre vonatkozó részletes
szabályozás megalkotása a dajkaanyaság társadalmi elfogadottságának egyik záloga.
A törvényhozónak tehát meg kell határoznia azokat az alaki és anyagi feltételeket,
amelyekben a dajkaanyasági szerződés kógens szabályainak minősülnek, és
42

Bodnár – Bodnár: i.m. 330. o.
Bodnár – Bodnár: i.m. 324. o.
44
Bodnár Béla – Bodnár Zoltán: Az utódok létrehozásához való alkotmányos jog-a
páciensek kiválasztása az arteficialis inseminatio és az in vitro fertilisatio eseteiben. Fiatal
Oktatók Műhelytanulmányai 1985. 8. sz. 295. o.
43
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amelyekben a feleknek feltétlenül konszenzusra kell jutniuk. Ez ugyan a szerződési
szabadság bizonyos mértékű korlátozását jelenti, aminek fejében azonban a
jogalkotó gondoskodik a szerződések bíróság előtti kikényszeríthetőségéről. A Ptk.45
egyes szerződésekről szóló III. címe arról rendelkezik, hogy a szóba jöhető
nevesített szerződéseknek élő emberi személyiség nem képezheti tárgyát, mivel az
élő emberi test nem tekinthető sem dolognak, sem munkával elérhető más
eredménynek, sem ingyenes vagyoni előnynek, sem pedig ellátandó ügynek.46 A
Ptk. kimondja, hogy a személyiségvédelem általános szabályai szerint, semmis
minden olyan szerződés és egyoldalú nyilatkozat, amely személyhez fűződő jogokat
korlátozza. Ebből kifolyólag egy gyermek vagyoni viszonyok tárgyává tétele sérti
személyiségi jogait, és ellentétben áll a társadalom érdekeivel.47 Véleményem
szerint azonban, a dajkaanyasági szerződésben valójában nem a gyermek, az élő
emberi test, hanem egy különleges intrauterinális tevékenység, a gyermek kihordása,
mint szolgáltatás tekinthető a jogügylet tárgyának.
Ezzel összefüggő kardinális kérdés, hogy a szolgáltatás ellentételezéseként a
dajkaanya elfogadhat-e bármiféle díjazást. Amennyiben a jogi szabályozás kizárná a
dajkaanya költségtérítésének vagy díjazásának a lehetőségét, akkor a terhesség
kihordására ellenszolgáltatás nélkül vállalkozó nő felmerülő költségeinek
megtérítésére sem lenne lehetőség.48 Ezért úgy gondolom, a jogalkotó akkor jár el
helyesen, ha a dajkaanyának a terhességgel összefüggő célszerű költségeinek
megtérítését, mint „kvázi ellenszolgáltatást” a megbízótól bírói úton is
kikényszeríthetővé teszi, azonban megtiltja, hogy a dajkaanya a terhesség
kihordásáért bármiféle honoráriumot elfogadhasson. E jogügylet tehát olyan
„funkcionális donációként” fogható fel, ahol dajkaanya a terhesség kihordására
való képességét „ajándékozza” az egészségi okokból genetikailag saját gyermek
kihordására képtelen nőnek.
b) A szerződés alanyai
Bár jelentős alapjogi háttérkérdéseket vet fel, mégis itt tartom fontosnak tárgyalni
azt, hogy kik lehetnek ilyen típusú szerződések alanyai. Elképzelhető-e, hogy
transzszexuális vagy homoszexuális párok, egyedülálló nők vagy férfiak, vagy a
terhességet és a szülést az azzal járó fizikai fájdalom és az esetleges testalkatváltozás miatt nem vállaló nő igénybe vegye a dajkaanyaságot? A kérdés
megítélésénél – álláspontom szerint – valamennyi erkölcsi-társadalmi összefüggést
megelőzve egyetlen körülmény szolgálhat kiindulópontul, mégpedig az, hogy a
dajkaanyaság elsősorban „gyógymód” azon meddő heteroszexuális párok számára,
akiknél – a pár nőtagjának valamilyen összetett betegsége, fejlődési rendellenessége
miatt – a hagyományos terápiás és műtéti eljárások nem alkalmazhatók sikerrel. A
gyógyító jelleg alapelvi szinten való deklarálása kizárja valamely orvosilag
45

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
Vö. a Ptk. 365., 389., 579., 474. §-aival.
47
Ptk. 75. § (2) bek.
48
Bodnár Béla – Bodnár Zoltán: „Pótanyasági” szerződések. Jogtudomány Közlöny 1987. 9.
sz. 482. o.
46
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értékelhető rendellenesség hiányában való igénybevehetőséget, és ennek
következtében az egészséges transzszexuális vagy homoszexuális párok, egyedülálló
férfiak és nők valamint a kényelmi szempontokat előnyben részesítő személyek
jogalanyiságát a dajkaanyasági szerződésben.
c) „Hibás teljesítés” – a fogyatékkal élő gyermek kérdése
Ugyancsak tisztázandó kérdések sorával találkozunk abban az esetben, ha a
dajkaanya fogyatékos gyermeket hoz világra. Itt véleményem szerint abból kell
kiindulni, hogy a dajkaanyaságról szóló contractus az ajándékozási és a római jogi
emptio spei szerződések „keverékéből” álló különleges szerződéstípusnak
tekinthető, és mivel az egész dajkaanyasági folyamat a megbízó pár érdekében áll,
így nekik kell vállalniuk a fogyatékkal született gyermek felnevelését. De vajon e
párok kártérítést követelhetnek-e a dajkaanyától a gyermek fogyatékossága miatt? A
kártérítési felelősség magánjogi szabályai szerint a károkozó akkor tartozik
felelősséggel, ha a károsult személy korábbi előnyösebb állapotától a károkozó
jogellenes magatartása fosztotta meg. Ezért, ha a gyermek genetikai, teratológiai
ártalom következtében lesz fogyatékos, a dajkaanya nem tartozik felelősséggel,
hiszen közte és a gyermek között nem áll fenn genetikai kapcsolat. Ha a dajkaanya a
terhesség alatt polgári jogi kifejezéssel élve nem úgy járt el, ahogy az adott
helyzetben általában elvárható, akkor megítélésem szerint, a dajkaanyaság
„szívességi” jellege kizárja a dajkaanya kártérítési felelősségét.49 Végső soron pedig
föltehetjük a kérdést, hogy a fogyatékkal született gyermek minősíthető-e egyáltalán
kárnak? Amennyiben elfogadjuk, hogy az emberi élet és méltóság jog felett álló
érték és „nincs életre méltóbb és méltatlanabb”,50 vagyis az emberi életek értéke
egyenlő, akkor ez alapján a fogyatékkal született gyermek élete sem fogható fel
egyértelműen kárként.
Mindezek tekintettel úgy vélem, hogy a „szívességi” gesztációs dajkaanyaságot a
jogalkotónak engedélyeznie kell, de meggyőződésem, hogy ez csak széleskörű
társadalmi elfogadottság esetén lehetséges, amelyhez azonban olyan új erkölcsiségre és
etikai szenzibilitásra van szükség, amely a tradicionális értékeket megőrizve képes arra,
hogy újfajta értékeket is magáévá tegyen.51

49

Megjegyzendő, hogy a dajkaanyaság alatti és előtti rendkívül alapos orvosi és pszichikai
vizsgálat minimálisra csökkenti a fogyatékos gyermekek megszületésének az esélyét.
50
Vö. Sólyom Lászlónak a 23/1991. (X. 31.) AB határozathoz fűzött párhuzamos
véleményével.
51
Bodnár Béla – Bodnár Zoltán: Egy etikai dilemma: a mesterséges megtermékenyítés.
Világosság 1986. 11. sz. 707. o.
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A biztosítéki célú vételi jog*
I. Bevezetés
1. Új típusú szerződési biztosítékok jelensége
A hitelező, aki a szolgáltatását előre nyújtja, a dolog természetéből adódóan ki van
téve a kockázatnak, hogy az adós időben elváló szolgáltatását nem teljesíti. Emiatt a
hitelező biztosíték alkalmazásával törekszik növelni annak az esélyét, hogy a
szerződési érdeke kielégítést nyerjen. A rendelkezésre álló biztosítékok alapvető
kategóriáját képezik a dologi biztosítékok. Ezek előnye, hogy abszolút, tehát
mindenkivel szemben fennálló hatályú jogosultságot biztosítanak a hitelező számára
egy fizikai valóságában is meglévő és előre kalkulálható értékű dolgon, amelyből a
hitelező vagyoni igényének kielégítését keresheti. A Polgári Törvénykönyv (1959.
évi IV törvény, továbbiakban: Ptk.) kétféle dologi biztosítékot ismer: a zálogjogot és
az óvadékot. A biztosítéki opció annyiban a zálogjoghoz hasonlít, hogy ennek
alkalmazása mellett is egy, az adós tulajdonát képező dolog értéke nyújtja a
fedezetet. A zálogjogi szabályozás (Ptk. 251-269. §) egyik alapvető célja, hogy a
hitelezők és az adósok érdekeinek megfelelő kiegyenlítése érdekében törvény által
szabályozott mederbe terelje a hitelbiztosítékokat.1 A szabályozás az adós oldalán
garantálja, hogy a zálogtárgyat a hitelező a jogviszony fennállta alatt ne
idegeníthesse el, jelzálog esetében azt az adós birtokában tarthassa. Megakadályozza
továbbá, hogy közvetlenül a lekötött dolog tulajdona álljon biztosítékul és biztosítja,
hogy az adós nem fizetése esetében szabályozott eljárási rend keretében kerüljön sor
a zálogtárgy értékesítésére és a befolyt összeggel való elszámolásra. A biztosíték
érvényesítését övező korlátok azonban csökkentik annak hitelbiztosítéki értékét.
A gazdasági fejlődés fokozódó tőkeéhsége a befektetőket nagyobb
kockázatvállalásra készteti, amelynek folytán rizikósabb kölcsönügyletek születnek.
A kockázatosabb ügylet ellensúlyát egy erősebb biztosíték képezheti: így teremtve
meg a gazdasági művelet egyensúlyát. A megfelelő biztosíték csökkenti a kölcsön
költségeit, vagy adott esetben ez az, ami egyáltalán lehetővé teszi annak nyújtását.
Látható ebből, hogy a hitelezőnek és adósának egyaránt gazdasági érdeke fűződik
új, erősebb biztosítékok kialakításához – máskülönben a hitelezőnek nem éri meg a
kockázatos ügylet, adósa pedig nem jut megfelelő forráshoz. E gazdasági igényekre
válaszul olyan biztosítékok alakultak ki a szerződési gyakorlatban, amelyek esetében
az adós vagyontárgyát oly módon köti le biztosítékul, hogy azon valamilyen
tulajdonszerzéssel összefüggő jogot alapít a hitelező javára. A hitelezőnek csak az
adóssal szemben fennálló bizalmi viszonyából következik e jogosultság
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gyakorolhatóságának az alapügylet céljához való kötöttsége.2 Az ilyen bizalmi
vonásokat felmutató fedezeti ügyleteket fiduciárius biztosítékoknak nevezi a
jogtudomány.3 Ezek körében a biztosítéki vagy fiduciárius tulajdon-átruházás, a
biztosítéki engedményezés4 és a biztosítéki célú vételi jog a leggyakoribb biztosítéki
forma.
A vételi jog5 biztosítéki célú alkalmazása viszonylag új keletű jelenség. Röviden
összefoglalva úgy működik, hogy a kölcsön nyújtásával egyidejűleg az adós
valamely tulajdonát képező dolgon – zálogjog alapítása helyett vagy mellett – vételi
jogot (más néven opciót) enged a hitelezője javára azzal a kitétellel, hogy az vételi
jogát abban az esetben gyakorolhatja, ha az adós nem törleszti a szerződésben
foglaltak szerint a kapott kölcsönt. Az adós szerződésszegése esetén a hitelező vételi
jogot gyakorló nyilatkozatával megszerzi a dolog tulajdonjogát, a fizetendő
vételárba pedig beszámítja az adóssal szemben fennálló követelését. Az ilyen
tartalmú szerződést biztosítéki célú vételi jognak nevezi a szakirodalom, mivel az
egy másik szerződés, az alapügylet (jellemzően kölcsönszerződés) biztosítékát
képezi. Funkcióját tekintve annyiban emlékeztet a jelzálogra, hogy lényegében itt is
valamely dolog értéke szavatol a kölcsön megtérüléséért. A zálogjog hosszú
jogfejlődés során alakult ki, minek eredményeként a mai magyar szabályozás
elviekben kiegyensúlyozottan veszi figyelembe a hitelező, az adós és harmadik
személy hitelezők érdekeit. Ezzel szemben a biztosítéki célú vételi jogra nem
vonatkoznak a zálogjog garanciális, ugyanakkor a hitelező számára nehézkes és
költséges kötöttségei, ez pedig a gazdaság szereplői számára vonzóbbá teszi a vételi
jog alkalmazását a zálogjognál. Alapvető probléma ezzel, hogy a vételi jog nem
biztosítéki szerepre szolgáló intézmény. A jogalkotónak, mikor 1959-ben kodifikálta
a vételi jogot, kétségkívül nem egy ilyen alkalmazás lebegett a szeme előtt.
Megállapítható tehát, hogy gazdasági célját tekintve ma már érezhetően eltávolodott
a gyakorlatban élő vételi jog a kódexben szabályozottól. Ez több értelmezési
problémát vet fel, amelyek tekintetében nem minden esetben alakult ki egységes
álláspont.

2. A biztosítéki célú opció alkalmazásának előnyei és az ellene felhozott
érvek
A biztosítéki opció alapvető célja, hogy a hitelező számára erősebb biztosítékot
nyújtson. Ennek körében több olyan konkrét előny említhető, amely kedvezővé teszi
vételi jog kikötését zálogjog helyett vagy mellett. Mindkét fél érdekét szolgálja,
hogy egyszerűen és olcsón létesíthető, ugyanis sem ingón, sem ingatlanon történő
2
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alapítása nincs hiteles nyilvántartásba való bejegyzéshez kötve. Ugyanakkor e
biztosíték legalább olyan erős pozíciót biztosít a hitelezőnek, mint a zálogjog. A
későbbiekben kifejtésre kerülő technikákkal a zálogjoghoz hasonlóan abszolút
hatályúvá tehető a vételi jog. Felszámolási eljárásban nem kerül a felszámolói
vagyonba, így a vételi jog jogosultja minden más hitelezőt megelőzően nyerhet
kielégítést (szerezhet tulajdont). A Csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 2007. január 1-jétől hatályos
módosítását megelőzően ez is egyértelmű előnyt jelentett a zálogjoggal biztosított
hitelezők helyzetéhez képest.6 A követelés egyszerűen érvényesíthető, nem
vonatkoznak rá sem a hitelezői követelések érvényesítésére vonatkozó általános
szabályok, sem pedig a zálogjog bírósági végrehajtás útján, vagy a végrehajtási
eljáráson kívül érvényesítésére vonatkozó szabályok.7 A vételi jog gyakorlásakor
elviekben nem gördülhet akadály a hitelező tulajdonszerzése elé, egyetlen
jognyilatkozat megtételével létrehozható az adásvétel.
Egy másik fiduciárius szerződéshez, a biztosítéki tulajdon-átruházáshoz képest
vonzóbbá teszi az opciót, hogy ennek alkalmazása mellett a hitelező nem válik a
hiteljogviszony teljes időtartamáig tulajdonossá, így nem viseli sem a kárveszélyt,
sem a dolog fenntartásával járó terheket.
Fennáll azonban a veszélye, hogy a biztosítéki célú vételi jog erősebb
biztosítékot nyújt a hitelező számára, mint ami az ő érdekei védelméhez szükséges.8
A hitelezők gazdasági erőfölénye és az adósok erre visszavezethető
kiszolgáltatottsága9 láttán elgondolkodhatunk, hogy e kodifikálatlan szerződési
biztosítékok vajon kölcsönös gazdasági igényt szolgálnak-e, nem vezetnek-e a
jogoknak és kötelezettségeknek aránytalan eltolódásához a kölcsönt nyújtó javára.
Érthető, hogy sokan vitatják az intézmény létjogosultságát. A biztosítékkal
szembeni, dogmatikai szempontból közelítő érvek abból indulnak ki, hogy a
biztosítéki opció a zálogjogi szabályok (lex commissoria tilalom és az elszámolási
kötelezettség) megkerülésére irányul.10 Az ellenzők a zálogjog kógens szabályainak
erózióját, hiteltelenné válását,11 sőt a dologi jogok zártsága elvének sérülését látják a
biztosítéki opcióban.12 Ellenvetésként ehelyütt csupán azt hoznom fel, hogy a
fiduciárius biztosítéki konstrukciókban kodifikált szerződések nyújtják a fedezetet. E
6

A módosítást követően a Cstv. 49/D. §-a értelmében a felszámolás kezdőidőpontja előtt
keletkezett zálogjog esetében a felszámoló a zálogtárgy értékesítése során befolyt vételárból
csak a megőrzés, állagmegóvás, értékesítés költségeit és a felszámoló díját vonhatja le, a
fennmaradó összeget a biztosított követelés kielégítésére kell fordítani.
7
Gárdos – Gárdos: i.m. 35. o.
8
Menyhárd: i.m. 474. o.
9
Molnár Ambrus: A vételi jog biztosítéki célú alkalmazása.
http://www.itelotabla.hu/fileadmin/fajlok/fovaros/2009/PK_2009_1.pdf (2010.11.30.) 3. o.
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Kemenes István: A biztosítéki célú vételi jog egyes jogalkalmazási kérdései
http://www.szitb.hu/doc/polg_koll/veteli_jog.pdf (2010.11.30.) 1-2. o.
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Halmágyi Csaba: Féljünk-e, ha gépjárművünkre nem tipikus biztosítéki jogot engedünk a
banknak, avagy vételi jog a banki gyakorlatban. Hitelintézeti Szemle 2008. 3. sz. 293. o.
12
Gárdos István – Gárdos Péter: Az engedményezés és a vételi jog biztosítéki célú
alkalmazása.
http://www.gfmt.hu/upload/GI-GP-Az-engedmenyezes-es-a-veteli-jogbiztositeki-celu-al..pdf (2010.11.30.) 12-13. o.
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szerződéseket nem minősíti át dologi joggá a sajátos fedezeti funkció valamint az a
tény, hogy ezek szolgáltatásai közt jellemzően valamilyen forgalomképes dolog áll.
Tehát a biztosíték rendszertani besorolása sem támasztja alá azon vélekedést, amely
szerint a zálogjog szabályai felülírnák a biztosítéki funkciót betöltő opciót, másrészt
semmi sem utal arra, hogy a szerződést biztosító mellékkötelezettségekről szóló
XXIII. fejezet felsorolását taxatívnak kellene tekintenünk.13
Az aggályokat megfogalmazók másik csoportja inkább praktikusabb oldalról
közelít a kérdéshez és az intézmény funkcionális szempontú hiányosságaira hívja fel
a figyelmet. (Funkcionalitás alatt az intézmény biztosítéki céljának való megfelelést
értem.) Az e tekintetben mutatkozó hiányosságok vizsgálata közelebb vihet annak a
jogpolitikai kérdésnek az eldöntéséhez, hogy vajon alkalmas-e a biztosítéki szerepre
a vételi jog, illetve szorul-e valamilyen korrekcióra a jogalkotó részéről céljának
tökéletes betöltése érdekében. Ezeknek a szempontoknak a mérlegelése azonban már
nem a jogalkalmazó, hanem a jogalkotó feladata. A biztosíték különösen akkor
diszfunkcionális, ha ésszerűtlenül túlbiztosítja a hitelező szerződés teljesítéséhez
fűződő érdekét, ha követelése kielégítését meghaladó mértékű vagyoni előnyhöz
juttatja, és ha érvényesítése az adós más hitelezőinek megkárosításához vezet. Az
ennek körében felhozott érvek a következőkben foglalhatók össze. Egyik
leggyakoribb kritika a nyilvánosság elvének sérülése.14 Ez elsősorban abban áll,
hogy ha harmadik személyek értesülnek is a dolgot terhelő vételi jogról, nem
rendelkeznek információval arról, hogy ez a vételi jog biztosítéki célú, azaz a
jogosult és kötelezett közt fennálló kötelmi viszonyon alapuló feltételhez kötött
annak gyakorlása. Ez az aggály alaptalan, ugyanis a gyakorlatban ez nem vezethet
más hitelezők károsodásához, mivel harmadik személyek a valós helyzethez képest
szélesebb terjedelműnek (korlátlannak) látják a hitelező jogosultságát, tehát túl-, és
nem alábecsülik a konkurens jogot. Nem mellékes szempont, hogy a hitelező a hitel
nyújtásakor a felajánlott biztosíték értékét saját biztonsága érdekében jellemzően
alacsonyan állapítja meg.15 A vételár összege elvileg egy alkufolyamat eredménye.
Ez az alku-szituáció pénzintézettel szemben elméletivé halványul, mert pénzintézeti
hitelezők a vételárat ingatlannál a forgalmi értékből redukáltan megállapított ún.
hitelfedezeti értékhez igazítják,16 gépjármű esetében pedig az EUROTAX táblázata
alapján állapítják meg.17 Ezt illetően a fogyasztónak legfeljebb annyi befolyása
lehet, hogy nem köti meg a szerződést. Az adós érdeksérelmének veszélyét tompítja,
hogy a vételi jog intézményének keretein belül is többé-kevésbé megfelelő eszközök
állnak rendelkezésre a kötelezett vételárral kapcsolatos érdekeinek védelmére. A
hitelező nyomására a felek ugyan a valós forgalmi érték alatti vételárban
állapodhatnak meg, ez azonban nem eredményezhet feltűnő értékaránytalanságot a
dolog és a vételár vonatkozásában. Ha ez mégis megtörténne, az eladó a Ptk. 201. §
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Molnár: i.m. 9 10. o.
Gárdos – Gárdos: Az engedményezés és a vételi jog biztosítéki célú alkalmazása. 12. o.
15
Gárdos – Gárdos: Van-e a fiduciárius biztosítékoknak helyük a magyar jogban? 44. o.
16
Salamonné Solymosi Ibolya: Vételi jog engedése hitelbiztosítéki céllal. Gazdaság és Jog
2007. 1. sz. 8. o.
17
Halmágyi: i.m. 310. o.
14
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(2) bekezdése18 alapján megtámadhatja az adásvételi szerződést. (További eszköz
lehet a kötelezett kezében a Ptk. 375. § (3) bekezdése19 szerinti bíróság által
mentesítés, mely funkciójából adódóan a gyakorlatban nem kerül alkalmazásra.)
Természetesen így csupán a durva aránytalanságok küszöbölhetők ki, és nem lehet a
valós forgalmi értékhez igazítani a vételárat. Ugyanakkor a biztosítéki ügyletet a
hiteljogviszony összefüggésrendszerébe helyezve látható, hogy ez nem súlyos
érdeksérelem, hiszen ez a biztosíték kedvezőbb kondíciójú kölcsönt tesz elérhetővé
a kötelezett számára, ennek pedig az alacsonyabb vételár egyfajta ellentételezését
adja.
Felvetik továbbá, hogy az adós gazdálkodó szervezet fizetésképtelenné válása
esetén az opció jogosultja más hitelezők megkárosításával, őket megelőzően nyer
kielégítést.20 Ezzel szemben a Cstv. 38. § (4) bekezdése értelmében a felszámolást
elrendelő jogerős végzés Cégközlönyben való közzétételének napját követően már
nem élhet beszámítással a hitelező és a vételárat meg kell fizetnie a felszámolónak.
Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a felszámolási eljárás megindulását
követően gyakorlatilag megszűnik a vételi jog biztosítéki funkciója. A kérdés
bővebb tárgyalását e dolgozat kereti nem teszik lehetővé.

II. A biztosítéki célú vételi jog fogalma
1. A vételi jogról általában
A vételi jog egységes intézmény.21 A biztosítéki célú opció megkülönböztetése ezért
elméleti jellegű, a gazdasági funkción alapuló önkényes elhatárolás. Amikor tehát a
biztosítéki célú opcióról beszélünk, akkor a gazdasági életben betöltött sajátos, a
szerződés eredeti céljától eltérő célra alkalmazott vételi jogot alapító szerződések
köréről van szó. Mégis e szerződések sajátos funkciója, az alapügylethez fűződő
viszonya miatt indokolt a biztosítéki céllal létesített vételi joggal külön
foglalkoznunk, azonban a kiindulási alapot a vételi jog Ptk-beli szabályai alkotják.
Természetesen a vételi jogot alapító szerződésre is vonatkoznak a Ptk. negyedik
részének I. címében elhelyezett általános szabályai a szerződési jognak, így a
szerződési szabadság elvi szintű szabálya is, következésképpen a tulajdonosnak
jogában áll dolgát vételi joggal megterhelni, akár olyan megfontolásból is, hogy
azzal egy másik szerződéshez nyújtson fedezetet. A Ptk. a vételi jogot az adásvétel
különös nemeként szabályozza. A kódex az intézménynek egy vegytiszta
18

Ha a szolgáltatás és ellenszolgáltatás között anélkül, hogy az egyik felet az ajándékozás
szándéka vezetné, a szerződés megkötésének időpontjában feltűnően nagy az
értékkülönbség, a sérelmet szenvedett fél a szerződést megtámadhatja.
19
A bíróság a tulajdonost – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a vételi jogból folyó
kötelezettsége alól mentesítheti, ha a tulajdonos bizonyítja, hogy a vételi jog engedése után
körülményeiben olyan lényeges változás állott be, hogy a kötelezettség teljesítése tőle nem
várható el.
20
Gárdos – Gárdos: i.m. 44. o.
21
Juhász László: Hozzászólás Sándor István „A vételi jogot alapító szerződések
érvénytelensége” c. előadásához. In: Dr. Pusztahelyi Réka (szerk.): A magánjogi kodifikáció
eredményei. Novotni Alapítvány, Miskolc 2010. 42. o.
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konstrukcióját rajzolja meg, és csak a legalapvetőbb feltételeit rögzíti. A vételi jog
általános fogalma szerint „olyan hatalmasság, amely alapján a jogosult egyoldalú
nyilatkozatával a dolgot megvásárolhatja – jogszabály vagy megállapodás alapján –
akkor is, ha azt a tulajdonosa nem kívánja eladni”.22 A háború előtti jogtudomány a
vételi jogot úgy definiálta, hogy „oly jog, amelynél fogva a jogosult a kötelezettől
valamely dolgot meghatározott feltételekkel meghatározott áron megszerezhet”, az
pedig, hogy a jogosult ezt a jogát használni is fogja-e, az ő tetszésétől függ.23 A
vételi jog vagyoni értékű jogosítványt biztosít jogosultjának, mégsem követeli meg a
törvény az ellenérték kikötését. (Annak ellenére van vagyoni értéke, hogy
forgalomképtelen.) Ez azért érdekes, mert az ilyen jogok engedése nehezen
képzelhető el valamilyen gazdasági értelemben vett ellentételezés nélkül, hiszen a
tulajdonos ilyenkor tulajdonjogából eredő jogosultságaiból enged a másik félnek,
korlátozva ezzel saját tulajdonjogát. Közvetlen vagyoni hátrány is érheti: később
akkor is el kell adnia dolgát a meghatározott vételáron, ha ez nem állna érdekében,
mert vagy szüksége van a dologra, vagy csak magasabb áron adná el egyébként.
Ebből kifolyólag bizonyos esetekben ellenérték fejében engedi a dolog tulajdonosa
az opciót. Manapság vételi jogot leggyakrabban fedezeti céllal kötnek ki, ezért az
opció ellenértéke nem jelenik meg külön, hanem beolvad az alapügylet feltételrendszerébe.24 Ez azonban ne tévesszen meg bennünket: az opciós szerződés
szolgáltatása nem azonosítható a később létrejövő adásvételi szerződés
szolgáltatásával.

2. A biztosítéki célú vételi jog fogalma
Az új Polgári Törvénykönyvről szóló, hatályba nem léptetett 2009. évi CXX.
törvény 5:397. §-a pontosan definiálja a biztosítéki célú vételi jogot: a tulajdonos a
pénzfizetésre vonatkozó kötelezettségvállalása biztosítékaként vételi jogot engedhet
a dolgon a jogosult számára arra az esetre, ha nem vagy nem szerződésszerűen
teljesít. E meghatározásból is kitűnik, hogy az, ami alapján elhatárolhatjuk a csupán
egyszerű tulajdonszerzésre irányuló opciótól, az a célja: a jogügylet alapjául
szolgáló követelés biztosítása. A biztosítéki cél korlátot állít fel a jogosult számára,
ugyanis a biztosított követelés teljesítésének elmaradásáig az opció jogosultja nem
gyakorolhatja vételi jogát. Másképpen kifejezve a biztosítéki cél relatív hatályúvá
teszi a kikötött opciót. Ez a sajátosság csak a jogosult és kötelezett belső
viszonyában tapintható ki. Kifelé, harmadik személyek számára ez a célhoz
kötöttség általában nem észlelhető. Ez a szerződő felek belső viszonyát jellemző
bizalmi helyzet adja a biztosítéki célú opció fiduciárius jellegét, amely alapján e
szerződést a fiduciárius biztosítéki szerződések körébe soroljuk. Leszkoven László
vitatja, hogy az intézmény a fiduciárius ügyletek körében volna tárgyalandó, mivel

22

Nochta Tibor – Kovács Bálint – Nemessányi Zoltán: Magyar polgári jog – kötelmi jog –
különös rész. Dialóg Campus Kiadó, Pécs 2008. 26. o.
23
Szladits Károly: Magyar magánjog (Kötelmi jog különös része). Budapest 1942. 350. o.
Idézi Juhász: i.m. 41-51. o.
24
Juhász: i.m. 44. o.
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nem tulajdoni biztosíték.25 Magam fiduciárius biztosítéknak tekintem, ugyanis
álláspontom szerint az ilyen ügyletek fogalmi eleme nem a dologi jogosultság,
hanem a bizalmi helyzet teremtette sajátos viszony a felek és harmadik személyek
vonatkozásában.
A biztosítéki célú vételi jog bizonyos sajátos vonásai alapján a bizalmi
(fiduciárius) ügyletek körébe tartozik. Ahogy más fiduciárius ügyletekre is igaz,
biztosítéki célú vételi jog is egy atipikus célra létesített, de tipizált szerződés.26
Nincs e szerződéseknek egyetlen olyan idegen eleme sem, amely ne illeszkedne a
Ptk-ban lefektetett vételi jog-szerződésbe, egyetlen sajátossága az alapügylet
teljesítéséhez kötött felfüggesztő feltétel. Ezért elfogadhatatlan az olyan álláspont,27
amely a biztosítéki opciót atipikus szerződésnek tekinti.
A fiduciárius ügylet „kettős arcú intézmény”.28 A jogi helyzet kettőssége abban
áll, hogy a „fiduciárius jogszerző harmadik személyekkel szemben tágabb jogkört
nyer, mint amekkora őt a fiducianssal (az átruházóval) szemben megilleti”.29
Szladits Károly szavai szerint „a fiduciárius ügylet kétirányú jogi helyzetet teremt:
másokkal szemben, kifelé ható viszonyban megadja az átruházott joggal járó teljes
hatalmat, az átruházóval szemben azonban (befelé) a jogszerző felelősséget vállal
arra, hogy hatalmát csak bizonyos módon fogja gyakorolni”.30 Az ilyen
jogviszonyok tehát kialakítanak egy a felek közti belső, valamint egy a jogosult és
harmadik személyek közt fennálló külső relációt. Utóbbinál a kívülállók számára
úgy tűnik, hogy a jogosult korlátozás nélkül élhet a megszerzett vételi joggal
azonban a feleknek a harmadik személyek előtt „rejtve” maradó belső viszonya
valamilyen feltételhez köti annak gyakorlását.
A fiduciárius biztosítékok esetében az alapügylet (jellemzően kölcsönszerződés)
biztosítékaként az alapügylet kötelezettje egy hatalma alá tartozó dolgon fennálló
jogát ruházza az alapügylet jogosultjára, mégpedig azzal a felfüggesztő feltétellel,
hogy a jogosult csak akkor élhet ezzel a joggal, ha a kötelezett az alapügyletből
folyó kötelezettségének nem tesz eleget. A biztosítéki szerepből adódóan a
kötelezett szerződésszegéséig a jogosult csupán formálisan szerezte meg a jogot,
materiális értelemben addig nem élhet vele.
A biztosítéki szerepet betöltő jog átruházásakor az ügylet formális, vagy jogi
célja (jogcíme, causája) a jogosult jogszerzése. Biztosítéki opció estén vételi jog
engedése a jogosult javára. Ez a formális cél valós célja a feleknek, tehát nem
színlelt az ügylet, azonban ez a közelebbi, átmeneti cél valójában csak
eszközszerepet tölt be a végcél tekintetében, az alapügylet érdekében való
25

Leszkoven László: A biztosítéki célú vételi jog néhány kérdéséről. Gazdaság és Jog 2004.
12. sz. 17. o.
26
Menyhárd: i.m. 480. o.
27
Sándor István: Vételi jogot alapító szerződések érvénytelensége. In: Dr. Pusztahelyi Réka
(szerk.): A magánjogi kodifikáció eredményei. Novotni Alapítvány, Miskolc 2010. 103. o.
28
Leszkoven László: A fiduciárius engedményezés jogi természetéről. Gazdaság és Jog
2002. 3. sz. 16. o.
29
Lajer – Leszkoven: i.m. 25. o.
30
Szladits Károly: A magyar magánjog vázlata. Első rész. Grill Kiadó, Budapest 1933. 144.
o. Idézi: Lajer – Leszkoven i.m. 23-33. o.
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biztosítékadásban. Az ügylet ez utóbbi célját nevezhetjük az ügylet gazdasági
céljának vagy funkciójának.

3. A biztosítéki célú vételi jog alkalmazása
A felek az alapügylet (jellemzően kölcsönszerződés) megkötésével egyidejűleg írják
alá a vételi jog engedéséről szóló szerződést, amelyet vagy egy dokumentumba
foglalnak az alapügylettel, vagy fizikailag is elkülönülő szerződésben kötik ki, és
legfeljebb csak az opciós szerződés preambulumában emlékeznek meg az
alapügyletről. Gyakran zálogjog alapításával egyidejűleg engedik a vételi jogot,
amelyet a zálogjogot létesítő szerződéssel egy dokumentumban szoktak
megszövegezni, azonban ennek jogi relevanciája nincs.
A megkötött szerződés értelmében az adós az ingatlanon fennálló vételi jogot,
valamint az annak biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalmat (Ptk. 114.
§ (2) bek.) bejegyezteti az ingatlan-nyilvántartásba. Ezáltal az opciós jog abszolút
hatályúvá válik, azaz a jogosult bárkivel szemben hivatkozhat e jogára és egy nem
kívánt tulajdonosváltás lehetőségét is kizárja. Gépjármű biztosítékként való
lekötésekor az a gyakorlat, hogy a felek a vételi jogot és a hozzá kapcsolódó
elidegenítési és terhelési tilalmat a gépjármű törzskönyvébe és a hatósági gépjárműnyilvántartásba jegyezik be, a hitelező pedig a gépjármű törzskönyvét a vételi jog
időtartamára letétbe veszi.31
Vételi jog a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint öt évre alapítható, ezért
ennél hosszabb futamidejű kölcsönszerződések tartama alatt a határozott időre
kikötött vételi jog tartamának lejártával a jog megszűnik. Ezt követően az adósnak a
kölcsönszerződéses alapján fennálló, megfelelő fedezet nyújtására vonatkozó
kötelezettségének a biztosíték megújításával (vételi jog ismételt alapításával) kell
eleget tennie. Ez az eljárás nem sérti a vételi jog alapítására vonatkozó időkorlátot,
azonban a szerződéskötések automatizmusa legalábbis aggályosnak tűnik.
A vételi jog gyakorlásakor a jogosult egyoldalú nyilatkozatával létrehozza az
opciós szerződésben rögzített feltételek szerint az adásvételi szerződést. Az eladó
részéről további jogcselekményre nincs szükség, a vevő tulajdonjogát a földhivatal
az ingatlan-nyilvántartásba a vételi jogot alapító szerződés és a jog gyakorlásáról
szóló nyilatkozat alapján jegyzi be.32 A hitelező (mint vevő) az általa fizetendő
vételárba a szerződések kikötése értelmében – és a Ptk. 296. §-a szerint is – jogosult
beszámítani az adóssal szemben a kölcsönszerződés alapján fennálló követelését.
Megjegyzendő, a hitelezői pozícióban lévő pénzintézetek módszerére jellemző, hogy
követelésüket engedményezik, a vételi jog gyakorlására pedig szakosodott

31

Ld. az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. 2010. június 11-től hatályos Általános
Szerződési Feltételeit. http://www.ersteleasing.hu/docs/aszf_h_100601.pdf (2010.11.30.)
12.2.2 a) és c) pont
32
109/1999. (XIII.29.) FVM rendelet 15. § (4) bek.
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társaságot jelölnek ki.33 Ez a gyakorlat Gárdos István és Gárdos Péter szerint
könnyen az adós érdekeinek sérelmét eredményezheti.34

4. Az opció kapcsolata más szerződésekkel
A szerződés olyan komplex jogviszonyba ágyazódik, mely legalább három
szerződést feltételez. Beszélhetünk egyszer egy biztosítandó alapügyletről
(kölcsönszerződés, lízing stb.), egy biztosítéki szerepet betöltő vételi jogról,
valamint az opció gyakorlása esetén egy adásvételi szerződésről. Ezek a szerződések
bár jogilag önálló megítélés alá esnek, mégis láncszerűen kapcsolódnak egymáshoz.
A
kötelezett
alapügyletben
megkövetelt
teljesítésének
elmaradása
(szerződésszegése) az a felfüggesztő feltétel, melynek bekövetkeztével a vételi jog
hatályosul, ennek gyakorlása esetén pedig létrejön az adásvétel.
A biztosítéki célú opció az alapügylethez (kölcsönhöz, bérlethez stb.)
járulékosan kapcsolódik. Ez a járulékosság gazdasági és nem jogi értelemben
értendő.35 Jogi szempontból ezért az alapügylet és az opció egységes vagy külön
szerkezetbe foglalásnak nincs jelentősége, ettől még jogi értelemben az egyes
szerződések megőrzik önállóságukat. Az alapügylettel való kapcsolatot az a
szerződési klauzula teremti meg, mely szerint az engedett vételi jog gyakorlása az
adós szerződésszegéséhez, mint felfüggesztő feltételhez kötött.36 A hitelező vételi
joga az adós szerződésszegése esetén éled fel, addig a felek viszonyában hatálytalan
az opció. Tehát a biztosítéki cél összekapcsolja a szerződéseket; az egyik szerződés
nem töltheti be rendeltetését a másik nélkül. Ebből adódóan nem köteles a hitelező
kölcsönt nyújtani, ha az adós nem enged vételi jogot, ugyanígy a kölcsönügylet
vonatkozásában szerződésszegést követ el az adós, ha az opciós jog
gyakorolhatósága lehetetlenül.
Másfelől a biztosítéki cél csupán meghatározott terjedelmű kapcsolatot létesít: az
egyik szerződés érvénytelensége nem érinti a másik szerződés érvényességét.37 Így
például a megtévesztés címén sikerrel megtámadott opciós szerződés
érvénytelensége nem eredményezi az alapügylet érvénytelenségét. Ekkor az
alapügylet kötelezettjének az alapügyletből származó kötelezettségéből adódóan
megfelelő biztosítékot kell nyújtania, különben szerződésszegést követ el. Az
alapügylet érvénytelensége sem eredményezi az opciós szerződés érvénytelenségét,
azonban ilyenkor az opció jogosultja nem gyakorolhatja abból eredő jogát, tehát az
alapügylet érvénytelensége kiüresíti az opciót.
Fontos elkülönítenünk az alapügylet és a fedezeti szerződés szolgáltatásait. A
kölcsönszerződés esetén a hitelező szolgáltatása általában pénzösszeg nyújtása, ettől
33

BH 2004/259 sz. eseti döntés szerint nincs akadálya annak, hogy a vételi jogot gazdálkodó
szervezet más személyre ruházza át.
34
Gárdos – Gárdos: i.m. 44. o.
35
Molnár: i.m. 18. o.
36
Vuleta Csaba: A biztosítéki célú vételi jog és a biztosítéki engedményezés a felszámolási
eljárásban.
http://www.itelotabla.hu/fileadmin/fajlok/fovaros/2009/PK_2009_3.pdf
(2010.11.30.) 2. o.
37
Molnár: i.m. 18. o.
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időben elválik az adós szolgáltatása, aki megadott határidőig ezt a pénzösszeget és a
kamatot köteles szolgáltatni. A vételi jogot engedő szerződésben a kötelezettnek, az
alapügylet adósának szolgáltatása a tulajdonjogából kihasított jogosultság (vételi
jog, rendelkezési jogról való lemondás) biztosítása az alapügylet hitelezője részére.
Elvileg az opció jogosultja is nyújthatna ellenszolgáltatást, azonban biztosítéki célú
opciós szerződés esetében a gyakorlatban erre nem kerül sor, ugyanis az adós az
alapügyletre tekintettel, a kölcsönhöz jutás érdekében enged opciót.
Más jellegű problémát vet fel az opciós szerződés és az ez alapján létrejövő
adásvétellel való kapcsolata. A bírói gyakorlat megosztott abban a kérdésben, hogy
az opció és az adásvétel egy, avagy két különálló szerződés-e. Az elméletinek tűnő
vitára adandó válasznak komoly gyakorlati jelentősége van a megtámadhatóság
kérdéskörében. Magam részéről azt a felfogást érzem dogmatikailag
megalapozottabbnak, amelyik ezt a kétmozzanatú jogügyletláncolatot két
szerződésre bontja, de mivel részérvek felhozhatók az egyetlen szerződésként való
megítélés mellett is, érdemes mindkét koncepcióval megismerkedni.
Az álláspontok abban még megegyeznek, hogy – Wellmann György szavaival –
„a vételi jogot engedő megállapodás, az ezen alapuló vételi jog gyakorlása és az
ezáltal létrejövő adásvétel egyetlen folyamat, egyetlen tartós jogviszony egymásra
épülő mozzanatai”, amelyek „két jól elkülöníthető szakaszra” bonthatók.38 Az ebből
levont következtetéseik azonban különbözők. Wellmann39 és Juhász László40 szerint
ez a két szakasz két különálló szerződést, egy vételi jogot engedő opciós és egy
vételi jog gyakorlásával létrejövő adásvételi szerződést jelent. Velük szemben
Salamonné Solymosi Ibolya41 egyetlen, ám kétfázisú (felfüggesztő feltétellel kötött)
szerződésnek látja a jogviszony-rendszert. Salamonné magyarázata szerint a vételi
jogot engedő szerződés esetében egy felfüggesztő feltétellel kötött adásvétellel
állunk szemben.42 Szerinte a felek opciós szerződést létrehozó megállapodása
túlmutat a vételi jog létesítésén, mert az meghatározza az adásvételi szerződés
tartalmát, amelyhez az eladó kötve van. Mint mondja, az opciós szerződés
megkötésével az adásvételi szerződés tekintetében olyan jogi szituáció áll elő, mint a
felfüggesztő feltétellel megkötött szerződés esetén: hatályba lépéséhez valamilyen
jogcselekmény bekövetkezte szükséges. Véleménye szerint a dolog átruházására
irányuló opciós szerződést csak az különbözteti meg a rendes adásvételi
szerződéstől, hogy az az opciós jog gyakorlásával válik hatályossá, vagyis
felfüggesztő feltételhez kötött.43 Salamonné álláspontjával érzésem szerint az a fő
gyakorlati probléma, hogy ebben a relációban értelmezhetetlenné válik az opció
jogosultjának esetleges ellenszolgáltatása, az opciós díj. Mivel az opció egységes

38

Wellmann György: Megtámadható-e feltűnően nagy értékkülönbség jogcímén a vételi
jogot engedő szerződés, illetve a vételi jog gyakorlása folytán létrejövő adásvétel? Gazdaság
és Jog 2007. 1. sz. 10-11. o.
39
Wellmann: i.m. 10-14. o.
40
Juhász: i.m. 41-51. o.
41
Salamonné: i.m. 8-10. o.
42
Salamonné: i.m. 9. o.
43
Salamonné: uo.
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intézmény, ezért nem szabad elfeledni, hogy csak az a felfogás következetes, amely
a biztosítéki célt fel nem mutató opciós szerződésekre is alkalmazható.
A vételi jogot engedő és az opció gyakorlásával létrejövő adásvételi szerződést
különválasztó álláspontok44 a szerződések szolgáltatásaiból indulnak ki. Az opciós
szerződésben benne foglaltatnak a majdan megkötendő adásvétel szolgáltatásai, ez
pedig – mint mondják – azt a látszatot keltheti, mintha az opciós szerződés
szolgáltatásai is ezek volnának. Azonban pusztán az opciós szerződés alapján az
opció jogosultja még nem követelheti a dolog tulajdonának átruházását, s a
kötelezett sem tarthat igényt a vételárra. Ezeknek a szolgáltatásoknak a nyújtására
csak később, a vételi jog gyakorlásával létrejövő adásvételi szerződés alapján
kötelesek. „Az opciós szerződés szolgáltatása nem maga a dolog adása (dare),
hanem annak biztosítása, hogy a jogosult a szerződésben meghatározott feltételek
szerint egyoldalú nyilatkozattal megszerezheti a dolog tulajdonjogát (facere).”45
Wellmann megállapítja, hogy az opció gyakorlásával létrehozott adásvétel a
létrejöttének módját tekintve különös,46 mivel már a szerződés létrejöttét
megelőzően rögzítettek annak lényeges tartalmi elemei, másrészt pedig egyoldalú
jognyilatkozat hozza létre.47 Utal rá, hogy az opciós szerződés megkötésekor még
nincs a dolog megszerzésére irányuló végleges szerződési akarat. Szerinte a „Ptk.
sem az opciós szerződést tekinti az adásvétel különös nemének, hanem magát a
vételi jog gyakorlása útján létrejött adásvételt”. 48 Mindebből azt a következtetést
vonja le Wellmann, hogy az opciós szerződés nem tekinthető felfüggesztő feltétellel
kötött adásvételi szerződésnek, mert csak egy már megkötött szerződés hatályát
tehetik a felek valamely bizonytalan jövőbeli eseménytől függővé. Szerinte az ilyen
szerződések sokkal inkább az előszerződés vonásait mutatják.49

III. Az adósi érdek védelme
1. A biztosítéki szerződés megtámadása, mint jogvédelmi eszköz
Mint jeleztem, a biztosítéki opció esetében könnyen felmerülhet az adós
érdeksérelme, így szükséges annak vizsgálata, hogy az miként nyerhet orvoslást. A
biztosíték kötelezettjének tipikus eszköze a feltűnő értékaránytalanság címén való
megtámadás, ráadásul éppen ennek alkalmazása vet fel a biztosítéki opciót illetően
egyedi kérdéseket – érdemes ezért az ezt ölelő kérdésekkel foglalkozni behatóbban.
E megtámadási cím körében tisztázandó, hogy mely szerződések mely szolgáltatásai
vonatkozásában gyakorolható a megtámadás, milyen időintervallumon belül és
mikori értékviszonyok alapján. A válaszokat determinálja, hogy az opciós szerződés
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Welmann: i.m. és Juhász: i.m.
Juhász: i.m. 44. o.
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Wellmann i.m. 11. o.
47
A visszavásárlási jog vételi jogra is vonatkozó szabálya szerint a visszavásárlás az
eladónak a vevőhöz intézett nyilatkozatával jön létre. Ptk. 374. § (1) bek.
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Wellmann: i.m. 11. o.
49
Wellmann: i.m. 12. o.
45
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létesítette jogviszony szerződéseit miként értelmezzük. Wellmann György50 és
Juhász László51 a jogviszonyt kettő, Salamonné Solymosi Ibolya52 pedig egyetlen
szerződésként fogja fel. (A két álláspont teljesen eltérő válaszokat ad a
megtámadhatóság fő kérdéseire. Fontosnak tartom leszögezni, hogy az, hogy a
később létrejövő adásvétel időpontjára megváltoznak az értékviszonyok (azaz
értékaránytalanság lép fel), természetes velejárója az opciónak, ezért ezzel az opció
kötelezettjének számolnia kell a vételi jog engedésekor. Különösen több évre
létesített vételi jog esetén fordulhat elő, hogy a vételi jog engedésekor fennálló
értékviszonyok eltolódnak: a korábban reális forgalmi értéket tükröző vételár később
jóval alacsonyabb lehet az aktuális piaci árnál. Ha ilyenkor gyakorolja vételi jogát a
jogosult, akkor nyerhet az adásvételen, ha pedig az aktuális piaci ár az alacsonyabb,
akkor vélhetően nem él a jogával. Úgy is fogalmazhatunk tehát – kiemelve az opció
spekulatív jellegét –, hogy a vételi jog jogosultja olyan hatalmasságra tesz szert,
amellyel az előre kialkudott vételáron az opció fennállta alatt bármikor
megvásárolhatja a dolgot egyoldalú jognyilatkozatával, a kötelezett pedig köteles
ilyenkor a dolgot ezen az előre rögzített áron eladni – függetlenül annak valós
forgalmi értékétől, vagyis attól, hogy az ügylet számára mennyire előnyös vagy
előnytelen. Az opciót megszerző fél tehát arra spekulál, hogy az opciós
szerződésben rögzített vételáron való megkötése számára a későbbiekben
előnyösebb lehet,53 ilyenkor pedig értelemszerűen az eladó számára lesz hátrányos
az adásvétel. Ebben áll a jogügylet spekulatív jellege. A felek értékváltozással
kapcsolatos várakozása kifejeződik vagy a vételárban, vagy az opció díjában, esetleg
az opciós szerződéssel összefüggésben megkötött alapügylet ellenszolgáltatásában.

2. Az opciós jogviszonyban megtámadható szerződések
A bíróság elé kerülő jogesetek gerincét a feltűnő értékaránytalanságra alapított
megtámadások teszik ki, ezek pedig a dolog és a vételár közti értékarányosságot
kifogásolják. Problémát jelent, hogy az esetek döntő többségében az opciós
szerződést támadja meg az adós (az eladó), így pedig az opciós szerződésben foglalt
szolgáltatások (azaz a vételi jog és az opciós díj) értékarányosságát kellene
vizsgálnia a bíróságnak. A keresetekből azonban rendre kiderül, hogy valójában az
adásvételi szerződés szolgáltatásai (dolog és vételár) közti értékarányosságát
kifogásolja a felperes. A félreértés egyrészt arra vezethető vissza, hogy az opciós
szerződésben a korábban kifejtettek szerint már benne foglaltnak a majdan
megkötendő adásvétel szolgáltatásai, azonban ezek nem az opciós szerződés
szolgáltatásai. Másrészt az eladó csak az opciós szerződésben tesz szerződési
nyilatkozatot, míg az opció jogosultja a vételi jog gyakorlásakor egyoldalú
50

Wellmann: i.m. 10-14. o.
Juhász: i.m. 41-51. o.
52
Salamonné: i.m. 8-10. o.
53
Ezt a spekulatív vonást még élesebben fejezi ki az (a polgári jogi opciótól elkülönülő,
annak szabályozása alá nem eső) értékpapír-opció, amelynél az opció jogosultját
gyakorlatilag csak a profit reménye vezeti, részéről tulajdonszerzési szándék nincs, vagy
másodlagos jelentőségű.
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nyilatkozattal hozza létre az adásvételi szerződést, melynek létrejöttéhez már nincs
szükség az eladó nyilatkozatára.
Amennyiben Wellmann és Juhász nézetének54 megfelelően elfogadjuk, hogy az
opciós szerződésnek nem szolgáltatása a dolog és a vételár, úgy az ilyen szerződést
megtámadó kereseteket el kellene utasítani, hiszen a Polgári perrendtartásunk (1952.
évi III. törvény a Polgári perrendtartásról, továbbiakban: Pp.) kereseti kérelemhez
kötöttség elve szerint a bíróság a felek által előterjesztett kérelmekhez és
jognyilatkozatokhoz kötve van,55 továbbá az ítéletben foglalt döntésnek ki kell
terjednie a perben érvényesített valamennyi kereseti kérelemre,56 de a bíróság
döntése nem terjeszkedhet túl a kereseti kérelmen.57 Mégsem ez a helyzet, mert a Pp.
3. § (2) bekezdésének második fordulata szerint […] a bíróság a fél által előadott
kérelmeket, nyilatkozatokat nem alakszerű megjelölésük, hanem tartalmuk szerint
veszi figyelembe. Következésképp, ha a kereset benyújtásának időpontjában már
létrejött az adásvétel, a bíróság nem utasíthatja el a keresetet, hanem annak tartalma
szerint kell azt elbírálnia, vagyis az adásvétel szolgáltatásai vonatkozásában kell
vizsgálnia az értékarányosságot. Természetesen az elvi lehetősége fennáll a vételi
jogot engedő szerződés feltűnő értékaránytalanság címén való megtámadásának is.
Ennek feltétele, hogy az opciós szerződés tartalmazzon a vételi jog engedéséért járó
ellenértéket. Salamonné álláspontja58 szerint egyébként is a dolog és vételár közti
értékaránytalanság vizsgálandó az opciós szerződés megtámadásakor, így nála ez
nem is merül fel kérdésként.

3. A megtámadás határideje
A bírói gyakorlat és a jogtudomány egységes abban, hogy egy szerződés már a
kötelezett teljesítését megelőzően, a szerződés létrejöttétől megtámadható.59 Kérdés
azonban, hogy vajon mikor is jön létre a megtámadott szerződés. Wellmann60 és
Juhász61 álláspontja szerint nincs rá mód, hogy a kötelezett már az adásvételi
szerződés létrejöttét megelőzően megtámadja az opciós szerződést az abban
meghatározott dolog és annak vételára tekintetében fennálló értékaránytalanság
címén. Ez ugyanis fogalmilag kizárt, hiszen csak egy létező szerződés esetében
beszélhetünk érvénytelenségről. A vételi jogot engedő és az opció gyakorlásával
létrejövő szerződést két külön szerződésnek látó ezt az álláspontot képviseli. Velük
ellentétben Salamonné nézete szerint már a vételi jog engedésétől megtámadható a
szerződés.62 Ezzel nem tudok egyetérteni, mert a dolog és a vételár nem az opciós
54

Wellmann: i.m. és Juhász: i.m.
Pp. 3. § (2) bek.
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Pp. 213. § (1) bek.
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Pp. 215. §
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Salamonné: i.m.
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időpontig. (KJK 1981. 1136. o.). Wellmann: i.m. 64. o.
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szerződés szolgáltatásai és a Ptk. 235. § (2) bekezdése szerint a sérelmet szenvedett
fél jogosult a megtámadásra, márpedig a sérelem legkorábban a vételi jog
gyakorlásával következik be, addig nem realizálódik az opciós szerződésben kikötött
vételár. Úgy vélem, hogy a vételi jog gyakorlását megelőzően a vételi jog
kötelezettjének a kezében nem a Ptk. 201. § (2) bekezdése szerinti megtámadási jog,
hanem a Ptk. 375. § (3) bekezdése szerinti kereset, mint jogvédelmi eszköz van. A
nevezett bekezdés szerint a bíróság mentesítheti a tulajdonost a vételi jogból folyó
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a vételi jog engedése után körülményeiben
olyan lényeges változás állott be, hogy a kötelezettség teljesítése tőle többé nem
várható. Kérdésként merülhet fel, hogy a körülmények alatt csak objektív (például a
dolog értékének jelentős változása) vagy szubjektív (kötelezett helyzetében beállott
valamilyen jog által méltányolható változás) szempontok is mérlegelhetők-e. A bírói
gyakorlatból nem igen nyerhető tapasztalat e bírósági mentesítéssel kapcsolatban,
ennek oka az lehet, hogy a vételi jog kötelezettjei csak a vételi jog gyakorlását
követően fordulnak keresettel a bírósághoz, ekkor pedig már érthető módon a
feltűnő értékaránytalanság miatti megtámadás a keresetük jogcíme.
A megtámadás jogának legkorábbi időpontjánál kevésbé érdekes kérdésnek tűnik
a megtámadás határideje. A megtámadásra egy éves elévülési jellegű63 határidő áll
rendelkezésre. A Ptk. 236. § (2) bekezdésének c) pontja úgy rendelkezik, hogy a
felek szolgáltatásainak feltűnő aránytalansága esetén a megtámadási határidő
kezdete a sérelmet szenvedő fél teljesítésének – részletekben történő teljesítésnél az
első teljesítés –, illetve, ha ő a teljesítéskor kényszerhelyzetben volt, e megszűntének
időpontja. A jogelméletben és joggyakorlatban lényegében egyetértés van abban,
hogy a határidő kezdetének csak a határidő leteltének időpontja tekintetében van
jelentősége, mivel a sérelmet szenvedő fél már korábban is megtámadhatja
szerződési nyilatkozatát. A megtámadás határidejének kezdete a vételi jog
gyakorlásának időpontja.

4. A vizsgálandó értékviszony a bírói beavatkozás terjedelme
A feltűnő értékaránytalanság tekintetében tisztázásra szorul, hogy az
értékarányosság mikori értékviszonyok alapján vizsgálandó. Az opció engedése
időpontjában fennálló értékviszonyok alapul vételét tekinti helyesnek Salamonné,64
amennyiben a felek a vételárat összegszerűen meghatározták. Emellett az hozható
fel érvként, hogy ennek időpontjában állapodnak meg a felek a vételárról (vagy
annak számítási módjáról). Ekkor kell – jövőbelátás képességének hiányában –
véglegesen megállapodniuk arról a vételárról, amin később a dolgot az opció
jogosultja megvehetni, az opciót engedő pedig köteles azt eladni. Ezt követően külső
körülmények gyakorolhatnak befolyást a dolog valós forgalmi értékének
alakulására, a felektől függetlenül. Érthető volna tehát, ha az opció engedésének
időpontjában követelnénk meg a feltűnő értékaránytalanság hiányát, hiszen később
már a felek befolyásától függetlenül következhet be ez a sérelem. Azonban azt is
figyelembe kell vennünk, hogy az előre kialkudott vételárat csak később, az
63
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adásvétel létrejöttekor alkalmazzák a felek, csak akkor realizálódik tehát az esetleges
értékkülönbség. Elképzelhető ezért, hogy az opció engedésekor alul- vagy túlértékelt
dolog az időmúlással járó változások következtében olyan forgalmi értéket vesz fel,
amely már egyensúlyban van a kikötött vételárral. Így ha a bíróság az – adott
esetben évekkel korábbi – értékviszonyokat venné alapul, előfordulhatna, hogy a
kereset benyújtásakor már nem feltűnően aránytalan adásvételi szerződésben foglalt
vételárat módosítaná olyan összegűre, mely már ténylegesen kirívó (feltűnő)
értékaránytalanságot valósítania meg. Ilyen gyakorlat visszaélésekhez is vezethetne.
Helyesebb tehát – Wellmann65 álláspontjának megfelelően – az adásvétel
létrejöttének (vagyis a vételi jog gyakorlásának) időpontjában fennálló
értékviszonyokat alapul venni, mert így elkerülhető az abszurd ítéletek veszélye.
Mellesleg jogdogmatikailag is csak az adásvétel megkötésekor következhet be
sérelem valamely fél oldalán a már kifejtettek szerint. A bírói beavatkozás
terjedelmét illetően a Legfelsőbb Bíróság EBH 2007/1602. sz. alatt közzétett eseti
döntése ad iránymutatást. A döntés a PK 267. számú állásfoglalás II. pontját vette
alapul, mely szerint a feltűnően nagy értékkülönbségre alapított megtámadás
következtében érvénytelenné vált szerződés esetén a szerződés érvényessé
nyilvánításakor a bíróságnak olyan mértékű ellenszolgáltatást kell megállapítania,
amely mellett az értékkülönbség már nem feltűnően nagy. Következésképp nem
kerülhet sor az értékkülönbség teljes kiküszöbölésére, a vételárnak valós forgalmi
értékűre való kiigazítására.

IV. Szabályozási koncepciók
1. A szabályozás alternatívái
A vételi jog biztosítéki célú kikötése a jelenlegi szabályozás mellett jogszerű, ezt a
gyakorlat is elismerte. Az előzőekből kiderült, hogy az adott szerződés keretén belül
is rendelkezésre állnak eszközök arra, hogy az esetleges érdeksérelmek orvoslást
nyerjenek. El kell azonban ismerni, hogy e konstrukcióban az adós érdekvédelmi
eszközei nem a leghatékonyabbak a fedezeti funkcióból adódó követelmények
érvényesítésére. Láthattuk azt is, hogy a jogtudomány és a bírói gyakorlat több
fontos kérdésben is megosztott a biztosítéki célú vételi jog tekintetében. Ez
ellentmondásos ítélkezéshez és a gazdasági forgalom szereplői számára
bizonytalansághoz vezet, így e biztosítékok számos előnyük ellenére is
problematikusabbak a zálogjognál.
E problémák orvoslására nem a bírói gyakorlat, hanem a jogalkotás volna
hivatott.66 A jogalkotás szükségességét jelzi az is, hogy a felmerült kérdésekben nem
sikerült az ítélőtábláknak egységes álláspontot kialakítania és a Legfelsőbb Bíróság
sem alkotott mind a mai napig jogegységi döntést.67 Az előttünk álló magánjogi
kodifikáció lehetőséget teremt arra, hogy a jogalkotó a szerződési biztosítékok
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rendszerét átgondolja és új kereteket teremtsen azoknak. A kérdés érdemi
rendezésére a következő szabályozási alternatívák kínálkoznak.
Egyik lehetőség, hogy a törvény kimondja a zálogjog kizárólagosságát a dologi
biztosítékok tekintetében és egyúttal kifejezetten megtiltja a hasonló gazdasági célt
szolgáló fiduciárius kötelmi jogi biztosítékok alkalmazását, azaz érvénytelennek
(semmisnek) minősíti azokat.68 Az érvénytelenség jogkövetkezménye szempontjából
a következő lépcsőfokot jelenti, amikor a törvény tiltott fiduciárius biztosítékokat
zálogjogként érvényesnek nyilvánítja. Ezt a megoldást követi a Holland Polgári
Törvénykönyv is.69 Mellette szól, hogy a zálogjoggá minősítéssel a hitelező
megfelelő biztosítékhoz juthat.
Másik alternatíva, hogy bizonyos zálogjogi vonásokat felmutató biztosítékokat
elnevezésüktől függetlenül a zálogjoggal egységes szabályozás alá rendel és ezek
tekintetében bizonyos minimumkövetelményeket kíván meg a jogalkotó.70 Ezek a
minimumkövetelmények olyan garanciákat jelentenének, melyek biztosítják a felek
és további hitelezők érdekeinek megfelelő védelmét. Ezt a funkcionális megoldást
követik az Egyesült Államokban, ahol a Uniform Commercial Code 9. cikke
egységes követelmények felállításával felülírja az egyes nevesített és innominát
biztosítéki ügyleteket.71
Harmadikként választhatja a jogalkotó azt az utat is, hogy az egyes fiduciárius
biztosítékok (jelen esetben a biztosítéki célú vételi jog) kodifikálásával tipizálja a
szerződéseket. Ennek keretében rendezi az intézmény vitákra okot adó, nem
egyértelmű elemeit és biztosítéki célt szolgáló garanciákat épít be a szabályozásba.
Ez a szabályozási változat azért kerülendő, mert nem az általánosság igényével
rendezi a fiduciárius biztosítékokat.

2. Hazai szabályozási irányok
A Vékás Lajos vezette Kodifikációs Bizottság arra a felismerésre jutott, hogy a
zálogjog kizárólagosságát szükséges megteremteni a fiduciárius biztosítékok
kifejezett tilalmával. Ezzel elvetette azt a lehetőséget, hogy a biztosítéki opciót és
más fiduciárius biztosítékokat önállóan, adott esetben a zálogjognak megfelelő
tartalommal szabályozza. Az elvetett verziónak már csak azért sem lett volna
értelme, mert a fiduciárius konstrukciók iránti érdeklődést éppen a zálogjog
nehézkes szabályainak megkerülése motiválja, tehát a zálogjog szabályainak
kiterjesztése okafogyottá tenné az intézményeket. Emellett nem is engedi ezeknek az
ügyleteknek a természete a zálogjogban kifejlődött követelmények (nyilvánosság
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Gárdos István: Fiduciárius biztosítékok az új Polgári Törvénykönyvben. Gazdaság és Jog
2008. 7-8. sz. 19. o.
69
Menyhárd: i.m. 480. o. Ez alapvető koncepcionális kérdése az 1992-es Burgerlijk
Wetboek-nek (Holland Polgári törvénykönyv) is, amely a fiduciárius ügyletek érvénytelen
jogcímének minősítésével adott választ a kérdésre (84. [3.4.2.2.] cikkely).
70
Gárdos: i.m. 19. o.
71
UCC§ 9-109. (a) „this article applies to a transaction, regardless of its form, that creates a
security interest in personal or fixtures by contract”.
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biztosítása, elszámolási kötelezettség stb.) érvényesítését.72 E felismerés nyomán a
tilalom ellenére kikötött ilyen biztosítékok jogkövetkezménye eredetileg a puszta
semmisség lett volna. „Ha törvény eltérően nem rendelkezik semmis az a
rendelkezés, amely követelés biztosítása céljából tulajdonjog, jog vagy követelés
átruházására vagy fenntartására, a biztosított követelés jogosultja által egyoldalú
jognyilatkozattal való megszerzésére irányul.”73 Később finomított az elképzelésén a
Kodifikációs Bizottság, és a zálogszerződéssé való átminősítés mellett tette le a
voksát. Ez a verzió került be a Szakértői javaslat az új Polgári Törvénykönyv
tervezetéhez c. munkába is: „[z]álogszerződésként érvényes az a megállapodás,
amely követelés biztosítása céljából: a) tulajdonjog vagy követelés átruházására,
vagy b) vételi jog alapítására irányul”.74
Más utat választott a Gadó Gábor szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium) vezényletével kidolgozott és a 2009. évi CXX. törvény a Polgári
Törvénykönyvről néven elfogadott, de hatályba soha sem lépett IRM Javaslat. E
javaslat lemond az átfogó szabályozásról, noha felismeri a gyakorlatban jelentkező
szabályozási szükséghelyzetet és a biztosítéki szerződések címen belül „[v]ételi jog
biztosítéki célú kikötése” néven külön szabályozza.75 A továbbiakban azt vizsgálom,
hogy e szakasz mennyiben tudott volna megoldást nyújtani az intézmény
problémáira.
A 397. § (1) bekezdése pontos meghatározását adja a biztosítéki funkciót betöltő
vételi jognak. Nem egyértelmű azonban, hogy az e jogszabályhelyen tárgyalt
intézmény hogyan viszonyul az 5:197. § alatt szabályozott vételi joghoz. Vajon e
biztosítéki szerződésnek háttérszabályát adja az adásvétel különös neme és a 397. §
csupán ehhez képest határozza meg az eltéréseket? A bekezdés fogalmazás módja és
a törvényjavaslat indoklása ezt sejteti, a Ptk. rendszerén belüli elhelyezés és az
érvényesség kellékeinek meghatározása mégis az ellenkezőjét valószínűsíti.
A 397. § (2) bekezdése kimondja a biztosítéki célú vételi jog létesítésének
érvényességi kellékeit, ezek hiányában az ilyen szerződés semmis.76 A
megállapodásnak tartalmaznia kell a vételi jog jogosultjának és kötelezettjének, a
vételi joggal biztosított követelés, a biztosítékul engedett dolog meghatározását, a
vételárat vagy a vételárnak a követelés esedékességét követő meghatározásának
módját, valamint a vételi jog gyakorlására nyitva álló időtartamot. A felek személye,
a vételár és a dolog meghatározásának szükségessége elvileg következne az
adásvétel feltételeiből, ezért arra kell gondolnunk, hogy az intézmény elnevezése és
eredete ellenére teljesen független az adásvétel különös nemének minősülő egyszerű
vételi jogtól.
Külön kiemelem a „biztosítékul engedett dolog” kifejezést, amely azért érdekes,
mert a gyakorlatban élő fedezeti funkciót betöltő opció esetében közvetlenül a vételi
jog az alapügylet biztosítéka, nem az ennek gyakorlásával megszerezhető dolog,
vagy annak vagyoni értéke. Ez a megjelölés azonban véleményem szerint a
72

Mint azt például az elszámolási kötelezettség kapcsán is kifejtettem. Ld. még Gárdos: i.m.
Javaslat 2006. december 31-én közzétett szövege 5:383. §, idézi: Kemenes: i.m. 10. o.
74
Javaslat 2007 októberében közzétett szövege. 4:100. §, idézi: Kemenes: i.m. 10. o.
75
IRM Javaslat 5:397. §
76
397. § (3) bek.
73

221

Bukli Ádám

zálogjoggal egyenértékűvé, színtiszta dologi biztosítékká, azaz idegen dologbeli
joggá konvertálja az intézményt.
A vételár összegszerű megjelölése mellett lehetőséget nyújt a javaslat arra is,
hogy a felek abban állapodjanak meg, hogy a követelés esedékességét követően
milyen módon határozzák meg. Ez igen szerencsés szabályozási elem, mert ezáltal a
dolog (vélhetően) aktuális piaci értékén kerül beszámításra. Talán még jobb lett
volna a fedezeti funkcióból adódóan kötelezővé tenni a vételár meghatározásának e
módját.
A megállapodást közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett
magánokiratba kell foglalni. Ez utóbbira a hitelező tulajdonszerzésének az ingatlannyilvántartásba való bejegyezhetősége érdekében eddig is sor került a gyakorlatban.
Érdekesebb a közhitelű ingatlan-nyilvántartásba illetve ingó zálogjogi
nyilvántartásba történő bejegyzés feltétele, mely vélhetően a nyilvánossági elv
sérülésével kapcsolatos aggodalmakra adott válasz, amelyeket a fentebb kifejtettek
szerint nem látok megalapozottnak. Mindesetre, ha a korlátolt dologi jogként való
rendszertani besorolás logikáját követjük, akkor érthető e feltétel támasztása.

V. Megállapítások, következtetések
Az egyes szerződési biztosítékok dogmatikailag összetartoznak, ezért szükségszerű,
hogy az ezeket érintő szabályozás egységes koncepció alapján rendezze azokat.
Technikailag is egyszerűbb így a kodifikáció, máskülönben vagy hiányos lesz a
szabályozás, vagy túlbonyolított. Példaértékű, hogy a Szakértői Javaslat egyetlen
bekezdésével végérvényesen rendezte volna a kérdést. Az IRM Javaslat nem tesz
említést az elszámolási kötelezettségről, a megtámadás kérdéseiről, ezért úgy vélem,
hogy gyakorlatban jelentkező problémákra nem ad megnyugtató választ. Helyette a
vételi jogtól különválasztja, és új alapokra helyezi az intézményt azáltal, hogy
dologi biztosítékká minősíti át. Ezzel nem oszlatja el a jogalkalmazásban jelentkező
bizonytalanságokat, hanem egészen más – jóval mélyebb, nehezebben feloldható –
kérdéseket vet fel. Egy ilyen szabályozás csak a fedezetek körüli zavar
továbbgyűrűzéséhez vezetne, márpedig az volna a cél, hogy olyan szabályozás
szülessen, amely feloldja az értelmezési ellentéteket és közös nevezőre hozza az
eltérő véleményeket. Helyesebb volna ezért visszatérni a Szakértői Javaslat
koncepciójához. Csak remélni lehet, hogy a majdan olyan új Ptk. fog hatályba lépni,
mely egységes szabályozás révén megoldja az említett problémákat, és létrehoz egy
világos és hatékony biztosítéki rendszert.
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Fantázia vagy valóság?
Virtuális világok szerzői jogi problémái*
1999 márciusában néhány utazó felfedezett egy eddig ismeretlen országot, amelynek
lakosságát gazdaságilag, társadalmilag és kulturálisan fejlett emberek alkotják, akik
hazájukat „Norrath”-nak nevezték el. Mára körülbelül 400.000 bevándorló mondhatja új otthonának ezt a világot. Az egy főre eső bruttó nemzeti össztermék, amelyet a
telepesek vállalkozásai termelnek meg, körülbelül Bulgária és Oroszország közötti
szinten van, egy lakos átlagos munkabére óránként pedig körülbelül 3,42 amerikai
dollár. Norrath nemzeti valutájának, a platinumnak az árfolyama túlszárnyalja a
japán yenét. A populáció napról napra nő, köszönhetően a világ minden tájáról, de
leginkább az Amerikai Egyesült Államokból érkező rengeteg emigránsnak. Talán a
legérdekesebb tulajdonsága ennek az új országnak a fekvése. Norrath egy virtuális
világ, mely 40 számítógépen fut San Diegoban.1
A XXI. századra a számítástechnika és az Internet olyan fejlettségi fokot ért el,
hogy a kiadott szoftverek képesek teljes virtuális világokat modellezni, legyen szó
akár a körülöttünk lévő valós világ digitális leképezéséről, akár teljesen önálló, az
emberi fantázia által teremtett világokról. Századunk hajnalán a programozó technika már kellően előrehaladott, hogy az általa teremtett virtuális környezetet a nyilvánosság számára is képes legyen megnyitni, így létrehozva olyan világokat, amikben
egyszerre akár több százezer felhasználó egymással közvetlenül, valós időben érintkezhet, és alakíthatja az őket körülvevő programozott környezet történéseit.
Ezek a virtuális valóságok legtöbb esetben játékprogramok formájában jelennek
meg, ahol a játékosok egy általuk megszemélyesített karaktert (avatárt) irányítva
léphetnek interaktív kapcsolatba a többi emberi játékossal, és ezen interakció révén
közösen alakíthatják a világ történéseit. Az ilyen játékprogramokat hivatalos elnevezéssel MMORPG-nek (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game – nagyon
sok szereplős online szerepjáték) hívjuk, amely mozaikszó jelentésével a későbbiekben részletesen foglalkozom. Ezen virtuális szórakozási forma egyre népszerűbb a
világban, főleg a fiatalabb generációk körében, akik a valóság és az embert körülölelő környezet fogalmát e virtuális birodalmakon keresztül egy új, eddig ismeretlen
szintre emelték. Egy ilyen világ, akkor is továbbél, ha épp adott játékos kilép belőle,
hiszen a szerverei napi 24 órában működnek, hogy kiszolgálják a többi felhasználót,
és ezzel folyamatosan fejlődik tovább, akkor is, ha valaki épp nem vesz benne részt.
A problémára azért is érdemes odafigyelni, mivel ezek a világok lehetőséget adnak
*

E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián „Jogi informatika” szekcióban 2. helyezést ért el, a Szerző a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium különdíjában részesült. Készült a TDK-ért Köszhasznú Alapítvány
támogatásával. Konzulens: Dr. Polyák Gábor
1
Edward Castronova: Virtual Worlds: A First-Hand Account of Market and Society on the
Cyberian Frontier. December 2001, CESifo Working Paper Series No. 618.
http://ssrn.com/abstract=294828 (2011.06.03)
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az egyén számára, hogy a fizikai valóságból kilépve, egy „arctalan” második életet
éljen.
A felhasználók egy részletesen kidolgozott, folyamatosan fejlődő második világban élik életük egy részét, néha több időt rászánva erre, mint a valós életükre. Egy
2001-es felmérés szerint az Everquest2 felnőtt felhasználóinak egy harmada több
időt töltött a játék világában egy átlagos héten, mint a munkahelyén.3 A valós és
virtuális világ összemosása ma már pszichológiai probléma, az online szerepjáték
függők száma a kokainfüggők kétszeresét teszi ki napjainkban.4 A fentiekre figyelemmel mindenképpen érdemes foglalkozni a második élettel kapcsolatban felvetődő jogi problémákkal, legyen szó akár a programokat kiadó cégekről, akár az egyén
jogi helyzetéről az adott virtuális valóságban.
Tanulmányom első fejezetében bemutatom, hogy mit is értünk virtuális világ
alatt, mik az online szerepjátékok általános jellemzői, különös tekintettel a virtuális
gazdaságok működésére és játékszoftverek rendszerfelépítésére. Ez után rátérek a
világokat megteremtők jogaira. A második fejezetben a programokat kiadó cégek,
illetve az azokat megalkotó programozók, grafikusok, designerek, ötletgazdák jogi
helyzetével foglalkozom a szerzői jog világában, áttekintem az ide vonatkozó törvényi szabályozást és annak hiányosságait, konkrét eseteket is ismertetve. A harmadik
fejezetben a játékszerverek hamisításáról, azaz a „törtszerverek” problémájáról lesz
szó, annak tükrében, hogy miért is sértik az ilyen tevékenységek a játékot megalkotók szerzői jogait. A teremtők után, áttekintjük a világokat benépesítők jogi helyzetét. A felhasználók jogaival, a virtuális világok tulajdoni viszonyaival, a virtuális
tulajdon feletti rendelkezés jogával és ennek a szoftvert megalkotók szerzői jogaira
való kihatásával a dolgozat negyedik fejezete foglalkozik. Tanulmányom célja felhívni a figyelmet arra, hogy napjainkban a cybertérben kezd kialakulni egy olyan
életforma, amelynek színterét egyre inkább az online szerepjátékok, mint másodlagos valóságok adják, és a jogi problémák itt is ugyanúgy megjelennek, mint a minket körülvevő fizikai világban.

I. „Új világok”: az online szerepjátékok jellemzői
1. Az MMORPG fogalma
A nagyon sok szereplős online szerepjáték (MMORPG) a számítógépes játékoknak
az a műfaja, amelyben egyszerre sok ezer, akár millió játékos képes egymással kapcsolatot teremteni egy virtuális világban.5 Napjainkban az interneten keresztül játszható, online számítógépes játékok egyre nagyobb teret hódítanak a játékpiacon és
egyre népszerűbbek a virtuális szórakozást kedvelő felhasználók körében. Az Inter2

Az Everquest egy háromdimenziós fantasy alapú MMORPG, melyet 1999. március 16.-án
jelentette meg a Verant Interactive. http://everquest2.com/
3
Edward Castronova: On Virtual Economies. http://www.gamestudies.org/0302/castronova/
(2011.06.03.)
4
Lawrence G. Walters: MMORPG LAW – The Wild West or a New World Order?
http://www.gamecensorship.com/mmorpglaw.html (2011.01.04.)
5
http://www.wisegeek.com/what-is-a-MMORPG.htm (2010.10.04.)
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net térhódításával és a folyamatos sávszélesség növekedéssel a kizárólag egyedül
játszható (úgy nevezett „single player”) játékok eladásait ma már messze megelőzik
az Interneten is, vagy kizárólag csak az Interneten keresztül játszható játékprogramok. A technika fejlődésével ezek a programok egyre bonyolultabbá váltak, így
fejlesztésük ma már akár több éves munkát is igénybe vehet. Az MMOPRG-k által
megteremtett virtuális valóságokban a játékosok szabadon kommunikálhatnak, kereskedhetnek, harcolhatnak egymással, egy teljesen virtuális gazdaságot és tömegkommunikációs interaktív rendszert teremtve, növelve ezzel a játékélményt. A lehetőségek tárháza végtelen, de játékonként eltérő lehet. A MMORPG kifejezést Richard Garriott – az Ultima Online6 – alkotója találta ki. Ez volt az a játék, amely a
stílus első úttörőjének számít, és amely 1997-ben népszerűsíteni kezdte az új műfajt.

2. Az MMORPG jellemzői
A legtöbb MMORPG kitalált fantasy vagy science-fiction témákon alapul. Néhányuk vegyes témájú, ahol az elemeket kiegészítik, esetleg felcserélik posztapokaliptikus, kard és mágia-alapú, vagy bűnügyi fikcióval. További játékok még
mélyebb szubkulturális tartalommal bírnak, mint például képregényadaptációk, okkult- és más irodalmi műfajok.7 Majdnem minden MMORPG-ben a játékos karakterének a fejlődése az elsődleges cél. A játék ezt általában olyan módon oldja meg,
hogy a játékosok tapasztalati pontokat szereznek tevékenységeik során, és e pontok
révén a karakter „szinteket” ér el, így egyre ügyesebb, képzettebb lesz az adott téren.
Az MMORPG-knek a hagyományos játékokkal ellentétben nincs végük, és nincsenek benne győztesek és vesztesek sem. A játékosok különböző mesterségeket tanulhatnak, és az így előállított tárgyakkal való kereskedéssel megteremthetik virtuális
egzisztenciájukat. Az MMORPG-k minden esetben tartalmaznak egy játékosok közti kommunikációs rendszert. A játék által meghatározott érintkezési formák szerint
más és más szociális elvárások az érvényesek. Sok MMORPG kihasználja a játékosok közösségépítő hajlamát, és lehetővé teszi a játékon belül klánok alapítását (ilyen
közösségek akkor is kialakulnak, ha a játék nem kimondottan támogatja). A játékos
egy idő után a tagja, esetleg a vezetője lehet egy ilyen csoportnak. Ezen csoportok
közös játékon belüli eseményeket szerveznek (pl. közös sárkány vadászat), és további elvárásokat támasztanak a tagjaik elé.8
Néhányan hajlamosak túlzásba vinni a játékok használatát, amely már komoly
pszichológiai, függőségi problémákat vethet fel.9 Sok felhasználó olykor képtelen
elvonatkoztatni a virtuális világtól és azt is egyfajta valós térként éli meg, és az ottani sikerei, vagy kudarcai számára már valós, mindennapi problémaként manifesztá-

6

Az Ultima Online egy grafikus alapú MMORPG, mely 1997. szeptember 25-én jelent meg
az Origin Systems kiadásában. A műfaj fejlődésének szempontjából alapműnek tekinthető,
szerverei a mai napig futnak. http://www.uoherald.com/
7
http://www.wisegeek.com/what-is-a-MMORPG.htm (2010.10.04.)
8
http://mmorpgame.hu/cikkek/34-mmorpg/48-mmorpg-toertenete.html (2010.10.15.)
9
http://library.thinkquest.org/07aug/01356/_fuggo.html (2010.11.03.)
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lódnak.10 A játékok grafikájának folyamatos fejlődése csak elősegíti ezt a folyamatot.

3. Rendszerfelépítés
A legtöbb MMORPG a kliens-szerver rendszert használva működik. A program, ami
leképezi és fenntartja a „világot” folyamatosan fut a központi szerveren, a játékosok
pedig a boltokban megvásárolt kliens programokon (maga a játékszoftver) keresztül
kapcsolódnak rá. A kliensek általában DVD lemeznyi területet foglaló, több gigabájtos programok, azonban egyre terjednek az olyan MMORPG-k, amelyek úgynevezett sovány-klienseket használnak, mint például a webböngészők. Az online játék
manapság hatalmas, milliárdos üzletággá nőtte ki magát, és éppen ezért óriási haszonra tehetnek szert azok a cégek, akik terjesztik ezeket. Léteznek olyan szoftverek
is, amelyeket nem elég csupán egyszer a bolti áron megvenni, de ezek után rendesen
havi díjat is kell fizetni azért, ha a játékos tovább akar vele játszani. Ezek az összegek általában havi több ezer forintot is kitehetnek. Napjaink legnépszerűbb online
szerepjátékai (például: Lineage, World of Warcraft, Counter-Strike) legális formában kizárólag havidíj, illetve egy bizonyos regisztrációs díj megfizetése után játszhatóak. E rendszer kijátszására egyes játékosok alternatívákat keresnek, amelyeket az
úgy nevezett illegális, vagy „tört” játékszerverek jelenthetnek. A törtszerverek problémájával a későbbiekben foglalkozom.

4. A virtuális gazdaság
Az MMORPG-k nagy része önálló gazdasággal rendelkezik, mivel a virtuális tárgyak és pénz jelentenek a virtuális világokban meghatározó értéket a játékosok számára. Egy ilyen virtuális piac adatai a gazdasági elemzők számára is felhasználhatóak.11 Edward Castronova közgazdász mutatta ki egyik tanulmányában, hogy ezek a
virtuális gazdaságok hatással lehetnek a valódi világ gazdaságaira is.12 Olyanoknak,
akik még sose léptek be egy online szerepjátékba talán kicsit nehéz lehet azt elképzelni, hogy milyen sok lehetőséget rejt magában egy világ, és annak gazdasága. Vegyük példának az Everquest nevű játékot, amely a képzeletbeli Norrath világában
játszódik. Egy átlagos norrathi napon a világba belépő felhasználó csatlakozhat 17
másik játékoshoz, hogy vadászatot indítson olyan területek ellen, ahol különlegesen
erős virtuális szörnyek tanyáznak, majd ezeket legyőzve tegyen szert az értékes kincseikre. Esetleg öt másik játékossal könnyebb nehézségű területeken portyázhatnak,
vagy simán elmehet egyedül különböző alapanyagokat „farmolni”, amiből tanult
mestersége segítségével más játékosok által is használható tárgyakat tud előállítani.
Az ezeken az utakon megszerzett javak aztán a virtuális világ piacterén a „Bazár10

Tonio Loewald: World of Warcraft. MMORPG Suckage. And Other Stories
http://tonioloewald.blogspot.com/2005/02/world-of-warcraft.html (2011.05.22.)
11
Radu
Privantu:
Tips
on
developing
an
MMORPG
economy
http://www.devmaster.net/articles/mmo-economy/part1.php (2011.05.23.)
12
Robert Shapiro: Fantasy Economics: Why Economist Are Obsessed with Online RolePlaying Games. http://www.slate.com/id/2078053 (2011.05.31)
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ban” cserélnek gazdát, szigorú átváltási szabályok és a virtuális világ gazdasága által
meghatározott árfolyamok szerint.13 A virtuális kereskedelem szintén a keresletkínálat egyensúlyán alapul, és egybevág a valósággal. Sok felhasználó valódi pénzért árul az Interneten keresztül virtuális tárgyakat, pénzt, avatarokat. A virtuális
tárgyak valódi értékben való kifejezése mélyrehatóan érintette mind a játékosokat,
mind a játékipart, de még a törvénykezést is. Az Everquestben például létezik egy
pénzpiac, amely virtuális valutájának (platinum) az árfolyama túlszárnyalja a japán
yenét. Vannak emberek, akik abból élnek, hogy működtetik ezeket a virtuális gazdaságokat, akiket külön internetes boltokban bérelhetünk fel. A virtuális valuta valós
pénzért való árusítása a karakter- és virtuális tárgy árusítással karöltve juttatja adómentes jövedelemhez az új világok farmereit.14 Hogy mennyire is jövedelmező lehet
a virtuális gazdaságokban való aktív részvétel, azt legjobban az alábbi idézet érzékelteti, amelyet Julien Dibbell amerikai író tett közzé blogján: „2004. április 15-én
az IRS15-nek tett adóbevallásomban bevallottam, hogy az elsődleges jövedelemforrásom képzeletbeli virtuális javak árusítása, és hogy ezzel a tevékenységgel több
pénzt keresek havi szinten, mint a hivatásos írói fizetésemmel”.16 A játékok szolgáltatói általában tiltják a virtuális javak pénzért való árusítását, habár egyes termékek
kimondottan reklámozzák ezt. Ilyen a Second Life17 is, de például az Entropia
Universe18 esetében közvetlen kapcsolat van a valódi és virtuális gazdaság közt. A
játékpénz valódira váltható és vica-versa, de valódi tárgyakat is lehetséges az
Entropia valutájáért venni.

II. Az online szerepjátékok és a szerzői jog kapcsolata
1. Az Internet és a szerzői jog kapcsolata, a nemzetközi szerzői jog problémája
Az online játékoknak a szerzői jog oldaláról való vizsgálata azért problémás, mert a
nemzeti szerzői jogi szabályok territoriálisan behatároltak, míg az Internet éppen
globálisan működő hálózat, tekintet nélkül a nemzetállamok határaira. A világháló
jellege miatt a nemzeti jogalkotás határai e téren nagyon szűkek. A virtuális térben
továbbított információk különböző adatvezetékeken keresztül áramlanak és érintenek különböző államokat, így különböző jogrendszereket is.19 A témánkat tekintve
13

Edward Castronova: Virtual Worlds: A First-Hand Account of Market and Society on the
Cyberian Frontier.
14
James Lee: Wage Slaves. http://www.1up.com/do/feature?cId=3141815 (2011. 05.23.)
15
Az IRS (Internal Revenue Service) az USA szövetségi adóhatósága.
16
Julian Dibbell: Play Money. http://www.juliandibbell.com/playmoney (2011.05.24.)
17
A Second Life egy önálló virtuális világ, mely 2003. júniusától játszható az Interneten
keresztül. Fejlesztő: Linden Lab. http://secondlife.com/
18
Az Entropia Universe egy 2003. január 30-tól elérhető sci-fi MMORPG, melyet a svéd
MindArk fejleszt. Különlegessége, hogy a játékosok valós valutáért virtuális pénzt vehetnek,
mellyel a virtuális valóságban gazdálkodhatnak, majd az így szerzett nyereséget
meghatározott árfolyamon visszaválthatják valós pénzre. http://www.entropiauniverse.com/
19
Milassin László: A világháló és az EU szerzői joga. Az Európai Közösségek Hivatalos
Kiadmányainak Hivatala, Luxembourg 2006. 55. o.

227

Eszteri Dániel

az alábbiakban kizárólag a magyar szerzői jog szabályaira hagyatkozunk, ami paradox megoldásnak tűnhet egy ilyen komplex problémát vizsgálva. Az alábbi szabályok tehát csak a magyar határokon belül megvalósuló jogi problémák megoldására
alkalmasak, például egy Magyarországon is kapható játékprogram, magyar törtszerverével kapcsolatban felvetődő szerzői jogi problémák. A hatályos magyar törvényi
szabályozás szerint a szerzői jogi védelem tárgyát a szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. §-a szabályozza, ami tételesen felsorolja,
hogy milyen alkotások esnek jogvédelem alá. A törvény védi az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat. Szerzői jogi védelem alá tartozik az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül különösen a (2)
bekezdés c) pont szerint a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói programot és az
operációs rendszert is.20 A forráskód egy adott programozási nyelven írt megállapítások és utasítások sorozata. A dolgozat témáját tekintve, tehát az Interneten keresztül játszható játékprogramok is mind a szerzői jog védelme alatt állnak.

2. A játékszoftverek szerzőségéről; a többszerzős mű problémája
A következő fontos kérdés az, hogy kit illet meg a szerzői jog. Az Szjt. szerint a
szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta (a szerzőt).21 A szerzőt a mű létrejöttétől kezdve megilleti a szerzői jogok – a személyhez fűződő és a vagyoni jogok –
összessége.22 A törvény szerint tehát a művel való rendelkezés joga a szerzőt illeti
meg. Manapság a bonyolultabb számítógépes szoftverek egy összehangoltan működő csapat munkáját kívánják meg, akik aztán adott esetben akár évekig is fejlesztik a
programot. Ezt különösen a játékszoftverek esetében lehet nagyon jól megfigyelni,
mivel itt egyszerre van jelen szinte az összes szerzői jogilag védett alkotás, összemosódva egy nagy, teljes kompozícióvá, ami majd a közösen létrehozott műben, a
játékszoftverben jelenik meg. Az ilyen programok megalkotásában külön csapat
végzi a programozást, külön csapat dolgozik a grafikai megjelenítésen, de részt
vesznek az alkotásban sokszor zeneszerzők is, akik a játszható környezet aláfestő
muzsikáját, illetve színészek, akik a virtuális világ karaktereinek hangjait kölcsönzik. Az ő munkájuk mind-mind egyéni eredeti alkotásnak minősül, ami ezért élvezi a
szerzői jogvédelmet. Az ilyen bonyolult szoftvereket együttesen létrehozott műnek
kell tekinteni, ha a játékszoftvert egészében vizsgáljuk. Több szerző közös művére,
ha annak részei nem használhatók fel önállóan, a szerzői jog együttesen és – kétség
esetén – egyenlő arányban illeti meg a szerzőtársakat; a szerzői jog megsértése ellen
azonban bármelyik szerzőtárs önállóan is felléphet.23 A fejlesztőcsapatok által megalkotott játékszoftvereket, tehát együttesen létrehozott műnek kell tekintenünk, hiszen általában ezek részei nem használhatók fel a végfelhasználók által önállóan.
Kivételt képezhet ez alól például a szoftver aláfestő zenéje, amelyet akár CD leme20

Szjt. 1. § (1) bek.
Szjt. 4. § (1) bek.
22
Szjt. 9. § (1) bek.
23
Szjt. 5. § (1) bek.
21

228

Fantázia vagy valóság? Virtuális világok szerzői jogi problémái

zen külön is meg lehet jelentetni, illetve ilyen helyzet az is, ha a cég önállóan értékesíti adott játék grafikus motorját.24 A számítógépi programfejlesztő folyamat egyes
elkülöníthető szakaszai is létrehozhatnak olyan önálló alkotásokat, amelyek külön
szerzői jogi oltalomban részesülhetnek.25 A fenti esetekben tehát a játékfejlesztő
cégeket jogosultak rendelkezni a szerzői jogokkal. Jogosultak a szoftvert terjeszteni,
kereskedelmi forgalomba hozni, továbbfejleszteni különböző (például Internetről
letölthető) javítások útján, illetve az általuk létrehozott mű felhasználásáért rendszeresen megfizetendő díjra tarthatnak igényt.

3. A játékszoftverek licenc-szerződése
A játékprogramok szempontjából érdemes kitérni a programokhoz általában mellékelt licenc-szerződés sajátosságaira, jellemzőire. A licenc-szerződés egy szoftverekhez mellékelt felhasználási szerződés, amelyben a szerző engedélyezi a felhasználónak műve használatát és meghatározza a felhasználás feltételeit és körülményeit.26 A
legismertebb szoftver licenc-szerződések az EULA27 és a GPL.28 Az EULA jelentése
End User Licence Agreement, azaz végfelhasználói licenc-szerződés. Ezek elolvasására rendszerint egy-egy alkalmazás telepítésekor nyílik lehetősége a felhasználónak, és a telepítés folytatására csak annak az elfogadása után nyílik lehetőség.29 A
legtöbb játékszoftver telepítésekor szintén elfogadtat annak felhasználójával egy
ilyen EULA-t. Ebben a szerződésben vannak lefektetve azok a feltételek, amik a
program jogszerű felhasználásához szükségesek. Az EULA-ban foglalt feltételek
megsértése megalapozhatja a szoftver szerzőjének keresetét a felhasználó felé. Az
online szerepjátékok világában ezek a szerződések igen terjedelmesek, és részletesek
szoktak lenni, mivel a felhasználók a világot alakító aktív tevékenysége következtében rengeteg jogi és nem jogi probléma merülhet fel. Ezért is van, az hogy sokszor
egy adott játékszoftver fejlesztésével, módosításaival együtt a cégek módosítják,
„korszerűsítik”, annak licence szerződését is, így reagálva a folyamatosan felmerülő
újabb és újabb problémákra. Tehát ezek alapján mondhatjuk, hogy a szerződés fo-

24

A videojáték-motor (vagy grafikus motor) egy úgynevezett belső mag egy videojátékban,
vagy más interaktív programban, ami valós idejű grafikával rendelkezik. Ez a motor adja az
alapul szolgáló technológiát, így megkönnyíti a fejlesztést és gyakran ennek segítségével
lehet futtatni a programot többfajta platformon is. http://hu.wikipedia.org/wiki/Videojátékmotor
25
Az 1993. évi 545. BH
26
Szjt. 42. § (1) bek.
27
A szoftverek birtoklásának, felhasználásának és továbbadásának feltételeit rögzítő licencszerződés.
28
A GNU General Public License (rövid neve GPL, magyarul: GNU Általános Nyilvános
Licenc) egy általános célú nyílt forráskódú licenc, amelyet a Free Software Foundation (FSF)
tervezett a GNU projekt programkódjaihoz. A GPL a legelső, és egyben a legelterjedtebb
valóban szabad licenc.
29
Annalee Newitz: Veszélyes használati feltételek: útmutató a végfelhasználói
engedélyekhez.
http://www.szszi.hu/kozlemenyek/sajto/2005/10/20/eula/index.html
(2011.05.23.)
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lyamatosan reagál a virtuális világban felmerülő problémákra, annak módosításaival.
A licencek jelentőségéről és azok változásáról az alábbi eset szolgáltat jó példát.

4. A végfelhasználói szerződés szerepe az MMORPG-k világában, avagy
a „Glider-per”
Az amerikai Blizzard Entertainment, napjaink legnépszerűbb MMORPG-jének, a
World of Warcraftnak30 a fejlesztője már többször is indított kártérítési pereket játékosok ellen a szoftver végfelhasználói szerződésének megsértésére hivatkozva. Egy
ilyen eset az úgynevezett „Glider-per”, amely nemrég ért véget az USA-ban. Léteznek úgynevezett „Bot-programok”, amelyek lényege, hogy automatizált programok
háttérben futtatásával a virtuális világokban egyes játékosok a többiek hátrányára, a
normális emberi játékosoknál gyorsabban gyűjtik a játékban fellelhető javakat. A
Glider-perben pont egy ilyen botprogram váltotta ki azt, hogy a Blizzard
Entertainment pert indított, a program írója, egy bizonyos Michael Donelly ellen.
A World of Warcraft játékosok körében nagy népszerűségre tett szert a Glider31
nevű bot, amelyből több mint 100.000 példányt adtak el. A Glider képes arra, hogy
az alapjáték mellett futtatva az emberi játékos helyett mozgatja az avatárt, vele
nyersanyagokat gyűjtsön, harcoljon az ellenfelekkel, pecázzon, mindezt aránylag
intelligensen, az ára pedig mindössze 25 dollár. A Glider akár egész nap játszhat
helyettünk, úgy hogy mi akár otthon sem vagyunk. A Blizzard Entertainment beperelte a bot készítőjét, Michael Donnellyt. A Blizzard szerint a Glider „csaló programnak” minősül, amely használta a végfelhasználói licenc-megállapodásba
(EULA) ütközik, ezzel megsérti a szerzői jogokat, valamint a játékélményt is tönkreteszi. A Blizzard szerint a bot miatt sokan csalódnak majd az eredeti designban,
illetve a véletlenszerűen elhelyezett erőforrások betakarítási lehetőségeit is jócskán
csökkenti a program, amely sokkal több időt tölthet a játékban, mint egy emberi
játékos, s a program ez idő alatt sokkal több erőforrást képes fogyasztani, mint egy
ember.32 Michael Donnelly azt állította, hogy nem sértette meg a Blizzard szerzői
jogait, hiszen az alapprogram semmilyen részét nem használta, nem másolta le. A
bíróság csaló programnak értékelte a Glidert, amely használata a szerzői jog megsértésének minősül, mivel a szoftver licence-szerződésébe ütközik. Az indoklás szerint
a botprogram lehetővé teszi a játékosoknak, hogy gyorsabban jussanak virtuális
tárgyakhoz, mint nem csaló társaik.33
A Blizzard azóta beleírta a WoW licenc szerződésébe, hogy a játék futtatása közben ellenőrizheti, hogy a számítógép memóriája tartalmaz e bármilyen olyan
szofvert az alapjáték futtatása alatt, amely nem kívánt hatásokkal manipulálja a

30

A World of Warcraft (röviden WoW) a Blizzard Entertainment 2004-ben megjelent
MMORPG-je. A játékosok csak rendszeres havidíj ellenében tudnak hozzáférni a világhoz.
A World of Warcraft jelenleg több mint 11 millió előfizetővel rendelkezik (2011).
http://www.worldofwarcraft.com/index.xml
31
http://www.mmoglider.com/ (2011.06.03)
32
http://virtuallyblind.com/files/mdy/blizzard_msj_exhibit_7.pdf (2010.11.27.)
33
Az ítélet: http://virtuallyblind.com/2008/03/23/mdy-blizzard-motions/ (2010.11.27.)

230

Fantázia vagy valóság? Virtuális világok szerzői jogi problémái

WoW-ot. Ilyenkor a WoW automatikus hibaüzenetet küld a felhasználónak és leáll,
ameddig az le nem állítja a nem kívánt csaló programot.

III. Az online-játékszerverek „hamisítása”; a törtszerverek problémája
1. A tört szerverek jellemzői
Mint már korábban említettük, a szoftverpiacon vannak olyan online szerepjátékok,
amelyekkel az azt fejlesztő, kiadó cégek által üzemeltetett szervereken csak egy
bizonyos havidíj megfizetése után lehet játszani. A havidíjak összege általában pár
ezer forintot szokott kitenni, viszont ha valaki esetleg elmulasztja befizetni a kérdéses összeget, akkor addig nem férhet hozzá online karakteréhez, amíg ezt a hiányosságot nem pótolja. Az ilyen esetekben tehát egy tipikus felhasználási szerződésről
beszélhetünk, amelyet a magyar szerzői jog is ismer. Felhasználási szerződés alapján
a szerző engedélyt ad művének a felhasználására, a felhasználó pedig köteles ennek
fejében díjat fizetni.34 A felhasználási szerződésnek ebben az esetben a szoftverhez
mellékelt licenc-szerződését kell tekinteni, hiszen ez tartalmazza azt a kitételt, hogy
a szerverekhez, csak díjfizetés ellenében férhet hozzá a jogosult. Itt tehát nem a
szoftver felhasználásáért kell díjat fizetni, hanem „csupán” a szerverek használatért.
Az már más kérdés, hogy a dolog természetéből eredően máshogy nem is tudjuk
használni rendeltetésszerűen adott programot, csak a világhálón keresztül. A megfizetendő díjak sok potenciális játékost visszatartanak attól, hogy valóban kipróbálja a
terméket. Vannak azonban olyanok is, akik más alternatívákat keresnek egy-egy
havidíjas játék kipróbálására. Ezek a más alternatívák az úgynevezett illegális, vagy
más néven „tört” játékszerverek, amelyeken ingyenesen lehet játszani adott játékkal.
Ezeket a szervereket legtöbbször magánszemélyek üzemeltetik, és ugyanolyan kliens-szerver modell alapján épülnek fel, mint hivatalos társaik. A különbség a két
megoldás között az, hogy a magánszerverek a programok szerzőinek beleegyezése
nélkül jönnek létre, általában a szerzői jogok sérelme mellett. Arra hogy mégis miért
sérti egy-egy ilyen magánszerver létrehozása a programalkotók szerzői jogait, az
alábbiakban keresem a választ.

2. Egy törtszerver létrehozása
Egy magánszerver létrehozásához elengedhetetlen az emulátor program használata.
Az emulátor olyan számítógépes program, ami más programoknak a környezetét
(vagy annak részét) „szimulálja”. Természetesen (a szükséges átalakítások miatt) az
emulátorok kevésbé zökkenőmentesen működnek, mint az eredeti környezet. Tesztelésre viszont ideálisak (hiszen hiba esetén csak az álkörnyezet fagy le). Az emulátorok megpróbálják értelmezni vagy végrehajtani az eredeti program vagy játékprogram kódját az adott rendszeren.35 Emulátorprogramokat online játékok szimulálására
is írnak ma már. Ezek az emulátorprogramok lehetővé teszik azt, hogy akár otthoni
34
35

Szjt. 42. § (1) bek.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Emulátor (2010.09.26.)
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személyi számítógépünkön létre tudjunk hozni egy MMORPG szervert, amelyet az
Interneten keresztül nyitottá is tehetünk azon felhasználók számára, akik csatlakozni
szeretnének hozzá a későbbiekben. Ezek az emulátorprogramok játékonként különbözőek, és fejlesztésük mögött általában ugyanolyan programozó gárdák állnak,
mint a valódi játék mögött. Ismert például a World of Warcraft szerverek egyik népszerű emulátorprogramja a MaNGOS,36 amelyet majdnem havi rendszerességgel
frissítenek annak fejlesztői, szinte az „anyajáték” fejlődésével szinkronban. Miután
feltelepítettük a számítógépünkre a kérdéses játékot, el kell indítanunk az emulátorprogramot, ami az alapjáték adatbázisát felhasználva segít nekünk létrehozni az eredeti szervereket szimuláló kópiát. Arról, hogy pontosan hogyan kell létrehozni egy
ilyen szervert, rengeteg leírást találhatunk az Internetet böngészve. Írjuk be például a
Google-be, hogy „WoW szerver készítése”, s máris több ezer találattal leszünk gazdagabbak.37

3. Miért sérti egy törtszerver üzemeltetése a szerzői jogot?
Az említett emulátorprogramok az eredeti játék rendszerét próbálják meg modellezni, s teszik mindezt úgy, hogy annak forráskódját fejtik vissza. A játék forráskódja
azonban az azt fejlesztő cég szellemi tulajdonát képezi, hiszen a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (szoftver) akár forráskódban, akár
tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája szerzői jogvédelem tárgya lehet.38 Fontos a program forráskódjának szerzői jogi vizsgálata szempontjából az Szjt. 60. §-át megvizsgálni, mivel ez rendelkezik a szoftverek forráskódjának többszörözéséről, fordításáról, abban az esetben, ha ez elengedhetetlen az
önállóan megalkotott szoftvernek más szoftverekkel való együttes működtetése érdekében. Az EU szoftver irányelvének (2009/24/EK) 6. cikkelye rendelkezik a viszszafejtés, azaz a dekompiláció jogáról, amely a szerző kizárólagos jogosultságai
ellenében is érvényesülő jogokat ad a program mindenkori jogszerű felhasználójának. A 2009/24/EK irányelv és ezzel összhangban a Szjt. megengedi a forráskód
használatát, ameddig az két program együttes működtetése érdekében történik (például a Windows operációs rendszer alá szeretnénk írni egy képnézegető szoftvert).
Egy olyan emulátor program írása, amely a forráskódot úgy használja fel, hogy képesek leszünk vele egy, az eredeti játékokat és annak szervereit modellező kópiát
létrehozni, már túllép ezen a rendelkezésen, sőt szembe is megy azzal. A törtszerverek létrehozását nem lehet átdolgozásnak sem tekinteni, mivel ezek ilyen szempontból sem felelnek meg a Szjt. szabályozásának. Más szerző művének az átdolgozása
akkor részesül szerzői jogi védelemben, ha az átdolgozásnak egyéni, eredeti jellege
van, és az átdolgozás nem sértheti az átdolgozott mű szerzőjét megillető védelmet.39
Egyéni, eredeti jellegről törtszerver létrehozásánál nem beszélhetünk, hiszen az eredeti és az illegális szervereken futó szoftver teljes mértékben azonos, a forráskódjá36

Az emulátorprogram honlapja: http://getmangos.com
Ilyen törtszerver készítő leírás található az alábbi címen is:
wow.mindenkilapja.hu/html/18307771/render/szerver-keszites (2011.06.03.).
38
Szjt. 1. § (2) bekezdés c) pont
39
Szjt. 4. § (2) bek.
37

http://jese-
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nak visszafejtése viszont sérti a mű szerzőjét (a játék fejlesztőjét) megillető védelmet.

4. Törtszerverek és üzlet
A magánszerverek általában tiszavirág életű fenoménnek számítanak az Internet
világában, és közülük alig van pár, ami túlélné az egy éves kort. A probléma általában az, hogy az eredeti szerverekhez képest a tört verziók sosem fogják elérni azt a
fajta játékélményt, amit az előbb említettek kínálnak, hiszen az emulátorokat általában nem hivatalos programozók fejlesztik, akik csupán próbálkoznak kihozni az
általuk írt programból a legtöbbet. Ezért a játékélmény korántsem lesz tökéletes, így
a szerver üzemeltetőinek aktív tevékenysége szükséges annak javítása érdekben.
Vannak azonban nagyobb illegális magánszerver üzemeltető közösségek, amelyek
már több éves múltra tekintenek vissza, és adott esetben a játékosok között is nagy
népszerűségre tehetnek szert. Egy ilyen szerveren akár több százan-ezren is játszhatnak egyszerre, ami már majdhogynem eléri egy legális közösség lélekszámát. A
hivatalos és törtszerverek közti versenyt mutatja, hogy azok között az átjárás szinte
folyamatos, vannak akik az illegális szerver fogyatékosságai miatt pártolnak át a
legális formára, de arra is van példa, hogy ez pont fordítva történik. Ez annak ellenére is igaz, hogy a legális szervereket még mindig nagyságrendekkel többen választják, mint ingyenes társaikat. A nagyobb törtszerverek azért is válhatnak kvázi piaci
tényezővé, mivel sokszor elhagyják ingyenes voltukat, és ugyanolyan profitalapú
vállalkozásokká válnak, mint hivatalos társaik. Azt, hogy ez alatt mi értünk, az alábbiakban foglalom össze.
Az eredeti szerverekhez képest a tört verziók sosem fogják elérni azt a fajta játékélményt, amit az előbb említettek kínálnak, hiszen az emulátorokat általában nem
hivatalos programozók fejlesztik. Ezért a játékélmény korántsem lesz tökéletes, így
a szerver üzemeltetőinek aktív tevékenysége szükséges annak javítása érdekben.
Erre a „javítási tevékenységre” találták ki az élelmes szervertulajdonosok az úgynevezett VIP rendszert. Lévén az emulátor korántsem tökéletes, az itt játszó játékosoknak folyamatosan szembesülniük kell annak fogyatékosságaival, és azzal hogy léteznek olyan lehetőségek, amelyek számukra mindig is elérhetetlenek lesznek a
szerver hibái miatt. A VIP rendszernek az a lényege, hogy akik szeretnének hozzájutni az átlag felhasználóktól megvont javakhoz, egy dolgot tehetnek az ügy érdekében: belépnek ebbe a rendszerbe, ami nem meglepő módon havidíjas. Ráadásul néhány helyen ez a havidíj megközelíti az eredeti szerver havidíját. Cserébe megkapnak mindent, amit kérnek, tehát rögtön magas szintű, maximalizált képességű karaktert, a legjobb felszereléssel, tengernyi virtuális valutával stb. Léteznek olyan megoldások is néhány szerver részéről, amelynek az a lényege, hogy a játékosok számára elérhetetlenné tett tárgyakat (vagy egyéb esetekben csak nagyon nehezen megszerezhető tárgyakat) lehet pénzátutalással megvásárolni a szerver üzemeltetőitől. Mivel a népszerűbb illegális szervereken egyszerre akár több ezer játékos is játszik,
ezért nem nehéz kikövetkeztetni, hogy ezek a havidíjak, illetve támogatások mekkora bevételt jelenthetnek a tulajdonosoknak. Havi szinten akár több millió forintos
bevételről van szó, amelyet a játékosoktól szereznek. Az említett szerzői jogsértések
mellett, tehát az esetek egy részében a jogsértést egy kvázi üzleti vállalkozás fenn233
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tartására használják fel, így jutnak a szerverek üzemeltetői havi szinten igen jelentős
pénzbevételhez.
Konklúzióként elmondható, hogy az „igazszívű” játékos-közösségeknek nincs
anyagi haszna a törtszerverek üzemeltetéséből, ráadásul az ilyen magánszerverek
nagy része nem él hosszú életet a virtuális térben. A lényeg sokak számára csak a
közös, ingyenes játék, a szórakozás, illetve az otthoni programozás. A fizetős helyek
üzemeltetői viszont adott esetben havonta több millió forintot tesznek zsebre. Nem
csak a fájlcsere, de az illegális játékszerver üzemeltetés is erősen meggyökeresedett
ma már az internetes szubkultúrában, ezért azt kiirtani gyakorlatilag lehetetlen vállalkozásnak lehet minősíteni. Akkor mégis mit lehetne tenni az ügy érdekében? Felesleges lenne az olyan kategóriába tartozó személyeket felelősségre vonni, vagy
ellenük kártérítési keresettel élni, akik csak saját maguk szórakoztatására üzemeltetnek hasonló privát-szervereket. A jogellenes jövedelemszerzés azonban megüti a
jogsérelem azon szintjét, hogy érdemes rá odafigyelni.

IV. A virtuális tulajdonjog és annak kollíziója a szellemi tulajdonjoggal
Az előző fejezetekben a játékszoftvereket kiadó és fejlesztő társaságok oldaláról
vizsgáltuk a felmerülő jogi problémákat. A dolgozat hátralévő részében azonban
mélyebbre merülünk a virtuális valóságokba, és megnézzük milyen jogi problémák
bukkannak felszínre a felhasználók, tehát a játékosok oldalán.

1. Szellemi tulajdon virtuális világokban
Az online szerepjátékoknak a többi egyszerű számítógépes játékkal ellentétben nincs
vége. Általában addig tartanak, ameddig a felhasználó nem gondolja úgy, hogy többet nem lép be karakterével az adott világba, és ezért nem fizeti be a következő hónap havidíját, vagy a szerverek üzemeltetője le nem állítja azokat. Ezekben a világokban nincsenek vesztesek és győztesek sem, itt jóval többről van szó, mint egy
egyszerű játékról. Az elsődleges cél a karakterek egyre erősebbé, gazdagabbá tétele,
ami a világban eltöltött idővel áll egyenes arányosságban.
Mikor egy játékos belép a The Sims Online40 nevű játékba (amelynek azóta leálltak a szerverei) először is vennie kell magának egy ingatlant. Erre a célra rendelkezésére áll 10.000 simoleon.41 Az egyik lehetőség, hogy kiválaszt magának egy szimpatikus telket, ami belefér ebbe a büdzsébe, majd arra falakat húzhat fel, ajtókat és
ablakokat szerel fel, míg végül felépíti saját lakóházát, esetleg saját kosárlabda pályával, játékteremmel és 3D mozival. Ez természetesen mind-mind további
simoleonokba fog neki kerülni, amelyet majdani virtuális munkájáért kapott fizetéséből tud magának finanszírozni. Egy másik lehetőség, hogy más játékosok által
előre felépített, és berendezett ingatlant vesz magának, amelyeket a való-világbeli
40

A The Sims Online, a nagysikerű The Sims játéksorozat kizárólag Interneten keresztül
játszható része volt, melynek 2002 és 2008 között működtek a szerverei. Kiadó: Electronic
Arts.
41
A The Sims Online hivatalos pénzneme.
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alternatívára itt is ingatlanügynökök kínálnak eladásra. Ezek az ügynökök is hús-vér
felhasználók, akik abból szereznek hasznot, hogy felépítenek, majd eladnak házakat.
Az Ultima Online Britanniájában egy „mezei” szekerce a piacon körülbelül 200
aranyba kerül. A kovácsmesterséget magasabb szinten művelő britanniai játékosok
viszont rendkívül ritka alapanyagokból, akár elkészíthetik a War Hammer of
Vanguishing Power-t is, melynek piaci ára nagyjából 15.000 arany körül mozog.42
Ezek alapján levonható a konklúzió, hogy az MMORPG-kben is minden pénzbe
kerül, vagy legalábbis megvan a pénzben kifejezhető ellenértéke.
A fentiekből is látszik, hogy online szerepjátékok virtuális piacokat szimulálnak,
amelyek – mint a későbbiekből kiderül – tényleges hatással rendelkeznek a valóvilágbeli gazdaságra is. Ahány játékszoftver, annyi virtuális világ, és megannyi virtuális tárgy, mellyel a felhasználók rendelkezhetnek. Egy azonban közös: minden
egyes online szerepjátékban működik az ezekkel való kereskedelem, és azoknak
legtöbbször megvannak a valós valutában is kifejezhető értékeik, amelyeket a kereslet és kínálat egyensúlya alakít. Ezek a tárgyak azonban csak adott játék szerverein
léteznek, amik az azokat üzemeltető cég, mint például a Sony tulajdonában állnak.
Vajon a Sonynak lehet e kizárólagos joga a játékban található tárgyak tulajdonát
illetően, mivel azok az ő tulajdonában lévő játék szerverein léteznek csak? Vagy
képezhetik ezek a tárgyak a felhasználók tulajdonát, hiszen ők azok, akik adott játékkal játszva végső soron „megtermelik”, „megszerzik” ezeket, nem sajnálva az
időt, és energiát, amit a játékba ölnek. A kérdés azért fontos, mert ha ezek a virtuális
javak a felhasználók tulajdonát képezik, akkor nincs akadálya az ezekkel való kereskedelemnek való-világbeli valutával. Ha azonban adott cég fenntartja a tulajdonjogát, akkor meg is tilthatja az ezekkel való rendelkezést.
A fenti problémák, csak akkor kerülnek felszínre, ha adott virtuális világba, valahogyan való-világbeli elem kerül. Ez az elem legtöbbször a valós pénz (valamelyik
ország hivatalos pénzneme), amelyért adott tárgyat adják-veszik. A játékszoftvert
kiadó cégnek ugyanis legtöbbször nem érdeke beavatkozni, az általa teremtett virtuális piacba, amíg az virtuális keretek között marad. Mindennapos esemény, hogy egy
felhasználó például a World of Warcraft világában található „Aukciós házban” játékpénzért (aranytallérért) vásárol egy pajzsot magának, amelyet egy másik játékos
kínált eladásra az aukción. Más a helyzet, ha ugyanezt a pajzsot, az eladó-játékos
egy általa üzemeltetett honlapon kínálja eladásra, 5 amerikai dollárért, amit pénzátutalással lehet tőle megvásárolni, majd az utalást követően a játékvilágban elküldi
ezt a vásárlónak. Vajon a digitális pajzsot lehet e úgy tekinteni, mint egy könyvet,
amelyet bárki szabadon továbbadhat ellenértékért cserébe, vagy inkább úgy, mint
egy Internetről letöltött zeneszámot, amit viszont nem?

2. Mit ér a virtuális tulajdon?
Elsőre talán nevetségesnek tűnhet olyasvalaki számára a játékokban található
tárgyak értékének boncolgatása, aki még sosem lépett be egy virtuális világ kapuján
sem. Az azonban vitathatatlan tény, hogy nap, mint nap több százezer tranzakció jön
42

Greg Lastowka – Dan Hunter: The Laws of the Virtual Worlds. California Law Review,
Forthcoming. http://ssrn.com/abstract=402860 (2011.06.03.)
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létre a valós és a virtuális világok között, amelyben virtuális javakat, illetve pénzt
konvertálnak valós pénzzé, és fordítva. Nos, az hogy mégis milyen értékkel
bírhatnak ezek a dolgok, a következőkből kiderül. Léteznek olyan honlapok, mint a
„www.mysupersales.com”, vagy a „www.ige.com”. Ezek az oldalak arra vállalkoznak, hogy a legnépszerűbb MMORPG-k valutáit árulják való-világbeli valutáért
cserébe. Az oldalt böngészve, válogathatunk, hogy melyik játék, melyik szerverén
lévő karakterünknek akarunk játékpénzt küldeni, majd a kívánt összeget kiválasztva
láthatjuk, hogy ezt mennyi amerikai dollár vagy euro átutalásával kaphatjuk meg. A
pénz azonban nem minden. Léteznek honlapok, amiken előre, mások által legmagasabb szintre fejlesztett karaktereket vásárolhatunk. Egy 80-as szintű World of
Warcraft karakter (ebben a játékban ugyanis a 80 a legmagasabb elérhető szint43),
alapfelszerelésben úgy 200 amerikai dollárt kóstál. Ha viszont különlegesebb felszerelést szeretnénk, akkor van, hogy egy ilyennel rendelkező karakterért több, mint
ezer dollárt is képesek elkérni egyes oldalakon. Nem meglepő, hogy külön „iparág”
fejlődött ki ma már a karakterek fejlesztésére, és azok eladására. Hogy e problémákról mégis miképp vélekednek a játékokat készítő fejlesztőcégek, mint szerzők,
arról elsősorban újfent csak az egyes szoftverekhez mellékelt licenc-szerződéseket
kell megvizsgálnunk.

3. A Licenc-szerződések rendelkezései a virtuális tulajdonról
Gregory Lastowka, Dan Hunter, Molly Stevens és Joshua Fairfield által írt
tanulmányok elemzik többek között a szellemi tulajdonjog viselkedését olyan
környezetben, amelyben adott cég állít elő minden egyes tárgyat (dolgot), majd
azokat rendelkezésre bocsátja adott környezeten (a játéktéren) belüli kereskedelmi
tevékenység gyakorlása céljából.
A fejlesztőcégek általános álláspontja azt illetően, hogy kinek a szellemi
tulajdonában vannak az online szerepjátékokban fellelhető tárgyak az, hogy a cég
gyártja a játékszoftvert, és ő biztosítja a hozzáférést a szerverekhez amelyeken a
játék fut, így a „világ” egyedüli üzemeltetőjeként minden az ő szellemi tulajdonában
van, ami ezzel kapcsolatos, és csak itt lelhető fel. A cégek általában kijelentik, hogy
az ő szellemi tulajdonukhoz tartoznak a felhasználók által generált, és felfejlesztett
játékoskarakterek, és minden olyan dolog, amely ehhez a karakterhez köthető a
játéktérben (például a karakteren lévő egyes tárgyak, ruhák). Teszik ezt azon az
alapon, mert szintén a vállalat szellemi tulajdonát képezi a szerzői jogilag védett
szoftver forráskódja, mely felelős többek között azért is, hogy a karaktert, és a
tárgyakat megjelenítse a számítógép képernyőjén.44
Az említettek biztosítása érdekében a legtöbb cég megköveteli a játékosoktól,
hogy beleegyezzenek abba, hogy az általuk készített és használt karakterek nem az ő
tulajdonukat fogják képezni. Ezt a végfelhasználói szerződésen (EULA-n) keresztül
ismertetik, amely a szoftver telepítése során jelenik meg, és a telepítést csak akkor
43

2010. december 6-tól elérhető lesz a 85-ös szint is.
Andrew D. Schwarz– Robert Bullis: Rivalrous Consumption and the Boundaries of
Copyright Law: Intellectual Property Lessons from Online Games. Intellectual Property Law
Bulletin 2005, http://ssrn.com/abstract=927475 (2011.06.03.)
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lehet folytatni, ha ezeket a szerződési feltételeket a felhasználó elfogadja. Az
Everquest játékhoz mellékelt EULA-ban a fejlesztő Sony támogatja, hogy a
játékosok a virtuális piacon adják-vegyék a tárgyakat a játékban használt valutáért
cserébe (ezt a pénzt, ebben a játékban „platinum”-nak hívják), viszont kifejezetten
tiltja a tárgyakkal való üzletelést valós pénzben, például dollárban, euróban. Ezen
felül a Sony azt is kijelenti, hogy minden olyan vállalkozás üzemeltetése, amely
valós pénzért árul virtuális tárgyakat, virtuális pénzt, vagy karaktereket sérti az
EULA-n keresztül a cég szerzői jogait.45 Ha valaki ezek ellenére mégis megszegi
ilyen magatartásokkal a szerződési feltételeket, akkor a Sony fenntartja a jogot, arra
hogy a kérdéses karaktereket, amelyekkel a szerzői jogilag sérelmes magatartást
folytatták, kitiltsa egy időre, vagy akár végérvényesen a játékból. Teszik ezt a
fejlesztőcégek, mint szerzők, azon az alapon, mivel a virtuális tárgyak
megjelenítéséért felelős szoftver forráskódja az ő szellemi tulajdonuk, és az ilyen
akciók egy ellenőrizhetetlen másodlagos piacot hoznak létre, amelyben egyes
felhasználók engedély nélkül kereskednek a fejlesztőcég szellemi tulajdonával.46
Véleményem szerint a virtuális javakra valós pénzért kötött üzletek nem okozzák
a virtuális gazdaság hanyatlását, csupán megváltoztatják a játék atmoszféráját, mivel
így a való-világ-beli javak átkonvertálhatóakká válnak virtuális javakká. A kiadók,
és a játékosok egy részének álláspontja szerint ez lerontja azon játékosok
tevékenységének értékét, akik ténylegesen „megdolgoznak” a játékban a különböző
tárgyakért.47 A fentebbi sorokból kiderül, hogy a kiadók általában mereven
elzárkóznak attól a gondolattól, hogy a virtuális javakat a felhasználók tulajdonának
lehessen tekinteni, és ezt a szoftverekhez mellékelt licenc-szerződéssekkel is
igyekeznek körülbástyázni. Az egész alapkoncepció azonban ott van elhibázva,
hogy a virtuális tárgyak tulajdonjogát a szerzői jogból próbálja meg eredeztetni
(lásd: a cég tulajdona a játék forráskódja, a szerverek stb.), és azokat holmi egyszerű
digitális adatnak tekinti, amely egy mp3-as formátumú zeneszámhoz hasonlatos.
Ezzel az alapkoncepcióval úgy gondolom, hogy a játékok szellemiségét húzza
keresztül, és végső soron erőszakolja meg azok alkotója. Hogy miért, azt a
következő pontban próbálom megvilágítani.
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4. A játékfejlesztő cégeknek, mint szerzőknek a virtuális tulajdonról
alkotott általános álláspontjának kritikája
Attól még, hogy valami digitális, nem vonja feltétlenül maga után, hogy
mindenképpen alkalmazni kellene rá adott ország szerzői jogi előírásait (pl.
Magyarországon a Szjt.-t). Gondoljunk csak bele: a Metallica zenekar Enter
Sandman című számának mp3 formátumú másolatát végtelen mennyiségben, és
teljesen ingyenesen lehet duplikálni, míg egy virtuális tárgyat, például egy
különleges, nehezen megszerezhető Everquestes varázskardot abban a formában,
ahogy az a virtuális világban megjelenik, egyáltalán nem. Ha egy varázskardot
eladunk 5.000 everquesti platinum-ért, vagy 10.000 magyar Ft-ért az eredmény
teljesen ugyanaz lesz: az eladónál nem marad meg a kard.48 Nem úgy, mint az mp3as formátumú zeneszám, ami viszont igen. Az eladó természetesen szerezhet
magának egy új kardot, de ugyanazt az utat kell végigjárnia érte, mint ahogy azt az
elsőnél is tette. Tehát ugyanazt az időt és energiát kell belefektetnie annak
megszerzésébe, más játékosokkal is versengve, míg végül megint ráteheti a kezét
egy ilyen ritka (és pont ezért értékes) virtuális tárgyra. A virtuális dolog tehát
helyettesíthető, de nem duplikálható idő, és energiaráfordítás nélkül. Ez az út tehát
inkább ahhoz hasonlatos, amikor a vevő elajándékozza a könyvesboltban
megvásárolt könyvet, de semmiképpen sem ahhoz, mikor valaki letölthetővé tesz
egy fájlcserélő oldalon egy zeneszámot. Mint tudjuk az utóbbi tevékenység illegális,
mivel sérti a szerzői jogot, az előbbi viszont egyáltalán nem. Ha egy dolgot nem
lehet lemásolni, megosztani, plagizálni, hanem csak tovább lehet azt fizikailag adni,
akkor teljességgel nonszensz, hogy arra a szerzői jog szabályait alkalmazzuk. Egy
könyv szerzőjének szellemi tulajdonát képezi művének tartalma, viszont a
könyvének egyik, kereskedelmi forgalomba kerülő példánya, amelyet majd egyik
olvasója fog megvenni, már nem.49 A történeten, amit a könyv elmesél, állhatnak
fent szerzői jogok, viszont annak fizikai megtestesülésén, a könyvön már nem, arra a
tulajdonjog dolgokra megalkotott szabályait kell alkalmazni. Ebben az értelemben a
könyvön, mint fizikai értelemben vett dolgon fennállnak a mindenkori tulajdonos
rendelkezési jogai, azt szabadon elidegenítheti, megsemmisítheti, dologi joggal
megterhelheti stb. Ezek alapján, tehát a Sonynak szellemi tulajdonát képezi a kard
dizájnja, belső tulajdonságai tehát forráskódja, viszont miért tartozna a szellemi
tulajdonához maga a kard? Véleményem szerint a varázskardot, „fizikailag” létező
dolognak kell tekinteni, egyfajta fogyasztási cikknek, amelyen tulajdonjog
szerezhető, és amivel a tulajdonosa rendelkezési jogai folytán azt tehet, „amit csak
akar”. A fentieket figyelembe véve nem csoda, hogy pontosan ezért a játékosok
hajlamosak pszichikailag is kötődni karaktereikhez, illetve a náluk lévő virtuális
tárgyakhoz. Azokat sajátjuknak tekintik, saját munkájuk (játékuk) gyümölcseinek.
Az ellentábor (és ez alatt első sorban a játékkiadó cégeket kell érteni) általában
azzal érvel, hogy a tulajdonjog ilyen irányú kiterjesztése tönkreteheti a
48
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játékmechanizmust, és a játékélményt, mivel a teljesítmény és ügyesség alapú
játékot, egy pénzalapú világgal cseréli fel, ahol egy olyan játékos, akinek elég pénze
van, szinte mindenhez azonnal hozzájuthat. A virtuális gazdaságok ilyen alapú
kezelése azok hanyatlásához is vezethet.50 Ezért sokszor már előre a licencben
kijelentik szerzői jogaik fenntartását.51 A gondolatmenet elsősorban azért hibás,
mivel minden egyes eladott kardért az eladónak meg kell dolgoznia, azt valamilyen
úton elő kell állítani. Tehát attól még, hogy valakinek van elég pénze egy virtuális
tárgyra, nem biztos, hogy azt azonnal meg is fogja kapni a piacon, és ebből a
szempontból pedig teljesen irreleváns, hogy a kard ellenértékét amerikai dollárban
vagy everquesti platinumban kívánja e megfizetni. A vásárlóerő mellé, mindig is
kelleni fognak árutermelők, tehát attól még, hogy mindenki a világon varázskardot
szeretne vásárolni, nem fogják a virtuális világot hirtelen elárasztani azok, pontosan
azért, mert ezt a digitális tárgyat nem lehet csak úgy lemásolni, mint egy mp3-as
fájlt. Másik ellenérv lehet, hogy a virtuális dolgok kereskedelme egy olyan
kontrollálatlan másodlagos piacot hoz létre, amelyben a játékfejlesztő cég szellemi
tulajdonához tartozó dolgokkal kereskednek, a szerző beleegyezése nélkül.52 Ez az
érv pedig azért nem állja meg a helyét, mivel a fentebbi módszer alapján teljesen
világos, hogy ezekre a tárgyakra már nem a szellemi tulajdonjog, hanem a
klasszikus tulajdonjog szabályait kell alkalmazni.
Ezért véleményem szerint a XXI. század elején elérkezett az idő arra, hogy
újragondoljuk a tulajdonjog fogalmát, és azt kiterjesszük a virtuális tulajdonra,
hiszen mint látszik, a szellemi tulajdonjog, és ezen belül is a szerzői jog nem
alkalmas kellőképpen az ilyen kérdések szabályozására. Ha belegondolunk, akkor
világossá válhat, hogy a minket körülvevő valós világ tulajdonjogi szabályozása
kiválóan alkalmas a virtuális világokban fellépő problémák rendezésére. Azt, hogy
ez alatt mit értek, az alábbiakban kerülnek kifejtésre.

5. A régi és az új világok tulajdoni viszonyainak rendezése
Hogy világosabbá váljon, hogy mégis hogyan lehetne megoldani a fentebb vázolt
jogi anomáliákat, egy rendkívül egyszerű és a jól ismert szabályból fogok kiindulni.
Tételezzük fel, hogy egy magyar MMORPG játékos valamelyik játékban megszerez
magának (ergo birtokba vesz) hosszas csatározások után egy értékes sisakot. Az
előző pont alapján elmondható, hogy a sisak dolognak minősül, mivel az dolog
módjára viselkedik a virtuális világban. A magyar polgári jog szerint minden
birtokba vehető dolog tulajdonjog tárgya lehet.53 A birtokbavétel egyrészt fizikai,
másrészt jogi értelemben használt fogalom. Fizikai értelemben birtokba vehető az,
50
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ami hatalmunkban tartható. Jogi értelemben birtokba vehető mindaz, aminek
hatalomban tartását jogszabályok nem tiltják.54 Miután a fentiekben vázoltak alapján
kiderült, hogy egy MMOPRG nem olyan, mint egy fájlmegosztó program (például a
Napster vagy a DC++), ezért maradéktalanul kijelenthetjük, hogy az ott megjelenő
digitális tárgyak és karakterek mind-mind dolgoknak tekinthetőek, éppen ezért
birtokba vehetőek a játékon belül, tehát rajtuk tulajdonjog állhat fent. Ezek a dolgok
szinte egytől egyig helyettesíthetőek, viszont nem lehet őket másolni, duplikálni,
ezért rájuk nem a szerzői jog, hanem a dologi tulajdonjog szabályait kell alkalmazni.
A rendelkezési jog alapján a tulajdonost megilleti az a jog, hogy a dolog birtokát,
használatát vagy hasznai szedésének jogát másnak átengedje, a dolgot biztosítékul
adja, vagy más módon megterhelje, továbbá hogy tulajdonjogát másra átruházza,
vagy azzal felhagyjon.55 Ez alapján tehát látható, hogy ha a virtuális javakat
dolognak tekintjük, akkor innentől kezdve nem is lehet kérdés, hogy azokkal
kereskedhetünk-e, avagy sem, akár virtuális valutában, akár valós pénzben.
Megállapítható, hogy a tulajdonjog dolgokra megalkotott szabályai kiválóan
alkalmasak arra, hogy a virtuális dolgokkal kapcsolatban felmerülő kérdéseket is
rendezzék. Az egyetlen bökkenő, hogy a virtuális világokban általában nem egyetlen
ország játékosai, hanem vegyesen, nemzetközi közösségek játszanak. Ezek alapján
amennyi játékos, annyi különböző ország tulajdonjogi szabályai jöhetnek
számításba, ami nagyon szövevényessé teheti éppen ezért a virtuális javak
tranzakcióival kapcsolatban felmerülő egyes jogi problémákat. Az ideális
természetesen az lenne, ha létezne egy egységes nemzetközi szabályozás a témát
illetően, de ez, tekintve a probléma újszerűségét, minden bizonnyal nem a közeli
jövőben fog valósággá válni.

V. Epilógus
Stephen Hawking, világhírű fizikus híres könyvét Az idő rövid történetét egy
anekdotával kezdi. A történet szerint egyszer egy híres csillagász előadást tartott a
város planetáriumában a Naprendszerről. Érzékletesen magyarázta, hogyan kering a
Föld és a többi bolygó a Nap körül, amikor az előadó leghátsó sorából egy idős
hölgy félbeszakította, mondván, ő jobban tudja. „Mit fecseg itt összevissza nekünk
ilyen sületlenségeket? Mindenki tudja, hogy a Föld valójában lapos és egy óriási
teknősbéka hátán nyugszik!”, szólt a néni. A csillagász ekkor fölényesen
elmosolyodott és visszakérdezett: „No, és mi tartja akkor a teknősbékát?” Az idős
hölgy így válaszolt: „Egyszerű: egy másik teknősbéka, azt megint egy másik és így
tovább.”56
A történet azt a lényegi problémát ragadja meg, amivel akkor szembesülünk, ha
valamilyen jelenséget nem tudunk hol elhelyezni az eddigi ismereteink alapján,
majd nekiállunk fikciókat, magyarázatokat gyártani, amellyel csak magának a
jelenségnek mondunk ellent. Sokszor én is így éreztem magam ennek a
tanulmánynak az elkészítése közben. Vajon lehet-e új világnak tekinteni a
54
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számítógépi programok által teremtett virtuális valóságokat, amelyekre rá lehet
erőszakolni a jogot, vagy hagyni kell őket békén, és egyszerűen úgy kell tekinteni
rájuk, mint aminek tervezték őket: játéknak. Vajon minden áron be kell hurcolni a
valódi világból a jogi megoldásokat az alternatív valóságokba, vagy hagyni kéne
őket tiszta, érintetlen területeknek? Nem egyéb-e a virtuális tulajdonjog egyfajta
szociális fikciónál?
A válasz egyszerű, amely alapján kiderül, hogy mégis van létjogosultsága a
virtuális jogoknak. Maga a tulajdonjog sem egyéb egy szociális fikciónál. Ez a
fikció mégis alkalmas arra, hogy immár évezredek óta meghatározza az emberi
magatartásokat. Az emberi magatartás pedig a virtuális környezetben is emberi
magatartás marad, hiszen mi vagyunk azok, akik lenyomjuk a billentyűket és életet
lehelünk digitális képmásunkba. Az emberi találékonyság pedig határtalan. Alig egy
évtized alatt rájött, hogyan lehet a valóságban nem létező tárgyakat átkonvertálni
igenis létező pénzzé, sőt még arra is, hogyan lehet meghamisítani a virtuális
valóságot, és erre üzleti vállalkozást alapítani. Innentől pedig egyenes út vezetett a
mesevilágokkal való visszaélésekhez, amelyeket valahogyan kontrollálnunk kell.
A huszadik századra tagadhatatlanul megvalósult MacLeod angol közgazdász,
egy évszázaddal korábbi, akkor még abszurdnak tűnő kijelentése: „[h]a azt
kérdeznék tőlem, vajon melyik felfedezés befolyásolta leginkább az emberi faj
rendelkezésére álló gazdaságot, a következőképpen felelnék: az a felfedezés,
miszerint az adósság eladható áru lett”. Nos, lássuk be, MacLeodnak igaza volt. Az
engedményezések, faktoringügyletek során az adósság valóban értéket képvisel a
mai világban.
A huszonegyedik századra azonban ez a bölcs kijelentés is meghaladottá vált.
Vajon mi lesz az, ami alapvetően meg fogja határozni századunk gazdasági
fejlődését? Mint láttuk, a virtuális valóságokban nem az adósság, hanem fizikailag
egyáltalán nem létező tárgyak, a valós tárgyak alternatívájára is eladható árukká
váltak. Századunk hajnalán léteznek olyan számítógép felhasználók, akiknek abból
származik jövedelmük egy része, hogy fantáziavilágok fizikailag nem létező
termékeit árulják igazi pénzért.
Ahol manapság ez a fejlődés tart, még csak a kezdet. Az Ultima Online, a
játéktörténelem első virtuális valósága 1997-ben kezdte pályafutását, az azóta eltelt
pár év alatt, pedig kijött a World of Warcraft a 11 millió előfizetőjével és a Second
Life a majdnem 16 millió felhasználójával. Hová tart ez a fejlődés? Vajon a
technológia előretörésével tényleg számolnunk kell majd a virtuális gazdaságok
egyre növekvő erejével? Fogós kérdés.
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„Egyszerű hozzáférés” a szerzői művekhez? A közvetítő szolgáltatók felelősségének problematikája*
I. Bevezetés
A szerzői jog, amely alapvetően immateriális tulajdont1 véd, a polgári jog azon részterülete, amelynek elvei a technika fejlődésével talán leginkább sérülni látszanak. Az
újabb és újabb technológiák nemcsak a hagyományos felhasználási magatartások
bővülését, de az államok szabályozásában megfigyelhető territorialitást is kikezdik.
Bár a szerzői jog fejlődése a technikai fejlődésnek is köszönhető, a Gutenberg-érát
felváltó digitális korszak felgyorsította azt a folyamatot, amelyre a jogalkotónak
reagálnia kell. Az internet megjelenésével ismét törésvonal keletkezett a szerzői jogi
jogosultak védőburkán. Ez az államhatárokon átívelő kommunikációs hálózat egyre
gyorsabb fejlődést mutat, amely arra készteti mind a jogalkotókat, mind a jogalkalmazókat, hogy a meglévő szabályozás értelmezési kereteit bővítsék, netán új alapokra helyezzék.
Olyan környezetben, ahol a jogsértők száma a technikai sajátosságok révén egy
időben megsokszorozódik, és ezzel egyenes arányosságban kilétük felderítése is
megnehezül, a jogosultak helyzete romlik, ha joguk érvényesítéséről van szó. Nemhogy a jogsértő személyét nem tudják azonosítani, de ha sikerül is, sem biztos, hogy
az érvényesíteni kívánt szankció képes az objektív jogsértésen túl keletkezett kárukat2 megtéríteni. Ilyenkor merül fel a jogosultak oldaláról, hogy jobban azonosítható, de a jogsértés szempontjából nem kevésbé releváns feleket találhassanak joguk
érvényesítése érdekében. Internetes környezetben ez a közvetítő szolgáltató, pontosabban „internet-szolgáltató”, amelyik a számítógépes adatforgalmat bonyolítja. A
jogosultakon túl maga a jogalkotó is szembesül a kérdéssel: vajon továbbra is koncentráljon a tényleges jogsértők tevékenységére, vagy alternatívaként próbálják meg
ezeket a jogsértő magatartásokat „közvetítő” szereplőket is bevonni a felelősségre
vonás folyamatába? A jogalkotás egyre inkább ez utóbbi felé hajlik, azonban a je-

*

E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián „Polgári jog I.” szekcióban 2. helyezést ért el, a Szerző a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium különdíjában részesült. Készült a TDK-ért Köszhasznú Alapítvány
támogatásával. Konzulens: Dr. Bércesi Zoltán
1
A tanulmány elsődlegesen a szerzői jog által védett művekre koncentrál, bizonyos részei
azonban a kapcsolódó jogok jogosultjainak mozgásterét is érintheti. A tanulmány eredeti
változatában kifejtés és kritika tárgyát képezik a közvetítő szolgáltatókat érintő legújabb
jogalkotási tendenciák is (például HADOPI). Jelen megjelenés az anyagi jogi kérdésekre
fókuszál.
2
Bizonyos felmérések szerint a filmipar globális vesztesége az internetes letöltések miatt
2005-ben elérte az 1,82 milliárd dollárt. http://www.asva.hu/cikkek.html
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lenlegi szabályozások még gyakorlatilag mentesítik őket a felelősség alól, mintegy
passzív-reaktív3 szerepet szánva nekik.
Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, miként oldották meg a különböző jogrendszerek a közvetítők felelősségének megállapítását, ennek milyen pozitív és negatív jellemzői vannak. Ennek érdekében röviden áttekintjük a jogsértést okozó felhasználásokat internetes relevanciában, a szolgáltatók szerepét e folyamatokban, majd felvázoljuk az Egyesült Államok és az Európai Unió jelenlegi szabályozását, de lege lata
következtetésekkel. Ezt követően a magyar tételes jogi szabályokra kerül sor, ezután
befejezésként, de lege ferenda megállapításokat teszünk.4

II. A jogsértés
Érdemes röviden kitérni arra, miért emelendő ki a szerzői jogi jogsértés az interneten amúgy szintén nagyszámú egyéb jogellenes cselekmények közül. A bevezetőben
már említett érdekvédelmen túl ezt még az is alátámasztja, hogy a szerzői jogi védelem elsődleges tárgyát képező alkotások (elsősorban zene- és filmfájlok, de akár
képek, könyvek is) a világhálón relatíve könnyebben azonosíthatók, könnyebben
szűrhetők, mint a sokszor egyedi mérlegelés tárgyát képező egyéb személyiségi jogi,
kötelmi jogi, stb. cselekmények.5 Bár a jogellenesség ilyenkor sem feltétlenül egyértelmű, vagy magától értetődő, de mint a későbbiekben látni fogjuk, valószínűsíthető.
E folyamat résztvevői magatartása pedig jól elkülöníthetők (elméletben), és minősíthetők.6

1. A jogsértés folyamata
A szerző legfontosabb jogosítványainak egyike, hogy szabadon dönthet arról, felhasználja-e művét, illetőleg másnak engedélyezi-e, hogy felhasználja azt.7 Ahhoz,
hogy e jogának sérülése megállapítható legyen, meg kell vizsgálni, hogy az adott mű
szerzői jogilag védett-e, az adott magatartás felhasználásnak minősül-e, és amennyiben igen, akkor a törvény által nevesített szabad felhasználási esetről van-e szó.
Amennyiben ez utolsó lépcső nem állja meg a helyét, és a felhasználáshoz a szerző
nem adott jogosultságot, a szerzői jog megsértéséről beszélhetünk. A szabad fel3

Jeremy F. DeBeer – Christopher D. Clemmer: Global Trends in Online Copyright
Enforcement: A Non-Neutral Role for Network Intermediaries? October 1, 2009. Jurimetrics,
Vol. 49. No. 4. 2009. 376. o.
4
Az internet-szolgáltatók felelőssége, a szerzői jogi védelem online környezetben számos
nem polgári jogi, így pl. alkotmányjogi, büntetőjogi, adatvédelmi, közigazgatási jogi, stb.
kérdést is felvet, azonban ezek tárgyalására e dolgozat nem vállalkozik, csak ott és annyiban,
amennyiben a téma fonala ezt megkívánja.
5
Bár az egyre kifinomultabb fájltitkosítási technikák révén e feladat is egyre nehezebb.
Richard Abbott: The Reality of Modern File Sharing. Journal of Internet Law, November
2009. 5. o.
6
A könnyebb megértés érdekében a szemléltetéshez elsősorban az 1999. évi LXXVI.
törvényt (a szerzői jogról, Szjt.) hívjuk segítségül.
7
Lontai Endre – Faludi Gábor – Gyertyánfy Péter – Vékás Gusztáv: Magyar polgári jog.
Szellemi alkotások joga. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2008. 67. o.
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használási esetkörök meghatározására szolgál az a háromlépcsős teszt, amelyet több
nemzetközi egyezmény is rögzít.8 Az interneten megvalósuló cselekmények első
látásra újszerűek és a hagyományos felhasználási módoknak megfelelhetetlenek,
gyakorlatilag azonban tipikusan többszörözésről és nyilvánossághoz közvetítésről9
beszélhetünk. Azonban a minősítés végett érdemes röviden áttekinteni azokat a
mozzanatokat, amelyekkel a felhasználás, engedély híján pedig a jogsértés megvalósul.
a) A feltöltés és az adatátvitel
A felhasználás e mozzanata három fázissal10 írható le. Először is az adatot
digitálisan rögzítik a számítógép memóriájában. Ez a rögzítés a Szjt. 18. § (1)
értelmében az adott szerzői mű többszörözésének fogható fel, hiszen az eredeti
műpéldány bár más formában (digitalizált adatként), de minőségromlás nélkül kerül
sokszorosítható állapotba. A Szjt. szerint ugyanis többszörözés „a mű anyagi
hordozón való – közvetlen vagy közvetett – rögzítése, bármilyen módon, akár
véglegesen, akár időlegesen,11 valamint egy vagy több másolat készítése a
rögzítésről”. A többszörözés után történik a tényleges feltöltés, amikor a
tartalomszolgáltató vagy más internetes szolgáltatást nyújtó személy az ilyen
formában rögzített adatot egy tárhely-szolgáltató szerverére juttatja. Az ilyen
cselekmény első látásra terjesztésnek tűnhet, azonban az Szjt. 23. § (1)
bekezdéséhez fűzött kommentár szerint, mivel nem maga a dologi műpéldány kerül
átvitelre, hanem egy, a rádióadáshoz hasonló, csomagokra bontott jelátvitelre kerül
sor a küldő és a fogadó között.12 A feltöltés e fázisa tehát a nyilvánossághoz
közvetítés lehívásra történő felkínálása. Ez megfelel az Szjt. 26. § (8) bekezdésében
szabályozott esetkörnek, ami szerint nyilvánossághoz közvetítés az olyan
hozzáférhetővé tétel, amikor a nyilvánosság tagjai (jelen esetben az internet
felhasználók, akik egyszerre vannak jelen ugyan a világhálón, de az adott adathoz
nem egyszerre, hanem nekik tetsző időpontban férnek hozzá) a hozzáférés helyét és
idejét egyedileg határozzák meg.13 A feltöltés a következő pontban bemutatott
letöltésbe hajló szakasza az adatátvitel, ami a tényleges „sugárzásnak”,
nyilvánossághoz közvetítésnek felel meg.
8

Törvény a szerző jogát csak akkor korlátozhatja, ha jól körülhatárolható esetekre
alkalmazza, nem sérti ezzel a szerző és más jogosultak érdekeit, valamint nem sérelmes a mű
rendes felhasználására. Szinger András – Tóth Péter Benjamin: Gyakorlati útmutató a szerzői
joghoz. Novissima Kiadó, Budapest 2004. 18-20. o.
9
Az Egyesült Államok szerzői joga a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételt nem
ismeri.
10
Gyertyánfy Péter– Faludi Gábor – Kabai Eszter – Szinger András – Tóth Péter Benjamin:
A szerzői művek, védjegyek és szellemi teljesítmények az interneten – a magyar jogi
védelem (I. rész). Magyar Jog 2004. 12. sz. 708. o.
11
Az időleges többszörözés interneten alapesetben szabad felhasználásnak minősül.
12
Milassin László: A világháló és az EU szerzői joga. Európai Közösségek, Budapest 2006.
63. o.
13
Ezt támasztja alá a WIPO (World Intellectual Property Organization – Szellemi Tulajdon
Világszervezete) Szerzői Jogi Szerződésének 8. cikkelye is. Ld. Milassin: i.m.
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b) A letöltés
A letöltés a felhasználó részéről történő rögzítés akár időlegesen, akár véglegesen
saját „vevőkészülékén”, számítógépén. Amikor például a felhasználó egy torrent
fájlt14 megnyit, és megkezdi a letöltést, akkor gyakorlatilag többszörözést hajt végre,
hiszen az adott művet (adatot) végső soron saját rendszerén – a számítógép
memóriájában, vagy annak merevlemezén – rögzíti. Jelen fejezet szempontjából a
hazai szabályozást tekintve a letöltés bár már egyre fontosabb, amely amúgy
globálisan nézve a legnagyobb kihívást okozza a jogosultaknak, mégis kevésbé
releváns cselekmény, mint a feltöltés. A letöltés ugyanis – bizonyos kivételekkel –
az Szjt. 35. § (1)-(3) bekezdésében tárgyalt magáncélú másolatkészítésnek
minősül,15 és mint ilyen, a szabad felhasználás körébe tartozik, tehát nincs a szerzői
jogi jogosult engedélyéhez kötve.16
c) „Lehívásos és interakciós” jogsértés
Ahogy fentebb fejtegettük, különbséget lehet tenni ISP-k között aszerint, hogy a
hozzáférést és az adatforgalmat bonyolítják, vagy tárhelyet szolgáltatnak, azaz
meghatározott helyen fizikailag biztosítják az adatok számára a számítógépes
kiszolgáló egységet. Az interneten megvalósuló jogsértések és felhasználások
minősítése olyan összetett kérdéskör, amelyre e dolgozat csak összefoglalóan tud
kitérni, azonban – az egyszerű megértés végett – hogy a későbbiekben kitűnjön,
miért nem lehet egyértelmű határvonalat húzni a két szolgáltatás közé, és miért is
lehet szükség az előbbi felelősségének bővítésére, hasonlóan a másodikhoz, a
magunk részéről különbséget teszünk ún. „lehívásos” és „interakciós” jogsértés
között.
Lehívásos jogsértés alatt értendő az a „hagyományosnak” mondható esetkör,
amikor a jogosultsággal nem rendelkező tartalomszolgáltató (szolgáltatást nyújtó)
szerzői jog által védett művet (adatot) egy tárhely-szolgáltató szerverére feltölt, és
így lehívásra hozzáférhetővé teszi. A lehívásos jelleg abban nyilvánul meg, hogy
ekkor a feltöltés után a feltöltő már nem aktív – az adott tárhelyről a feltöltő további
aktivitása nélkül lehívhatók a digitalizált művek, tehát a felhasználók nem a
14

A torrent egy információs fájl, amely koordináló szerver (tracker) elérhetőségét adja meg a
számítógépnek. Egy ilyen fájl megnyitásával kezdődik meg a tényleges letöltés, de ez nem
egyetlen számítógépről történik, hanem több felhasználó egységéről, „darabokban”. A teljes
fájl a letöltő számítógépén áll össze egy egésszé.
15
Ellenpéldaként Németországban az ún. nyilvánvalóan jogellenes forrásból származó
művek magáncélú másolása is jogsértést valósít meg. Gyertyánfy Péter – Faludi Gábor –
Kabai Eszter – Szinger András – Tóth Péter Benjamin: Szerzői művek, védjegyek és
szellemi teljesítmények az interneten – a magyar jogi védelem (II. rész). Magyar Jog 2005. 3.
sz. 130. o.
16
Ugyanakkor már hazánkban is született ellentétes álláspont. A Szerzői Jogi Szakértői
Testület (SZJSZT) álláspontja szerint ugyanis a nem jogszerűen többszörözött műpéldányról
történő másolat készítése (letöltése) jogellenes magáncélú másolásnak minősül, és így „nem
megengedett, sem szabad felhasználásként, sem pedig a jogdíjigényre való korlátozás
alapján”. ld. SZJSZT 17/2006.
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feltöltővel, hanem a tárhely-szolgáltató szerverével létesítenek kapcsolatot. Ez azért
fontos, mert ilyen jogsértés esetén merül fel a tárhely-szolgáltató felelőssége a
jogsértő adatot illetően, ahogy ezt a későbbiekben látni fogjuk.
Interakciós jogsértés alatt ezzel szemben azt a folyamatot értjük, ami elsősorban
az ún. peer-to-peer (p2p) technológiát jelenti.17 Ez olyan folyamat, amely során az
egyes felhasználók egymás számítógépével lépnek kapcsolatban, és így különböző
fájlokat – így szerzői jogi tartalmakat – osztanak meg egymással. Míg az egyikük
feltölti az adott tartalmat a világhálóra – de nem egy „statikus” szerverre, hanem az
adatátviteli rendszeren „sugároz” – addig más felhasználó(k) folyamatosan tölti(k) le
azt. Így gyakorlatilag kétoldalú az adat felhasználása: a letöltő, másolatkészítő
felhasználó mellett a feltöltő felhasználó aktivitására is szükség van.18 Ezért
különböztető meg a fenti statikus jogsértéstől, hiszen ilyenkor a tárhelyszolgáltató
nem jön szóba, mint potenciális felelősséghordozó,19 hanem a hozzáférést és az
adatforgalmat biztosító ISP kötelezettsége gondolandó át: ő látja át az ilyen
közvetlen kapcsolatokat és adatmozgásokat. A fájlcserélést, pontosabban a
fájlmegosztást technikai jellegüknél fogva különböző generációkra oszthatjuk,20 és
ezek a generációk más és más jogalkalmazói reakciót eredményeztek, ami már jelzi
a meglévő szabályozás időt nem állóságát.

2. A sérülő érdek
A szerzői jog megsértése objektív tény: a jogellenes felhasználással megvalósul a
jogsérelem, és a jogosult igényt tarthat a biztosított szankciók érvényesítésére.21 A
jogosultnak mind a személyhez fűződő, mint a vagyoni jogosultságai sérülnek.
Előbbinél kiemelendő a mű nyilvánosságra hozatalához (Szjt. 10. §) fűződő jog,
amely különösen a hivatalos megjelenés előtt tömegesen hozzáférhetővé tett filmek
és zenék kapcsán felmerülő probléma, a vagyoni jogosultságok (Szjt. III. fejezet)
pedig a felhasználás engedélyezéséből fakadó jogdíjigényben mérhető (ezek
összességében objektív jogsérelmek), valamint az ezen túl keletkező kárban
(szubjektív sérelem). A szerzői jogi jogosult ugyanis monopolhelyzetben van művét
illetően, abszolút jogosítványai azonban csorbulnak, hiszen kikerül kezéből a mű
17

Jól mutatja a p2p jelentőségét, hogy amikor 2010 nyarán a magyar hatóságok lefoglalták
több hazai torrentoldal szerverét, a teljes belföldi internetforgalom 20 %-kal csökkent.
http://pcforum.hu/hirek/12073/Ujabb+fajlszerver-razzia+Magyarorszagon.html (2009.10.29.)
18
Bizonyos fájlcserélő programoknál – például Soulseek – a feltöltő inaktívvá válása
megszakítja a letöltést, míg más technológiáknál – például BitTorrent – több feltöltő
felhasználó lévén egyikük kiesése nem jelenti a folyamat megszakadását, és így a letöltő
számára az adatvesztést.
19
Bár a fájlcserélés lebonyolításához szükséges adatokat (például torrentfájlokat) tároló
szolgáltatók nem minősülnek egyértelműen tárhelyszolgáltatónak (lévén a műpéldány
másolata nem kerül tárolásra szervereiken), felelősségük megállapításánál mégis közel állítja
hozzájuk őket a jogalkalmazó.
20
Mezei Péter: A sárkány levágott feje helyére mindig kettő új nő? Iparjogvédelmi és
Szerzői Jogi Szemle 4. (114.) évfolyam 3. sz. 13. o.
21
Ilyenkor azonban már különbség van aszerint, hogy a cselekmény elkövetője vétkes volt-e
a jogsértésben. Lontai – Faludi – Gyertyánfi – Vékás: i.m. 110. o.
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feletti rendelkezés hatalma. Az internetes letöltések, a fájlcsere többtényezős
egyenlet, hiszen a letöltések általi ismeretszerzés generálhat keresletet is a legális
források iránt,22 ugyanakkor az sem biztos, hogy a letöltő személy e lehetőség híján
élne a legális beszerzési lehetőségekkel. Ezt a szociológiai-közgazdasági aspektust
bár kétségtelenül figyelembe kell venni a jogalkotónak a felelősség telepítésénél, de
nem szabad elfeledkeznie az objektíve mérhető érdeksérelemről.

3. Az ISP-k szerepének jelentősége
Ahogy azt a következő egységben látni fogjuk, általános jogalkotási tendenciák
alapján az ISP-k pusztán közvetítő szerepet töltenek be az internetes folyamatokban.
Ez a magatartást közvetítő jelleg az, ami által szerepük speciálissá válik a felelősség
megállapítása kapcsán. Az egyszerű hozzáférést biztosító szolgáltató nem több a
levegőnél, amitől nem várható el, hogy az összes rajta keresztül mozgó vírust
kiszűrje magából,23 hiszen passzív, automatizált rendszerről van szó. A
tárhelyszolgáltatóval szemben pedig talán túlzó elvárás, hogy az összes, többtízezres
nagyságrendű honlappal bíró, természetében különböző tartalmat szűrje, amíg a
jogosult jogát sértő tartalomról tudomást nem szerez.24 E felfogás szülte azokat az
alapvetően passzív-reaktív szabályozási modelleket, amelyeket a következő
fejezetben tárgyalunk. Manapság az adatforgalmat bonyolító szolgáltató képes
nemcsak szűrni a rajta keresztül folyó információáramot, de képes ezt különböző
preferenciák szerint is megtenni.25 Sok szolgáltató nem pusztán tud az általánosan
jelenlévő szerzői jogi jogsértésekről, de üzletet is épít rá azzal, hogy minél gyorsabb
internetelérést biztosít egyre alacsonyabb árakon.26 Bizonyos szerzők27 azzal
érvelnek, hogy az ISP-k valamilyen formában történő bevonása a felelősségre
vonásba a gazdaságilag legoptimálisabb megoldás lenne, hiszen e szervezetek bírnak
a legnagyobb anyagi és technikai erőforrással a szerzői jog megsértésének
csökkentésére. Ahogy a jogosultaknak érdeke joguk lehető leggyorsabb és
legeffektívebb érvényesítése, úgy például a hozzáférést biztosító ISP-ket is
motiválhatja a felelősség elkerülésén túl saját hálózatuk leterheltségének
csökkentése, és még optimálisabb szolgáltatás nyújtása.28 Hogy jobban

22

Mezei: i.m. 10. o.
Jim Harper: Against ISP Liability. Regulation Spring 2005. Vol. 28. No. 1. 30-33. o.
24
A tudomásszerzés esetén szükséges eljárást ld. III. 1. c) pontban.
25
A hálózati semlegesség külön kérdéskört szül a hírközlési jogi szakirodalomban. Ld. Jon
M. Peha: The Benefits and Risks of Mandating Network Neutrality and the Quest for a
Balanced Policy. International Journal of Communication 2007. 1. sz. 644-688. o.
26
Az egyik hazai internet-szolgáltató például az alapján ajánl potenciálisan megfelelő
sávszélességet leendő fogyasztójának, hogy az mit válaszol a „szokott-e fájlcserélő
programokat használni?” és a „szokott-e zene-vagy videófájlokat letölteni?” kérdésre a
szolgáltató weboldalán.
27
Weixiao Wei: ISP Indirect Copyright Liability Regime: An Economic Efficient Liability
Regime for Online Copyright Protection Shaped by Internet Technology. May 3, 2009, 23rd
BILETA Annual Conference, March 2008.
28
Peha: i.m. 660.o.
23
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körvonalazódjon az ISP-k felelősségre vonásának következményei, a jogosultak és
az ISP-k érdeke, érdemes a hatályos jogi modellekből kiindulni.

III. Az ISP-k felelősségének szabályozása
Az internet megjelenésekor a különböző nemzetek jogalkotói nem tudtak
egyértelmű állást foglalni az ISP-k felelősségét illetően, hiszen sokáig fel sem
merült, hogy a felelősségre vonandók körébe bevonják őket, ha pedig mégis, akkor
az esetjogias megközelítés volt jellemző. A manapság jellemző felfogás eredete az
Egyesült Államok joggyakorlatához nyúlik vissza, hiszen ahogy sok más területen
is, ami az internethez kapcsolódik, itt történtek az első lépések az ISP-k szerepének
meghatározására. A gyakorlaton túl azonban látni fogjuk, hogy stabil elméleti
alapokon nyugszik, ellentétben a kontinentális megoldásokkal. Az amerikai modell
bemutatásával közelebb kerülünk az Európai Unió felfogásához, így pedig a magyar
szabályozás esetleges kérdéseihez.

1. Az USA (szerzői jogi) szabályozása az ISP-ket illetően
a) A közvetlen jogsértés és a közreműködő felelőssége
Az amerikai kárfelelősség, ahogy a kárfelelősségi rendszerek általában, a közvetlen
károkozáson alapul. Ennek megállapítása megkívánja egy kötelezettség fennállását,
annak megsértését, a kárt, valamint az okozati összefüggést. Amennyiben nem
szükséges vizsgálni a károkozó vétkességét, objektív felelősségről (strict liability)
beszélünk. Az első jogeset, amelynél egy ISP kapcsán merült fel e felelősség (de
még nem szerzői jog síkján), a Playboy Enterprises, Inc v. Frena ügy volt. Az
alperes egy bullettin board service-t (elektronikus hirdetőtábla, ahova a felhasználók
szabadon tölthetnek fel tartalmat) működtetett, ahol a Playboy szellemi tulajdonát
képező képeket is feltöltöttek. A bíróság megállapította az alperes felelősségét,
függetlenül attól, hogy a tényleges jogsértést nem ő követte el. 29
Ennek a felfogásnak a Religious Technology Center v. Netcom On-line
Communications Services ügy lett a „továbbfejlesztése”, hiszen alakított a
felelősségi viszonyokon. A bíróság érvelése szerint a passzív, automatizált,
közvetítő tevékenységet, az internethez hozzáférést nyújtó, az adatforgalomhoz
infrastruktúrát biztosító szolgáltató nem vonható felelősségre közvetlen jogsértés
miatt, hiszen az ehhez szükséges magatartás és eredmény közötti okozati
összefüggés hiányzik. Ugyanakkor a másodlagos, közreműködői (contributory)
felelősség megállapítása nem lehet akadály, amennyiben az ISP-nek tudomása30 van
29

Niva Elkin-Koren: Making Technology Visible: Liability of Internet Service Providers for
Peer-to-Peer Traffic. New York University Journal of Legislation and Public Policy, 2006.
Vol. 9. 15., 29. o.
30
Az A & M Records, Inc. v. Napster, Inc-ügyben foglalkozott a bíróság azzal a kérdéssel,
hogy a tényleges jogsértésről kell-e tudomást szerezni, vagy elég a konstruktív tudomás.
Végül azzal a döntéssel zárult az eset, hogy a Napster tényleges tudomással is bírt, és ennek
ellenére folytatta tevékenységét.
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(illetve amennyiben az adott körülményekhez képest tudomása kellene, hogy
legyen) a jogsértő cselekményekről, és a közvetlen jogsértéshez a materiális
feltételeket biztosítja, vagy azokat szolgáltató kezdeményezi, illetve hozzájárul azok
elkövetéséhez.31 Az amerikai kártérítési jogból a szerzői jogba is átkerült
másodlagos, közvetett felelősség ekkor kezdett általános alkalmazást nyerni
internetes viszonylatokban.
Láthatjuk, hogy ez a közvetett felelősségi forma mintegy kiegészíti a közvetlen
felelősséget azzal, hogy olyan szereplőkkel szemben is lehetségessé válik a szankció
alkalmazása, akik mintegy „katalizátorként” játszottak közre a jogsértésben, illetve
amelyek aktív szerepvállalása nélkül az meg sem valósulhatott volna. Közvetett
jellege folytán azonban szükséges az elsődleges jogsértés megállapítása, viszont
lehetségessé válik a tényleges jogsértő kilétének megállapítása nélkül is a felelősség
telepítése és a jogosultságok (szankciók) érvényesítése.
b) A vicarious és az „szándék” felelősség
A másodlagos felelősség másik formája a vicarious liability, ami nagyvonalakban a
magyar munkáltatói felelősséghez hasonlít. Eszerint a felelősségre vonás előfeltétele
a közvetlen jogsértés, valamint az, hogy e jogsértésből a félnek haszna származzon,
valamint, hogy a jogsértő fél tevékenysége fölött jogosult volt felügyeletet
gyakorolni, azonban ezt annak ellenére elmulasztotta, hogy lehetősége adódott rá.32
Az ISP esetében33 felmerül a kérdés: nem állnak fenn ezek a feltételek? Hiszen a
jogsértésről általános tudomásuk van, az előfizetői díjjal pedig a haszonszerzés is
megvalósul, ráadásul rálátásuk van a rendszeren átmenő adatokra. Ugyanakkor az
alakzat alkalmazásának gyenge pontja, hogy a közvetlen jogsértés több ISP
rendszerét igénybe véve is megtörténhet, ami így kizárja azt a szintű felügyeleti
képességet, amit felelősségi forma megkövetel.
Áttörést a Grokster ügy34 jelentett szerzői jog területén. A Grokster az ominózus
Napster „utódjának” vallva magát egy olyan p2p (fájlcserés) technikát alkalmazott,
amivel pusztán összekötötte a felhasználók számítógépeit, de ellentétben a
Napsterrel, nem volt központi adatbázisa a fájlokat illetően. A perben a Grokster a
Sony-ügyben kialakított doktrínára hivatkozott, miszerint a szolgáltatása alkalmas
volt nem jogsértő adatforgalom bonyolítására is, sőt, elsősorban ilyen irányú, legális
tevékenység gyakorlására hivatott rendszerről van szó. A bíróság azonban nem
fogadta el az alperesi érvelést, hanem felrajzolta a „szándék” felelősség (inducement
liability)35 körvonalait. Ennek egállapításához három tényező szükséges: szándék a
31

Imre Melinda: Az internet-szolgáltatók felelősségének szabályozása a szerzői jogot sértő
tartalmak tekintetében. Iustum Aequum Salutare II. 2006. 1-2. sz. 217. o.
32
„A defendant infringes vicariously by profiting from direct infringement while declining to
exercise a right to stop or limit it.” Ld. pl. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster,
Ltd., 125 S. Ct. 2764, 2782 (2005) 930
33
Ld. Gordon v. Nextel Commc’ns and Mullen Adver., Inc., 345 F.3d 922, 925 (6th Cir.
2003)
34
Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd.
35
Elkin-Koren: i.m. 38. o.
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jogsértő cselekmények előmozdítására, a jogsértésre alkalmas eszköz (szolgáltatás)
biztosítása és terjesztése, valamint ez utóbbiak használói általi tényleges jogsértés
bekövetkezte. A „szándék” abban nyilvánul meg, hogy a szolgáltatás a maga
egészében sugallja a (szerzői) jog megsértésének lehetőségét, sőt, ezt támogatja is
összetevői által. A Grokster esetében ezt abban látta megvalósulni a bíróság, hogy a
cég reklámjaiban a hírhedt Napster elsőszámú alternatívájaként hirdette magát,
valamint abban, hogy a jogsértés lehetőségének felismerése ellenére nem épített
szűrőket a rendszerébe. Ráadásul az alperesek hirdetésalapú üzleti modellt követtek,
így mivel a szolgáltatás elsősorban a szerzői jog által védett művek, adatok
jogellenes megosztásából állt, a cég kifejezetten érdekelt is volt e magatartások
előmozdításában.
Ahogy már a közvetett felelősségnél kifejtettük, a common law rendszerekben
meghonosodott közvetett polgári jogi felelősség jól szolgálja a jogosultak érdekeit,
hiszen olyan felekkel szemben is érvényesíthetik jogaikat, akik csak közvetítették az
adott magatartást. Az ISP-kre szűkítve azonban elmondható, hogy gazdasági
szempontból is kézenfekvő az indirekt felelősségi forma.36 Sokan féltek attól, hogy
az ISP-ket érintő bármilyen felelősség a tartalom nagymértékű szűrését
eredményezné, mintegy cenzúrázva az internetet, valamint maguk a szolgáltatók is
ellenezték, hogy olyan magatartásokért kelljen helytállniuk, amit felhasználóik
követtek el. Ezek ellenére nem lehet a felelősség alól teljesen kivonni az internetes
cselekmények lezajlásában résztvevő szolgáltatókat, mégis olyan megoldást kell
találni, ami minden fél érdekét megfelelően szolgálja. A közvetett felelősség – egyes
felfogások szerint – arany középútként pont akkora felelősséget telepít az ISP-kre,
amennyire gazdaságilag képesek a jogsértéseket megelőzni. Nem rájuk hárul a
jogsértésekből eredő teljes anyagi reparáció (mintha objektív felelősség terhelné
vállukat), de nem is háríthatják át e költségeket a társadalomra (mintha semmilyen
felelősséggel nem tartoznának a jogsértésekért).37Ugyanakkor technikai jellegüket,
erőforrásaikat és a rajtuk számon nem kérhető körülmények mégis indokolttá teszik,
hogy a jogalkotó mégis mentesítse őket – bizonyos feltételek esetén – a felelősség
alól.
c) Mentesülés a felelősség alól
A fenti ügyekhez hasonló esetek sokaságában körvonalazódott szerzői (és egyéb)
jog megsértése esetén az ISP-kre alkalmazandó felelősség és a velük szemben
megkövetelt magatartási forma, azonban a kodifikáció szintjén még nem született
tételes jogszabály. Egyre gyakrabban merült fel bizonyos szolgáltatók magatartásának minősítése, így például a Cubby, Inc. v. Compuserve ügyben, amikor is a
személyhez fűződő jogok sérelme kapcsán mondta ki a bíróság, hogy az ISP nem
szerkesztőként van jelen a világhálón, tevékenysége inkább a kiadóéhoz hasonlít,
így nem vonható felelősségre a közzétett tartalomért. Ugyanígy a Stratton Oakmont
v. Prodigy Servs ügy kapcsán a tartalom szempontjából bizonyos fokú csoportosítást

36
37

Wei: i.m. 20.o.
Uo.
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is végző alperes pozícióját a szerkesztő tevékenységéhez hasonlította, így végül is
megállapította a másodlagos felelősséget.38
Ezek a korai kérdések végül az 1996-os Communications Decency Act (CDA),
majd a kifejezetten a szerzői jog jövőjét rendező, 1998-as Digital Millennium Copyright Act (DMCA)39 szövegében lettek szabályozva. A CDA felelősségkorlátozó
szabályai áttételesen a DMCA rendelkezései között is fellelhetők. A CDA hírközlési
törvény lévén – 230. szakaszában – általánosságban mondja ki, hogy egy szolgáltató
vagy felhasználó sem tekinthető olyan tartalom kiadójának vagy szószólójának,
amely egy másik tartalomszolgáltatótól származik. Ha jóhiszeműen megakadályozza
az általa jogsértőnek vélt tartalomhoz való hozzáférést, szintén mentesíteni kell a
felelősség alól.40 Ez a szabály a jó szamaritánus szabály (good samaritan rule), gyakorlatilag a szolgáltató jóhiszemű eljárására alapozza a felelősség alóli mentesítést.
A DMCA II. címe, az OCILLA (On-Line Copyright Infringement Liability Limitation Act) kifejezetten a szerzői jogi jogsértésre vonatkozóan szabályozza az ISP-k
felelősségét. Ennek érdekében tevékenységük alapján négy típust különít el. Egyszerű hozzáférést biztosító szolgáltató (itt: „Transitory Digital Network Communications”), gyorsítótárolás („System Caching”), tárhelyszolgáltatás („Information
Residing on Systems or Networks at Direction of Users”), valamint keresőszolgáltatás („Information Location Tools).
A DMCA felelősségkorlátozó szabályairól általánosan elmondható, hogy olyan
eseteket tartalmaz, amelyek megvalósulása esetén az ISP-k már nem tekinthetők
pusztán közvetítőnek a tartalmakat illetően, illetve bár közvetítenek a szó szoros
értelmében, mégis aktív a szerepük a jogsértés megvalósulásában. Tehát a meghatározott esetkörök fennforgása esetén a közvetett jelleg közvetlenné válik.
A hozzáférést biztosító szolgáltató41 abban az esetben nem felel a jogsértésért,
amennyiben 1) az információtovábbítást nem ő kezdeményezi, 2) annak továbbítása
automatizált rendszeren történik beavatkozás nélkül, 3) nem ő választja ki a továbbítandó adat címzettjét, 4) nem készít mások által hozzáférhető másolatot a továbbított adatról és 5) nem változtatja meg az adott tartalmat, így passzív közvetítő
félnek számít. Tehát ha mint „postás” jár el, immunitást élvez a szerzői jogsértés
esetén.
A tárhelyszolgáltatók42 mentesülése egészen más feltételek meglétét kívánja,
mint a hozzáférést biztosító és a gyorsítótárolást végző szolgáltatóké. Szükséges,
hogy 1) ne legyen tényleges tudomása arról, hogy valamely felhasználója jogsértő
cselekményt folytat, 2) vagy olyan körülményről, amelyből a jogsértés ténye
nyilvánvaló, 3) és amennyiben tudomást szerez ilyen tényekről, a lehető
leghamarabb eltávolítja az adott információt (vagy blokkolja a hozzáférést).43
38

H. Brian Holland: In Defense of Online Intermediary Immunity: Facilitating Communities
of Modified Exceptionalism. Kansas Law Review 2007. Vol. 56. No. 101. 103-104. o.
39
Ez az 1976. évi Szerzői Jogi Törvényt módosította több ponton a digitális korszak
sajátosságainak megfelelően.
40
Holland: i.m. 105. o.
41
The United States Copyright Act § 512 (a) pont
42
The United States Copyright Act § 512 (c) pont
43
The United States Copyright Act § 512 (c) pont 1. (A)-(C) bek.
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Szükséges továbbá, hogy amennyiben joga és lehetősége van a jogsértő magatartások felügyeletére, ne származzon közvetlen anyagi előnye a jogsértésből, valamint – és ez a legfontosabb – ha tudomására jut a szerzői jogot sértő cselekmény,
köteles lefolytatni az értesítési és eltávolítási eljárást (notice-and-takedown). A
DMCA szigorú eljárási szabályokat fektet le annak érdekében, hogy se a jogosultak
ne élhessenek vissza tartalom-levételi jogukkal, se jogosulatlanok ne használják ki a
jogosultak számára fenntartott lehetőséget, se az internet-szolgáltatók ne hivatkozhassanak kellő tudomás hiányára azzal, hogy az nem elegendő, és végső soron a
jóhiszemű, pozíciójuknál fogva kevésbé erős tartalomszolgáltató se legyen kiszolgáltatott helyzetben.44
A notice-and-takedown olyan eljárás, amely során a szerzői jogi jogtulajdonos
(vagy annak felhatalmazottja) értesíti az ISP-t az annak rendszerén jogosulatlanul
elhelyezett tartalomról, és amennyiben a tartalom elhelyezőjének nincsen ellenvetése, az ISP azt eltávolítja. A Szerzői Jogi Törvény 512. § (c) alszakaszának (3) pontja meghatározza azokat a tartalmi kellékeket, amelyekkel az ilyen értesítésnek rendelkeznie kell, ezeket a kellékeket mindig vizsgálni kell, hiszen bármelyik
hiányában már nem állítható, hogy az ISP-nek a legcsekélyebb tudomása is lett
volna a jogsértésről.45 Ez az eljárás egyrészt biztosítja a felek számára a bírósági út
elkerülését, másrészt az ISP is gyakorlatilag csak ilyen értesítés birtokában
tekinthető olyan félnek, amelynek tudomása volt a jogsértésről. Hátránya azonban,
hogy bírósági határozat hiányában az eljárás során nem derül ki, tényleg szerzői
jogot sértett-e az adott tartalom, így a (feltételezett) jogosultak sokkal kedvezőbb,
erőteljesebb pozícióba kerülnek.
Mint látható, az Egyesült Államok igen sokrétűen rendezi az ISP-k felelősségét,
és az az alóli mentesülést. Felismerték a jogsértésben és a károkozásban közvetetten
résztvevő szereplők szerepét, és ennek megfelelő mértékű felelősséget telepítettek
rájuk, igazodva technikai jellegükhöz. Azonban a legfontosabb: ezek a felelősségi
formák gyökeret vertek a szerzői jogi gyakorlatban, a felelősségkorlátozó szabályok
pedig a szerzői jogról szóló törvényben kaptak helyet. A jogalkotó tehát éles határt
húzott a szerzői jogi és egyéb tartalmak védelme között, és pusztán előbbiekre alkalmazza a már említett rendelkezéseket, míg az egyéb esetekre a CDA jóval tágabb
szabályozási keretét rendeli használni. Ennek fényében több mint érdekes az Európai Uniós, valamint annak leképeződéseként a magyar szabályozás, ahol más
környezetben, de szinte ugyanezeket a szavakat olvashatjuk viszont.
2. Az Európai Unió szabályozása
Amikor az Európai Unió internet-szolgáltatókra vonatkozó rendelkezéseit
szeretnénk vizsgálni, három irányelvet kell segítségül hívnunk. Ezek:
- 2000/31/EK irányelv a belső piacon az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes
jogi vonatkozásairól („Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”, a továbbiakban: „Elker-irányelv”),
44
45

Imre: i.m. 219. o.
The United States Copyright Act § 512 (c) (3) (A)-(B) bek.
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-

2001/29/EK irányelv az információs társadalomban a szerzői és szomszédos
jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról (a továbbiakban: „Infosoc
irányelv”), valamint
- 2004/48/EK irányelv a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről (a továbbiakban: „Jogérvényesítési irányelv”).
A két szerzői jogi irányelv vizsgálata abban segít, hogy megértsük, milyen
szerepe lehet az internetes felhasználásokban a közvetítő szolgáltatóknak
(elsősorban a hozzáférést biztosító szolgáltatóknak), majd ezek után az Elkerirányelv által kaphatunk betekintést az EU furcsa szabályozási technikájába.
a) Az Infosoc irányelv
Az Infosoc irányelv a szerzői és kapcsolódó jogi jogosultak védelme érdekében tisztázza a különböző felhasználási cselekményeket, valamint azokat a szabad felhasználás alá eső kivételeket, amelyek nem engedélykötelesek. Erre azért volt
szükség, mert az online adatátvitel szakaszait nem könnyű analógiába állítani a
klasszikus felhasználási magatartásokkal.46 A preambulumában bőbeszédű,
tényleges rendelkezéseiben azonban szűkszavú irányelv már tükrözi azt a problémát,
amire a kontinentális jogi szabályozás helyezkedik, amikor közvetítő szolgáltatók
felelősségéről van szó.
Az irányelv 2. cikke szerint „a tagállamok biztosítják a közvetett vagy közvetlen,
ideiglenes vagy tartós, bármely eszközzel vagy formában, egészben vagy részben
történő többszörözés engedélyezésének, illetve megtiltásának kizárólagos jogát”.
Látható, hogy a jogalkotó jelentősen kiterjeszti a felhasználás fogalmát, így olyan
magatartásokra is értendő, amelyet a közvetítő szolgáltatók valósítanak meg. Így a
jellegében más tevékenységek a ténylegesen jogsértő felhasználók magatartásával
esnek egy megítélés alá, mintegy kiiktatva a másodlagos felelősség kérdésének
vizsgálatát. Azonban a jogalkotó ezt kiküszöbölte azzal, hogy elismerve a közvetítői
jelleget; az 5. cikk (1) bekezdésében kivételt tesz az amúgy engedélyköteles felhasználások alól, és szabad felhasználási esetkörbe helyezi „az olyan, 2. cikkben
említett időleges többszörözési cselekmények[et], amelyek járulékos vagy közbenső
jellegűek, valamely műszaki eljárás elválaszthatatlan és lényeges részét képezik, és
amelyeknek kizárólagos célja, hogy lehetővé tegyék egy mű vagy más védelem alatt
álló teljesítmény
a) hálózaton harmadik személyek között közvetítő szolgáltató által végzett
átvitelét, vagy
b) jogszerű felhasználását,
c) és önálló gazdasági jelentőséggel nem bírnak.47
Gyakorlatilag e rendelkezéssel, a már említett hálózati semlegességi politika
világában értelmét is veszti a 2. cikkben említett kitétel, hiszen nem nehéz belátni:
egy – akár jogellenes – magatartást pusztán közvetítő szolgáltató cselekményének
46

Az irányelv preambulumának (6) bekezdése.
Az önálló gazdasági jelentőség kapcsán azonban felmerülhet az interakciós jogsértések
jelentősége, hiszen, mint már rámutattunk, sok szolgáltató kifejezetten épít arra szolgáltatásai
optimalizálása során, hogy felhasználóik azt jogsértésre használhatják.
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tényleges felhasználásnak minősítése nemcsak bizonyítási kérdéseket vet fel, de
már-már olyan „fikció”, aminek elsődleges célja a szerzői jogi jogosultak érdekének
érvényesítése, hogy könnyebben azonosítható alperesek kerüljenek a jogérvényesítés
folyamatába.
Békés Gergely írásában48 a már említett SZJSZT-álláspont49 megállapításai
alapján alkalmazza a szabad felhasználási esetkörökre alkalmazandó háromlépcsős
tesztet a közvetítő szolgáltatók, különösen a hozzáférést biztosító szolgáltatók
viszonylatában. A fájlcserét megvalósító személyek magatartása elbukik a teszten,
hiszen a magáncélú másolás nem különleges eset, a jogellenes forrásból történő
másolás sérti a mű rendes felhasználását, és ezek indokolatlanul sértik a jogosultak
jogos érdekeit. Az Infosoc irányelv rendelkezéseivel összhangban állapítja meg Békés azt, hogy a (felhasználók jogellenes fájlcseréléséből adódóan, amelyet azok a
szolgáltató rendszerén valósítanak meg) hozzáférést biztosító szolgáltatók – mivel
önmagukban is felhasználóknak tekintendők – cselekménye is ütközik a szabad felhasználás elveibe, és ezzel engedélyköteles magatartást valósítanak meg, amely
megalapozza, hogy a jogosultak velük szemben is érvényesíthessék jogaikat,50
természetesen az Elker. irányelv és a Jogérvényesítési irányelvvel összhangban (utóbbit lásd a továbbiakban).
A magunk részéről ezt a fajta „szerepazonosítást” túlzónak véljük. A mérleg
nyelvét a jogosultak oldalára billentené az a megoldás, ami a jogsértésben résztvevő
minden egyes szereplő magatartását ugyanúgy minősítené. Kétségtelen, hogy egy
hozzáférést biztosító szolgáltató rálát(hat) felhasználói tevékenységére, sőt, indokolt
esetben be is avatkozhat, azonban a szó szoros értelmében mégsem ő a mű felhasználója, hanem közvetít azon felek között, akik a művet (jogellenesen) fel- és
letöltik. Ha azonban a természetükben különböző szereplők magatartását jogi
minősítés szempontjából, pragmatikus okokból azonosnak tekintjük, azzal a dogmatikai egység megbomlik, hiszen irrelevánssá válik a magatartás jellege. Mint láthattuk, az amerikai jog polgári jogi eszközökkel, a szerzői jogi fogalmak mesterkélt
értelmezése nélkül talál módot a közvetítők felelősségre vonására, míg a kontinentális jog, mintegy saját hiányosságát felismerve, a szerzői jogi fogalmakat próbálja
addig értelmezni, míg rá nem illik a közvetítő szereplők magatartására.
b) A Jogérvényesítési irányelv
Szó esett már a Jogérvényesítési irányelvről, amely a szerzői és szomszédos jogi
jogosultak jogainak érvényesülését hivatott elősegíteni. Többek között rendelkezik a
jogosultak számára a bizonyítékok szolgáltatásának,51 illetve azok megőrzésének52
követelményéről, a felperes kérésére tájékoztatás adásáról a jogsértésben részt vett
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Békés Gergely: Internetszolgáltatók a fájlcsere ellen? Infokommunikáció és Jog 2009.
október 194-200. o.
49
Ld. a 16. lábjegyzetet.
50
Békés: i.m. 196. o.
51
Az irányelv 6. cikke
52
Az irányelv 7. cikke
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személyekről,53 ideiglenes intézkedések alkalmazásáról,54 valamint a további jogsértéstől való eltiltásról55 is. Közvetítő szolgáltatók, különösen a hozzáférést biztosító
szolgáltatók esetében ez azt jelenti, hogy nemcsak bizonyíték szolgáltatására kötelezhetők (legalábbis elméletileg) a jogsértést megvalósító felhasználókról, hanem azt
is, hogy amennyiben bizonyítottan jogsértő felhasználást valósított meg valaki a
közvetítő szolgáltató rendszerén, úgy mind ideiglenes intézkedés alkalmazható a
szolgáltató ellen, mind pedig őt magát is eltilthatják a további jogsértéstől.56 Ez a
szolgáltató szempontjából speciális prevencióként is felfogható, és mint ilyen,
összhangban van a lent ismertetendő Elker. irányelv rendelkezéseivel. A Jogérvényesítési irányelv – mint azt később látni fogjuk – közvetett módon, de egyre több
országban emelkedik az ISP-kkel szembeni fellépés alapkövévé azzal, hogy fokozatosan vonja be őket a jogsértő felek azonosításának folyamatába. Azonban az egyre
nagyobb adatszolgáltatási kötelezettség, ha nem is a szolgáltatók hagyományos értelemben vett (kár)felelősségének növekedésével, de az irányelvekben lefektetett
alacsony fokú kötelezettségek kikezdésével jár – a passzív, szemlélő szerepből a
jogérvényesítés során aktívba lépnek át.
c) Az Elker irányelv
Az Európai Unió az internet-szolgáltatók felelősségi kérdéseit a 2000/31/EK
irányelvben rendezte, amelynek célja az elektronikus kereskedelemre, valamint az
információs társadalmi szolgáltatásokra vonatkozó szabályok harmonizálása a
tagállamok között. Az irányelv alapvetően a Római Szerződésben biztosított szabadságok még szélesebb körű megvalósulását, valamint a belső piac további integrációját célozva arra törekedett, hogy az internetszolgáltatók felelősségét úgy
szabályozza, hogy az ne hátráltassa a technológiai fejlődést, és többszereplős
közvetítő szolgáltatói piacot hozzon létre.57 Ennek érdekében a DMCA szabályozását
szinte teljesen átvéve irányozza elő az egyszerű hozzáférést biztosító szolgáltatók, a
gyorsítótárolást végző szolgáltatók, valamint a tárhely-szolgáltatók felelősségét (a
keresőszolgáltatók felelősségét az irányelv nem szabályozza). Hasonlóképpen az
amerikai modellhez, az irányelv is kvázi immunitást ad az egyszerű hozzáférést biztosító szolgáltatók számára, amennyiben nem ők választják meg az adott adatot és
annak címzettjét, valamint a továbbított információt nem változtatják meg.58 Az
irányelv ugyanakkor lehetővé teszi,59 hogy a bíróság vagy közigazgatási szerv
határozata alapján a szolgáltató megszüntesse, illetve megelőzze a jogsértést. Gya53

Az irányelv 8. cikke
Az irányelv 9. cikke
55
Az irányelv 11. cikke
56
Békés az említettekkel összhangban fejti ki, hogy mivel a szolgáltató maga is felhasználást
hajt végre, nem is szükséges a harmadik személy jogsértő cselekvésének bizonyítása, elég,
hogy a szolgáltató nem kért engedélyt a felhasználásra. Saját, szintén ismertetett
álláspontunkból következően ezzel nem értünk egyet. Békés álláspontját ld. Békés: i.m. 196197.o.
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Az irányelv értelmezésének 40. pontja
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Az irányelv 12. cikkelye
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Az irányelv 12. cikkely 3. bek.
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korlatilag e tömör és szűkszavú rendelkezés az, amit a Jogérvényesítési irányelv – a
közvetítő szolgáltatók relevanciájában – kifejtett.
A tárhelyszolgáltató60 felelősségének szabályozásánál szintén a DMCA-t olvashatjuk újra. Ennek értelmében a tárhelyszolgáltató akkor nem felel, ha 1) nincs
tényleges tudomása a jogsértésről, illetve olyan körülményről, melyből a jogsértés
ténye nyilvánvaló lenne, 2) amennyiben pedig tudomást szerez, haladéktalanul intézkedik az adott információhoz való hozzáférés megszüntetéséről és annak eltávolításáról. A jogalkotó itt is lehetővé teszi a bíróság vagy közigazgatási szerv
határozatára történő megelőzést és megszüntetést. Az irányelv 15. cikkelyében
kimondja, hogy a tagállamok jogalkotása nem írhat elő általános tartalomfigyelési
kötelezettséget az internet-szolgáltatók számára (ez összhangban áll az irányelv céljával), és arra sem kötelezhetők, hogy jogsértésre utaló körülmények felderítését
általánosan elvégezzék. Ugyanakkor az irányelv preambulumának 47. pontja nem
zárja ki, hogy egyes specifikus tartalomfigyelést előírjanak a tagállamok szabályai.
Ezen kívül 48. pontja kimondja, hogy a tárhelyszolgáltatók számára a tagállamok
előírhassák, hogy olyan gondossággal járjanak el, amely tőlük ésszerűen elvárható
és a tagállami jogból levezethető, annak érdekében, hogy bizonyos jogellenes magatartásokat felderíthessenek (szintén példa az irányelv igen ködös és tág szabályozására). Az irányelv azt is rögzíti, hogy a felelősség alól nem mentesülhet a
szolgáltató, amennyiben szándékosan együttműködik a jogsértő felhasználókkal és
további jogsértésekhez lehetőséget biztosít, mivel e tevékenységek túlmutatnak az
irányelv
által
meghatározott
„egyszerű
hozzáférésen”,
valamint
a
„gyorsítótároláson”.61 Bár az irányelv által lefektetett szabályozási keret tükrözi az
amerikai szerzői jogi törvény által említetteket, ez mégsem tekinthető ugyanolyan
körű lefedettségnek, mint a DMCA OCILLA fejezete.
Először is, a DMCA, szerzői jogi törvény lévén, a szerzői jog megsértése kapcsán
szabályozza az internet-szolgáltatók felelősségét, a CDA, ami pedig hírközlési törvény, csak nagyon tág körben vonja meg a felelősség alóli mentesülés feltételeit.62
Ezzel szemben a 2000/31/EK irányelv, mint említettük, nem csak a szerzői jogot,
hanem sokkal heterogénebb életviszonyokat szabályoz, és ezekre általános jelleggel
vonja meg az internet-szolgáltatók felelősségének korlátozását. Így nem pusztán a
szerzői jog megsértése, de bármilyen információs szolgáltatás során történő jogsértésre alkalmazandók az irányelv releváns szakaszai; és mint láttuk, stabil felelősségi
dogmatika sincs mögötte, amire e felelősségkorlátozó szabályok épülhetnének. Gyakorlatilag egy kifejezetten szerzői jogi jogsértésekre „szabott” szabályozást alkalmaz
mindenféle információs társadalommal összefüggő szolgáltatás körében elkövetett
jogellenes magatartásra.
Mindhárom irányelvet áttekintve összefoglalóan elmondható, hogy mivel
irányelvekről van szó, ezek pusztán keretek, amiket a nemzeti jogalkotásnak (és
jogalkalmazásnak) kell tartalommal kitöltenie. Előirányzott célok, amelyek nem
nyújtanak részletes szabályozást, hanem a tagállamokra bízzák, milyen eszközökkel
60

Az irányelv 14. cikkelye
Az irányelv preambulumának 44. pontja
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Amit elsősorban a már említett Cubby és Prodigy ügyekben is előkerült interneten történő,
személyiségi jog megsértése (kifejezetten a rágalmazás) szült. Imre: i.m. 218. o.
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és jogalkotással valósítják meg őket, ugyanakkor viszonylag konkrét feladatokat
határoznak meg számukra. Ezáltal lehetőséget nyújtanak arra is, hogy az egyes
tagállamok eltérően rendezzék az internet-szolgáltatók helyzetét, ami tekintve azok
határokon átnyúló jellegét, egymással való bonyolult kapcsolatukat, felveti a kérdést: mennyire hatásos a territorialitás megtartása ilyen átnyúlások esetén? A
tagállami jogalkotás ugyanis hatással van a közösségi, sőt, a globális
életviszonyokra, tekintve az internet természetét.
Az irányelvekben megfogalmazott koncepciók kollíziója figyelhető meg a Scarlet
Extended SA v. SABAM esetben is (Az Európai Bíróság C-70/10 sz. ügye). Itt a
belga közös jogkezelő a jogérvényesítési eszköztárra hivatkozva akarta elérni, hogy
a bíróság kötelezzen egy internet-szolgáltatót a rajta átfolyó szerzői jogi tartalom
általános, előzetes szűrésére. A Bíróság azonban az Elker-irányelvnek prioritást adva
a szolgáltató javára döntött, és a hivatkozott irányelvekkel ellentétesnek ítélte meg a
felperes kérelmét.
3. A magyar jogi szabályozás
a) Felelősségi kérdések a Polgári Törvénykönyv63 alapján
A magyar polgári jog, ahogy a kontinentális jogrendszerek általában, jogsértések
szempontjából szintén a közvetlenség talaján áll. Eszerint a jogsértésért, károkozásért az felel, aki azt jogellenes magatartásával maga okozta (Ptk. 339. §.: „[a]ki
másnak jogellenesen kárt okoz…”). Érdemes a Ptk. kárfelelősségi szabályai alapján
megvizsgálni, hogy egy ISP vajon felelősségre vonható-e a magyar dogmatika szerint? Amennyiben az általános szabályokat nézzük, az ISP nem illik bele a közvetlen
károkozás (jogsértés) elvébe, hiszen nem ő, hanem felhasználói okozzák a jogsértést, és így a kárt is. Magatartásával közvetlenül nem sérti meg a szerzői jogi
jogosultak jogait, mint láttuk, magatartásokat közvetít, de nem kezdeményez, és
legfőképp nem fejez be. Legközelebb a közvetlen és közvetett jogsértés „egységéhez” a Ptk. 344. §-a áll, amely szerint ha többen közösen okoznak kárt, felelősségük a károsulttal szemben egyetemleges. Ez a közös károkozás bár közel áll
ahhoz, hogy az ISP-kkel szemben is érvényesíthető legyen, de közelebbről
megvizsgálva az egyetemleges kárfelelősség több közvetlen jogsértő magatartását
takarja, illetve azokat az eseteket, amikor nem állapítható meg, melyik fél magatartása nélkül lett volna elkerülhető a kár bekövetkezte. Az ISP-felhasználó
viszonylatban viszont egyértelmű, hogy az utóbbi magatartása valósítja meg a
jogsértést, és csak egy nagyon elnéző bíróság előtt lehetne érvényesíthető olyan
érvelés, miszerint az ISP közvetítő magatartása ugyanúgy közrejátszott a jogsértés
(és így akár a kár) bekövetkeztében, mint a felhasználóé.
A hatályba nem lépett új Ptk. 5:499. §-a viszont már tartalmazott egy olyan
rendelkezést, ami alapján akár a közvetítő szolgáltató felelőssége is megállapítható
lett volna jogsértés esetén. A törvényszöveg (1) bekezdése szerint „[h]a többen
közösen okoznak kárt, illetve a károkozásban többen hatottak közre, felelősségük
[…] egyetemleges.” A (3) bekezdés szerint pedig „[a] kártérítés a károkozók között
63
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magatartásuk felróhatósága, ennek hiányában közrehatásuk arányában oszlik
meg”.64 Tartalomszolgáltatók (tárhelyszolgáltatók) esetében ez már azt jelentette
volna, hogy felelősségük könnyen megállapítható lett volna, még akkor is, ha e
szakaszra – mivel a szerződésen kívüli károkozás fejezetében található – ugyanúgy
érvényes lett volna az általános kimentési szabály, miszerint mentesült volna a
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában
elvárható. Azonban e közrehatási szabály, tekintve, hogy minden közreható szereplő
felelősségének megállapítását lehetővé tette volna, egy hozzáférést biztosító
szolgáltató felelősségre vonását is lehetővé tette volna, még akkor is, ha a kimentés
itt jóval könnyebb lett volna.65 Látható, hogy e megoldás egy lépéssel közelebb vitte
volna ahhoz a jogrendszert, hogy a közvetlen károkozón (jogsértőn) túl az
okfolyamat egyéb, közvetett szereplőit is felelősségre vonhassa, mégis távol áll attól
a kifinomult, feltételekhez kötött szabályozástól, amit az amerikai rendszer
ismertetésében bemutattunk, hiszen túl tág teret adott volna a jogértelmezésnek.66
A magyar jogalkotó bizonyos esetekben mégis lehetőséget biztosít olyan
személyek felelősségre vonására, akik a károkozásban közvetlenül nem vettek részt.
Ezen eseteket a Ptk. speciális kárfelelősségi alakzatai hivatottak szabályozni. Ezek
közül témánk szempontjából kétségkívül a veszélyes üzemi felelősség67 (Ptk. 345. §:
aki fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat, köteles az ebből eredő kárt
megtéríteni) a legérdekesebb. Tíz évvel ezelőtt, még az Elker. irányelv elfogadása
előtt Faludi Gábor játszott el a gondolattal,68 hogy milyen lenne, ha az ISP-ket a
jogsértés szempontjából veszélyes üzemnek tekintenénk? Hiszen a szolgáltató
üzletet épít arra, hogy olyan mennyiségű adatot kezel és továbbít, amelyeket
egyenként nem tud ellenőrizni, éppen ezért a jogosultak számára is etikus lenne, ha a
könnyen elérhető szolgáltatókkal szemben tudnák jogukat érvényesíteni.69 Faludi
gondolkodása remekül illusztrálja azt a kontinentális jogi gondolkodást, amely zárt
dogmatikába helyezve próbálja szabályozását kiépíteni, szemben azzal a
pragmatikus, és dogmatikai differenciákat figyelmen kívül hagyó szabályozással,
amit az EU tett magáévá. A veszélyes üzemi felelősség ugyanis rugalmas kategória:
gyakorlatilag a mindenkori, a mindennapi ember számára jellegéből adódóan magas
kockázattal járó technológiákból adódó károkozással szembeni védekezést hivatott
elősegíteni. A mai világban ez lehet az internet, és ez által az ISP-k, hiszen ők
jelentik a rendszer infrastruktúráját, annak „üzemben tartóit”. Hátránya azonban az
ISP-k felelősségének kvázi teljes objektivitása lenne: minden egyes jogsértésért
felelősségre vonhatók lennének anélkül, hogy az egyéni jogsértővel szemben
64

2009. évi CXX. törvény a Polgári Törvénykönyvről (nem lépett hatályba)
Mezei Péter: Digitális sampling és fájlcsere. Szegedi Tudományegyetem, Állam- és
Jogtudományi Kar 2010. 152. o.
66
Mezei: i.m.65. 153. o.
67
Az alkalmazott károkozásáért való munkáltatói felelősség bár hasonlít az amerikai
vicarious felelősségre, azonban nyelvtani értelmezés alapján is egyértelmű, hogy csak
meghatározott jogviszonyban állókra alkalmazható.
68
Faludi Gábor: Az internet szolgáltatók felelőssége. Külföldi tételes megoldások, példák a
bírói gyakorlatból. MIE Közlemények 2000. 41. sz. 109-110. o .
69
Ennek megvalósulását egy kiépített felelősségbiztosítási rendszerrel, valamint egy, a
termékfelelősséghez hasonló mentesülési szabállyal tudta volna elképzelni. Uo.
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bármilyen szankció kiszabására kerülne sor. Ez az objektív felelősség pedig az ISP-k
részére nem kívánatos, hiszen lehetetlenné válna tevékenységük folytatása, ha
minden, a rendszerükön megvalósuló jogsértésért (mind a szerzői jog objektív
megsértéséért, mind az ebből eredő károkozásért) őket terhelné a felelősség,
ellehetetlenülne működésük.
Összességében elmondhatjuk, hogy a jelenlegi magyar polgári jogi dogmatika
nem ad alapot arra, hogy az ISP-ket akár az objektív jogsértésekért, akár a
károkozásért felelősségre vonjuk, legfeljebb jogértelmezéssel lehet az ISP-ket a
jogérvényesítési folyamatba bevonni. Éppen ezért visszás, hogy az EU Elker.
irányelvét át kellett ültetnünk.
b) Az Elker. törvény70
Nem sokkal az Elker. irányelv elfogadása után, 2001-ben hozta meg a magyar
jogalkotó az Elker. törvényt, amely az irányelv rendelkezéseinek megfelelően
rendezi az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat, tehát nem is
szűkíti a felelősséget kizárólag a szerzői jog megsértésének eseteire. Az Elker.
törvény – az irányelvtől eltérően, furcsamód a DMCA-nek megfelelően – négy
közvetítő szolgáltató felelősségét szabályozza: az egyszerű adatátvitelt és
hozzáférést biztosító szolgáltatót,71 a gyorsítótárolást72 végző szolgáltatót, a
tárhelyszolgáltatót,73 valamint a keresőszolgáltatást nyújtó szolgáltatót.74
Mielőtt a közvetítő szolgáltatók felelősségét rendezné a törvény, az irányelvnek
megfelelően rögzíti az általános tartalomfigyelés alól mentesítő szabály azzal, hogy
a közvetítő szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt,
hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy
körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. E
rendelkezésből már kitűnik a jogalkotó nagyvonalúsága, ugyanis míg az irányelv
lehetővé teszi a tagállamok számára azt, hogy bizonyos speciális esetekben
tartalomfigyelést írjanak elő a szolgáltató számára, addig az Elker. törvény erről
kifejezetten nem rendelkezik. Emellett a jogalkotó biztosítja a jogosultak számára,
hogy a közvetítő szolgáltatóval szemben azok felelősség alóli mentesülése esetén is
bírósági úton érvényesíthessék a jogsértés megelőzésére vagy abbahagyására
irányuló követeléseiket.75
A jogalkotó ezután rendezi a felelősségi szabályokat. Ezek során szinte ismétli az
Elker. irányelvet, mind a hozzáférést biztosító szolgáltató esetében (8. § (1) bek.),
továbbá – némi eltéréssel – a tárhelyszolgáltatónál (10. §), amikor a mentesülés
feltételeként szabja, hogy 1) ne legyen tudomása az információval kapcsolatos
70

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
71
A törvény 2. § la) alpontja
72
A törvény 2. § lb) alpontja
73
A törvény 2. § lc) alpontja
74
A törvény 2. § ld) alpontja. Hogy egy, alapvetően az Elker. irányelvre épülő belső
jogszabály milyen alapon emeli be a keresőszolgáltatást nyújtó szolgáltatót szövegébe, az a
törvény indokolásából sem derül ki.
75
7. §. (5) bek.
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jogellenes magatartásról, vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos
érdekét sérti, valamint hogy 2) amint ilyenről tudomást szerzett, haladéktalanul
intézkedik az információ eltávolításáról, vagy a hozzáférést nem biztosítja.
Azonban, ha közelebbről megvizsgáljuk, az első feltétel megfogalmazásánál roppant
pontatlan volt a jogalkotó, hiszen az nem egyezik az irányelvvel. Egyrészt, nem
részletezi a „tudomás” jellegét: konstruktív, vagy tényleges tudomást követel meg a
jogsértő magatartás viszonylatában? Mint láttuk, az irányelv a „ténylegességhez”
köti a mentesülést, a magyar jog azonban – elvileg – lehetővé tenné a jogalkalmazó
számára, hogy a legcsekélyebb tudomásszerzés is megalapozza az értesítési és
eltávolítási eljárást. A másik gond pedig az, hogy az irányelvet kizárólag a jogsértés
tényének tudomásához kapcsolja, az olyan körülményekről való tudomásszerzést,
amelyből a jogsértés ténye nyilvánvaló lenne, kihagyta a szabályozásból, így még
nagyobb teret engedve a tárhelyszolgáltatók mentesülési körének.
A magyar szabályozás az elsők között vezette be a DMCA-ből ismert
jogintézményt, azonban sajátos módon a szellemi alkotások bizonyos körére
szűkítette annak alkalmazhatóságát. Az általában minden információs
társadalommal összefüggő szolgáltatásról szóló törvény jogérvényesítési
rendelkezésének ilyen szűkítése több kérdést is felvet. Talán felismerte a jogalkotó,
hogy a törvény rendelkezései szerzői jogra szabottak, elsősorban szellemi tulajdon
védésére hivatottak? Vagy ha már egy ilyen horizontális szabályozást alkalmazott,
miért nem terjeszti ki a törvény teljes tárgyi hatályára az eljárás alkalmazhatóságát?
Nem lenne célszerűbb a jogági jogszabályok szövegében elhelyezni egy olyen
rendelkezést, amely kifejezetten ezek érvényesítését és védelmét hivatott szolgálni?
A legfőbb problémánk azonban dogmatikai jellegű. Mint arra rámutattunk, nincs
alapja az ISP-k felelősségre vonásának, az Elker. törvényben viszont mégis
felelősségkorlátozó szabályokat találunk. Ezzel gyakorlatilag egy „inverz” helyzet
áll elő, hiszen egy korlátozó szabállyal nem a felelősség alóli mentesülés eseteit
határozzuk meg, hanem ellenkezőjét: azokat a magatartásokat jelöljük ki, amelyek
megvalósulása esetén felel a közvetítő szolgáltató. Dogmatikailag az ilyen
jogalkotás viszont helytelen, hiszen a jogalkalmazó nem azt nézi majd, követett-e el
jogsértést a szolgáltató, és ha igen, fennállnak-e a mentesülés feltételei, hanem már a
felelősség megállapításának első lépcsőjeként a korlátozó szabályokban leírt esetek
fennforgását fogja vizsgálni, hogy marasztalható-e a szolgáltató, avagy sem. Ez
pedig széttöredezett, pragmatikus jogalkotáshoz és jogalkalmazáshoz vezet.

IV. Összegzés
Dolgozatunkban rámutattunk arra, hogy az ISP-k szerepe meghatározóvá vált a 21.
század szerzői jogában, azonban magatartásukat különböző államok jogalkotásai
mind-mind másképpen rendezik. Láthattuk, hogy míg az Egyesült Államok
szabályozása viszonylag egyértelműen rendezi az ISP-k felelősségét, addig az
Európai Unió irányelvei a pragmatikus jogalkotásnak túlontúl helyt adónak hatnak.
Ebből következőleg a magyar szabályozás sem illik bele a zárt polgári jogi
dogmatikába és jogalkalmazásba, de amíg a probléma gyakorlati oldala relatíve
idegen a magyar jogtól, addig ez nem is vet fel komolyabb kérdéseket, ugyanakkor
előrevetíti a szerzői jog funkciójának újragondolását.
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A megfelelő megoldás kérdése összetett: a mindenkori jogalkotónak mérlegelnie
kellene, mi a fontosabb feladat: megelőzni a szerzői jog mindennapossá vált
jogsértését, avagy elismerve a tömeges jogsértés elleni fellépés okozta nehézségeket,
a kompenzációra, a jogosultak kárának megtérítésére helyezni a hangsúlyt.
Amennyiben az előzőt, úgy a magunk részéről félig egyet tudunk érteni a három
csapás megoldással, egészen addig, amíg a jogosultak maguk is fel nem ismerik,
hogy amíg ők maguk nem nyújtanak alternatívát internetes környezetben, nem
tudják megelőzni a jogsértéseket.
A magunk részéről azzal a sokszor, sokak által, többek között Mezei Péter által is
felvetett76 megoldással tudunk a legjobban azonosulni, ami a jogdíjfizetés
(hozzáférés előfizetési díjába, vagy akár egy tárhelyszolgáltató bérleti díjába építve)
mellett teszi le a voksot. E megoldás hatásos alkalmazása – utópisztikus esetben –
szükségtelenné tenné az ISP-k felelősségének vizsgálatát. A jogosultaknak el kéne
ismernie: a szerzői jogi művek megosztása az átlagos internet-felhasználó
mindennapos cselekményeivé vált. Aktívan használ videomegosztó portálokat,
fájlcserélésre alkalmas programokat, stb. Bár a szerzői jog lényege, hogy a szerző
abszolút jogosítványává teszi a felhasználás engedélyezését, azonban ezen már
törést jelentett például az üreshordozó-díj,77 ami már lépés afelé, hogy elismerve a
tömeges – jogellenes – felhasználást, kompenzáljuk a jogosultakat. A jogdíjfizetés
azonban több kérdést is felvet, amik közül mi az üreshordozó-díjhoz való viszonyát
emelnénk ki. Mivel egyrészt az üreskazetta-díj már „jogosultságot ad a jogsértésre”,
hiszen a jogalkotó is elismeri, az adott adathordozó megvásárlója több művet is
rögzíthet azokon, így egy esetlegesen az ISP-k által (és így a felhasználókra hárított)
fizetendő jogdíj felvetné a kettős értékelés kérdését.78 Másrészt, felmerül a kérdés:
miért fizettessük meg a jogdíjat közvetve azokkal a felhasználókkal is, akik nem
tanúsítanak jogellenes magatartást? Az első problémánál meg kellene vizsgálni,
vajon az adathordozókra kivetett jogdíj megszüntetésével, és annak internetelőfizetésbe való beépítésével csökkenne-e a szerzői jogi jogosultak kompenzációja?
Kérdésünkből kitűnik: vagylagos megoldásként tudjuk csak az internet-előfizetésbe
beépített jogdíj megfizetését elképzelni. Másik kérdésünkre pedig ugyanaz lehet a
válasz, mintha azt az üreshordozó-díj kapcsán tennénk fel. Ez utóbbit is számtalan
olyan vásárló fizeti meg (közvetve), akik lehet, hogy nem is kerülnek kapcsolatba
szerzői jog által védett művekkel. Felvetésünk természetesen pusztán elméleti,
hiszen az internet-hozzáférés biztosítása manapság sokkal elengedhetetlenebb, mint
az adathordozók vásárlása, azonban, hogy ahogy ezt a komplex kérdést a jogalkotó
rendezni fogja, az valószínűleg sokkal inkább a jogosulti oldal felé billenti majd a
mérleg nyelvét.
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Mezei: i.m. 212. o.
Szjt. 20. §
78
Mezei: i.m. 214. o.
77

262

Marosi Bernadett

Apport – hitelezővédelem – tagi felelősség.
Az apport szolgáltatásának nehézségei a bírói
gyakorlat tükrében*
I. Bevezetés
Dolgozatomban olyan aktuális probléma bemutatását kívántam megvalósítani,
amely a gazdasági társaságok alapítása során mind inkább előtérbe kerül. Az apport
szolgáltatása a mai társasági jogban egyre növekvő szerepet játszik, hiszen a
tagoknak ma már lehetősége van arra, hogy csupán apport szolgáltatásával
alapítsanak társaságot. A jelen gazdasági helyzetben a fellazult szabályozásnak
köszönhetően így könnyebb előteremteni a gazdasági társaság működéséhez
szükséges vagyont, mint ha pénzbeli hozzájárulást kellene szolgáltatni. Ezzel az
apport jelentősége rendkívül felértékelődhet. A szabályok „kedvező változása” a
tagok részéről nem jelenti azt, hogy egyben a hitelezők érdekei is ugyanolyan
mértékben biztosítottak lennének. A törvényhozó nehéz helyzetben van, hiszen
amellett, hogy megkönnyíti, elősegíti gazdasági társaságok alapítását, a hitelezők
érdekei védelmére is megfelelő garanciákat kellene kidolgoznia. A leírtak alapján
úgy gondolom, hogy igen érdekes problémákat vet a nem pénzbeli hozzájárulás
szolgáltatása. A gazdasági társaságok alapítása, működése során nem elég csupán a
tagok, illetve a társaság érdekeit figyelembe véve részt venni a gazdasági
forgalomban, hanem például a független vagyonértékelés garanciális funkciójának
erősítésével biztosítani kell a gazdasági társaságokkal kapcsolatot kialakítók
védelmét is. Az apporttal szemben támasztott követelmények mögött az utóbbi
időkig az az elvárás fogalmazódott meg, hogy a társaság alapítása során a társaság
rendelkezésére bocsátott és a társaság jegyzett tőkéjét képező vagyoni hozzájárulás a
hitelezői igények kielégítésének egyik biztosítéka lehessen. A hitelezők fokozott
védelmét indokolja továbbá, hogy azok, aki a gazdasági társasággal kapcsolatba
kerülnek, nem rendelkeznek megfelelő információkkal a gazdasági társaság tőkéjét
illetően. Ilyen információk hiányában azonban a jogi szabályozásnak egyéb módon
kell biztosítania, hogy a tagok által a társaság rendelkezésére bocsátott vagyon reális
értékkel rendelkezzen. A hitelezői érdekek védelmének erősítését szolgálhatja a
nyilvánosság kontrolljának erősítése. A hitelezőknek azonban a legfontosabb érdeke
talán mégis az, hogy követeléseik kielégítést nyerjenek. Ez alapján a
hitelezővédelmi szempontoknak sokkal nagyobb jelentősége van azoknál a
társaságoknál, ahol a tagok nem tartoznak mögöttes felelősséggel a társasági
kötelezettségekért, hiszen itt a társasági vagyon a hitelezői követelések kizárólagos
fedezete.1 Gadó Gábor szerint azonban „az apport elsődleges funkciója nem a
*

E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián „Polgári jog III.” szekcióban 3. helyezést ért el. Konzulens: Dr. Nochta Tibor
1
Kisfaludi András (szerk.): A gazdasági társaságok nagy kézikönyve. Complex Kiadó,
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társaság jövőbeli hitelezőinek a kielégítése, hanem az, hogy elősegíti-e a társaság
üzleti céljának megvalósítását”.2 Előnye az apport szolgáltatásának az említetteken
kívül az a nem elhanyagolható tény is, hogy adott esetben egyszerűbb megoldást
jelenthet, mint ha a gazdasági társaságnak magának kellene beszereznie a szükséges
erőforrásokat. Az apport szolgáltatása során azonban mind a többi tag, mind pedig a
társaság hitelezői rovására is vissza lehet élni. Dolgozatomban ezért az apport
szolgáltatása során felmerülő egyes problémákra kívánom felhívni a figyelmet.

II. A nem pénzbeli hozzájárulás fogalma
A hatályos társasági törvényünk megalkotásakor fontos alapelv volt az ésszerű és
arányos hitelező- és befektetővédelmi rendelkezések érvényesítése az EU társasági
jogi szabályozásának keretei között.3 A korábbi társasági törvényekhez képest a
hatályos Gt. egyes tőkevédelmi szabályai kevésbé szigorú előírásokat tartalmaznak.
Igaz ugyan, hogy az apportálás szabályainak enyhítése jól szolgálhatja a gazdasági
társaság működését, ami a jelen gazdasági helyzetben előnyöket jelenthet, de újfajta
jogviták forrása is lehet. Az 1997. évi törvényhez képest változott a társasági
törvényünk például a tekintetben is, hogy a hatályos Gt. az általános rendelkezései
között valamennyi társasági formára nézve egységesen határozza meg a nem
pénzbeli hozzájárulásként szolgáltatható alanyi jogok körét, ezzel megszűnt a
jogbiztonság alkotmányos alapelvét súlyosan sértő állapot, miszerint a korlátolt
felelősségű társaságra és a részvénytársaságra nézve egymástól eltérő tartalmú
apport-rendelkezések voltak hatályban.4
A 2006. évi IV. törvény 13. § (2) bekezdése kimondja, hogy a nem pénzbeli
hozzájárulás bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz
fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog – ideértve az adós által elismert vagy jogerős
bírósági határozaton alapuló követelést is – lehet. A tag munkavégzésre vagy más
személyes
közreműködésre,
illetve
szolgáltatás
nyújtására
irányuló
kötelezettségvállalását nem pénzbeli hozzájárulásként figyelembe venni nem lehet.
A Gt. hatálybalépésével nyerte el az apport fogalma a ma is hatályos formáját. A
végrehajthatóság kikerült az apport kritériumai közül, mivel a második társasági jogi
irányelv sem tartalmazza ezt az előírást.5 Ezzel elhárult az akadály a szerzői
alkotásokra vonatkozó vagyoni jogok apportálása elől, melyet a korábbi Gt. kizárt. A
Gt. 13. § (2) bekezdés nem írja elő azt sem, hogy a nem pénzbeli hozzájárulás
tárgyának forgalomképesnek kell lennie, igaz ez kifejezett törvényi előírás nélkül is
így van. A Gt. 9. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gazdasági társaságoknak és
tagjaiknak a törvényben nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Ptk.
Budapest 2008. 180. o.
2
Gadó Gábor: A társasági és a cégjogi szabályozás továbbfejlesztésének irányai. Gazdaság
és Jog 2000. 7-8. sz. 9. o.
3
Zumbok Ferenc (szerk.): A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi. IV. törvény
magyarázata. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest 2006. 12. o.
4
Török Tamás: A követelés nem pénzbeli hozzájárulásként történő szolgáltatása. Gazdaság
és Jog 2009. 5. sz. 6. o.
5
77/91/EGK irányelv
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rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, a Ptk. 173. § (2) bekezdése pedig úgy
rendelkezik, hogy a forgalomképtelen dolgok elidegenítése semmis, azaz az ezen
fennálló alanyi jogot nem lehet érvényesen átruházni. Menyhárd Attila véleménye
alapján az apporttárgy helyébe csak akkor kerülhet más vagyontárgy, ha az
apporttárgy maga forgalomképes. Ezért a forgalomképesség előírása éppen annak a
lehetőségét jelentené, hogy az apporttárgy helyébe más érték lépjen. A
forgalomképesség előírásának ezért komoly szerepe maradhat.6
A 2006. évi Gt. elhagyta a jelenlegi szabályból az átruházhatóság külön
megkövetelését is. Az apport szolgáltatása során a tulajdonosnak nem kell feltétlenül
a társaság tulajdonába adni az apporttárgyat, hanem arra is jogot biztosít számára a
törvény, hogy csak használatra adja a dolgot, a szellemi alkotást vagy a jogot a
társaságnak. Az 1988. évi Gt. 22. § (2) bekezdése ugyan nem szólt arról, hogy az
apport a társaság tulajdonába kerül-e vagy sem, de más szabályokból arra lehetett
következtetni, hogy az apport a társasági szerződés rendelkezése szerint egyaránt
kerülhet a társaság tulajdonába és használatába is.7

III. A nem pénzbeli hozzájárulásért való felelősség
A törvény az apportot szolgáltató tag esetében helytállási, míg a tag és az apportot
elfogadó többi tag esetében „felelősségáttörő” klauzula8 alkalmazását rendeli
alkalmazni, amennyiben a társasági szerződésben megjelölt érték nem haladja meg a
nem pénzbeli hozzájárulásnak a szolgáltatás idején fennálló értékét.9

1. Az apportot szolgáltató tag helytállási kötelezettsége
A Gt. 13. § (4) bekezdése alapján a nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató tag
(részvényes) a hozzájárulás szolgáltatásától számított ötéves jogvesztő határidőn
belül helytállni tartozik a gazdasági társaságnak azért, hogy a társasági szerződésben
megjelölt érték nem haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásnak a szolgáltatás
idején fennálló értékét. A határidő jogvesztő jellege miatt az elévülés nyugvására,
valamint megszakadására vonatkozó szabályok nem vehetők figyelembe, a határidő
kezdő napja pedig a nem pénzbeli hozzájárulásnak a gazdasági társaság részére
történő átadásának napja. A helytállási kötelezettség alapján a tagnak mindenképpen
helyt kell állnia az általa bevitt apportért, még akkor is, ha egyébként kárt ez nem
okozott a társaságnak. Az apportőr a valós érték és a magasabb érték közti
különbözetet köteles megtéríteni a társaság részére. A tag azért felelős, hogy a
társasági szerződésben megjelölt érték nem nagyobb, mint az apport szolgáltatás
6

Menyhárd Attila: A know-how apportálhatósága. In: Emlékkönyv Lontai Endre egyetemi
tanár tiszteletére. ELTE ÁJK, Budapest 2005. (Miniszteri indokolás az 1988. évi VI. tv.
javaslatához) 139. o.
7
Wellmann György: A társasági, illetve polgári jogban mi lehet tulajdon, és ebből
következően apportálás, illetve átruházás tárgya? Gazdaság és Jog 2003. 10. sz. 11. o.
8
Brehószki Márta: Hitelezői érdekek védelme. A társaság tagjainak felelőssége a társaságba
bevitt nem pénzbeli hozzájárulásért. Jogtudományi Közlöny 2007. 7-8. sz. 354-355. o.
9
2006. évi IV. tv. 13. § (4) bek.
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idején fennálló értéke, tehát egyértelmű, hogy az apport szolgáltatása utáni időben
bekövetkező értékcsökkenés már nem váltja ki az apportáló tag helytállási
kötelezettségét, hiszen nem az apport tárgyának értékállóságáért kell helytállnia,
hanem azért, hogy a kötelezettség teljesítésének időpontjában ténylegesen olyan
értékű vagyontárgyat bocsátott a társaság rendelkezésére, amilyen értéknek a
szolgáltatására kötelezettséget vállalt. Ettől abban az esetben sem lehet eltérni, ha a
többi tag kisebb mértékű értékcsökkenést várt. A tag nem mentesül a felelősség alól
abban az esetben sem, ha csak azt képes bizonyítani, hogy a nem pénzbeli
hozzájárulás értékelésekor úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
A tag e felelősségét érvényesen nem zárhatja ki és nem is korlátozhatja, továbbá a
kártérítés bíróság által történő mérséklésének sincs helye.
A tagoknak lehetősége nyílik arra, hogy az apportot a tag csak egy későbbi
időpontban bocsássa a társaság rendelkezésére. Ez a határidő az alábbi problémákat
veti fel.
- Hogyan állapítják meg a tagok évekkel előre a nem pénzbeli hozzájárulás
értékét és az apportlistán hogyan tüntetik fel a később teljesítendő nem
pénzbeli hozzájárulást?
- Mi történik akkor, ha az apportként megjelölt dologban valamilyen
károsodás következik be?
- Mi történik akkor, ha a tag mielőtt a társaság rendelkezésére bocsátaná az
apportot azt elidegeníti?
- Rendelkezhet-e jogszerűen a tag az általa a társaságnak egy későbbi
időpontban felajánlott vagyontárggyal?10
Az apportot szolgáltató tag maga állapíthatja meg a nem pénzbeli hozzájárulása
értékét. Ezen rendelkezés alapján érthető, hogy a törvényhozó helytállási
kötelezettséggel terheli a tagot, hiszen kft. esetében könyvvizsgáló, vagy egyéb
szakértő igénybevétele sem kötelező. Ha a tag mégis igénybe vesz könyvvizsgálót
vagy szakértőt, az sem jelenti azt, hogy mentesül az apport túlértékelése esetén.
Abban az esetben, ha a tag az általa szolgáltatott apportot túlértékelte a gazdasági
társaság 5 éves jogvesztő határidőn belül kártérítést követelhet az értékkülönbözet
megtérítése tekintetében. Amennyiben a károkozó tag apportként helyettesíthető
dolgot szolgáltatott, a természetbeni kártérítés is megfelelő mód, amennyiben
azonban apportként egyedileg meghatározott dolgot bocsátott rendelkezésre, úgy ez
a mód kizárt. A természetbeni kártérítés esetében további feltétel, hogy csak abban
az esetben rendelhető el, ha az apportot szolgáltató tag a dolgot rendes tevékenysége
körében termeli, vagy készletéből azt teljesíteni tudja, és a dologra a
létfenntartásához nincs szüksége.11
Amennyiben a tag nem megfelelően állapítja meg az apport értékét, úgy a
gazdasági társaságot adott esetben akár önhibáján kívül fizetésképtelenségi
helyzetbe hozhatja. Rt. esetében könyvvizsgáló igénybevétele kötelező ugyan, de
nem jogosult a nem pénzbeli hozzájárulás értékének előzetes felülvizsgálatára.
Látható tehát, hogy a törvényhozó igen tág teret a gazdasági társaság alapítása során
a tagoknak, ehhez viszont olyan eszközökre is szükség van, ami a hitelezők érdekeit
10
11

Brehószki: i.m. 355. o.
Török Tamás: Felelősség a társasági jogban. HvgOrac, Budapest 2007. 207. o.
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is megfelelően védi.

2. Az apportot elfogadó tagok felelőssége
Török Tamás szerint „a tagnak az apport túlértékelt elfogadásáért való felelőssége a
gazdasági társaság irányában vagyoni felelősség-típus, saját magatartásáért való,
teljes, elsődleges, felróhatóságon alapuló és kontraktuális felelősség-típus”.12
Az 1988. évi Gt. az alábbiak szerint határozta meg a tagok felelősségét. Azok a
társasági tagok, akik valamely tag nem pénzbeli betétjét tudomásuk ellenére a valódi
értéket meghaladó értékkel fogadtatták el a társasággal, vagy akik a létesítés során
egyébként csalárd módon jártak el, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből
eredő kárért.13 Az 1997. évi törvény e felelősségi szabályt változatlanul átvette.14 A
2006. évi Gt. egységes szabályokat vezetett be egyrészt az apport tárgyát, másrészt
az apportot a reálisnál magasabb értéken elfogadó tagokat illetően. A törvény
kimondja, hogy azok a tagok, akik valamely tag nem pénzbeli hozzájárulását
tudomásuk ellenére a szolgáltatáskori értéket meghaladó értékkel fogadták el, a nem
vagyoni szolgáltatást teljesítővel együtt egyetemlegesen és korlátlanul felelnek a
társaság felé az abból származó károkért.15
Az apportot szolgáltató tag mellett a gazdasági társaság többi tagjának
felelősségét is érdemes kiemelni, hiszen az apport elfogadása során őket terheli
annak a kockázata, hogy a tag által a valósnál magasabb értékben meghatározott
apportot ne fogadják el, ezzel megakadályozva azt, hogy a társaságnak, sőt
maguknak is kárt okozzanak. A létesítő okirat aláírásával elvileg minden tag részt
vesz az apport értékének megállapításában, azonban nem mindenki felel az apport
elfogadásáért, csupán azok, akik a valós értéket tudva fogadták el az apportot
magasabb értékkel. Az apportot el nem fogadó tagok tehát mentesülnek a felelősség
alól. Kiemelendő továbbá, hogy a Gt. 20. § (5) bekezdése alapján a határozat
meghozatalánál nem szavazhat az a tag, akivel a határozat szerint szerződést kell
kötni, illetve akinek a társasággal fennálló társasági jogi jogviszonyának létesítésére,
tartalmára a határozat vonatkozik. Amennyiben az apportot szolgáltató tag
könyvvizsgálót, vagy más szakértőt vesz igénybe a tagok ezen esetben sem
kötelesek elfogadni az apportot.
Az apportot elfogadó tagok felelőssége azért is enyhébb az apportot szolgáltató
tagnál, mert előfordulhat az az eset is, hogy az apportot szolgáltató tag
megtévesztette a tagtársait, akik ezáltal túlértékelten fogadták el a nem vagyoni
hozzájárulást. Mentesülnek továbbá a felelősség alól abban az esetben is, ha
bizonyítják, hogy úgy jártak el, ahogy az az adott esetben elvárható. Látható tehát,
hogy míg az apportot szolgáltató tag nem mentesül a felelősség alól abban az
esetben ha úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható, míg a törvény az
apportot elfogadó tagok esetében biztosítja ezt a lehetőséget. Saját káruk
tekintetében korábban a tagoknak is lehetősége volt a korlátolt felelősség áttörésére,
12

Török: i.m. 207. o.
1988. évi VI. tv. 162. § (2) bek.
14
1997. évi CXLIV. tv. 128. §
15
2006. évi IV. törvény 13. § (4) bek.
13
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amennyiben az apport felülértékeléséből káruk származott, ám 2006. július 1-től a
törvény kizárólag a társaságnak adja meg e jogot a tagjaival szemben. Itt említeném
meg, hogy a hitelezők az apport értékeléséből származó káraikat főszabályként
szintén a társasággal szemben érvényesíthetik.

3. A könyvvizsgáló felelősségének kérdése
Az apport értékelése során nem elég csupán a tagok felelősségét vizsgálni, hanem
érdemes foglalkozni a könyvvizsgáló felelősségével is, ugyanis felvetődhet a kérdés,
hogy marasztalható-e a könyvvizsgáló abban az esetben, ha az apport értékét a valós
értékénél magasabban állapítja meg? A hatályos Gt. 114. § (3) bekezdése a kft.
tekintetében úgy rendelkezik, hogy könyvvizsgáló igénybevétele csupán lehetőség a
társaság számára, az egyes tagok nem pénzbeli hozzájárulásuk értékét maguk
állapítják meg és azt a tagok fogadják el. Rt. esetében a 209. § (1) bekezdés
kimondja, hogy a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása esetén az alapszabályhoz
mellékelni kell a könyvvizsgáló, illetve más szakértő (a továbbiakban:
könyvvizsgáló) jelentését, amely tartalmazza a nem pénzbeli hozzájárulás leírását és
értékelését, továbbá arra vonatkozó megállapítását, hogy értékegyensúly van-e a
nem pénzbeli hozzájárulás értéke és az annak ellenében adott részvények
névértékével, számával, valamint az alkalmazott értékelési szempontok ismertetését.
Látható tehát, hogy rt. esetében a törvényhozó szigorúbb feltételeket szab, mint a
kft. esetében. A könyvvizsgáló ekkor előzetes eseti megbízás alapján látja el
feladatát, melynek eredményét végül a Cégközlönyben közzé kell tennie. Mivel a
könyvvizsgáló nem rendelkezik megfelelő szakismerettel bizonyos vagyontárgyak
értékének megbecsüléséhez (például ingatlan, különböző szerszámgépek), ezért
leggyakrabban maga is szakértővel értékelteti fel a nem pénzbeli hozzájárulást.
Kártérítési felelőssége megállapítható lehet tehát abban az esetben, ha szakértő
igénybevételét elmulasztja, holott az tőle a megfelelő szakismeretek hiányában
elvárható lett volna és az apport felülértékeléséből a gazdasági társaságnak kára
származott.
A könyvvizsgáló kártérítési felelőssége a következő feltételek fennállása esetén
merülhet fel:
- az apport felülértékeléséből a társaságnak kára származott,
- okozati összefüggés van a kár és az apport valótlan értékének megállapítása
között felróható a könyvvizsgálónak a valótlan értéken való megjelölés.16

IV. Az apport értékének meghatározása
Az apport szolgáltatásának egyik veszélye abban rejlik, hogy azok értéke nem
pontosan határozható meg. Abban az esetben, ha a tagok az értékelés során az apport
értékét nem a reális értéke alapján állapítják meg, úgy ez torzíthatja a tagok egymás
közötti viszonyát akár alulértékelésről akár túlértékelésről beszélünk. A tagok e
magatartása indokolatlan és ellenérték nélküli vagyoneltolódáshoz vezethet.17 A
16
17

Brehószki: i.m. 358. o.
Kisfaludi (szerk.): i.m. 189. o.
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tagok egymás közti viszonya mellett főként a túlértékelés sértheti a hitelezői
érdekeket is, hiszen a hitelezők a létesítő okiratban megjelölt társasági vagyonra
számítanak, a valóságban azonban előfordulhat, hogy ennél csekélyebb értékű a
vagyon. Különösen fontos ugyanis a hitelezők, illetve a nyilvánosság számára, hogy
a számukra megjelenő társasági vagyon ténylegesen a társaság rendelkezésére áll-e,
valamint, hogy annak értéke megfelel-e a nyilvánosságra hozott adatoknak. A
túlértékelés mellett érdemes kitérni az alulértékelés problémájára is, hiszen például
az állami vagyon alulértékelése a közvagyon sérelmét is jelentheti.
A törvény annak érdekében, hogy a hitelezők, a gazdasági társaság és a többi tag
védelmét biztosítsa, több eszközzel próbálja biztosítani az apport reális értékelését.
A Gt. az egyes társasági formáknál eltérően rendelkezik az apport értékelésére
vonatkozóan. Korlátolt felelősségű társaságnál az apport értékét a tagok maguk
állapítják meg, és azt a tagok fogadják el.18 Az apport elfogadásakor meg kell
jelölniük az értékelési szempontokat, melyet nyilatkozatba kell foglalniuk és az
ügyvezető által kiállított, vagyoni hozzájárulásokat érintő nyilatkozathoz kell
csatolniuk. Az előző fejezetben említettek szerint a tagok az apport értékének
meghatározásához könyvvizsgálót, vagy más szakértőt vehetnek igénybe.
Részvénytársaság alapítása esetén a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása során
az alapszabályhoz mellékelni kell a könyvvizsgáló vagy más szakértő jelentését,
amely tartalmazza a nem pénzbeli hozzájárulás leírását és értékelését, valamint az
alkalmazott értékelési szempontok ismertetését és azt, hogy a nem pénzbeli
hozzájárulásnak az alapítók által előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e
az ellenében adandó részvények számával, névértékével.19
A bíróság megállapította továbbá, hogy a cégbíróság a bejegyzési eljárásban az
apportálni kívánt vagyontárgy értékét és a könyvvizsgáló által az értékelés során
alkalmazott módszer jogszerűségének kérdését nem vizsgálhatja.20 Úgy vélem ez a
tény még inkább „bíztatja” a tagokat az apport reális értéktől eltérő összegű
szolgáltatására. Azonban azt is meg kell említeni, hogy a bíróság – úgy ahogy adott
esetben a könyvvizsgáló – nem rendelkezik kellő szaktudással a megfelelő
értékeléshez.

V. Az apport alulértékelésének kérdése
1. Az alulértékelés kérdésének törvényi szabályozása
Alulértékelésre a túlértékeléssel szemben lehetősége van a tagoknak, azt a törvény
nem tiltja. Az alulértékelés külső személyek érdekeit nem sérti, azonban a társaság
belső viszonyait és az állami vagyont is jelentős mértékben sértheti.
Az 1997. évi CXLIV. tv. 12. § (3) bekezdése úgy rendelkezett, hogy ha a nem
pénzbeli hozzájárulás értékét könyvvizsgáló állapítja meg, a gazdasági társaság
tagjai – ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik – a nem pénzbeli hozzájárulás
értékét a könyvvizsgáló által megállapított értéknél alacsonyabb összegben is
18

2006. évi IV. tv. 114. § (3) bek.
2006. évi IV. tv. 209. § (1) bek.
20
BDT. 2006.161.
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meghatározhatják. A korábbi Gt. tehát úgy rendelkezett, hogy a tagok lefelé is
eltérhetnek a könyvvizsgáló által megállapított értéktől, ez azonban egyben azt is
jelenti, hogy az apport alulértékelése csak könyvvizsgáló igénybevétele esetén volt
lehetséges. Amennyiben pedig nem vettek igénybe könyvvizsgálót, úgy a tagok
maguk határozhatták meg az apport értékét.
A hatályos Gt.-ből ez a rendelkezés kimaradt, a törvény 13. § (4) bekezdése csak
annyit mond ki, hogy a nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató tag a hozzájárulás
szolgáltatásától számított ötéves jogvesztő határidőn belül helytállni tartozik a
gazdasági társaságnak azért, hogy a társasági szerződésben megjelölt érték nem
haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásnak a szolgáltatás idején fennálló értékét.
Ezzel azonban csupán a túlértékelést tiltja, az alulértékelésről azonban nem
rendelkezik. Az apportot szolgáltató tag helytelen értékelését kiküszöbölendően az
értéket a többi tagnak jóvá kell hagynia, így mind a felülértékelés mind pedig az
alulértékelés megakadályozható és az apport reális értéken kerül a társaság
vagyonába. Amennyiben az apport mégis valótlan értéken kerül a társaságba, úgy a
Gt.-nek az apportot szolgáltató tag helytállási kötelezettségére, valamint az apport
értékelésében közreműködő tagok felelősségére vonatkozó szabályait kell
alkalmazni.
A BH 1992. 257. számú esettel kapcsolatban a bíróságnak azt a véleményét
emelném ki, amelyet a társaság megszűnésével kapcsolatos rendelkezéssel
összefüggésben fejtett ki. A társaság alapításánál a társasági szerződés rögzítette,
hogy a társaság megszűnése esetén a társasági vagyonból először a külföldi
illetőségű alapító társaságnak azt az összeget kell megtéríteni, amit egy hetilap
kiadói és egyéb jogának megszerzéséért kifizetett. Ezen összeg kifizetése után
fennmaradó vagyont a tagok között törzsbetéteik arányában kell felosztani. A
külföldi cég a lap kiadói és egyéb jogait 2 400 000 Ft értékben adta a társaság
tulajdonába. Ennek ellenére a társasági szerződés szerint nem ezt az értéket kell
részére a társaság megszűnése után kiadni, hanem azt az összeget, amelyért a kiadói
és egyéb jogokat megvásárolta, vagyis 12 375 000 Ft-ot. Ezt az apportot egyébként a
szerződésben meghatározott értékben a tagok elfogadták.
Az 1988. évi Gt. 162. §-ának (2) bekezdése pedig akként rendelkezett, hogy azok
a társasági tagok, akik valamely tag nem pénzbeli betétjét tudomásuk ellenére a
valódi értéket meghaladó értékkel fogadtatták el a társasággal, vagy akik a létesítés
során egyébként csalárd módon jártak el, korlátlanul és egyetemlegesen felének
minden ebből eredő kárért. A felelősség alóli felmentés a társaság hitelezőivel
szemben hatálytalan. Ebből következik, hogy a társasági törvény a nem pénzbeli
vagyoni hozzájárulás esetén csak a felülértékelést tilalmazza, de az alulértékelést
nem. A cégiratokból megállapítható, hogy a hetilap kiadói és egyéb joga ötször
került átruházásra; három alkalommal 11 000 000 Ft körüli vételárért, egy
alkalommal 2 500 000 Ft ellenérték fejében. A külföldi cég a becsatolt adásvételi
szerződés szerint 12 375 000 Ft-ért vásárolta meg a lap kiadói és egyéb jogát. A
törvény tehát nem tiltja, hogy a forgalmi érték alatt bocsássanak vagyontárgyakat a
társaság rendelkezésére.
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2. Az állami vagyon védelme
A hatályos Gt. nem tartalmaz külön rendelkezést az állami vagyon értékelése
tekintetében, azonban az alulértékelés elkerülése végett is jogi garanciákat kell
biztosítani annak megóvása érdekében. A törvényhozónak biztosítania kell a
közvagyon elherdálásának megakadályozását, hiszen törvényi szabályozás
hiányában az alulértékelés a közérdeket sértené. Az állami vagyon értékelése során
ugyanis az nem pénzbeli hozzájárulással állami szervek rendelkeznek, náluk
azonban rendszerint hiányzik a tulajdonos veszélyviselési kötelezettsége.21
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény a 108. § (3)
bekezdésében kimondja, hogy az államháztartás alrendszereihez tartozó, illetve az
állami, önkormányzati tulajdonban álló vagyon nem pénzbeli hozzájárulásként
gazdasági társaság, egyesülés részére történő szolgáltatásakor csak a könyvvizsgáló
által megállapított értéken vehető figyelembe. A szabály magfogalmazása azért
fontos, mert a nem pénzbeli hozzájárulás értékelésében olyanok vesznek részt,
akiknél hiányzik a közvetlen tulajdonosi érdekeltség, s ezért az alulértékelés
hátrányos következményei sem náluk jelentkeznek.22
A Btk. ma már nem hatályos 298/C. § (2) bekezdése is szabályozta az állami
vagyon védelmét; kimondta, hogy büntetendő az, aki közreműködik abban, hogy a
gazdasági társaság részére nem pénzbeli hozzájárulásként szolgáltatott, az
államháztartás alrendszereihez tartozó, illetve az állami, önkormányzati tulajdonban
álló vagyon értékét a társasági szerződésben a könyvvizsgáló által megjelölt értéknél
alacsonyabb értékben jelöljék meg. A büntető törvénykönyv e szakaszának hatályon
kívül helyezése azonban véleményem szerint az állami vagyon elherdálásának
eszközéül szolgál, hiszen megfelelő szankciók nélkül nincs más mód ennek
megakadályozására. A nem pénzbeli hozzájárulás szabályainak fellazítása, valamint
a büntetőjogi szankciók hatályon kívül helyezése mellett a törvényhozó nem hozott
létre megfelelő garanciális szabályokat arra nézve, hogy az ilyen jellegű
visszaéléseket megakadályozza. Ezen megállapításom azonban nem csupán az
állami vagyon tekintetében helytálló, hanem meglátásom szerint a
magántulajdonban lévő vagyon tekintetében is.

VI. Az apport túlértékelésének kérdése
A túlértékelésért való felelősség azt a követelményt, valamint elvárást támasztja a
kötelezettel szemben, hogy a jogosult, vagyis a gazdasági társaság megfelelő
értékkel rendelkező vagyontárgyhoz jusson hozzá a társasági szerződés alapján. A
túlértékelésért való tagi felelősség nem új keletű probléma, hiszen már a korábbi
társasági törvényeink is tartalmazták e felelősségi szabályt. A hatályos Gt. 13. § (4)
bekezdése valamennyi társasági formára nézve általános jelleggel tiltja meg a nem
pénzbeli hozzájárulás túlértékelését. Az apport alulértékelésével szemben a
túlértékelés több veszélyt hordoz magában, hiszen alulértékelés esetén a hitelezők
szempontjából még kedvezőbb is, ha a társaság vagyona nagyobb, mint amire
21
22

Kisfaludi (szerk.): i.m. 190. o.
Uo.
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számítottak. A hitelezők érdekeit csak az sérti, ha a könyvvizsgáló által megállapított
értéknél magasabb értéket határoznak meg. Ezzel kapcsolatban a Gt. 73. § (5)
bekezdése kimondja, hogy a gazdasági társaság vagyonának értékét, a saját tőke
összegét a könyvvizsgáló által elfogadottnál magasabb értékben nem lehet
meghatározni. A hitelezők érdeksérelme mellett szükséges megemlíteni a tagok
érdekét, hiszen az apport felülértékelésével az apportáló tag például magasabb
osztalékban részesülne, mint amennyi az apport reális értéke alapján járna számára.
Az ilyen okok miatt a társaságokra éppen ezért általában nem jellemző, hogy a nem
pénzbeli hozzájárulást teljesítő tag szolgáltatását magasabb értéken fogadnák el. A
tag felelőssége a gazdasági társaság irányában vagyoni felelősség-típus, saját
magatartásáért való, teljes, elsődleges, felróhatóság nélküli és kontraktuális
felelősségtípus.23 Az alulértékelésnél említett büntetőjogi rendelkezés a túlértékelést
a következőképpen szankcionálta: Btk. 298/C. § (1) Aki közreműködik abban, hogy
a gazdasági társaság részére szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulás (nem pénzbeli
betét) értékét a társasági szerződésben a szolgáltatás időpontjában fennálló értéknél,
ha pedig a nem pénzbeli hozzájárulás értékét a könyvvizsgáló állapította meg, a
könyvvizsgáló által megjelölt értéknél magasabb értéken jelöljék meg, bűntettet
követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Az alábbi jogeset ismertetésével a túlértékelés veszélyét kívánom bemutatni.
BH1996. 355. Felperes és I. r. alperes megalapították II. r. alperes kft.-t. A felperes
428,5 millió forint értékű nem pénzbeli hozzájárulással, az I. r. alperes pedig 257
millió forint pénzbeli hozzájárulással és 171, 4 millió forint szellemi apporttal járult
hozzá a társaság törzstőkéjéhez. Az I. r. alperes szellemi apportjának alapját egy
olyan kézikönyv képezte, amely a kft. profiljába tartozó termékek gyártásával állt
összefüggésben. A szellemi apportot a könyvvizsgáló a jelzett értéken elfogadta.
Utóbb a felperes szakvéleményt szerzett be, amely az I. r. alperes szellemi apportját
csak 20-25 millió forintra értékelte. Az ügyészség az eset kapcsán kifogásolta, hogy
a külföldi apportőr a textilipari munkafolyamatokat, ismertetésüket, szervezésüket,
illetve ezek hazai viszonyokra adaptálását kívánta know-how-ként apportálni. Az
apport megfelelt a know-how követelményeinek, azonban tisztázni kellett, milyen
értékkel bír az apportálandó tanulmány, reális-e a kifogásolt értékmegjelölés. Ebben
az esetben jól látható, hogy míg az apportot szolgáltató tag több tízmillióval
magasabb értéken apportálta szellemi apportját, addig a másik tag ezen
apporttárgyhoz jóval alacsonyabb értéket rendelt. Amennyiben a tagok elfogadják a
másik tag által szolgáltatott apportot, úgy a fenti példa alapján jelentős hátrányt
okozhatnak maguknak.

VII. Az apport lehetséges tárgyai
Az apport lehetséges tárgyainak elemzését egy az idők és szemléletmódok változását
remekül bemutató Kuncz Ödön nézetével nyitnám meg. Kuncz Ödön a korlátolt
felelősségű társaság törzstőkéjére és a részvénytársaság alaptőkéjére egyaránt úgy
tekint, mint ami „minimális garanciája társasági hitelezőknek” éppen ezért az
apporttal kapcsolatos rendelkezések célja szerinte, hogy a korlátolt felelősségű
23

Török: i.m. 207. o
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társaság törzstőkéje „megfogható és lefoglalható vagyonelemekből tevődjön össze”.
Emellett kifejti, hogy „ilyen szabályozás mellett találmányok, technikai eljárások,
zseniális gazdasági ötletek, munkateljesítmények nem hozhatók be apportként a
törzstőkébe”.24

1. Mi lehet apport tárgya?
Az apport tárgyát tekintve három csoportba osztható: dologi apport, szellemi
alkotások és vagyoni értékű jogok. A szellemi alkotások a mai gazdasági
társaságokban jóval nagyobb szerepet töltenek be, így ezek bemutatására nagyobb
részletességgel térek ki. Itt jegyezném meg, hogy, a szellemi alkotások és az
azokhoz fűződő jogok apportálhatósága során vizsgálni kell az apport tárgyát, hiszen
szellemi alkotás, például festmény is lehet apport tárgya, a szellemi alkotásokhoz
fűződő jogok közül viszont csak azok, amelyek vagyoni jellegűek. A személyhez
fűződő jogok azonban nem forgalomképesek, így is nem apportképesek. Átruházás
tárgyát tehát nem a szellemi alkotás maga, hanem a szellemi alkotáson fennálló jog
képezheti.25 A Gt. apportra vonatkozó rendelkezései tehát ilyen szempontból
pontatlanok. Az apport lehetséges tárgyai közül a következőkben a teljesség igénye
nélkül az általam legfontosabbnak ítélt apport tárgyakat kívánom bemutatni.

2. Dolog apportálhatósága
A Ptk. 94. § (1) szerint minden birtokba vehető dolog tulajdonjog tárgya lehet.
Továbbá a 95. § (1) és (2) bekezdései alapján a tulajdonjog kiterjed az alkotórészre
és kétség esetére a tartozékra is. A törvény apport fogalmának értelmében vagyoni
értékkel rendelkező dolgok lehetnek apport tárgyai. A Legfelsőbb Bíróság a BH
1992/258. számú döntésében azt mondta ki, hogy értéktelen vagyontárgy nem
apportálható. Ezzel a megfogalmazással kapcsolatban vetődik fel a kérdés, hogy
milyen esetben nem rendelkezik a dolog vagyoni értékkel, ugyanis ami az egyik
társaság számára érték, az egy másiknak értéktelennek tűnhet. Ennek eldöntése
ugyancsak a tagok kompetenciájába tartozik, nem lehet absztrakt módon eldönteni.
Ezen értékelés folyamán úgy gondolom, hogy az apportot elfogadó tagoknak a
tényleges forgalmi értéket figyelembe véve kellene meghatározniuk a nem pénzbeli
hozzájárulás értékét. Amennyiben pedig a tagok döntése alapján az apport tárgya
értéket képvisel, úgy kívülálló személy, vagy cégbíróság ezt nehezen vitathatja.
Továbbá önmagában az a körülmény, hogy egy vagyontárgy értékcsökkenési leírás
alapján nulla értékkel szerepel a gazdálkodó szervezet nyilvántartásában, még nem
jelenti azt, hogy ne lenne tényleges értéke.26

24

Kuncz Ödön: A magyar kereskedelmi-és váltójog tankönyve. Grill Károly Könyvkiadó,
Budapest 1938. Idézi: Menyhárd Attila: A know-how apportálhatósága. In: Emlékkönyv
Lontai Endre egyetemi tanár tiszteletére. Budapest 2005. 136. o.
25
Menyhárd: i.m. 130. o.
26
Kisfaludi (szerk.): i.m. 183. o.
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3. Know-how
A know-how lényege abban rejlik, hogy akár több tízmilliós apportértékkel kerülhet
a gazdasági társaság vagyonába. Azonban know-how léte, minősége és tényleges
átengedése, továbbá értéke nehezen állapítható meg.27 Ezen kívül értéke változhat a
felhasználótól függően is.
A know-how nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő szolgáltatásának
megengedhetősége már az 1988. évi VI. törvény 22. § (2) bekezdésében is szerepelt.
E szerint nem pénzbeli betét bármilyen, vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes
dolog, szellemi alkotás és vagyoni értékű jog lehet. A hatályos szabályozás és
gyakorlat alapján azt mondhatjuk, hogy a know-how apportálhatósága minden
társasági forma esetében megengedett. A Legfelsőbb Bíróság Gazdasági Kollégiuma
52. sz. kollégiumi állásfoglalásában foglalt állást a know-how apportálhatósága
tekintetében. Az állásfoglalás kimondja, hogy a know-how „vagyoni értékű
gazdasági, műszaki, szervezési ismeretek és tapasztalatok összessége”.
A Ptk. a következőképpen rendelkezik a szellemi alkotások védelméről: 86. § (1)
A szellemi alkotás a törvény védelme alatt áll. A Ptké. szerint ez a védelem a
közkinccsé válásig illeti meg a jogosultat. A Ptk. rendelkezéseiből azonban nem
következik a know-how forgalomképessége, amely azonban az apportálás feltétele.
A Gt. 13. § (2) bekezdése tartalmazza az apportálható vagyontárgyak körét, azonban
a szellemi alkotások tekintetében nem támasztja követelményként a
forgalomképességet. A Gt. értelmezése azonban kimondja, hogy igaz, hogy a Gt.
nem említi, de mind a dolog, mind a vagyoni értékű jog szolgáltatásánál
elengedhetetlen a forgalomképesség, forgalomképtelen dolgot vagy jogot pedig a tag
a társaságra nem ruházhat át.28
A know-how apportálása során fontos, hogy milyen típusú know-how-ról,
nevezetesen egyedi megoldásról, vagy elvileg ismert megoldáselemek sajátos
kombinációjáról, rögzített, dokumentált formában megjelenő, avagy személyes
jellegű know-how-ról, műszaki, vagy ennél tágabb körű ismeretről van-e szó.29 A
know-how értékét tehát a sajátos természete, a korlátozott hozzáférhetőség adja,
ugyanis a know-how esetében egy jól hasznosítható ismeretanyagról van szó. Ezen
ismeret a leírtak alapján lehet titkos, de nem feltétlenül kell annak lennie, hiszen az
ismeretek speciális szempontok szerinti csoportosítása adott esetben olyan
mennyiségű munkaráfordítást igényelhet, amely miatt a felhasználni igyekvő
személy számára előnyösebb a kész ismeret megszerzése. Az ismeretek
csoportosítása így nem jelenti azt, hogy a know-how közkincs lenne. A know-how
abban az esetben szolgáltatható, ha az apport leírását a know-how jogosultja a
gazdasági társaság rendelkezésére bocsátja, azaz nem csak gondolathordozó lesz,
hanem valamilyen módon rögzítettnek, tárgyiasultnak is kell lennie. Ez biztosítja
azt, hogy a know-how a jogosult személyétől elszakadjon. A know-how leírását
azonban nem kell a cégbírósághoz benyújtani, a társaságnak elég nyilatkoznia arról,
hogy a know-how leírásának a társaság részére történő rendelkezésre bocsátása
27

BH2000/219
Zumbok (szerk.): i.m. 58. o.
29
Lontai Endre: Szellemi alkotások joga. Eötvös József Kiadó, Budapest 1998. 152. o.
28
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megtörtént.
A BH 219/2000 döntés értelmében a know-how végrehajthatóságát is az
biztosítja, hogy a know-how leírása megtörtént, és a társaság birtokolja azt. Az 1997.
évi Gt. apport fogalma még tartalmazta a végrehajthatóság, valamint a harmadik
személy hozzájárulása nélküli átruházhatóság feltételét. Ezzel kapcsolatban
Menyhárd Attila véleménye, hogy a végrehajthatóság és a harmadik személy
engedélye nélkül való átruházhatóság feltételének nem, vagy csak feltételesen tud
megfelelni a know-how. Példának hozza fel a végrehajtási árverést, hiszen a
végrehajtási eljárás keretében megismerhetővé kellene válnia az apport tárgyának, a
know-how-nak, mivel e nélkül értéke nem állapítható meg mások számára. A
megismerés pedig az információ esetében a megszerzéssel azonos, és ezáltal nincs
mit értékesíteni.30 Ezen feltételek a mai szabályozásban már nem szerepelnek,
azonban úgy gondolom a végrehajthatóság kritériumának továbbra is meg kell
felelnie a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyának.
A know-how apportként történő szolgáltatásának elemzése során számos
nehézségbe ütközhetünk. Kérdésként merülhet fel például, hogy a nem pénzbeli
hozzájárulás szolgáltatása során maga az információ, vagy pedig annak
megismeréséhez, felhasználásához való jog kerül átruházásra? A know-how
esetében természete miatt nem képzelhető el, hogy átruházásával továbbra is csak
azon személy, vagy gazdasági társaság rendelkezése alatt állna, hiszen az átruházó
személye előtt továbbra is ismert lesz. A know-how ilyen szempontból nem
átruházás, hanem inkább részeltetés valamiben.31
Amint már az apportot szolgáltató tag felelősségénél említettem, a nem pénzbeli
hozzájárulás elhasználódása a tagnak nem róható fel. A know-how, valamint
egyébként a szellemi termékek tekintetében azonban az elhasználódás megítélése
sokkal nehezebb, mint például ingatlanok vagy ingó dolgok esetében. A know-how
értékét az adja, hogy mások számára ismeretlen, vagy elvileg ismert
megoldáselemek sajátos kombinációját tartalmazza. Ezen ismeretek közkinccsé
válásával a know-how értéke is elenyészik. A gazdasági társaság, valamint a többi
tag részéről e kérdés igen fontos lehet, ugyanis előfordulhat, hogy a know-how az
apportálása után nem sokkal ismertté válik. Igaz a törvény értelmében a tag nem
felel, de a gazdasági társaság, a hitelezők, illetve a tagok érdekeit is jelentősen
sértheti.
A know-how-ként szolgáltatható apporttárgyak köre igen széleskörű lehet. A
fentiek, valamint a leírt döntések alapján láthatjuk, hogy apport lehet betanítás,
technológiai leírás, valamint egyéb kézzel fogható dokumentáció is.
Számos bírósági határozat foglalkozik a nem pénzbeli hozzájárulás
megfelelőségének megállapítása és rendelkezésre bocsátása körében irányadó
szempontok elemzésével. Példaként a BH 2001.540. számú döntést említeném. A
döntés alapját képező esetben két természetes személy által alapította kft. törzstőkéje
pénzbeli, és nem pénzbeli betétből állt. A nem pénzbeli hozzájárulás a felek által
kifejlesztett technikai eszközökből állt teljes műszaki és gyártási dokumentációval
együtt, mely kizárólagos tulajdonukat képezte. Cégbíróság határozata indokolásában
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megállapította, hogy az apportálni kívánt szellemi alkotás a bíróság álláspontja
szerint nem végrehajtható, ezért nem felel meg az 1997. évi Gt. 124. §-ának (3)
bekezdésében írtaknak. A cég jogi képviselője ezzel szemben előadta, hogy az
apportot képező tárgyak legyártott állapotban vannak, azok az elsőfokú bíróság
megállapításával ellentétben végrehajtás alá vonhatóak. A LB vélemény alapján
szellemi alkotásnak minősülhet a tagok által kifejlesztett, és kizárólagos
tulajdonukat képező rendszer, valamint eszközök, amelyek vagyoni értékkel
rendelkeznek, illetve a kifejlesztők ismeretei anyagi formában. Jelen esetben a
megvalósításhoz szükséges teljes műszaki és gyártási dokumentáció alapján anyagi
formában is megtestesültek a tervezők által megálmodott tárgyak. Ezen kívül a
bíróság kitért arra is, hogy ha az apportot képező tárgyak legyártott állapotban
vannak, tisztázni kell, hogy az apport mi lesz. Azokat, mint már megvalósított
dolgokat szolgáltatják a tagok nem pénzbeli betétként, vagy mint szellemi alkotást.
Ebben az esetben látható tehát, hogy az apportot szolgáltató tag választhat a knowhow-ként történő apportálás, illetve az anyagi formában megtestesült dolgok
apportálása között.

4. Goodwill-jó hírnév
A goodwill mint forgalomképes, vagyoni értékkel rendelkező immateriális jószág,
apportálható.32 A gazdasági életben a társaság jó hírneve befolyásolja a társaság
üzletmenetét, forgalmát is. Jó példa erre a nagy sportszergyártó cégek, az autóipar
vagy akár a biztosítási világcégek belföldi megjelenése. Az újonnan megalakuló
gazdasági társaságok számára rendkívül fontos lehet, hogy milyen gyorsan válnak az
üzleti életben ismertté. Egy már kialakult üzletkör, vagy egy már ismert cég nevének
használata nagy előnyt jelent a megalakuló gazdasági társaságok részére. Ugyanígy
az üzletemberi személyes jó hírnév, üzleti kapcsolatok szintén számottevő üzleti
hasznot hajthatnak, de személyhez kötöttségük miatt nem minősíthetők
forgalomképes dolgoknak. Ezt a társaságnak más módon kell ellentételeznie, nem
úgy, hogy a tagtól apportként elfogadja.33 A hitelezők számára szintén jelentős
értékkel bírhat a cég névviselési joga mely az üzletemberi hírnévvel ellentétben
forgalomképes, hiszen a gazdasági társaság fizetésképtelensége esetén egy jó hírű
cég neve komoly összeget testesíthet meg. A goodwill jelentőségének elemzése
során lényeges tehát kiemelni, hogy a névhasználati jog, illetve ennek átengedése
nem azonos a személyes jó hírnévvel. Mint említettem a személyes üzleti
kapcsolatok ugyanis nem forgalomképesek, így nem is apportálhatóak.
A BH1992. 537. számú döntés alapján a cég egyik vagy másik tagjának üzleti
hírneve nem tekinthető forgalomképes dolognak, s ezért ez nem apportálható. Az
üzleti hírnév nem azonos a goodwill-lel. A kft. alapítására során a társasági
szerződés szerint az egyik természetes személy tag nem pénzbeli betéte több éven
keresztül kialakított üzleti kapcsolatainak és pénzpiaci üzleti hírnevének a társaság
rendelkezésére bocsátását jelenti. A másik tag nem pénzbeli betéte pedig abból áll,
hogy lízingszerződés megvalósulását garantálta üzletemberi hírnevének
32
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rendelkezésre bocsátásával. A LB forgalomképes vagyoni jognak minősítette egy
cég goodwill-ét, amennyiben az apport tárgya egy ismert cégnév használatának
átengedése (BH1990. 476. sz. eseti döntés). A cégnév használatának átengedésénél
az apportálandó dolog, vagyis maga a cégnév a társaság rendelkezése alá kerül, és ha
az apportőr már nem tagja a társaságnak, a társaságtól azt akkor sem vonhatja el.
Más megítélés alá esik az üzleti-üzletemberi hírnév, üzleti kapcsolatok apportként
történő bevitele a társaságba. Kétségtelenül valamely tag üzleti hírneve, üzleti
kapcsolatrendszere nem közömbös tényező egy gazdasági társaság működésénél,
olyannyira, hogy a társaság létrehozását is döntően motiválhatja az, hogy az egyik
tag üzleti hírnévvel, valamint megfelelő kapcsolatokkal rendelkezik. Ezek az
előnyök komoly vagyoni értéket képviselhetnek, de nem minősíthetők
forgalomképes dolognak. Egy tag üzleti hírneve, kiterjedt üzleti kapcsolatai a tag
személyéhez tapadó olyan körülmények, amelyet a társaság javára tud kamatoztatni,
amíg a társaság tagja. Vagyoni értékét az adja meg, hogy a társaság számára ebből
többlethaszon származhat, de csak addig, amíg a tag a társaságtól meg nem válik, és
a személyéhez kapcsolódó előnyös körülményeket nem kamatoztatja esetleg más
társaságban. Éppen ezért a bevitel időpontjában az ilyen apportot szinte lehetetlen
értékelni. A forgalomképesség követelménye lényegében azt jelenti, hogy az átadott
dolognak az apportőr és a társaság viszonylatában áruként kell viselkednie, tehát az
adott értéknek az apportőr személyétől elszakadva, a társaság rendelkezése alá kell
kerülnie, csak így válhat az apport a társaság vagyonává. Ennek a követelménynek
azonban az említett esetben az apport nem felel meg. A társasági törvény azonban
lehetőséget ad arra, hogy a tag különleges értékeit a társaság úgy honorálja, hogy pl.
a társaság nyereségéből a törzsbetétek arányától eltérő mértékben biztosítson
részesedést. Lehetőség van arra is, hogy mellékszolgáltatásnak minősítve
fogalmazzák meg azt, hogy a tag milyen üzletek létrehozását vállalja üzleti
kapcsolatai révén, és ennek fejében a társaság megfelelő ellenértéket fizethet a
mellékszolgáltatás teljesítéséért.
A Legfelsőbb Bíróság egy másik eseti döntésében arra mutatott rá, hogy a
társaság létrejötte előtt az egyik tagjával harmadik személy felé tett szerződési
ajánlat nem a tag javára szól. Azzal, hogy vele közöltek egy ajánlatot, még
semmilyen jog tulajdonosává nem vált. A társaság megalakulása előtt más cégek
részéről ilyen nyilatkozatok vagy ilyen nyilatkozatokból származó reménybeli
haszon alapján megfogalmazott apportok fiktív törzsbetétek kialakulásához
vezetnének, és visszaélésekre adnának alkalmat. Kétségtelen, hogy a társaság egy
leendő tagja felé a társaság megalakulása előtt tett olyan ígéret, hogy a társasághoz
megrendeléseket fognak intézni, döntően motiválhatja egy társaság alapítását,
erősítheti a leendő társaság sikeres működésébe vetett bizalmat, és motiválhatja a
leendő társaság alapítóit arra, hogy az illető személyt a társaságba tagként bevegyék,
de az ilyen jellegű értékek apportként való elismerésére nincs jogszabályi lehetőség.
A tag különleges hozzájárulását ez esetben is másként kell honorálni.

5. Vagyoni értékű jogok
A vagyoni értékű jogok változatos képet mutatnak. Az 1988. évi Gt. óta némelyik
megítélése változott és apportálása lehetségessé vált. Ezek közül elsőként a társasági
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részesedés apportálására térek ki, mely sajátos forgalomképes vagyoni értékű jognak
számít.
a) A követelés apportálásának nehézségei
A követelés átruházhatóságának kérdése véleményem szerint az apport lehetséges
tárgyai közül talán a legszerteágazóbb problémakört testesíti meg, egyben annak
elemzése izgalmas kutatás tárgya lehet.
A Legfelsőbb Bíróság 2000/213 döntésében kifejtette, hogy a harmadik
személlyel szemben kötelmi jogviszony alapján fennálló pénzkövetelés apportálása
nem lehetséges, az csak engedményezés tárgya lehet. Kifejtette továbbá, hogy csak
az a jog ruházható át a társaság részére apportálással, amely dologi jogi jellegű. E
rendelkezés megfelelt az 1997. évi Gt. előírásainak. A hatályos szabályok és bírói
gyakorlat alapján azonban nincs oka annak, hogy miért ne lehetne megengedni,
hogy a tag kötelmi jogi követelését átruházhassa a gazdasági társaság részére. A Ptkval ellentétben azonban egyéb követelményre is figyelemmel kell lenni. 2004. január
1-től azonban a törvényhozó változtatott az apport megfogalmazásán. Kiterjesztette
az apport fogalmi körét az adós által elismert, vagy jogerős bírósági határozaton
alapuló követelésre is,34 ezt a lehetőséget azonban csupán az rt. esetében tette
lehetővé a törvény. A 2006. évi Gt. már valamennyi társasági formára kiterjesztette a
követelés apportálhatóságát, mivel ez a döntés nem állt összhangban az EU-ban
elfogadott apportértelmezéssel, amely elismerte a harmadik személyekkel szemben
fennálló kötelmi jellegű követelés vagyoni hozzájárulásként történő szolgáltatásának
lehetőségét. Tehát a hatályos szabályozás szerint az apportot szolgáltató tag az
adóssal szemben fennálló követelését is nem pénzbeli hozzájárulásként a gazdasági
társaság rendelkezésére bocsáthatja.
Kovács László a pénz és a dolog szolgáltatására irányuló követelést tartja
apportálhatónak.35 A követelés apportálása során az alábbi problémák merülhetnek
fel. A követelés elismert volta, vagy, hogy jogerős bírósági határozaton alapul még
nem jelenti azt, hogy érvényesítése sikeres lesz, erre ugyanis nincs garancia. Ezáltal
pedig a hitelezői érdekeket veszélyezteti, hiszen a tartozáselismerő által vezetett
sikeres ellenbizonyítás során esetleg arra derül fény, hogy a tartozás nem áll fenn,
vagy nem olyan mértékű, mint amit a tartozáselismerő nyilatkozata tartalmazta,
vagy amiben a tagok megállapodtak. Ezen kívül előfordulhat az is, hogy az adós
nem teljesíti kötelezettségét vagy azért, mert nem fizetőképes, vagy azért, mert nincs
fizetési hajlandósága. A végrehajtási eljárás is lehet eredménytelen.36 Ezt a
kockázatot a tagoknak az apport értékének a meghatározásakor kell figyelembe
venni. Emellett felmerülhet az apportot szolgáltató tagnak az apport értékéért való
felelőssége. A Ptk. engedményezésre vonatkozó szabályai kimondják, hogy nem
lehet engedményezni a jogosult személyéhez kötött, valamint azokat a
követeléseket, amelyek engedményezését jogszabály kizárja.37 A személyhez kötött
34
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követelések mivel az apportáló személyéhez túl szorosan kötődnek, szintén nem
lehetnek apport tárgyai. Példaként említeném a tartás iránti követelést. Fontos
kiemelni továbbá, hogy csak már létező vagyontárgy lehet nem pénzbeli vagyoni
hozzájárulás tárgya, jövőbeli tevékenység végzése nem vehető figyelembe. Így a tag
munkavégzése, vagy más személyes közreműködésre, illetve szolgáltatás nyújtására
irányuló kötelezettségvállalása nem lehet apport.
b) A vitatott, illetve behajthatatlan követelések
Mind a korábbi, mind pedig a hatályos társasági törvényeink kizárják annak a
lehetőségét, hogy vitatott követelést apportáljanak a gazdasági társaságba. A 2006.
évi Gt. 13. § (2) bekezdése alapján csak az adós által elismert vagy jogerős bírósági
határozaton alapuló követelést lehet nem pénzbeli hozzájárulás tárgya. A Ptk. 242. §
(2) bekezdése szerint a tartozás-elismerés a másik félhez intézett írásbeli
nyilatkozattal történik. A Gt. többletkövetelménye a gazdasági társaságok és a
hitelezők érdekét is szolgálja. Amennyiben ugyanis vitatott követelés apportálását is
megengedné a törvény, úgy fiktív jegyzett tőke képződésről lenne szó. Török Tamás
véleménye alapján, ha a törvény engedné, hogy vitatott követelést apportáljanak,
ezáltal vitatott követelés kerüljön be a gazdasági társaság vagyonába és utóbb a
bíróság jogerős ítéletével megállapítaná, hogy nem áll fenn ez a vitatott követelés,
úgy nyilvánvalóan fiktív jegyzett tőke képződéssel állnánk szemben, ami a hitelezők
érdekeit súlyosan sértené.38 A Ptk. 242. § (1) bekezdése kimondja továbbá azt is,
hogy a tartozás elismerése a tartozás jogcímét nem változtatja meg, de az elismerőt
terheli annak bizonyítása, hogy tartozása nem áll fenn, bírósági úton nem
érvényesíthető, vagy a szerződés érvénytelen. Tehát a bizonyítási teher megfordul és
a jogosultnak csupán a tartozás-elismerés tényét kell bizonyítania. Ez azonban még
nem jelenti azt, hogy az adós nem bizonyítja eredményesen, hogy a követelés nem,
vagy nem olyan mértékben áll fenn, továbbá, hogy a követelés ténylegesen
végrehajtható is lesz. A behajthatatlan követelés pedig nem rendelkezik vagyoni
értékkel, így apport tárgya sem lehet.
c) Jövőbeli követelés
A kötelmi jogban megengedett a jövőbeli követelés átruházása. A Gt. azonban nem
engedi meg, hogy az adóssal szemben fennálló jövőbeli követelést szolgáltasson
valamely tag apportként. A jövőbeli, még létre nem jött követelést nem lehet
jogszerűen elismerni, és a bíróság sem hozhat marasztaló ítéletet a jövőbeli
követelés vonatkozásában.39
d) A tag gazdasági társasággal szemben fennálló követelése
A Gt. 118. § (1) bekezdésében foglalt szabály alapján, mely az rt. esetében is
érvényes, a társaság tagjai kötelesek a pénzbeli hozzájárulást befizetni és a nem
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pénzbeli hozzájárulást rendelkezésre bocsátani. A társasági tagok nem mentesíthetők
a befizetés alól, és a társasággal szemben beszámításnak sincs helye. Amint a vitatott
követelés esetében, úgy itt is fiktív jegyzett tőke képződésről lenne szó, amennyiben
az ilyen követelés apportálható lenne. Az apportálás visszterhes átruházásnak
minősül, azonban a gazdasági társasággal szemben fennálló követelés esetén a
visszterhesség hiánya állna fenn, a gazdasági társaság vagyonába vagyonelem
ténylegesen nem kerülne be. Amikor ugyanis ugyanazon gazdasági társaság a
polgári jogi szerződés jogosulti és kötelezetti pozíciójába kerül, a kötelem
megszűnik, ennek pedig az a jogkövetkezménye, hogy a szerződésből fakadó alanyi
jogosultságok és kötelezettségek egyszer és mindenkorra megszűnnek.40 Ezért
hitelezővédelmi érdekekre tekintettel sem lehetséges a tag gazdasági társasággal
szemben fennálló követelésének apportként történő szolgáltatása, hiszen a hitelezők
érdeke azt kívánja, hogy a gazdasági társaság vagyona kielégítésül szolgáljon
követeléseikre. Azonban a tag társasággal szemben fennálló követelésének
apportálása során a társaság vagyona nem gyarapodik, így a hitelezők
követeléseinek fedezetéül sem szolgálhat. A leírtak alapján látható, hogy a követelés
apportálása során számos a társaságot és a hitelezői érdekeket is súlyosan sértő,
illetve veszélyeztető helyzet állhat elő. Igaz, hogy a követelés nem pénzbeli
hozzájárulásként történő szolgáltatásának lehetősége a modern jogtudomány jelentős
vívmánya, azonban számos jogvita forrásává is válhat. Véleményem szerint a fiktív
jegyzett tőke képződést elkerülendő, illetve a hitelezői érdekek védelme
szempontjából is fontos lenne megfelelő garanciákat biztosítani a követelések
behajthatósága érdekében.

VIII. Apportként figyelembe nem vehető vagyon
A BH 1992/258. számú döntés értelmében olyan amortizálódott vagyontárgy, amely
értéktelen nem lehet apport tárgya. Amennyiben azonban a vagyontárgynak van
forintban kifejezhető értéke, de az apportlistán „0” Ft értékkel szerepel, ez az állami
vagyon ingyenes átengedésének minősül, ezért az ügylet érvénytelen. Az apportlista
tételesen tartalmazta a társaság tulajdonába átkerült épületeket, építményrészeket,
azok értékével együttesen. Ezen listán szerepeltek olyan vagyontárgyak, amelyeknek
értékét „nullában” jelölték meg. A „nulla” érték a gazdasági társaságokról szóló
1988. évi Gt. 22. §-ának (2) bekezdésében levő, értékkel való rendelkezés
követelményét sértette. Ha pedig az apporttárgyak értékkel rendelkeznek, az ügylet
az állami vagyontárgyak ingyenes átengedésének tilalma miatt érvénytelen.

IX. A büntetőjogi felelősség hiányának problémája
A társaság alapítása során a tagok részéről kívánatos meggyőződni az apport
értékéről, meglétéről, valamint az apportáló rendelkezési jogáról, azonban még
emellett is előfordulhat, hogy az apportáló megtéveszti a társaságot. 2007. július 1-ig
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Török: i.m. 9. o.
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a Btk.-ban szerepelt a valótlan érték megjelölésének bűntette,41 hatályon kívül
helyezése óta azonban a törvényben ilyen jellegű tényállás nincs. Azonban, ahogy
Brehószki Márta véli, nem az lett volna a helyes megoldás, hogy a valótlan érték
megjelölésének bűntettét hatályon kívül helyezzük, hiszen az új Gt.
hatálybalépésével fellazultak a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására vonatkozó
szabályok, s ennek ellensúlyozására, valamint a hitelezői érdekek védelme
érdekében igenis szükség lenne a felülértékelés büntetőjogi szankcionálására.42
Amennyiben ilyen jellegű büntetőjogi tényállás továbbra sem lesz a Btk.-ban, úgy
egyéb jogszabályi megoldást kellene találni e kérdés rendezésére. Büntetőjogi
szankciók hiányában úgy gondolom, hogy a hitelezők érdekeit szolgáló
rendelkezések erejét lenne szükséges erősíteni, így például a tagok, illetve
tisztségviselők felelősségét, valamint a cégnyilvánosságot. Ezen megoldások
elősegítik a hitelezők érdekeinek érvényesülését, a forgalom biztonságát, végső
soron pedig fokozzák a gazdasági társaságok iránti bizalmat, ami egyúttal
elősegítheti működésüket.

X. Záró gondolatok
Az apport szolgáltatásával kapcsolatban a dolgozatomban arra kívántam rávilágítani,
hogy milyen szerteágazó problémakört jelent a nem pénzbeli hozzájárulás gazdasági
társaság részére történő rendelkezésre bocsátása. Nem csupán a túlértékelés és az
alulértékelés, hanem az apport egyes tárgyaival kapcsolatos értékelés is problémát
jelenthet. Véleményem szerint a törvényhozónak társaságok alapításának
motiválását kellene elősegítenie. Ehhez a korlátozások, többletkövetelmények és
bonyolult eljárások mellőzése szükséges. A gazdasági társaságok működésével
kapcsolatban viszont a hitelezői érdekeket is szükséges figyelembe venni, ugyanis
abban az esetben, ha nem biztosított számukra a megfelelő törvényi védelem, úgy
kockázatosabbá válik számukra a gazdasági társaságokkal való kapcsolat
kialakítása. Ezen elvárások összeegyeztetése azonban nem egyszerű feladat. Végül a
tagok társasággal szemben tanúsított magatartását emelném ki. Abban az esetben, ha
a tagok egymás és a társaság érdekeit is a legnagyobb mértékig szem előtt tartanák,
úgy az apport reális értékkel kerülne a gazdasági társaságba. Ezzel a hitelezők is
megfelelő képet kaphatnának a társaság vagyoni helyzetéről és nagyobb bizalommal
fordulnának a gazdasági társaságok felé. Ugyan nehezen elképzelhető, hogy a tagok
a saját érdekük előtérbe helyezése helyett a társaság érdekeit is ugyanolyan
mértékben figyelembe vegyék, mégis úgy gondolom e nélkül a szemlélet nélkül a
törvényhozónak igen nehéz dolga van a szabályok megalkotásánál, amint azt a
számos jogeset is mutatja.

41
42

Btk. 298/C. § (1)-(2) bek.
Brehószki: i.m. 360. o.
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A garázdaság másod- és harmadvirágzásai*
I. Néhány bevezető gondolat
A cím talán némi magyarázatot igényel. A garázdaságot sokan túlhaladott, a II. világháború utáni évtizedek korszakából ránk maradt, anakronisztikus bűncselekménynek tekintik, rámutatva, hogy a deliktum szovjet prototípusa – amit aztán a
keleti tömb államai rendre átvettek – a „szocialista együttélési szabályok” megsértőinek kriminalizálásával ott is büntetőjogi eszközöket vetett be, ahol erre ebben a
formában valójában soha nem volt szükség. A mögöttünk álló évtizedek gyakorlata
azonban mindezt felülírni látszik. Előbb a „galeribűnözés”, évtizedekkel később
súlyos erőszakba torkolló tüntetések, napjainkban a futball huliganizmus terjedése
szembesíti a büntetőjogászokat azzal, hogy a bűncselekmény lomtárba kerülése ma
még bizonyára illúzió. Sajnos az újabb „divatos” formák mellett tovább élnek a garázdaság hagyományos formái is. Íme egy, e sorok írásakor friss példa a szinte mindennapos választékból. „Két taktaharkányi család tizenöt tagját vette őrizetbe a
rendőrség, csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt indítottak eljárást ellenük. A két család évek óta haragban van egymással, és időnként
kapával, kaszával támadnak egymásra. A mostani összetűzés egy szóváltásból indult, majd a verekedésben többen súlyosabban megsérültek. A lakásokban is kisebbnagyobb károk keletkeztek.”1 A médiában és a sajtóban szinte mindennaposak a
brutális, erőszakos bűncselekményekről szóló tudósítások, s ezek között nagy számban bukkan fel a garázdaság. Az utóbbi években az ismertté vált garázdaságok száma meglehetősen ingadozó, viszont 1980 óta az ilyen bűncselekmények száma dinamikusan növekvő tendenciát mutat. Ez a növekedés az utóbbi években inkább
stagnál, az elmúlt tíz évben azonban a kérdéses bűncselekmények száma 1,5szeresére nőtt. Ez jelentősen meghaladja azt a tendenciát, amely általában az erőszakos bűnözés növekedésének volumenét jellemzi. Ez az adat, illetve a tényállás körüli
ellentmondások indítottak arra, hogy a bűncselekménnyel behatóbban foglalkozzak

II. Adalékok a garázda magatartások szabályozásának történetéhez
Bár a garázdaság, mint bűncselekmény közvetlenül a szovjet büntető-jogalkotás
eredménye, a huligán jellegű cselekményeket természetesen már jóval korábban
szankcionálták. A fejezet első részében átfogóan és röviden kiemeltem néhány moz*

E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián „Büntetőjog – Különös rész” szekcióban különdíjban részesült. Konzulens: Dr. Tóth
Mihály – Gál István László
1
MTI, 2010.06.08.
http://zipp.hu/sotet_oldal/2010/06/08/ket_csalad_esett_egymasnak_taktaharkanyban
(2011.02.10.)
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zanatot a történelem jogalkotói megoldásai közül, s megkísérlem bemutatni, hogy a
különböző történelmi korokban hogyan viszonyultak a garázda cselekmények elkövetőihez. A fejezet második részében a magyar szabályozás alakulását mutatom be a
kezdetektől a hatályos szövegezésig.
Más jogágakkal ellentétben a büntetőjog alapjának a szakértők véleménye nem a
római jogot tekinti, annak erős magánjog-orientáltsága miatt. Ezúttal kivételt kell
tenni, hiszen először az ókori római források között található olyan, amely huligán
jellegű cselekményhez fűz hátrányos jogkövetkezményt. A szakirodalom szerint az
első források, amelyek a közrend („közcsend”) megsértésének szankcióját tartalmazzák, az öt római „remek jogász” egyikétől, jelesül Ulpianustól származnak. Nála
figyelhető meg először a „macskazenéhez” fűződő hátrányos szankció, mivel az
„adversus bonos mores huius civitatis”, a teljes lakosságot zavarja, így a köznyugalom ellen irányul.
A teljesség igénye nélkül megemlítek egy érdekes esetet 1368-ból, a firenzei
Signoria gyakorlatából, amely a mai magyar büntetőjog szerint garázdaságként értékelendő, és akkoriban is bűncselekményként nyert értékelést. A tényállásbeli cselekmény szerint öt személy több társukkal együtt, egy gabonaraktárból elhozott zsákok tartalmát kiborítva kiáltozott, illetve más – magasabb rangú – személyeket kővel
dobált meg. A tényállás kiemeli, hogy a cselekmény következtében „Firenze közösségnek jó és békés állapota valószínűleg megzavarodhatott volna.” Az ítélet érdekes:
négy személyt, akik megbánást tanúsítottak, felmentettek, míg ötödik társukat a
bíróság halálra ítélte.2
A garázdaság modern felfogása a szovjet jogból ered, először az 1922-es szovjet
Btk.-ban található meg, huligán cselekmény néven. Eleinte a cselekmény a személyiség és emberi méltóság elleni bűncselekmények között szerepelt (176. §), innen
került át arra a helyre, ahol az 1926. évi Btk. szabályozza, jelesül az államigazgatás
rendje elleni bűncselekmények közé. A garázdaság eszerint a szocialista együttélés
szabályait sértő cselekmény.3 Az 1926-os szovjet tényállás így hangzik: „üzemekben, intézményekben és nyilvános helyeken elkövetett garázda cselekményt egy évi
börtönnel kell büntetni, ha e cselekmény jellegénél fogva nem minősül súlyosabban”.4 Kiemelhető a már ekkor megfigyelhető szubszidiárius jelleg, illetve az, hogy
az elkövetés helye kiemelkedő jelentőséggel bír már az alapesetnél is, hiszen az csak
üzemekben, intézményekben, illetve nyilvános helyen valósítható meg.5 A minősített esetek tekintetében a mai magyar tényállással rokon vonások figyelhetők meg,
hiszen minősítetten értékelendő a csoportos elkövetés, illetve annak cselekménye,
aki a garázdaságot „kivételes cinizmussal, vagy elvetemültséggel követi el”.6
A magyar szabályozás 1955 előtt nem ismerte a garázdaság bűncselekményét.
Azokhoz a cselekményekhez viszont, amelyek ma e tényállásba ütköznek, nagyrészt
2

Szemelvények a középkori állam és jog tanulmányozásához. ELTE ÁJK, Budapest 1980
Gercenzon – Visinszkaja: A szovjet büntetőjog – Különös rész. Jogi és Államigazgatási
Könyvkiadó, Budapest 1954. 300. o.
4
Erdész László: A garázdaság bűntette a szovjet és a magyar jogban. KJK, Budapest 1958.
7. o.
5
Erdész: i.m. 25. o.
6
Erdész: i.m. 8. o.
3
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korábban is szankció fűződött. A tradicionális jog korszakában mind a magánosok
személyében vagy vagyonában sérelmet okozó tettek, mind a közbűncselekmények
körében lehet találni olyan deliktumokat, amelyek ma garázdaságként értékelendők.
„Hatalmaskodáson” az erőhatalom jogellenes megnyilvánulását érti a szakirodalom.7
Két fajtája különböztethető meg. A nagyobb hatalmaskodás eredetileg nemesek
házainak megrohanásában, nemesi birtokok elfoglalásában, nemesek törvényes ok
nélküli letartóztatásában, nemesek megverésében, illetve nemes megölésében nyilvánulhatott meg.8 Később a sértettek köre kibővült, a bírák, „hivatalos személyek”
(káptalani, királyi, vármegyei emberek), a rokonok bántalmazása, illetve a végrehajtás megakadályozása is ennek számított. A kisebb hatalmaskodásnak a nem nemesek
elleni „nagyobb hatalmaskodás” minősült, ezen kívül az akár nemesek, akár nem
nemesek elleni kisebb súlyú (nem testi sértésben vagy birtokmegszállásban, hanem
„csupán” rongálásban megnyilvánuló) erőszakos cselekmények értendők ez alatt. A
mai garázdaság és az akkori hatalmaskodás halmazának közös metszetében az enyhébb személy elleni cselekmények (például: verés, verberatio, ingók és ingatlanok
szándékos megrongálása) találhatók. A hatalmaskodás bűncselekménye a XIII. századtól a XIX. század elejéig szerepel büntetőjogunkban.
Az 1878-as Csemegi-kódex (1878. évi V. tc.) még nem tartalmazza a garázdaságot, ám ahhoz hasonló tényállásokat igen.
Az 1961. évi V. tv. tényállása tekinthető a mai bűncselekmény közvetlen elődjének. A 219. § (1) bekezdése szerint aki nyilvános helyen olyan közösségellenes magatartást tanúsít, mely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, avagy nem nyilvános helyen tanúsított közösségellenes magatartásával
másokban megbotránkozást vagy riadalmat kelt, ha súlyosabb bűntett nem valósult
meg, két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A tényállás hasonlít a ma
hatályos formájára, bár annál kétségtelenül bonyolultabb. Fogalmi elemként szerepel
a közösségellenesség, a megbotránkozás-, illetve riadalomkeltés, továbbá a szubszidiaritás. A minősített esetek hasonlóak a mait közvetlenül megelőző szabályozáshoz
(csoportos elkövetés, a köznyugalom súlyos megzavarása). Megjelenik a kitiltás,
mint mellékbüntetés alkalmazása is. A fő különbséget az jelenti, hogy a bűncselekménynek két alapesete van. Az első eset immateriális bűncselekmény, a bírói gyakorlat határozza meg, hogy a magatartás alkalmas-e megbotránkozás, illetve riadalomkeltésre. A tényállásban szereplő nyilvános hely fogalmát a Legfelsőbb Bíróság
kollégiumi állásfoglalásban határozta meg. („Olyan helyiség, amely bárki számára
rendelkezésre áll, oda bárkinek szabad bemenete van.”)9 A másik alapeset ezzel
szemben eredmény-bűncselekmény, ennek feltétele, hogy a riadalom vagy a megbotránkozás megvalósuljon. (Ez utóbbi nem nyilvános helyen is elkövethető.)
A szabálysértési alakzatot az 1968. évi I. tv. 93. §-a tartalmazta. A bűncselekményi alakzattól elhatárolás „az eset összes körülményeire (különösen az elkövetés
módjára és az elkövető személyi körülményeire) tekintettel a cselekmény kisebb
jelentősége alapján” történt.
7

Béli Gábor: Magyar jogtörténet - A tradicionális jog. Dialóg Campus, Budapest – Pécs
2000. 214. o.
8
Mátyás dekrétuma – 1486:15 tc.
9
Földvári József: Büntetőjog. Különös rész (kézirat). Budapest 1975. 240. o.
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III. A garázdaság tényállása más országok jogában
A garázdaság fogalmának tisztázásához elengedhetetlennek tartom, hogy a terjedelem adta keretek között legalább vázlatosan megvizsgáljam a bűncselekmény tényállását más államok büntető törvényében is. Természetesen ehelyütt azoknak az államoknak törvényei bírnak kiemelt jelentőséggel, amelyek korábban a „szocialista
blokkhoz” tartoztak. Nem véletlen a szabályozás szovjet eredete, hiszen a Szovjetunióban a „kommunizmus építése” időszakában mindig kiemelt volt a társadalom
védelmének hangsúlyozása, egészen mást kell tehát érteni a közrend kifejezésen a
keleti kultúrákban, mint nyugaton. Utóbbi esetben elsősorban az állam elleni bűncselekmények tartoznak ebbe a kategóriába, a közrend védelme külső-, illetve politikai támadás ellen védő tényállást jelent. [A francia Btk. 421. § (1) bekezdésében
például a kifejezés (l’ordre public) a terrorcselekmények szabályozása kapcsán kerül
elő.] Amely államokban viszont a szovjet Btk. hatása érvényesül, ott a közrend megsértése a társadalom belső zavara által is megvalósulhat.
A hatályos orosz Btk. kettő szakaszban bontja ki a magyar garázdaság fogalmat,
huliganizmus és vandalizmus néven. A huliganizmus súlyos, erőszakos magatartás a
közrend ellen, amely a társadalom nyilvánvaló megvetése, és magánszemélyek elleni erőszak alkalmazásában vagy ezzel fenyegetésben, illetve mások dolgainak elpusztításában vagy károsításában nyilvánul meg. Minősített esetei a különös visszaesőként, csoportosan, a bűnszövetségben és a bűnszervezetben történő elkövetés,
illetve a hivatalos és bizonyos közfeladatot ellátó személyek elleni huliganizmus.
Súlyosabban minősül a fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett cselekmény. A
vandalizmus épületek és egyéb építmények homlokzatában, tömegközlekedési eszközökben vagy más nyilvános helyeken történő károkozást jelent.
A bolgár Btk. garázdaság-fogalma sok egyezést mutat a magyar definícióval,
szinte minden fogalmi elem közös. Megtalálható a kihívó közösségellenesség, az
erőszakos magatartás és a magbotránkozás és a riadalomkeltés követelménye is, bár
a bolgár törvény közvetlenül nem tartalmazza a riadalomkeltést, csak a társadalmat
fenyegetésből lehet arra következtetni.
A román Btk. a garázdaságot jó erkölcs elleni magatartás és közrend megzavarása címen szabályozza. Részletezi, hogy mi minősül kihívóan közösségellenes magatartásnak, de a szabályozás csak kevéssé tekinthető pontosnak, s így jogbiztonsági
szempontból kifogásolható.
Általánosságban elmondható, hogy a garázdaság tényállása elsősorban a keleti
országok jogában, elsősorban a szovjet utódállamok jogában előforduló tényállás,
intézmény. Egyes államokban az életviszonyok szigorúbb védelme miatt előfordulnak súlyosabb büntetéseket eredményező eltérések. Különbségek természetesen
előfordulnak (elsősorban a minősítő körülmények, illetve az alapeset fogalmi elemeinek eltérő megfogalmazása révén), ám felismerhető, hogy minden tényállás közös
„tőről”, a szovjet Btk. szabályozásából ered.
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IV. A garázdaság tényállása a Büntető Törvénykönyvben
A garázdaság tényállási elemeit a hatályos joganyag definícióinak (jogalkotói), a
bírói gyakorlatnak (jogalkalmazói), illetve a Btk-beli tényállás elemzése alapján, a
magyar büntetőjog-tudomány megjelölt képviselőinek (jogirodalmi) fogalommeghatározása alapján foglalom össze.
A Btk. 271. §-a alapján a garázdaság tényállása a következő: „271. § (1) Aki
olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra,
hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, ha súlyosabb
bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és két évig terjedő
szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a garázdaságot
a) csoportosan,
b) a köznyugalmat súlyosan megzavarva követik el.
(3) A büntetés bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a
garázdaságot
a) csoportosan és a köznyugalmat súlyosan megzavarva,
b) nyilvános rendezvényen követik el
c) fegyveresen,
d) felfegyverkezve.
(4) Mellékbüntetésként kitiltásnak is helye van.
(5) E § alkalmazásában erőszakos magatartásnak minősül a más személyre gyakorolt
támadó jellegű fizikai ráhatás is, abban az esetben is, ha az nem alkalmas testi
sérülés okozására.”
„271/B. § A 271. § alkalmazásában nyilvános rendezvény: a gyülekezési jogról
szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény, továbbá az olyan rendezvény, amely
mindenki számára azonos feltételek mellett nyitva áll.”

1. A bűncselekmény tárgya
A bűncselekmény jogi tárgyát a köznyugalom, a társadalmi-közösségi együttélés
zavartalansága, az ehhez szükséges jogi és erkölcsi normák követése képezi.
Belátható, hogy a büntetőjogi szabályozás csupán ésszerű keretek között avatkozhat
be e normák megszegése esetén, a gyakorlatban előforduló konkrét esetek
különböző megítélés alá eshetnek. Olyan etikailag helytelen viselkedés, mint például
a nem fogadott köszönés, nem szankcionálhatók büntetőjogi eszközökkel.10 A
garázdaság gyakorlati alkalmazása a szubszidiárius jellege miatt ellenkező oldalról
is behatárolt: a törvényhozó különböző tényállásokban gyakran olyan, egyéb
köznyugalmat zavaró bűncselekményeket határoz meg, illetve részletez, amelyek a
271. § tényállásának is megfelelnek. Ezt az ellentmondást, illetve a halmazattal
kapcsolatos megoldási kísérleteket külön részben részletesen kifejtem. Elkövetési

10

Erdősy Emil – Földvári József – Tóth Mihály: Magyar büntetőjog – Különös rész. Osiris
Kiadó, Budapest 2007. 348. o.
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tárgy leggyakrabban a leginkább veszélyeztetett helyszín berendezése,11 tehát ajtók,
ablakok, bútorok, illetve a tömegközlekedési eszközök, járművek (gyakran a sértett
járművének) tartozékai,12 amelyet az elkövető károsított; de italosüvegek és poharak
is gyakran válnak a garázdák áldozatává. Az eredmény látványos az utcai
telefonfülkék, szeméttartók megrongálása esetén.13

2. A bűncselekmény tárgyi oldala
A bűncselekményt olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartással lehet
megvalósítani, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy
riadalmat keltsen. Btk.-nk ezt – sok más tényálláshoz hasonlóan – nem határozza
meg egzakt módon, garázdaságot rendkívül sokféleképpen el lehet követni. Ez a
törvényben meghatározott magatartás-fogalom az, amely a garázdaság
bűncselekményét bírálók számára a legtöbb támadási felületet biztosítja. Valóban el
kell ismerni azt, hogy a kihívó közösségellenesség fogalma számos magatartásra
ráillik, az iránymutató határozatok száma is erre enged következtetni. A jogirodalom
gyakran egymásnak ellentmondó értelmezése sem könnyíti meg a bíró dolgát.
A bírói gyakorlat legegyszerűbb és mégis legteljesebb definíciója a
következőképpen hangzik. „A kihívóan közösségellenesség azt jelenti, hogy az
elkövető a közösségi együttélés szabályait nyíltan, gátlástalanul, leplezetlenül
semmibe veszi, feltűnést kelt öntörvényű, jogsértő viselkedésével.”14 Egyes
esetekben a közösségellenes helyett a rokon értelmű antiszociális kifejezés
szerepel.15 Egyes döntések nem próbálnak definiálni, hanem, mintegy indirekt
módon azt kísérlik meg meghatározni, mely magatartások nem értékelhetők
közösségellenesnek. „Nem kihívóan közösségellenes annak a magatartása, aki az őt
ért folyamatos támadást hárítja el a védekezéssel.”16 „Rögzített tényállás a terheltek
egymással szembeforduló erőszakos magatartásában nem tükröz kihívó
közösségellenességet. Egy zárt lépcsőházban kialakult alkalmi vita, s az azt követő,
leginkább pillanatnyi indulatból fakadó civakodásnak tűnő tettlegesség
semmiképpen nem alkalmas annak megállapítására, hogy a terheltek elbírált
magatartásuk során a házközösség nyugalmát tudatosan semmibe véve
cselekedtek.”17
A joggyakorlati meghatározáshoz ez esetben nagyon hasonlítanak a jogirodalmi
definíciók. Földvári József meghatározása alapján olyan, a közösség semmibevételét
kifejező magatartás, amelynek sértettje a szélesebb körű közösség: szórakozóhely,
utca, lakótömb közössége.18 Nagy László Tibor „rendkívül képlékeny fogalomnak”19
11

BH2006.396, BH1990. 7, Somogy M. Bíróság B.463/2006/148. sz.
BH2007.284, Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Bíróság 3.B.755/2006/45. sz., Fővárosi Bíróság
10.B. 1081/2005/16. sz.
13
Tiszaújvárosi Városi Bíróság 2.B.166/2008/8
14
BH2009. 171, BH2007.283, BH1990. 326, BH1975. 52
15
BH1992. 626, BH2008. 291, BH1985. 90
16
BH2009. 171. A határozat tartalmát összefoglaló rész csupán indirekt definíciót tartalmaz,
magában az érdemi részben viszont megtalálható a közösségellenesség definíciója.
17
BH2005. 313
18
Földvári József: Büntetőjog Különös rész (kézirat). Budapest 1975. 239. o.
12
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tartja, ennek megfelelően nem is ad pontos definíciót. Szerinte a közösségellenes
magatartás „minőségileg több annál, amit egy-két ember nyugalmának
veszélyeztetése jelent; megbotránkozás- és riadalomkeltésre alkalmas”.20 A
tényállásból adódóan szükséges a bűncselekmény megvalósulásához, hogy „az
elkövető kirívóan, hangsúlyozottan és feltűnően tanúsítson közösségellenes
magatartást”.21 A közösségellenesség tehát magára a társadalomellenességre utal,
amely a társadalom tagjaiban ébresztett, a tényállásban meghatározott (riadalom
vagy megbotránkozás) ellenérzés kiváltásával jár. „A közösség azon személyek
összessége, akik a tág értelemben vett közösségi élet színterein, nagyobb létszámú
ember közös tevékenységének vagy egyidejű tartózkodásának színhelyéül szánt
létesítményben töltik idejüket, tekintet nélkül arra, hogy személyes kapcsolatban
vannak-e egymással.”22
Az erőszak irányulhat dolog és személy ellen.23 A személy elleni erőszak
leggyakrabban a sértett testének támadó szándékkal történő megérintése, de nem
szükségszerű a testi kontaktus, elegendő a fenyegető fellépés is. (Sőt, amint azt a
PKKB 2. B. X-XVII. 21579/1995. ügyszám alatti ügyben meghozott ítélete mutatja,
a bírósági gyakorlatban már a tojásdobálás is számíthat erőszakos, személy elleni
cselekménynek, annak ellenére, hogy senkit sem talált el.) Az erőszak, illetve az
erőszakos magatartás közötti különbséget az EBH2007.1589. magyarázza meg,
egyúttal arra is rámutat, hogy a garázdaság elkövetéséhez elegendő az erőszakos
magatartás, nem szükséges a dolog, illetve a személy elleni, közvetlen erőszak, ha a
bűncselekmény megállapításának egyéb feltételei is megvalósultak.24 „A garázdaság
törvényi tényállásában szereplő erőszakos magatartás aktív, támadó jellegű
cselekvés. A fogalom szélesebb körű, mint az erőszak, mert a személy vagy dolog
elleni erő közvetlen alkalmazásán túlmenően magában foglalja az erő alkalmazására
irányuló kísérletet vagy a testi épség ellen irányuló olyan közvetlen fenyegetést is,
amikor a sértett személy meghátrálással, meneküléssel tudja kivonni magát vagy a
dolgot az erőszak alól.”25 Amennyiben a magatartás nem erőszakos, de
közösségellenessége miatt veszélyes a társadalomra, az elkövetőt az 1999. évi
LXIX. tv. (Sztv.) 142/A. § (1) bekezdése alapján garázdaság szabálysértése miatt
kell tehát felelősségre vonni; a (2) bekezdés szerint bírósági eljárás során.
19

Nagy László Tibor: A garázda jellegű bűnözés büntetőjogi és kriminológiai aspektusai
(PhD értekezés). Miskolc 2009 http://kvt99.lib.unimiskolc.hu:8080/servlet/eleMEK.server.fs.DocReader?id=404&file=nagylt_ert.pdf
(2011.11.24.) 135.o.
20
Nagy László Tibor: A garázdaság szabályozásának ellentmondásai. Ügyészségi Értesítő
1990. 2. sz. 26-31. o.
21
Barta Endre: A garázdaság nyomozása Rejtjel Kiadó, Budapest. 1999 9.o.
22
A fővárosi főügyész 401/1982. sz. felügyeleti tájékoztatója
23
Dolog elleni erőszak például: BH1989.52, BH1986. 223; személy elleni: BH2005.313,
BH1998.67
24
A határozatból már korábban levonható az a következtetés, amelyet utóbb (2009-ben) a
jogalkotó beágyazott a törvény szövegébe is. Ezt tartalmazza a Btk. 271. § (5) bekezdése: „E
§ alkalmazásában erőszakos magatartásnak minősül a más személyre gyakorolt támadó
jellegű fizikai ráhatás is, abban az esetben is, ha az nem alkalmas testi sérülés okozására.”
25
BH2008. 291
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A jogirodalom büntetőjogi és a kriminológiai aspektusból közelíti meg az
erőszak fogalmát. A büntetőjogi fogalom elemei az alábbiak. Az embertől eredő erő
sértse vagy veszélyeztesse a jogtárgyat, célirányosan létrehozott szituációban.
Szükséges, hogy a sértettet kényszerhelyzetbe hozza. Szándékos magatartással kell
megvalósuljon. Vigh szerint büntetőjogilag „csak azok a bűncselekmények
tekinthetők erőszakos bűntetteknek, ahol a jogalkotó kifejezetten megjelöli az
erőszakot, mint elkövetési magatartást”. A kriminológiai erőszakfogalom szerinte a
következőképpen hangzik. „Embertől eredő, másik személyre közvetlenül irányuló,
a cél elérésére alkalmas fizikai vagy pszichikai erő.”26 Mészár Rózának a Baranya
M. Bíróság Büntető Kollégiumának 2003. október 1-jén tartott ülésére adott
előterjesztésében az alábbi fogalom olvasható. „A személy elleni erőszak az emberi
testre gyakorolt fizikai ráhatás, a passzív alany testének támadó szándékú
megérintése, megállapíthatóságához sérülés bekövetkezése nem szükséges. A dolog
elleni erőszak pedig a dologra gyakorolt fizikai ráhatás, amely rendszerint – bár nem
szükségszerűen – állagsérelemmel jár”.27
Az elkövetés helyét a Btk. tényállása csupán egy minősített eset, a nyilvános
rendezvényen történő elkövetés tekintetében határozza meg pontosan. A teljesség
igénye nélkül említem meg azokat a helyszíneket, ahol a bűncselekményt általában
elkövetik: kocsmák, alacsonyabb kategóriába sorolt vendéglátó ipari egységek, ahol
alkohol hatása alatt álló, részeg személyek az átlagosnál nagyobb számban
fordulnak elő, sport-, kulturális-, utcai rendezvények, ahol kisebb-nagyobb tömeg
gyűlik össze, tömegközlekedési eszközök. Az elkövetés helye a gyakorlatban
enyhítő és súlyosító körülmény is lehet. A bíróság mérlegeli, hogy a társadalom az
elkövetés helyén mennyire tolerálja az elkövető viselkedését. Ilyen módon egyes
szórakozási módok alkalmával, „amelyeknek általános velejárója a durvább
ösztönök bizonyos mértékű felszabadulása”28 (például labdarúgó-mérkőzések,
koncertek) a büntetés is enyhébb lehet. A határvonalakat tehát a társadalmi
tűrésküszöb, a közösségi normák határozzák meg.
Az elkövetés ideje sincs pontosan körbeírva, de a természetéből adódóan (illetve
az alkohollal való kapcsolatából is következően) inkább az esti, éjjeli órákban,
munkaidőn kívül (általában annak lejárta után, illetve szabad- és munkaszüneti
napokon, hétvégén) követik el.29
Az elkövetési eszközök tárháza rendkívül széles. A bírói gyakorlatban
legsűrűbben a kő, tégla, italosüveg, szék, bot a segédeszköz, de néha gázspray,30 kés,
baseballütő, tányér, illetve különböző szerszámok (például kalapács) is lehetnek,
amellyel garázdaságot valósítottak meg. Kiemelném a szamuráj kardot, mint a
legkirívóbb eszközt, amelyet a bűncselekmény elkövetése közben használtak.31
26

Vigh József – Gönczöl Katalin – Kiss György – Szabó Árpád: Erőszakos
bűncselekmények és elkövetőik. KJK, Budapest 1973 42. o.
27
Mészár Róza – Kovács Csaba – Kiss László: Előterjesztés a Baranya M. Bíróság Büntető
Kollégiumának 2003. október 31. napján tartandó ülésére.
28
A fővárosi főügyész 401/1982. sz. felügyeleti tájékoztatója
29
Erdész László: A garázdaság bűntette a szovjet és a magyar jogban. KJK, Budapest 1958
30
Sátoraljaújhelyi Városi Bíróság B.138/2007/5. sz.
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Nincs azonban szükség eszközre a verbális zaklatáshoz, becsületsértéshez, sőt a
verekedések is puszta kézzel zajlanak az esetek többségében. Kutatások szerint
leggyakrabban nem is használnak eszközöket az elkövetők.32

3. A bűncselekmény alanya(i)
A garázdaságnak elkövetője és passzív alanya sem behatárolt, a bűncselekmény
elkövetője elvileg bárki lehet, aki bűncselekmény tettese lehet, illetve sértettjévé is
akárki válhat. Statisztikai adatok támasztják alá, és az elkövetés körülményeiből is
adódik, hogy túlnyomórészt férfiak követik el. Szintén jelentős része az
elkövetőknek alkoholista, a bűncselekmények túlnyomó részét ittas állapotban
követik el. A felsorolt, jellemző helyszíneken tartózkodás is növeli a tettessé vagy
áldozattá válás kockázatát. (Például egy kocsma „törzsvendégei” nagyobb eséllyel
válhatnak akár elkövetővé, akár áldozattá.) Szintén statisztikai adatok alapján a
garázdaság leggyakoribb elkövetői fiatalkorúak vagy fiatal felnőttek.
Rendkívül széles a lehetséges sértettek skálája is. Leggyakrabban a tárgyi oldalon
meghatározott jellemző helyszíneken gyakran megtalálható személyek képezik a
sértetti kört. (Például a kocsmák rendszeres látogatói, illetve szurkolók a különböző
sporteseményeken) Kriminológiai vizsgálatokból kiderül, hogy a garázdaságot
általában idegenek sérelmére követik el (kb. 50%),33 ritkábban sértett lehet a
hozzátartozó (kb. 7%), házastárs (kb. 8%), közeli vagy alkalmi ismerős (összesen
kb. 35%).34 A bűncselekmény sértettjévé nagyon ritkán válik az elkövető nevelője
vagy gondozója. Akár hivatalos személy is lehet garázdaság sértettje, ha a
garázdaságot hivatalos személy elleni erőszak bűntettével halmazatban vagy azzal
összefüggésben állapítja meg a bíróság.35
Ha a garázdaság tényállását háromnál több személy valósítja meg, tehát
csoportban történik az elkövetés, akkor bűntett. A galeriben történő megvalósulás
különösen veszélyes a társadalomra. Egyrészt az elkövetőket bátorítja társaik
jelenléte, motivációt jelent további, illetve súlyosabb cselekmények megvalósítására.
Másrészt a tettesek megfékezése is nehezebb feladattá válik, hiszen jelentősebb erőt
képviselnek. Vajon speciális körülmények között egy adott személy puszta jelenléte
is elég lehet-e ahhoz, hogy a csoport létrejöjjön? „A jogirodalomban egységes, az
ítélkezési gyakorlatban is követett az az álláspont, miszerint a társtettesség
megállapításának – a Btk. 20. §-ának (2) bekezdésében meghatározott – együttes
feltétele: tárgyi értelemben ugyanazon szándékos bűncselekmény törvényi
tényállásának az egészében vagy részben történő megvalósítása, alanyi oldalról
pedig egyfelől a másik, illetőleg a többi elkövető magatartása objektív veszélyeztető
jellegének az ismerete (az egymás tevékenységének kölcsönös tudata), másfelől az,
hogy mindegyik elkövetésben résztvevőt ugyanazon törvényi tényállás
megvalósítására irányuló akár egyenes, akár eshetőleges szándék vezérelje. (Az
32

65,5%-ban. Nagy László Tibor: A garázdaság bűncselekményének reprezentatív vizsgálata. Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv 1993. Ikva Kiadó, Budapest 1993. 271-293. o.
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Pl. Bf.II.605/2008/4. sz.
34
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ugyanazon bűncselekményhez kapcsolódó részesi magatartások lényegileg abban
különböznek a társtettesek magatartásától, hogy tényállási elemet nem valósítanak
meg). Ezeknek az elveknek értelemszerűen érvényesülniük kell akkor is, ha a
garázdaság bűncselekménye csoportos elkövetéssel valósul meg, s a csoport
résztvevői akár egymást támogatva, akár egymással szemben állva vesznek részt a
garázdaság egyik lehetséges elkövetési magatartásának, a személy elleni erőszaknak
a kifejtésében.”36 A passzív személy jelenléte (ehelyütt külön kiemelném, hogy a
passzív személy a csoporthoz tartozik, azzal tehát akarategységben áll) ugyanúgy
bátorítja a tényleges elkövetőket, mintha ő is garázda tevékenységet vinne véghez.
A Btk. IX. fejezete 137. § -ának 13. pontja szerint: csoportosan követik el a
bűncselekményt, ha az elkövetésben legalább három személy vesz részt. A
tényállásban a részt vesz igét egyrészről egyes jogirodalmi és jogalkalmazói
álláspontok szerint aktív magatartásnak kell érteni.37 A fokozott társadalomra
veszélyesség fennállása miatt – e helyütt nem árt hangsúlyozni, hogy a garázdaság
ezen minősített esete emiatt került be a törvénybe – érdekes eset lehet az alábbi: két
garázda úgy veri szét egy kocsma berendezését, hogy közben egy tagbaszakadt
barátjuk csupán szemléli őket, és jelenlétével biztosítja a kocsmárost arról, hogy
jobb, ha nem tesz semmit társai tevékenysége ellen. Nyomatékosan hangsúlyozom,
hogy a társ nem tesz semmit, viszont egyértelműen a csoporthoz tartozik, és társai
figyelmeztetik a sértettet, hogy akár tehet is. Tehát az a kérdés, hogy ez a társ puszta
jelenlétével résztvevője-e a bűncselekménynek? A körülményekből adódóan jelen
esetben a minősítés miatt (a cselekmény bűntett-e, vagy vétség) sem saját részessége
miatt, sem társai szempontjából nem mindegy, hogy elkövetőnek minősül-e.
Véleményem szerint a passzív társ pszichikai bűnsegédként megalapozottan
felelősségre vonható. A többiek cselekménye pedig ebből adódóan bűntett. A bírói
gyakorlat viszont ezzel ellentétes. („Az ismertetett eseti döntések azt szemléltetik: a
bírói gyakorlat következetes abban, hogy csoportosnak tekinti a legalább három
személy tettlegessége által megvalósított – riadalomkeltésre alkalmas –
cselekményt, függetlenül attól, hogy azok ki (kik) ellen léptek fel.”38) Garázdaság
esetén nem tekintendő pszichikai bűnsegédnek az, aki a tettes közösségellenes,
erőszakos magatartása tanúsításánál jelen van ugyan, de előzetesen nem is tudhatott
a tettes ilyen magatartásáról.39 Kételyem továbbra is fennáll, elolvasva a BH-t, amely alapján a fenti következtetést a Legfelsőbb Bíróság levonja. A BH tényállásában a
garázdaságot egy elkövető valósítja meg, a csoportos alakzat fel sem merülhet,
csupán az emberrablás tekintetében. Az a következtetés viszont, amelyet ezen esetből a Legfelsőbb Bíróság levont, a fenti példát is figyelembe véve túlzottan általános.
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4/2007. Büntető jogegységi határozat
Pl. Barta Endre Barta Endre: A garázdaság nyomozása Rejtjel Kiadó, Budapest. 1999 12.o.
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4/2007. Büntető jogegységi határozat
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Btk. 21. § (2) bek., 271. § (1) bek. BH1998.368
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4. A bűncselekmény alanyi oldala
Ami a bűnösséget illeti, abban minden forrás egyetért, hogy a tényállás kizárólag
szándékosan valósítható meg. Ezzel egyet is értek, hiszen a kihívó közösségellenesség nem is valósítható meg gondatlanul. Eltérő azonban a szándékosságon
belül a szakirodalom álláspontja abban a tekintetben, hogy az elkövetéshez egyenes
szándék (dolus directus) szükséges vagy elegendő-e az eshetőleges szándék (dolus
eventualis) is. A mai nézet az, hogy a garázdaság elkövetéséhez elegendő, ha az
elkövető közömbös cselekménye következményei iránt, tehát csupán dolus eventualis esete forog fenn. A tényállás szövegének változásából mára egyenesen következik, amit a Legfelsőbb Bíróság megállapított: „[a]z eshetőleges szándékkal való
elkövetés csupán a célzatos bűntetteknél kizárt. […] A garázdaság nem tartozik a
célzatos bűntettek közé.”40 Nagy László Tibor szerint „a szándék formája direkt és
eventuális is lehet. Az elkövető tudatának át kell fognia magatartása kihívóan közösségellenes voltát, és azt, hogy az alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást
vagy riadalmat váltson ki. Az, hogy a megbotránkoztató módon elkövetett tettlegességnek személyes indítéka is van, önmagában nem zárja ki a garázdaság
megállapítását. Amennyiben azonban az elkövető szándéka még eshetőlegesen sem
irányul a megbotránkozás vagy riadalom keltésére – főként, ha az elkövetőnek
személyes indítéka van – úgy garázdaságért nem, hanem csak az általa tanúsított
egyéb bűncselekményért vagy szabálysértésért tartozik felelősséggel.”41

5. A garázdaság minősített esetei - A bűntetti alakzat:
a) Csoportos elkövetés
A Btk. Értelmező rendelkezései között található 137. § 13. pontja szerint csoportosan követik el a bűncselekményt, ha az elkövetésben legalább három személy vesz
részt. A törvényben tömören meghatározott fogalmat bővebben a 2/2000. Büntető
jogegységi határozat, illetve a 4/2007. Büntető jogegységi határozat fejti ki. A
2/2000. Büntető jogegységi határozat megállapításai természetesen érvényesek a
garázdaság bűntetti alakzatára is. Az elkövetőknek a tettesi, társtettesi vagy bűnsegédi magatartást a bűncselekmény helyszínén felismerhetően együtt
tevékenykedve kell megvalósítani ahhoz, hogy a csoportos elkövetés – mint
minősítő körülmény – a terhükre megállapítható legyen. A csoportos elkövetés fokozottabb társadalomra veszélyességét a csoport által keltett komolyabb félelem,
illetve a csoporttal szembeni védekezés nehezebb volta alapozza meg. A csoportos
elkövetés ugyanis korántsem jár együtt szervezettséggel, illetve a szerepek kioszt40

BK. 424., BJD 2849., Bodgál Zoltán – Pintér Jenő: A közbiztonság és a közrend elleni
bűntettek. KJK, Budapest 1971. 368. o.
41
Nagy László Tibor: A garázda jellegű bűnözés büntetőjogi és kriminológiai aspektusai
Miskolc, 2009
http://kvt99.lib.unimiskolc.hu:8080/servlet/eleMEK.server.fs.DocReader?id=404&file=nagylt_tezhun.pdf
(2011.01.14.)
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ásával. Megemlítendő, hogy az ugyancsak a Btk. 137. §-ának 13. pontján alapuló
csoportos elkövetés megállapíthatóságának még az sem akadálya, hogy az elkövetők
egymással szemben állva követik el a bűncselekményt.42 Erről a kérdésről egyébként
a gyakorlatban sokáig vita dúlt, egyes szakértők szerint a csoportot csupán az azonos
érdekű személyek száma határozta meg. A kérdést az 1985. 299 sz. határozat döntötte el: „[a]garázdaság csoportosan elkövetettként minősül akkor is, ha a három vagy
több személy nem együttesen, egymást támogatva, hanem egymással szemben állva
vesz részt az elkövetésben”.43
A jogirodalomban egységes, és az ítélkezési gyakorlatban is követett az az álláspont, miszerint a társtettesség megállapításának – a Btk. 20. §-ának (2)
bekezdésében meghatározott – együttes feltétele: tárgyi értelemben ugyanazon szándékos bűncselekmény tényállásának az egészében vagy részben történő
megvalósítása, alanyi oldalról pedig egyfelől a másik, illetőleg a többi elkövető magatartása objektív veszélyeztető jellegének az ismerete (az egymás tevékenységének
kölcsönös tudata), másfelől az, hogy mindegyik elkövetésben résztvevőt ugyanazon
tényállás megvalósítására irányuló akár egyenes, akár eshetőleges szándék vezérelje.
(Az ugyanazon bűncselekményhez kapcsolódó részesi magatartások lényegileg abban különböznek a társtettesek magatartásától, hogy tényállási elemet nem valósítanak meg.) Ezeknek az elveknek értelemszerűen érvényesülniük kell akkor is, ha a
garázdaság bűncselekménye csoportos elkövetéssel valósul meg, s a csoport résztvevői akár egymást támogatva, akár egymással szemben állva vesznek részt a garázdaság egyik lehetséges elkövetési magatartásának, a személy elleni erőszaknak a
kifejtésében.
Abban az esetben, ha a Btk. 137. §-ának 13. pontja szerinti csoportot alkotó elkövetők kihívóan közösségellenes és megbotránkozás vagy riadalom keltésére objektíve alkalmas magatartása az egymással ellentétes érdekkörű, egymással szemben
álló személy vagy személyek elleni erőszak kifejtésében – például egymás
kölcsönös testi bántalmazásában – (is) megnyilvánul, a társtettesség megállapításának az összes követelménye megvalósul, éppen úgy, mint ha az együttesen cselekvők tényállásszerű ilyen cselekménye kívülálló személy vagy személyek
ellen hatna. Az egymás tevékenységének kölcsönös tudata ilyenkor nyilvánvaló. A
szemben álló felek egymás iránti tettlegessége során emellett a résztvevők mindegyike vitathatatlanul tisztában van azzal is, hogy a maga, és az őt támogató társa,
valamint a vele szemben álló és hozzá hasonlóan erőszakkal cselekvő személy vagy
személyek a saját magatartásukkal az alapvető közösségi normákat kihívóan sértik.44
b) A köznyugalom súlyos megzavarása:
A súlyos megzavarás objektív körülményekből állapítandó meg. Általában olyan
speciális helyszínen valósul meg, ahol tömeg van jelen, vagy egyéb okból szélesebb
az érintettek köre. „A köznyugalom súlyos megzavarása ezért olyan társadalmi
visszhangot fejez ki, amely szélesen gyűrűzve az érintetteknek – életviszonyaikkal
42

BH2008. 291/II. pont, BH1985. 299
BH1985. 299
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általában nem körülhatárolt – határozott körére terjed ki.”45 (Például egy község
vagy egy városnegyed lakóinak befolyásolása, körükben pánik- vagy riadalomkeltés.) A bűntetti alakzat e formája eredmény-bűncselekmény. Ezen kívül praeterintencionális bűncselekmény is; az elkövetőt legalább gondatlanság terheli az
eredmény tekintetében.46 A köznyugalom súlyos megzavarása alatt kell értenünk a
köznyugalom tartós megzavarását is.47
c) A csoportos elkövetés, egyúttal köznyugalom súlyos megzavarása
A két minősítő körülmény együttes megvalósulása fokozottabban veszélyes a
társadalomra, ezért döntött úgy a törvényhozó, hogy ahhoz súlyosabb büntetést rendel.
d) Nyilvános rendezvényen történő elkövetés
A garázdaság társadalomra veszélyessége abban rejlik, hogy az elkövető több emberben megbotránkozást vagy riadalmat kelt. A köznyugalom megzavarásának
lehetősége nyilvános rendezvényen fokozottabban fennáll a jelenlevők nagy száma
miatt. A törvényhozó szerint azt az elkövetőt, aki ezt kihasználja, súlyosabban kell
büntetni. Nyilvános rendezvénynek minősül minden, a gyülekezési jogról szóló
törvény hatálya alá tartozó rendezvény, továbbá az olyan rendezvény, amely mindenki számára azonos feltételek mellett nyitva áll.48 Ezzel a meghatározással a
gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. tv. általános rendelkezései között meghatározott fogalmat bővíti ki, amely szerint rendezvény alatt a gyülekezési jog gyakorlása
keretében tartott olyan békés összejöveteleket, felvonulásokat és tüntetéseket kell
érteni, amelyeken a résztvevők véleményüket szabadon kinyilváníthatják.49 A Btk.
definíciója minden olyan gyűlésre kiterjed, amely mindenki számára nyitva áll. A
megfogalmazás különösen a sportrendezvények miatt alakult így, a gyakorlatban
ugyanis a szurkolók garázdaságot valósítanak meg erőszakos cselekményeikkel.
Békés tüntetésként indult például az MTV székház ostroma, amely a köznyugalmat jelentősen felkavarva garázda cselekmények egész láncolatává alakult át. A
2007. március 15-én Budapest főpolgármesterét ünnepi beszéde közben ért tojásdobálás, illetve az időről időre megszervezett homoszexuális-felvonulásokat kísérő
erőszakos cselekmények sorozata szintén arra sarkallta a törvényhozót, hogy a büntetés céljának50 elérése érdekében szigorúbb retorziót helyezzen kilátásba. A
tényállás visszás, mivel valamely felvonuláson, egy tojást a felvonulók közé hajító
elkövetővel szemben szabadságvesztés-büntetés alkalmazandó; a büntetés enyhítésé-
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Bodgál – Pintér: i.m. 373. o.
Btk. 15. §; László Jenő (szerk.): A Büntető Törvénykönyv magyarázata. KJK, Budapest
1986. 777. o.
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Erdősy – Földvári – Tóth: i.m. 352. o.
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1978. évi IV. törvény
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1989. évi III. törvény 2-3. §
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1978. évi IV. törvény 37. § A büntetés célja a társadalom védelme érdekében annak
megelőzése, hogy akár az elkövető, akár más bűncselekményt kövessen el.
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re, illetve felfüggesztésére vonatkozó szabályok figyelembe vétele után is eltúlzott a
szankció.
e) Fegyveresen, illetve felfegyverkezve történő elkövetés
A Btk. 137. § 4. a) pontja szerint fegyveresen követi el a bűncselekményt, aki
lőfegyvert vagy robbanóanyagot tart magánál; a fegyveres elkövetésre vonatkozó
rendelkezéseket alkalmazni kell akkor is, ha a bűncselekményt lőfegyver vagy robbanóanyag utánzatával fenyegetve követik el. Felfegyverkezve követi el a
bűncselekményt a Btk. 137. § 4. b) pontja szerint aki az ellenállás leküzdése vagy
megakadályozása érdekében az élet kioltására alkalmas eszközt tart magánál. A
lőfegyver a tűzfegyver, valamint az a légfegyver, amelyből 7,5 joule-nál nagyobb
csőtorkolati energiájú, szilárd anyagú lövedék lőhető ki.51 A fegyverrel megvalósított garázdaság esetén fokozott az elkövetők agresszivitása, illetve a fegyvernek már a látványa is erőteljesebben hathat a cselekmény észlelőire, és azokra, akik
e nélkül esetleg még meg tudnák fékezni az elkövetőket.
Ezzel a minősített esettel kapcsolatban a garázdaság szubszidiárius jellege jelenti
a legfőbb problémaforrást. Aki ugyanis a lőfegyvert rendeltetésszerűen használja,
tehát rálő a sértettre, az általában – legalábbis kísérlet szintjén, amely a befejezett
bűncselekménnyel egyező megítélésben részesül a büntetés tekintetében – súlyosabb
bűncselekmény tényállását valósítja meg (leggyakrabban súlyos testi sértés, sőt emberölés bűntette). Kizárólag olyan esetekben tudom tehát elképzelni ennek az esetnek megvalósulását, ha az engedéllyel tartott lőfegyverét nem rendeltetésszerűen
használja az elkövető, vagy azzal egyértelműen a levegőbe lő, mások megsebesítésének reális veszélye nélkül, leginkább csupán a lőfegyver hangjával okozva
riadalmat. A korábbi bírói gyakorlatból tipikus példa lehet annak a katonának esete,
aki a szolgálati fegyverét a tényállás szerint ütésre használta fel a sértettel szemben.52
Ugyan elméleti lehetősége fennáll, hogy a garázdaság tényállásának ez a fordulata robbantószerrel vagy robbanóanyaggal összefüggésben valósuljon meg, de gyakorlati lehetősége rendkívül csekély, éppen a bűncselekmény szubszidiárius jellegéből adódóan. A robbanóanyaggal, illetve robbantószerrel való visszaélés elkövetője kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, tehát súlyosabban, mint a garázdaságé. Alaki halmazatban garázdaság bűntettéért már ennek elkövetője sem vonható felelősségre, nem beszélve arról, hogy a robbanóanyag akár a
legsúlyosabb bűncselekmények (például terrorcselekmény) elkövetésének is gyakori
eszköze.
A garázdaság elkövetése szempontjából rendkívül fontos, hogy a pirotechnikai
termékek nem minősülnek robbanóanyagnak. A szabálysértési alakzat valósulhat
meg azáltal, hogy pirotechnikai eszközzel kelt az elkövető másokban riadalmat. Ez
esetben a termék engedéllyel tartott és felhasznált, hiszen a szabálysértési törvény
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külön tényállásban szankcionálja a polgári felhasználású robbanóanyagokkal és
pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértést.53
Az élet kioltására alkalmas eszköz rendkívül tág fogalom, azon belül is több kategória különíthető el. Vannak olyan veszélyes eszközök, amelyek megfelelő
irányítottsággal, illetve megfelelő erővel történő alkalmazásuk esetén – jellegüknél
fogva – általában az emberölésre irányuló szándék fennforgására engednek következtetni. (Például hosszú nyelű balta, nagy pengehosszúságú kés, jelentős adag méreg stb.)

V. A garázdaság és a bűnhalmazat
A garázdaság és alaki halmazat viszonya az alábbi módon jellemezhető: a
garázdaság szubszidiárius bűncselekmény. A tényállásban olvasható „amennyiben
súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg” elem azt kisegítő jellegűvé teszi; a
megvalósított cselekmény nyilvánvalóan veszélyes a társadalomra, és büntetendő,
ámde más tényállás nem valósul meg. Illetve csak részben, és emiatt az elkövetőt
azon a jogcímen nem lehet felelősségre vonni. A kiegészítő jellege miatt éri
egyébként a garázdaságot számos támadás, olyan gumitényállásnak tartják, amely
csupán arra szolgál, hogy azok az elkövetők se tudjanak kicsúszni a büntetés alól,
akiknek cselekménye egyébként nem valósítana meg bűncselekményt, viszont a
cselekmény társadalomra veszélyessége fokozott. (A szabálysértési értékhatárt át
nem lépő, ám speciális körülmények között – például forgalmas utcán – elkövetett
rongálás tipikus példa lehet.)
Elsősorban az okoz problémát, hogy a szubszidiaritás elve kétféleképpen
értelmezhető a Legfelsőbb Bíróság szerint. Leszűrhető ez a következtetés abból,
hogy a kérdés megoldására irányuló kísérletek, illetve az erre irányuló döntések
(elsősorban a már korábban hatályon kívül helyezett 423. számú kollégiumi
állásfoglalás, illetve a későbbi 93-as kollégiumi állásfoglalás) tartalmi kollízióba
kerültek egymással. Korábban a szubszidiaritás fogalmából adódóan kizárt volt,
hogy a kisegítő bűncselekménnyel alaki halmazatban állhasson olyan cselekmény,
amely más tényállást is megvalósít, ezenfelül amelyre igazak bizonyos feltételek. (E
feltételek leggyakrabban a büntetési tétellel állnak összefüggésben, amely által
közvetetten a bűncselekmény tárgyi súlyával is.)
Garázdaság esetén gyakran megvalósul egy másik tényállás, amely enyhébben
vagy súlyosabban, esetleg ugyanúgy büntetendő, mint maga a garázdaság. Korábban
ez a cselekmény, ha súlyosabban volt büntetendő, magába olvasztotta az enyhébb
tényállást, míg az utóbbi két eset (enyhébb vagy azonos fenyegetettség esetén)
kizárólag garázdaság miatti felelősségre vonást eredményezett.54 Legjobb példa a
megváltozott joggyakorlatra BK 93. állásfoglalás, illetve ennek felülvizsgálata.55
Következetesség figyelhető meg továbbra is abban a tekintetben, hogy a
garázdaságnál súlyosabban büntetendő bűntettek azzal nem állhatnak alaki
halmazatban.
53

1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről 140. §
BK. 423.
55
34/2007. BK vélemény
54
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Meg kell vizsgálni azonban a könnyű testi sértéshez és a nagyobb értéket nem
meghaladó rongáláshoz fűződő speciális viszonyt. Külön kiemelném ehelyütt, hogy
pusztán a nyelvtani értelmezésnek (interpretatio grammatica) köszönhetően a
Legfelsőbb Bíróságnak sikerült olyan bonyolulttá tenni ennek az alapvetően
kiegészítőnek szánt tényállás gyakorlati megítélését, hogy az komoly problémát
jelent a jogalkalmazás számára. A 34/2007 BK vélemény szerint tehát a garázdaság
alapesete halmazatban állhat mind a könnyű testi sértéssel, mind a rongálás
bűncselekményének alapesetével. Előbbi indoka: „a személy elleni erőszakos
magatartással elkövetett garázdaság a könnyű testi sértés okozását nem
szükségszerűen foglalja magában”. Mivel általánosságban elfogadható a tétel, hogy
az elkövetőt minden bűncselekményéért felelősségre kell vonni, a halmazati
büntetés valóban indokoltnak látszik. Azonban vitába lehet szállni ezzel a nézettel,
ha a gyakorlat szolgál alapul. Aránytalanul súlyos büntetések kiszabását
eredményezheti, ha az állásfoglalás a gyakorlatban érvényesül. A kis súlyú
cselekmények szigorú felelősségre vonása pedig alapjaiban rengeti meg a büntetés
céljára vonatkozó felfogást. Csupán elméleti kérdés, de kétségtelen tény, hogy az így
keletkező halmazati büntetés felső határa ugyanúgy három évig terjedő
szabadságvesztés, mint például az emberkereskedelem alapesetéé. (Btk. 175/A. §) A
társadalomra veszélyesség össze sem hasonlítható, álláspontom szerint túlzó a
három év szabadságvesztés kiszabásának még a lehetősége is. A garázdaság összes
bűntetti alakzata halmazatban állhat nem csupán könnyű, hanem súlyos testi
sértéssel (másképpen a testi sértés bűntettének alapesetével) is.
A büntetési tételek megváltoztatásával, illetve a minősített esetek számának
megnövelésével érdekes helyzet állt elő. A Legfelsőbb Bíróság logikáját követve a
garázdaság súlyosabb minősített esete ugyanis a korábban leírtakon felül a
gondatlanságból elkövetett emberöléssel, az aljas indokból vagy célból, a
védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személlyel szemben elkövetett, a
maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást okozó és a különös
kegyetlenséggel elkövetett testi sértéssel (tehát a testi sértés egyes minősített
eseteivel), illetve az önbíráskodás alapesetével is halmazatban állhat majd. A
felsorolás nem teljes, a gyakorlati megvalósulást tekintve legvalószínűbb olyan alaki
halmazati eseteket említettem itt, amelyekben személy elleni erőszak fordul elő.
Érdekesség, hogy ezt a következtetésemet egyelőre nem foglalták írásba, így nem
zárható ki az ezzel ellentétes gyakorlat kialakulása sem. Mindenesetre logikusnak
tűnhet a Legfelsőbb Bíróság eddigi értelmezésének megfelelő, ilyen irányú folytatás.
A testi sértésnél még bonyolultabb helyzetet teremt, ha az elkövető a garázdaságot
dolog elleni erőszakkal valósítja meg. A rongálás tényállásának felépítéséből
adódóan nehéz a feladata a jogalkalmazónak, ha a Legfelsőbb Bíróság véleményével
konform ítéletet szeretne hozni.
A garázdaság a rongálás szabálysértésével nem állhat halmazatban, hiszen
ugyanazzal a cselekménnyel az elkövető nem valósíthat meg egyszerre
bűncselekményt és szabálysértést, ilyen esetben csupán a bűncselekmény miatt
vonható felelősségre. A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint a szabálysértési
értékhatárt meg nem haladó állagsérülés a garázdaságot megvalósító dolog elleni
erőszak szükségszerű velejárója. A Btk. 138/A. § szerint a szabálysértési értékhatár
húszezer forint, tehát az okozott kár nagysága ebben az esetben ezt az összeget nem
298

A garázdaság másod- és harmadvirágzásai

haladja meg. A garázdaság vétsége halmazatban állhat a rongálás alapesetével, tehát
ha a rongálás kisebb kárt okoz,56 illetve ha a szabálysértési értékhatárt meg nem
haladó kárt okozó rongálást bűnszövetségben követik el.57 A garázdaság enyhébb
minősített esete (csoportos, illetve köznyugalmat súlyosan megzavaró elkövetés)
halmazatban állhat (természetesen az alapeseten túl) a rongálás bűntettének enyhébb
fajtájával, tehát a nagyobb kárt okozó (a kétszázezer forintot meghaladó, de
kétmillió forintot meg nem haladó kárt okozó) rongálással, a speciális tárgyat
károsító rongálással, illetve nemesfémben, nemesfém ötvözetében vagy
fémkereskedelmi engedélyköteles anyagban kisebb kárt okozva elkövetett
rongálással.58 E logikát követve a garázdaság súlyosabban minősített esete
halmazatban áll az eddigieken túl a jelentős kárt okozó (a kétmillió forintot
meghaladó, de ötvenmillió forintot meg nem haladó értékű kárt okozó) rongálással,
a speciális tárgyakat megsemmisítő rongálással, illetve a robbanóanyag vagy
robbantószer felhasználásával elkövetett rongálással.59
Természetesen a szubszidiaritás elve csupán az alaki halmazat tekintetében
érvényesül. Az anyagi halmazat megítélése nem jelent problémát, a bírói gyakorlat
egyértelmű e tekintetben. („A garázdaság kisegítő – szubszidiárius – jellege nem
érvényesül anyagi halmazat esetén.”60) Amennyiben az elkövetők több cselekménye
valósít meg több bűncselekményt, a szubszidiaritás nem érvényesül, az elkövetőket
minden cselekményükért felelősségre kell vonni. Anyagi halmazat egyrészt akkor
létesül, ha a bíróság a vádlott időben jól elhatárolható, múltbeli cselekményeit egy
eljárásban bírálja el. Ilyenkor gyakori, hogy több tényállást állapítanak meg. Ha a
múltbeli cselekmények közvetlenül egymás után játszódtak le, akkor lehetséges egy
tényállás megállapítása, azonban világosan el kell különíteni egymástól az elkövetési magatartásokat. („Ha időbelileg elkülönülő elkövetési magatartással valósul
meg a súlyos testi sértés bűntettének kísérlete és a garázdaság vétsége: a bűnhalmazat megállapításának van helye.”61 „A garázdaság bűncselekménye az aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés és az életveszélyt okozó testi sértés bűntetteivel
bűnhalmazatban akkor állapítható meg, ha a másokban megbotránkozás vagy riadalom keltésére alkalmas, kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartás az említett
jogi minősítés alá eső testi sértési cselekményektől elkülönülten valósul meg.”62 „A
garázdaság vétségét és a súlyos testi sértés bűntettének kísérletét bűnhalmazatban
kell megállapítani, ha az említett két bűncselekmény mind a sértetteket érintően,
mind pedig időbelileg, helybelileg és térbelileg elválva elkülönül, és nem alaki,
hanem valóságos anyagi halmazatot alkot.”63)
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Btk. 138/A. § szerint ha a kár húszezer forintot meghalad, de kétszázezer forintot nem
halad meg.
57
Btk. 324. § (2) bek.
58
Btk. 324. § (3) bek.
59
Btk. 324. § (4) bek.
60
BH1988.302
61
BH1990.7
62
BH2002.421 II.
63
BH1995.5
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Ezen kívül akkor is anyagi halmazat létesül, ha az elkövető egyidejűleg (rövid
időtartamon belül), illetve adott időintervallumon belül pontosan nem
megállapítható körülmények között (például egy tömegverekedés esetén) több sértettnek okoz sérelmet több magatartással. (Cselekményegység valósul meg például,
ha egy sértettet az elkövető rövid időn belül többször megüt, de ha több sértettet
bántalmaz ugyanolyan rövid időn belül, az már halmazat.) „A súlyos testi sértés
bűntette mellett a garázdaság vétségét bűnhalmazatban kell megállapítani, ha a 8
napon túl gyógyuló sérülést szenvedett személyén kívül a botrányosan riadalmat
keltő módon viselkedő elkövető mást (másokat) is bántalmazott.”64 A legbonyolultabb esetre példa a tényállás, amikor néhány fiatal több vonatszerelvényt megdobált,
és egyes vonatok utasait súlyosan, életveszélyesen megsebesítette. Mivel csak
néhány tárgy okozott sérülést, de a kocsikban mindegyik kárt idézett elő, a cselekmények elkülönülnek, és a garázdaság, valamint az életveszélyt okozó testi sértés
halmazatban állapítandó meg.65 Azzal, hogy egy személy több követ hajított el, több
magatartást valósított meg. Ezek mindegyikével bűncselekményt követett el, ám az
eredmény eltérő volta miatt eltérő bűncselekményeket. Egymástól ezeket el kell
választani, hiszen tárgyi súlyát tekintve minden egyes cselekmény kiemelkedő társadalomra veszélyességet hordoz.

VI. A garázdaság és a bűnhalmazat a gyakorlatban
A garázdaság leggyakrabban testi sértéssel áll anyagi halmazatban, viszont állhat
bármely más bűncselekménnyel is.66 Az a megállapítás, miszerint a garázdaság
legtöbbször testi sértéssel áll halmazatban, igaz az alaki halmazatra is. Számos
bírósági határozat alapján megállapítható, hogy a bűncselekmény gyakran
megvalósítja a testi sértés vétségét is. A garázdaság vétségének és a könnyű testi
sértés vétségének bűnhalmazatát kell megállapítani, ha az elkövető egyetlen
elkövetési cselekménnyel valósította meg a két bűncselekményt.67 Tipikus esetben
valamilyen verekedés formájában megvalósul tehát a könnyű testi sértés vétsége is,
mint következmény, annak ellenére, hogy az a tényállásnak a Legfelsőbb Bíróság
szerint nem fogalmi eleme. Ha a vétségi alakzatot dolog elleni erőszakkal követték
el, az a korábban bemutatottak szerint rongálás vétségével állhat alaki halmazatban.
A gyakorlatban erre is számos példa fordul elő. E körben kiemelendőnek tartom,
hogy a bíróságok az értékhatárok miatt gyakran hoznak téves ítéletet, amikor a
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BH1984.171
BH1988.302
66
Pl. sikkasztással (Fővárosi Bíróság 14.B.344/2008/30. sz.), emberöléssel (Debreceni
Ítélőtábla Bf.I.75/2008/6. sz.), zsarolás kísérletével, lőfegyverrel és lőszerrel visszaéléssel
(Fővárosi Bíróság 6.B.649/2004/248. sz.), hivatali visszaéléssel (Pest M. Bíróság
24.B.99/2008/11. sz.), rablással (Debreceni Városi Bíróság 64.B. 32/2006/24. sz.,
Zalaegerszegi Városi Bíróság 17.B.24/2005/53. sz.), vagy magánlaksértéssel (BH1985. 291,
Sátoraljaújhelyi Városi Bíróság B.138/2007/5. sz.).
67
BH1983.425
65
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szabálysértési értékhatárra
garázdasággal.68

megvalósított

rongálást

halmazatba

állítják

a

VII. A garázdaság elhatárolása más bűncselekményektől és
szabálysértésektől
A garázdaság tényállása sokak szerint nélkülözi a materiális elemeket. Ezt a nézetet
mindenesetre alátámasztja a tény, hogy a gyakorlatban sokszor problémát okoz az
elhatárolása más bűncselekményektől, illetve szabálysértésektől. Ennek
illusztrálásaként álljon itt néhány Legfelsőbb Bírósági irányadó vélemény. Nem
lehet szó garázdaság és a tettleges becsületsértés [Btk. 180. § (2) bek.] halmazatáról.
A tettleges becsületsértés elkövetési változatait (például arculütés, lökdösődés,
fellökés stb.) ugyanis a garázda, erőszakos magatartás szükségszerűen magában
foglalja.69 A Legfelsőbb Bíróság a B. törv. III. 956/1981. sz. ügyben megállapította,
hogy „nem garázdaság, hanem önbíráskodás valósul meg, ha a terhelt a volt közös
lakásból bútorainak elszállítása során a lakásban bezárkózott sértettel szemben
fenyegetést alkalmaz, és ily módon kényszeríti a lakásba való bemenetel és a
bútorok elszállításának eltűrésére”.70 Az önbíráskodás elkövetői gyakran olyan
személyek, akik garázdaságot is megvalósítottak.71 Néha a garázdaság
szabálysértése is összekeverhető egyes bűncselekményekkel. A Bács-Kiskun M.
Bíróság I. Fkf. 27/1997. sz. ítéletének tényállása alapján néhány fiatal
robbanóanyagnak látszó tárgyakkal kísérelt meg riadalmat kelteni, amely tettet az
ügyészség vádemelésében közveszéllyel fenyegetésként értékelt.
*

*

*

A garázdaság – mint az eddigi fejtegetésekből is kitűnt – napjainkban is él és
virágzik. Alkalmazási gyakorlata nem problémamentes, például mind a hely és idő
függvényében kimutatható „relativitása”, mind a szubszidiaritásból eredő halmazati
problémák időről-időre vitákra adhatnak okot. Konszolidáltabb viszonyok között
eljöhet az idő, amikor a testi sértések vagy rongálások elkövetésében jelentkező
garázda elkövetési mód csak büntetéskiszabási tényező lehet. Ma még azonban ez
korainak látszik.
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Pl. Miskolci V. Bíróság 20.B. 906/2007/11. sz., PKKB 12. B. 33.762/2007./11. sz.
34/2007 Bkv.
70
BH1983.222
71
Pl. Heves M. Bíróság 1.B.510/2006/126. sz., PKKB 6. B. 80.029/2006/77. sz., Fővárosi
Bíróság 6.B.649/2004/248. sz.
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A csődbűncselekmény*
Dolgozatom a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) XVII. Fejezetének, a gazdasági bűncselekmények körébe tartozó, a gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő csődbűncselekményt tárgyalja. Célja egy olyan deliktum elemezése, amely a polgári jogi, társasági jogi,
illetve az üzleti élet szempontjából is említésre méltó, egy szövevényes háttérjogszabály-rendszer által átszőtt, valamint – meglátásom szerint – a tényállással
kapcsoltos több, nyitott megoldásra váró kérdés miatt figyelmet érdemel. Pályamunkám a gazdasági bűncselekmények fogalmi elemzésével indul, majd a történeti áttekintés következik, mert bármilyen újszerűnek, újkeletűnek tűnik a téma, gyökerei
egészen a XIII. századi itáliai kereskedőállamokig nyúlnak vissza, és csírái Magyarországon is már az 1600-as évek elején megjelentek.
A történeti előzmények után, áttérve a hatályos joganyagra, mindenekelőtt tisztázni kell, hogy a Btk. 290-291. §-aiban szabályozott csődbűncselekmény egy kerettényállás, amelyet háttérjogszabályaként a csőd- és felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) tölt meg tartalommal. A büntetőjogi tényállás fogalmait ez utóbbi törvény tartalmazza, fejti ki, magyarázza. A deliktum jogszabályi háttere azonban nem ér véget a Cstv.-vel, hanem többek között a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényre (a továbbiakban: Ptk.), a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi
V. törvényre, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényre is figyelemmel kell lenni.
Olyan alapvető fogalmakat tartalmaznak a felsorolt jogszabályok, mint a fizetésképtelenség, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet, a vagyon, illetve ezek alapján
értelmezhető csak példának okáért a színlelt ügylet definíciója is. A Cstv. esetében a
fogalmak katalogizálásán túlmenően, véleményem szerint az egyes rendelkezések
elemzéséről is szót kell említenünk, hiszen egyes hibái, hiányosságai közvetlen kihatással vannak a csődbűncselekményre is.
A háttérjogszabály vizsgálatát követően a pályamunka soron következő pontja
már maga a csődbűncselekmény, korábbi nevén a csődbűntett. A törvényi tényállás
elemzése tematikailag a „klasszikus” tényállástani elemzés pontjait, szabályait veszi
alapul. Áttekintésre kerül a deliktum a tárgyi oldal és az alanyi oldal nézőpontjából
is. A minősített eset és az ún. objektív büntethetőségi feltétel bemutatását követően,
a csődbűncselekmény ismertetésre kerül a statisztika és a kriminológia aspektusaiból
is.
Végezetül – mint nemzetközi kitekintés – áttekinthetjük a magyar csődbűncselekménynek megfelelő német büntetőjogi deliktumot, amely számos tanulsággal
szolgálhat a hazai jogalkotás és jogalkalmazás számára.
*

E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián „Büntetőjog – Különös rész” szekcióban 2. helyezést ért el, a Szerző a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium különdíjában részesült. Készült a TDK-ért Köszhasznú
Alapítvány támogatásával. Konzulens: Dr. Hornyák Szabolcs
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A továbbiakban bemutatásra kerülnek a pályamunka főbb, kiragadott pontjai.
2007. június 1. napjától létezik e tényállás csődbűncselekmény névvel. Az
újrakodifikáció azonban nemcsak névváltozással, hanem az alaptényállások megváltozásával is járt. Kikerült a korábban ún. adminisztratív csődbűntettnek1 nevezett
tényállás, míg a megmaradtakat új, egységes rendszerbe foglalták. A hatályos szabályozás szerint a bűncselekménynek 4 alapesete különböztethető meg:
- 290. § (1) bek.: fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben elkövetett, ún.
fedezetelvonó csődbűncselekmény;
- (2) bek.: fizetésképtelenné válást okozó vagy annak látszatát keltő ún.
csalárd bukás;
- (3) bek.: fizetésképtelenség esetén folytatott ún. vétkes gazdálkodás;
- (5) bek.: a kielégítési sorrend megsértésével véghezvitt hitelező jogtalan
előnyben részesítésének vétsége.
Kiemelendő továbbá, hogy az első három fordulat esetében eredménytényállásról
van szó, azaz csődbűncselekmény elkövetéséért csak akkor vonható felelősségre
valaki, ha magatartásának eredménye a hitelezők kielégítésének részben vagy
egészben történő meghiúsítása, feltéve, ha a cselekménye és a fent említett következmény között ok-okozati összefüggés van. Az (5) bekezdés pedig magatartási
törvényi tényállást tartalmaz, hiszen az elkövető pusztán azzal, hogy nem tartja be a
törvényben előírt kielégítési sorrendet, azzal már implicite megkárosít bizonyos
hitelezői érdekeket, ebből kifolyólag szükségtelen lenne ezt még külön eredményként kiemelni és értékelni.

I. A bűncselekmény jogi tárgya
„A piacgazdaság zavartalan működésének elengedhetetlen feltétele a zavartalan
tőkeáramlás, amelynek eszközrendszerét a hitelezők biztosítják.”2 Az elmúlt időszak
egész világot sújtó gazdasági válsága is jól példázza, hogy az egyes országok gazdasági stabilitását, fejlődését vagy hanyatlását mennyire befolyásolják a hitelezői, befektetői érdekek. A gazdaságok motorját képező vállalkozásoknak a termeléshez
tőkére van szükségük, amelyet vajmi kevés esetben tudnak önmaguk kigazdálkodni,
így külső befektetőkre van szükségük. Az ő hitelezési hajlandóságuk lényegében a
közgazdasági költség-haszon elv szerint alakul, amely rendszerben az egyik legnagyobb tényezőként a befektetésüket védő garanciák szerepelnek. A piacgazdaságban
uralkodó szabad versenynek azonban kihagyhatatlan velejárója néhány gazdálkodó
szervezet tönkremenetele, csődje. Ez a helyzet ugyanakkor nem teremthet lehetőséget az amúgy is veszteséget elkönyvelni kényszerülő hitelezők további, de immár
jogellenes megkárosításával. Ez ugyanis a befektetési kedv, a hitelek megtérülésébe
vetett (köz)bizalom drasztikus csökkenéséhez, a tőkeáramlás lassulásához, nemzetgazdasági, makrogazdasági szinten pedig recesszióhoz vezetne. A fentebb már említett garanciák egyik – de nem az első és egyetlen – lépése a hitelezők érdekeinek
büntetőjogi védelme, eszköze pedig a csődbűncselekmény törvényi tényállása. A
1

Nem dekriminalizáció történt, hanem más bűncselekmény (a számviteli rend megsértése)
elkövetési magatartása lett.
2
Molnár Gábor: Gazdasági bűncselekmények. HVG-ORAC Kiadó, Budapest 2009. 139. o.
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bűncselekmény jogi tárgya tehát a hitelezők érdekeinek védelme, amelyet a törvényhozó a csőd- és felszámolási eljárás eredményes lefolytatásának biztosításában
lát megvalósulni. Ennek megsértésének elkövetési magatartásait és szankcióit tartalmazza a Btk. 290. §-a.

II. A bűncselekmény elkövetési tárgya
Az első tényleges kapcsolódási pont a büntető jogszabály és annak háttérjogszabálya
között az elkövetési tárgy. A bűncselekmény elkövetési tárgya ugyanis az adósnak a
hitelezők kielégítésére szolgáló vagyona, a Cstv. pedig meghatározza, hogy pontosan mely vagyoni értékű jogok és kötelezettségek számítanak ehhez. A csődeljárás
alapfogalmainál már tisztázott vagyon-definíció, egyértelműsége ellenére, a büntetőeljárásban mégis az egyik legnagyobb problémát okozza. A nehézségek közül az
első annak megállapítása, hogy időben a csőd- vagy felszámolási eljárás alá eső
vagyon mely állapota tekintendő irányadónak. A csőd- és felszámolási eljárás kezdő
időpontjai az őket elrendelő bírósági végzés kihirdetésének a napja. Erre a Cstv. 5,
illetve 60 munkanapos törvényi határidőt enged, amely alatt – kielégítési alap elvonását megakadályozandó – ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelésére csak a hitelezők kérelmére kerülhet sor.
Álláspontom szerint e szabályozás jelenlegi formája visszaélésre ad lehetőséget.
Többször előfordult ugyanis az, hogy bizonyos vállalkozások egyik napról a másikra
megtagadták a tartozásaik kiegyenlítését, működésüket, székhelyüket, telephelyüket
felszámolták, vezetőik eltűntek, ellenük felszámolást kezdeményeztek, de amire a
fizetésképtelenséget kimondták, addigra az eljárás vagyoni alapja is eltűnt.3 Ezáltal a
bűncselekmény jogi tárgya sérül. A megoldás erre meglátásom szerint mind a polgári, mind a büntetőeljárás felgyorsítása lenne, továbbá az adósnak pontosan meg kellene jelölnie, hogy mi okozta a csődöt, a fizetésképtelenséget. Ha a fizetésképtelenség az adósnak felróhatóan állt elő, rosszhiszeműen okozta, vagy az eljárás során
tényállásszerű magatartást tanúsított, akkor a fizetésképtelenséget kiváltó ok keletkezését közvetlenül megelőző vagyon képezné az eljárás alapját (egy a bűnszervezet
esetén alkalmazott vagyonelkobzáshoz hasonló szabályozás, „fordított bizonyítási
teher” analógiájára). Szükségesnek tartom továbbá az ideiglenes vagyonfelügyelő
automatikus, hivatalbóli kirendelését az eljárás iránti kérelem beérkezésével
egyidőben, megteremtve ezzel egy permanens kontrollt az eljárás kezdeményezésétől annak jogerős befejezéséig. A tartozás fedezetéül szolgáló meghatározott vagyontömeg megrongálását, elidegenítését, eltitkolását pedig célszerűnek látom önmagában diszpozíciószerűvé tenni, függetlenül attól, hogy az fizetésképtelenséggel
fenyegető, fizetésképtelen helyzetben vagy a gazdálkodó szervezet normális működése során következett be.
A csődbűncselekmény elbírálásához elengedhetetlenül fontos az adós gazdálkodó
szervezet vagyoni helyzetének, a vagyoni aktívák és passzívák pontos, részletes
feltérképezése, a tartozások szerkezetének és volumenének, a befektetett és forgóeszközök alapos vizsgálata. Ezt tükrözi a Legfelsőbb Bíróság határozata4 is, hozzá3
4

Erre példa a közelmúltban épült Megyeri-híd esete.
A Legfelsőbb Bíróság BH 2008. 325. sz. határozata
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téve, hogy a csődbűntett elkövetési tárgya csak a tartozás fedezetéül szolgáló – erre
alkalmas – vagyon, az adós vagyonának ezt meghaladó része pedig nem lehet a
csődbűncselekmény elkövetési tárgya.
Nézőpontom szerint növelné a bűncselekménytől való visszatartó erőt, ha az elkövető a teljes vagyonával felelne cselekményéért. Figyelembe véve itt azt, hogy
mire a büntető- és polgári eljárás is lezajlik, a különböző költségek, a kielégítési
sorrend következtében bizonyos hitelezők a befektetésiekből semmit sem kapnak
vissza, káruk nem térül meg, a pereskedés, pénzkiesés folytán pedig újabb befektetésektől, haszontól esnek el, esetleg megélhetésük is veszélybe kerül.

III. Elkövetési magatartások
A fedezetelvonó csődbűntett [Btk. 290. § (1) bek.], a csalárd bukás [(2) bek.], a vétkes gazdálkodás [(3) bek.] elkövetői azonos magatartással, de különböző (gazdasági) helyzetben valósítják meg bűncselekményeiket. Az elkövetési magatartások a
következők:
- a tartozás fedezetéül szolgáló vagyon elrejtése, eltitkolása, megrongálása,
használhatatlanná tétele;
- színlelt ügylet kötése vagy kétes követelés elismerése;
- az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes módon veszteséges
üzletbe kezd, illetve azt továbbfolytatja;
- az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes más módon vagyonát
ténylegesen vagy színleg csökkenti.

1. A vagyon elrejtése, eltitkolása, megrongálása, használhatatlanná tétele
A vagyon elrejtésének és eltitkolásának közös lényege, hogy az adós bizonyos vagyontárgyait a hitelezők számára hozzáférhetetlenné teszi. A differentia specifica e
két magatartás között a Legfelsőbb Bíróság értelmezésében a következő. Az elrejtés
folytán a nyilvántartásban már szereplő vagyon tűnik el, eltitkolás esetén az adósnak
a gazdálkodó szervezet vagyonával összefüggő magatartása miatt nem szerezhető
tényismeret a vagyonról, és így hiúsul meg, válik lehetetlenné a hitelező kielégítése.5
Ezen esetekben tehát a vagyonnal, vagyontárggyal kapcsolatos értékcsökkenést
eredményező cselekmény nem történik, hanem az adós, a vagyonfelügyelő vagy a
felszámolóbiztos szándékosan nem tesz eleget a Cstv.-ben felsorolt kötelezettségeinek (például szándékosan hiányos éves beszámoló vagy közbenső mérleg benyújtása
a csőd- vagy felszámolási eljárás kezdeményezésénél; hiányos felszámolási zárómérleg készítése). Tulajdonosváltás vagy a birtokállapotban bekövetkezett változás
szintúgy nem tényállási elem, nem követelmény. A két cselekmény ingóra és ingatlanra egyaránt elkövethető, noha a jogirodalomban bizonyos nézetek vitatják, hogy
az elrejtés ingatlanra is megvalósítható lenne, és meglátásuk szerint azokkal kapcsolatban legfeljebb csak színlelt ügyletkötés valósítható meg. Nézetem szerint azonban
az ingatlan elrejtésének nincs fogalmi akadálya, csak az „elrejt” szó terminológia
jelentésétől kell elvonatkoztatni, az ingatlan nyilvántartásból történő „eltüntetése”,
5
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kivezetése pedig szintén nem kizárt, aminek egyik eszköze például a színlelt ügylet
kötése lehet.
A Btk. 290. § (1) bekezdése a) pontjának további elkövetési magatartásai a vagyon(tárgy) megrongálása, megsemmisítése, illetve használhatatlanná tétele. Előbbi
esetén a dolog állagának oly mértékű károsításáról van szó, amely értékcsökkenéssel
jár, és a rendeltetésszerű használatot kizárja, de ez az állapot nem végleges, hanem
az emberi beavatkozás által, csak ritkán természetes úton, helyreállítható. Hozzá kell
tenni, hogy beavatkozás nem járhat aránytalan idő- és költségráfordítással, ugyanis
ebben az esetben a javításra nem kerül sor, és a cselekmény a megsemmisítés vagy
használhatatlanná tétel szerint minősül. A megsemmisítés egyrészt – az előbbiek
szerint – a dolog állagának oly fokú megrongálása, amely eredményeként az eredeti
állapot már egyáltalán nem vagy csak aránytalan ráfordítás árán lenne helyreállítható, másrészt szó lehet az adott dolog teljes fizikai „megszüntetéséről”. A használhatatlanná tétel pedig egy köztes kategóriát képez, hiszen a cselekmény a rendeltetésszerű használatot zárja ki időlegesen vagy véglegesen, a dolog állagának sérelme
nélkül. Erre példa lehet egy dolog tartozékának az elrejtése, megsemmisítése.

2. Színlelt ügylet kötése vagy kétes követelés elismerése
a) A színlelt ügylet fogalmát a polgári jog dolgozta ki. A színlelt szerződés egy „leplező jogügylet”, azaz a felek olyan kontraktust kötnek, amire nem terjed ki a szerződési akaratuk, vagy másfajta szerződést hoznak létre, mint amilyenre a szerződési
akaratuk valójában irányul. Az a jogügylet pedig, ahol a szerződés ún. animus-a és
corpus-a6 között eltérés van, érvénytelen, illetve semmis. Ennél az elkövetési magatartásnál – lévén, hogy polgári jogi fogalomról van szó – a Ptk. vonatkozó rendelkezései is irányadóak. A Ptk. 207. § (6) bekezdése szerint „a színlelt szerződés semmis; ha pedig az más szerződést leplez, a szerződést a leplezett szerződés alapján
kell megítélni”. A Ptk. 234. § (1) bekezdése nyomán pedig „a semmis szerződés
érvénytelenségére – ha a törvény kivételt nem tesz – bárki határidő nélkül hivatkozhat. A semmisség megállapításához külön eljárásra nincs szükség.” Ebből kifolyólag
tehát a csődbűncselekmény esetén a büntetőügyben eljáró hatóság saját hatáskörében dönt a szerződés „színlelt” jellegéről, vagyis hogy az arra irányul-e, hogy „a
hitelező kielégítési alapjául szolgáló vagyontárgy tulajdonjogának változását éppen
a hitelező, mint a színlelt szerződésen kívül álló harmadik személy felé bizonyítsa”.7
Meg kell különböztetni a színlelt szerződéstől az ún. fiktív jogügyleteket, amelyek hangsúlyozottan nem szinonim fogalmak, noha elsősorban a média gyakran így
kezeli őket. Olyannyira nem azonos jelenségekről van szó, hogy a büntetőjog a
csődeljárás során alkalmazott fiktív jogügyletet nem a Btk. 290. § (1) bekezdés b)
pontjának „színlelt szerződés kötése” fordulata szerint, hanem a Btk. 290. § (1) bekezdés a) pontjába foglalt „elrejt, eltitkol” magatartásként bünteti. Ennek gyökerét
szintén a polgári jogban találjuk. A különbség ugyanis az, hogy míg a színlelt szerződés esetén a felek más szerződést kötnek, mint amire a valódi akaratuk irányul,
6

A szerződés „animus”-a lényegében a szerződési akarat, míg a „corpus” a szerződés
„teste”, vagyis a szerződési akarat megtestesülése.
7
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vagyis az egybehangzó akaratnyilatkozatuk folytán a kontraktus létrejön, csak ez
érvénytelen. Ezzel szemben a fiktív jogügylet8 esetén a szerződés létre sem jön,
ugyanis a két fél akaratnyilatkozata nem egyezik vagy nem a megfelelő felek között
hangzik el. A Btk. 290. § (1) bekezdés b) pontjának fogalmi eleme pedig az adós és
harmadik személy közötti szerződés, így e szerint nem, csak az a) pont szerint bírálható el a fiktív jogügylet létesítése. Az a) pont „elrejt, eltitkol” fordulatainál ugyanis
a hitelezők számára hozzáférhetetlenné tétel a központi elem, amely már megállapítható ebben az esetben. Kérdés számomra csak a bűncselekmény stádiumait tekintve
merül fel, hiszen a fiktív „szerződés” során de jure nem válik hozzáférhetetlenné a
vagyontárgy, hiszen nem jön létre a kontraktus, ezáltal az elrejtésnek, eltitkolásnak
kísérlete állapítható meg, ugyanakkor a hitelező számára a szerződés fiktív jellegének bizonyításáig de facto hozzáférhetetlenné válik az adott vagyon, tehát a bűncselekmény befejeződik. Ennek azonban csak elméleti jelentősége van, hiszen a Btk.
17. § (1) bekezdése értelmében a kísérletre a befejezett bűncselekmény büntetési
tételét kell alkalmazni.
b) A Btk. tárgyalt bekezdésének másik fordulata a kétes követelés elismerésével
megvalósított csődbűncselekmény. Az a követelés kétes, amelynek ténybeli vagy
jogi alapját az adós vitatja, vagy bár nem vitatja, de behajtása (például megfelelő
fedezet, biztosíték hiányában) nem biztosított. A követelés jogcíme tehát érvényes,
de a teljesítés kétséges. Ebben a helyzetben az adós egyoldalú jognyilatkozata a
korábbi feltételek megváltozása révén önmagában is vagyoncsökkenést eredményezhet.9 Tipikus példája, amikor a vagyonkezelő behajthatatlannak látszó követelést (például kártyaadósságot) érvényesítő hitelezőt a kielégítendők sorában feltüntet, vagy ilyen ügyletre vonatkozó csődegyezséget köt.10 Nehézséget jelenthet a büntetőeljárás során a kétes követelés bizonyítása. Gyakran kapcsolódik ehhez a cselekményhez más bűncselekmény, például okirat-hamisítás, csalás stb., amelyekkel a
követelés kétes jellegét igyekeznek leplezni. Megoldást jelentene, ha a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet esetén – bármely hitelező kérelmére – azonnal ideiglenes vagyonfelügyelő kerülne kirendelésre, aki az adós vagyona feletti rendelkezési
jogot gyakorolná, felügyelné az adós gazdálkodását a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet megszüntetéséig, vagy a csőd-, illetve felszámolási eljárás kezdeményezéséig. Az ő vagyoni és büntetőjogi felelősségük növelését tartom még szükségesnek,
mégpedig azáltal, hogy az ideiglenes vagyonfelügyelő egy meghatározott saját vagyontömeggel feleljen bűncselekmény elkövetése esetén a hitelezők felé, valamint
azzal, hogy a törvényhozó az általuk megvalósított tényállást minősített esetként
szabályozná. A fokozott felelősségi rendszer, illetve a permanens felügyelet az adós
8

Iskolapélda erre, amikor egy ingatlan bérlője hamis okiratok felhasználásával az ingatlan
tulajdonosának adja ki magát, és bármiféle egyéb jogosultság megléte nélkül a bérleményére
adásvételi szerződést köt harmadik személlyel. Az adásvételre vonatkozó konszenzus tehát
nem az ingatlan tulajdonosa mint eladó és a harmadik személy mint vevő között alakul ki,
tehát szerződés sem keletkezik.
9
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felett alkalmas lehet a bűncselekmény elkövetésétől való visszatartó erő növelésére,
és nagyjából ki is meríti azt az eszköztárat, amely a törvényhozó rendelkezésére áll.

3. Az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes módon veszteséges
üzletbe kezd, illetve továbbfolytat
A piacgazdaságban a különböző gazdasági mechanizmusok, a szabad verseny következtében a gazdasági élet kihagyhatatlan eleme a kockázat, amely leegyszerűsítve
nem más, mint egy üzlet, befektetés kapcsán a nyereség (haszon) vagy veszteség
realizálásának valószínűsége. Ez egy komplex „egyenlet” végeredménye, amelynek
tényezője a nemzeti, illetve nemzetközi piaci viszonyokon túl a befektető magatartása is. Utóbbit a gazdaság védelme érdekében a büntetőjognak is értékelnie, értelmeznie kellett, így megalkotta az ésszerű gazdálkodás folytán fellépő szükségszerű,
megengedett kockázat kategóriát, valamint ennek ellenpólusát, ami, ha bizonyos
magatartással párosul, büntetendő. Az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes módon veszteséges üzletbe kezdés vagy annak továbbfolytatása a csődbűncselekmény tárgyalt elkövetési magatartásának központi fogalmi eleme. Az ésszerű
gazdálkodás ugyanakkor a polgári nemperes csődeljárásban is fontos szerephez jut,
hiszen a csődegyezség célját is körvonalazza, nevezetesen a hitelezők legkisebb
veszteség árán történő megóvását a nagyobb veszteségektől.11
Ésszerűtlen a gazdálkodás akkor, ha a kitűzött gazdasági eredmény realizálásának a lehetősége kisebb, mint a veszteség megvalósulásának az esélye. Így van ez
minden olyan esetben, ha az eredmény döntően a véletlenen múlik.12 „Az ésszerű
gazdálkodás követelményeivel ellentétesen az kezd veszteséges üzletbe, aki a kockázati elemek gazdasági rentabilitását alapvetően veszélyeztető súlyával és hatásával
szándékosan nem számol vagy ezek iránt közömbös.”13 A veszteséges üzlet tovább
folytatása ettől annyiban tér el, hogy itt a veszteség várható bekövetkezése a már
folyamatban lévő gazdasági tevékenység közben merül fel, amely iránt a vállalkozó
legalább közömbös. Kiemelendő, hogy az elkövetőnek a magatartása során előre
kell, vagy kellett volna látnia tevékenységének veszteséges voltát, pontosabban,
hogy veszteségnek nagyobb a realitása (valószínűsége), mint a nyereségnek, továbbá
azt is, hogy ez a „lehetséges” veszteség oly mértékű lesz, amely a hitelezői követelések kielégítésére szolgáló vagyontömeget csökkenti, vagy teljes egészében elvonja.
Ezek bekövetkezését pedig kívánnia kell, vagy legalább közömbösen kell megélnie.
E rendelkezés kapcsán több kérdés is felmerült: Nem túl szubjektív ez a megoldás? Megfelel-e az alkotmányos büntetőjog követelményének? A szubjektivitásból
adódóan a tényállás minden eleme kétséget kizáróan bizonyítható? Egyes nézetek
szerint a jogalkotó „meglehetősen fellazította a büntetőjogi felelősség feltételeinek
egzaktságához fűződő jogbiztonsági igényt”, e kritérium (azaz az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes mód) ugyanis „széleskörűen és eltérően értelmezhető”.14 A szubjektív jelleg tükröződik abból is, hogy e kérdés eldöntése a büntetőeljá11

Molnár: i.m. 148-149. o.
A Büntető Törvénykönyv Kommentára
13
Tóth: i.m. 174. o.
14
Erdősy Emil – Földvári József: A magyar büntetőjog különös része. Pécs 1994. 335. o.
12
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rás során sokkal inkább szakértői, mintsem bírói feladat. Eldöntése pedig bonyolult
munka, mérlegelés eredménye. Tekintetbe kell venni az adott üzleti tevékenység
közgazdasági, piaci környezetét, a gazdasági tevékenységet érintő államok gazdaságpolitikáját, a nemzetközi befektetői bizalmat vagy bizalmatlanságot, magatartásukat, továbbá az adós vagyoni viszonyait, az elvégett műveleteit, illetve ezekhez
mérten a veszteség és nyereség mértékét.
A jelenlegi gazdasági életben uralkodó egyik alapszabály a „minél nagyobb kockázat, annál nagyobb a nyereség” elv. A befektetői bizalom – az elmúlt majdnem két
év tapasztalatai alapján – percről percre képes változni, s az egyes országok gazdaságát recesszióba taszítani, nyereséges befektetéseket, sőt vállalkozásokat tönkretenni. Ez a jelenség az olyan gazdaságilag rendkívül nyitott országokra – mint hazánk is – kétszer olyan erőteljesen hat. Ilyen – mondhatjuk szükséghelyzetben – a
magyar kis- és középvállalkozások a túlélés érdekében az előre láthatóan magasabb
kockázatot is kénytelenek vállalni, ha az esetleges nyereség megmentheti őket a
csődtől.
Nem elég azonban az ésszerű gazdálkodással ellentétes módon történő vállalkozói tevékenységet értelmezni, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a
továbbiakban: Be.) 4. § (2) bekezdése értelmében a kétséget kizáróan nem bizonyított tény nem értékelhető a terhelt terhére. Ez a csődbűncselekmény tárgyalt elkövetési magatartása esetén annyit jelent, hogy a nyomozóhatóságnak minden kételyt
feloldva bizonyítania kell, hogy az adott üzleti tevékenység nyilvánvalóan ésszerűtlen volt („a nyereség realitása gyakorlatilag elenyésző a veszteséggel szemben”); az
elkövető, az adós előre látta vagy előre kellett volna látnia nemcsak a veszteség bekövetkezésének a lehetőségét, de annak oly mértékét is, amely alkalmas arra, hogy a
hitelezői igények kielégítési alapját csökkentse, elvonja, s e következmény bekövetkezését az elkövető kívánta vagy legalábbis vele szemben közömbös volt. Többek
között már a veszteség előre látható mértékének a megbecsülése is komoly, ha nem
lehetetlen feladat.
A büntetőeljárás során történt sok egyéni szubjektivizáció a kétséget inkább erősíti, mintsem gyengíti, így aggályok merülnek fel – a Be. „in dubio pro reo” elvnek
tükrében – a tényállás ezen része rendelkezése esetén.
A problémafelvetés útján akár egészen az 1949. évi XX. törvényig, a Magyar
Köztársaság Alkotmányáig (a továbbiakban: Alkotmány) is eljuthatunk. Az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből15 következő jogállamiság és jogbiztonság elvi jellegű
követelményeiből levezethető – az Alkotmánybíróság gyakorlata által kimunkált –
az ún. alkotmányos büntetőjog követelménye. Az Alkotmánybíróság a 95/2008.
(VII. 3.) AB határozatában kifejtette, hogy „[a]z Alkotmány 2. § (1) bekezdése, továbbá a 8. § (1) és (2) bekezdése alapján a törvényalkotó köteles az alkotmányos
büntetőjog formai és tartalmi követelményeit érvényesíteni, amikor a társadalomra
veszélyes magatartások köréből kiválasztja azokat, amelyek ellen a legsúlyosabb
felelősségi rendszer, a büntetőjog eszközeivel kíván fellépni. Az alkotmányos büntetőjog követelményei szerint a büntetőjogi szankció kilátásba helyezésével tilalmazott magatartást leíró diszpozíciónak határozottnak, körülhatároltnak, világosan
megfogalmazottnak kell lennie. Alkotmányossági követelmény a védett jogtárgyra
15

Alkotmány 2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.
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és az elkövetési magatartásra vonatkozó törvényhozói akarat világos kifejezésre
juttatása. Egyértelmű üzenetet kell tartalmaznia, hogy az egyén mikor követ el büntetőjogilag szankcionált jogsértést. Ugyanakkor korlátoznia kell az önkényes jogértelmezés lehetőségét a jogalkalmazók részéről”.16 Ennek értelmében tehát a törvényhozónak pontosan körül kell határolnia, hogy mely esetben tekintendő a gazdálkodás
ésszerűtlennek, a veszteség valószínűségének mekkora értékénél nevezhető ésszerűtlennek a vállalkozó tevékenysége. A jogalkotói támpontok hiányában ugyanis lehetőség nyílik az önkényes jogértelmezésre, ami sérti az Alkotmány hivatkozott szakaszait.

4. Az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes más módon
vagyonát ténylegesen vagy színleg csökkenti
Ténylegesen akkor csökken a vagyon, ha az adós magatartása folytán mérhető,
konkrét aktívumcsökkenés vagy passzívumnövekedés következik be. Színlelt vagyoncsökkenésről akkor beszélhetünk, ha mindez nem következik be, de a látszat
ez; és ez a látszat rendszerint éppen a vagyonmentés elfedését szolgálja.17

IV. A hitelező jogtalan előnyben részesítése
A Legfelsőbb Bíróság BH 1997. 471. számon közzétett határozata értelmében 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”. E tényállás akkor valósul meg, ha az adós, tudván, hogy vagyona az összes tartozását nem
fedezi, a Cstv.-ben meghatározott kielégítési sorrendet megszegve, bizonyos követeléseket teljesít, amely által egyes hitelezők nem jutnak hozzá ahhoz az igényükhöz,
amelyet a kielégítési sorrend megtartása mellett elérhettek volna. E leírásból kiolvasható a magatartás két központi sajátossága. Egyrészt sajátos jogtárgy-sérelemről
beszélhetünk, hiszen nem az összes hitelező érdeke sérül, csak azoké, akiknek kárára
más hitelezők követelését az adós teljesítette. Másrészt, noha a törvényhozó expressis verbis nem értékelt eredményt, a bűncselekmény megállapításának mégis immanens tényállási eleme bizonyos hitelezői követelések teljes vagy részleges meghiúsulása. Enélkül ugyanis nem lenne jogtárgy-sérelem, a cselekmény nem lenne veszélyes a táradalomra, hiszen a befektetők hozzájárulásai végül megtérültek, a jogszabályi sorrend megsértésére pedig legfeljebb eljárási szabálysértésként lehetne hivatkozni, és a büntetőeljárás szükségtelen és aránytalan lenne.

16

Először az Alkotmánybíróság 30/1992. (V. 26.) AB határozatában (ABH 1992. 167, 176),
illetve a 12/1999. (V. 21.) AB határozatában (ABH 1999, 106, 110-111) jelent meg.
17
Tóth: i.m. 174. o.
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V. Minősített eset
Btk. 290. § (4) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1)(3) bekezdésben meghatározott cselekmény a gazdasági életben súlyos
következményekkel jár.
A jogalkotó ezzel a rövid, tömör rendelkezésével az első három alapesethez
(fedezetelvonó csődbűntett, csalárd bukás, vétkes gazdálkodás) kapcsolt minősített
esetet, értelmezését pedig a jogirodalomra és a jogalkalmazásra bízta. Nehéz munka
árán sikerült a következőket a gyakorlatban lefektetni. A Büntető Törvénykönyvhöz
készített Kommentár szerint: „[a] bűncselekmény tárgyi súlyát elsősorban a
hitelező(k) érdeksérelmének nagysága határozza meg. Ez nem csupán a hitelező(k)
számától és vagyoni sérelmének nagyságától függ. Jelentősen befolyásolja a
hitelező(k)nek a nemzetgazdaságban vagy adott ágazatban betöltött szerepe, a
foglalkoztatottak száma stb. E minősített eset akkor állapítható meg, ha az elkövető
tevékenysége nagyszámú hitelező súlyos megkárosítását vonja maga után, vagy akár
csak egy hitelezőnél, de olyan jelentős összegű elvonást eredményez, amely
alapvetően megrendíti a hitelező gazdasági helyzetét és ezzel emberek
(alkalmazottak) sokaságának ellátását vagy egzisztenciáját veszélyezteti”.
Olyan erkölcsileg és szakmailag is nehéz, összetett kérdésekre kellett választ találni, mint például: hány ember megélhetését, egzisztenciáját kell a cselekménynek
veszélyeztetni, esetleg tönkretenni? Összegszerűen mekkorának kell lennie az elvonásnak, amely már súlyos gazdasági következményekkel jár? Szükséges-e, hogy az
elvonás olyan mértékű legyen, amely már a bűncselekménytől teljesen független,
kívülálló piaci szereplőkre, esetleg az adott ágazatra vagy akár a nemzetgazdaságra
kihatással legyen? Figyelembe kell venni, hogy a „hátrány súlyosságának megítélése
ágazatonként, időszakonként és régiónként eltérhet”,18 sőt számba kell venni a hitelező gazdasági társaság nagyságát, alaptőkéjét, liquid tőkéjét, foglalkoztatottainak
számát, nyereségességét- veszteségességét. Az eltérő gazdasági sebezhetőségük
miatt különbséget kell tenni az óriás multinacionális cégek, illetve a kis- és középvállalkozások között is.
A gyakorlat a minősített esettel kapcsolatban még mindig nem kiforrott, több elmélet is működik párhuzamosan, amelyek közül a következőket emeltem ki. Egyes
nézetek szerint megállapítható a minősített eset, ha a bűncselekmény milliárdos
nagyságrendű, és a hitelezők szélesebb körét, működési feltételeiket is veszélyeztető
anyagi kihatással jár.19 Csakúgy, mint abban az esetben, amikor a vagyonelvonás
mértéke megrendítette vagy lehetetlenné tette a jelentős számú alkalmazottat foglalkoztató hitelező további gazdasági tevékenységét.20 Ezzel a megközelítéssel csak az
a probléma, hogy figyelmen kívül hagyja a kis- és középvállalkozásokat, akik viszonylag ritkán fognak milliárdos beruházásokba, és általában nem foglalkoztatnak
jelentős számú alkalmazottat sem. Kisebb tőkével működnek, szűkebb a piacuk,
piaci kapacitásuk, érzékenyebbek bármiféle bevételkiesésre, amelyet kevés más
18

Tóth: i.m. 179. o.
Ügyészségi értesítő 1995. évi 10. sz.
20
Tóth: i.m. 179. o.
19
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eszközzel tudnak helyettesíteni, mint leépítéssel, elbocsátásokkal. Egy másik felfogás szerint a (4) bekezdés állapítandó meg, ha a cselekmény „akár közvetlenül, akár
közvetve a gazdasági életben olyan súlyos működési zavarokat okoz, amelyek már
kormányzati, akár költségvetési intézkedést igényelhetnek, vagy ezek hiányában már
érzékelhető formában jelentkezhetnek”.21 Ez a meghatározás is – meglátásom szerint
– átsiklik a kis- és középvállalkozásokon, pedig számos közgazdasági kutatás és
elmélet is rávilágított már arra, hogy egy stabil, modern, prosperáló piacgazdaságnak, egy jóléti, fejlett államnak a gazdasági alapkövei a középvállalkozások (és nem
a multik). Márpedig egy kormányzati szintű költségvetési intézkedést igénylő bűncselekmény, pusztán az elkövetési értékét tekintve, ritkán kapcsolódik egy közepes
vállalkozáshoz.22
Összességében a minősített eset megítélésem szerint egy olyan kérdés, amely inkább szakértői kompetencia, mintsem bírói, továbbá a középpontjába a hitelező cég
dolgozóinak – beleértve a tulajdonosokat és valamennyi „beosztottat” – munkához
való joga állítandó. Tudatosítani kell a társadalomban, hogy senki sem tanúsíthat
olyan magatartást, amelynek következményeként egy másik ember elveszíti munkahelyét, egzisztenciáját, megélhetésének forrását. A munkához, foglalkozáshoz, illetve a vállalkozáshoz való jog alkotmányos alapjog, amelyet semmilyen, még ugyanezen alapjogon alapuló tevékenység sem sérthet, korlátozhat.23

VI. Nemzetközi kitekintés
Jogrendszerünk sok szállal kapcsolódik a német jogfejlődéshez, és struktúráját tekintve is ez áll hozzá legközelebb. Ebből kifolyólag érdemesnek tartom a magyar
csődbűncselekményhez
hasonló,
a
német
Büntető
Törvénykönyvben
(Strafgesetzbuch; a továbbiakban: StGB.) szereplő tényállás rövid áttekintését. Az
StGB. 24. fejezete tartalmazza az ún. fizetésképtelenségi bűncselekményeket. Szerkezetét tekintve, egy központi bűncselekményről és az abban nem szabályozott magatartásokra irányadó, de az azt pontosító, bővítő, részletező törvényi tényállásokról
beszélhetünk. A fejezet alapja az StGB. 283 szakasza, a vagyonbukás, amelynek
tényállása a következő.
§ 283 (1) Öt évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő, aki
eladósodás, vagy fenyegető illetve már bekövetkezett fizetésképtelenség esetén:
1. a vagyona részeit, amelyek fizetésképtelenségi eljárás megnyitása esetén a
fizetésképtelenségi vagyontömeghez tartoznak, elrejt, eltitkol, vagy a rendszerű
(„rendszerinti, normális”) gazdálkodás követelményeivel ellentétes módon
megsemmisít, károsít, használhatatlanná tesz;

21

Tóth: uo.
A többezer-milliárdos költségvetéshez mérten ugyanis a bűncselekménynek súlyos
milliárdokat, inkább tízmilliárdokat kellene érintenie, hogy a kormánynak lépnie kelljen
valamit (bevételi oldal növelése, kiadási oldal csökkentése, átcsoportosítás).
23
Alkotmány 9. § (2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a
gazdasági verseny szabadságát. 70/B. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van
a munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.
22
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2. a rendszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes módon veszteséges vagy
spekulációs üzletbe vagy különbözeti üzletbe, árukkal vagy értékpapírokkal
belekezd vagy gazdaságtalan („nem gazdaságos”) kiadásai, játék, fogadások
jelentős összeget felemésztenek, vagy azzal adós lesz;
3. árukat, értékpapírokat hitelre megszerez, és azokat vagy az azokból előállított
dolgokat jelentősen árukon alul, a rendszerű gazdálkodás követelményeivel
ellentétes módon elidegeníti, vagy másként eladja;
4. másoknak jogot színlel, vagy koholt jogot elismer;
5. a kereskedelmi könyveket, amelyek vezetésére törvény kötelezi, vezetni
elmulasztja, vagy azokat úgy vezeti vagy megváltoztatja, hogy azzal a vagyoni
helyzetének áttekintését megnehezíti;
6. kereskedelmi könyveket vagy egyéb bizonylatokat, amelyek megőrzésére a
kereskedő a kereskedelmi törvény szerint köteles, a könyvvezetésre fennálló
megőrzési határidő lejárta előtt elrejt, eltitkol, megsemmisít, vagy károsít, amely
által a vagyoni helyzetének áttekintése megnehezül,
7. a kereskedelmi törvénnyel ellentétesen:
a) a mérleget úgy állítja össze, hogy az a vagyoni helyzetének áttekintését
megnehezíti, vagy
b) elmulasztja a vagyoni mérlegét vagy a leltárt az előírt időben összeállítani,
vagy
c) más, a rendszerű gazdálkodás követelményeivel súlyosan ellentétes módon a
vagyoni állapotát csökkenti, vagy a valós üzleti tevékenységét eltitkolja,
vagy elleplezi.
(2) Ugyanígy büntetendő, aki az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységekkel
idézi elő az eladósodást vagy a fizetésképtelenséget.
(3) A kísérlet is büntetendő.
(4) 1. Aki az (1) bekezdés szerinti eladósodás, vagy fenyegető vagy bekövetkezett
fizetésképtelenséget gondatlanul nem ismeri fel, vagy
2. a (2) bekezdés szerinti eladósodást vagy fizetésképtelenséget könnyelműen
okozza, két évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel sújtandó
(5) Aki az (1) bekezdés 2., 5. vagy 7. pontja szerint gondatlanul jár el, és az
eladósodást vagy a fizetésképtelenséget könnyelműen okozza, vagy aki a (2)
bekezdés szerint, tekintettel az (1) bekezdés 2., 5. és 7. pontjára, gondatlanul jár el,
két évig tartó szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel sújtandó.
(6) A bűncselekmény akkor büntethető, ha a tettes a kifizetéseit beszüntette, vagy a
vagyonáról a fizetésképtelenségi eljárást megnyitották, vagy a megnyitás iránti
igényeket tömegesen elutasították.
§ 283a (Minősített eset): Hat hónaptól tíz évig tartó szabadságvesztéssel sújtandó: ha
1. a bűncselekményt nyereségvágyból követték el,
2. a bűncselekmény tudatosan sok személyt a rábízott vagyoni érték elvesztésével
veszélybe vagy gazdasági szükséghelyzetbe hozott.
További ehhez a rendelkezéshez szorosan kapcsolódó tényállás még az StGB. §
283b a könyvvezetési kötelezettség megsértése; a § 283c ún. „hitelezőkedvezményezés” (vö. hitelező jogosulatlan előnyben részesítése); a § 283d az
ún. adóskedvezményezés”, vagyis ha az adóson kívüli más személy az adós érdekében és beleegyezésével valósítja meg a § 283 (1) bekezdésének megfelelő maga314
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tartást. Látható tehát, hogy egy részletes, szerteágazó törvényi szabályozásról van
szó, mely aprólékosan meghatároz minden lehetséges elkövetési magatartást,
kellően alkalmazva a visszautalásokat a háttérjogszabályokra, amelyeknek meglehetősen bő a tárháza. Számos egyezés, de ugyanakkor szembetűnő eltérések is tapasztalhatóak a magyar szabályokhoz viszonyítva. Példának okáért azonosság a két
tényállás között az elkövetési magatartások felsorolása, főleg, ha a magyar cselekményhez hozzávesszük a számviteli rend megsértésének esetét is; szerepel továbbá
mindkét esetben az objektív büntethetőségi feltétel is. Jelentős, és szinte azonnal
szembetűnő különbség van a két szabályozásban az elkövetési ideje, és ilyenformán
az elkövető felelőssége között. A német megoldás szerint a tettes felelősségre
vonható már cége eladósodása idején is az általa tanúsított diszpozíciószerű magatartásokért. Az eladósodás pedig akkor következik be, ha „a passzívák az aktívákon
felülemelkednek, akkor is, ha a tettes még fizetőképes”.24 Itt tehát már jóval korábban fennáll a tettes felelőssége a gazdálkodásáért, mint a Btk. esetében. A
fizetésképtelenség pedig „a pénzeszközök tartós hiányán nyugvó lehetetlensége az
esedékes követelések teljesítésének”.25

24

Reinhar Maurach – Friedrich-Christian Schroeder – Manfred Maiwald: Strafrecht
Besonderer Teil. Teilband 1. C.F Müller Verlag, Heidelberg 2003. 295. o.
25
Maurach – Schroeder – Maiwald: i.m. 296. o.
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A justizmordok okai – tévedési források
a büntetőeljárásban*
I. Bevezetés
Az igazságszolgáltatás rendszere a büntetőeljárásba beépített garanciák ellenére
szükségszerűen magában hordozza a tévedés, végső soron a justizmord bekövetkezésének lehetőségét. A büntetőeljárásnak a jogállamiság szempontjából e legsúlyosabb kimenetele napjainkban egyáltalán nem mondható ritkaságnak, különösen az
Amerikai Egyesült Államokban, ahol a közelmúltban már a 280. ártatlanul elítéltet
mentették fel.1 Magyarországon arányait tekintve jóval ritkább az előfordulásuk, de
sajnálatos módon nálunk is találhatók szemléletes példák, úgymint a Pusoma-ügy
vagy a móri bankrablás esete. Ezeket az ügyeket közelebbről megvizsgálva, szembetűnő, hogy már a nyomozás során felmerültek olyan hibák, tévedések, amelyek feltárásuk hiányában végül megakadályozhatták egy valósággal adekvát ítélet meghozatalát. E körülményből adódhat a vizsgálódó számára az a kérdés, hogy egy justizmord valóban csak egyedül a bíró tévedése, – mint ahogy az az első pillantásra tűnik, – vagy más tévedési források, az eljárás más alanyainak hibái is hozzájárulnak a
hibás meggyőződés kialakulásához, és ezáltal magához a téves ítélkezéshez.
Amennyiben ez utóbbi feltevés igaznak bizonyul, akkor a téves ítéletet nem elegendő a hozzávezető folyamattól elszigetelten, tehát önmagában és csak a tárgyalási
szakban vizsgálni: megértéséhez mindenképpen szükséges a büntetőeljárás más
szakaszaiban bekövetkezett hibák, tévedések mibenlétének feltárása is.

II. A justizmord fogalma, fokozatai
A „justizmord” kifejezés német eredetű, magyarra – a mibenlétét leginkább megragadó – „igazság megölése”-ként fordítható le. Fogalmát a Révai lexikon a „bírói
tévedés” szócikk alatt határozza meg, miszerint a justizmord „tágabb értelemben: az
igazságnak meg nem felelő büntető ítélet hozatala s ennek végrehajtása; szűkebb
értelemben: ártatlan egyénnek halálra ítélése és kivégzése”.2 E meghatározás helyesen ragadja meg a justizmord lényegét, azonban meglátásom szerint – napjaink igazságszolgáltatási rendszereinek sajátosságait is figyelembe véve – nem lehetséges
csupán e tágabb és szűkebb felosztással megelégedni.
E gondolat alapján tehát a justizmord tágabb értelemben a „bűnös terhelt felmentését”, szűkebb értelemben pedig a „nem bűnös terhelt elítélését” jelenti. Ez utóbbi
*

E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXX. Országos Tudományos Diákköri
Konferencián „Büntető eljárásjog” szekcióban 1. helyezést ért el. Konzulens: Dr. Fenyvesi
Csaba – Dr. Mészáros Bence
1
http://www.innocenceproject.org (2011.11.19.)
2
Révai nagy lexikona. Az ismeretek enciklopédiája. III. kötet. Hasonmás Kiadás, Szekszárd
1990.
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kategória azonban tovább osztható a kiszabott büntetés súlyossága alapján. Eszerint
tehát, a nem bűnös terhelt
- halálra ítélése, és az ítélet végrehajtása;
- halálra ítélése, de az ítélet hosszabb ideig történő végre nem hajtása (halálsor);
- tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélése;
- életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélése a feltételes szabadságra bocsátás
lehetőségével;
- határozott idejű szabadságvesztésre ítélése
fokozatok határozhatók meg. (Megjegyzendő azonban, hogy a sor még tovább folytatható az enyhébb megítélésű justizmordok irányában.)
A nem bűnösként történő elítélés jogállami keretek között súlyosabb problémának tekinthető, mint a téves felmentés, ugyanakkor ez utóbbiak sem kívánatosak:
minden bizonnyal a bűnözési ráták növekedését eredményezheti a felelősségre vonás hiánya, s az ezáltal lehetővé tett újabb bűncselekmények elkövetése, valamint a
más elkövetők számára nyújtott rossz példa.3 Megjegyzendő azonban, hogy a felmentő ítéletek megszületésére éppen a jogállamiság megvalósulása miatt kerülhet
sor: még „a feudális jog szerint azokban az esetekben, amikor az ügy nem volt világos (non liquet), az ítélethozatalt elhalaszthatták és a vádlott a gyanú állapotában
maradt”.4 Hajdu megfogalmazásában ún. gyanút fenntartó ítéletek születtek.5 Ez
természetesen ma egyáltalán nem kívánatos megoldás, ezért ha a bűncselekményt
nem lehet minden kétséget kizáróan a terheltre bizonyítani, akkor fel kell őt menteni.
E „kötelezettségből” következik, hogy ez a szó szoros értelmében nem minősíthető a
bíró tévedésének, legfeljebb téves ítéletnek.
A továbbiakban, jelentőségére tekintettel elsősorban a „nem bűnös személy” elítélésének problematikáját vizsgálom. Ennek megfelelően a „justizmord kifejezést”
is ebben az értelmében használom.

III. A justizmordok okai
1. Az eljárás résztvevőinek személyiségében rejlő tévedési források vizsgálata
A krimináltaktika „személyi jellegű bizonyítékszerzési mozzanatok főbb sajátosságaival és összefüggéseivel foglalkozik”,6 így az e tárgykörben előforduló hibák ve-

3

Már Beccaria megfogalmazta a büntetések elmaradhatatlanságának követelményét. Cesare
Beccaria (ford.: Madarász Imre): A bűnökről és büntetésekről. Eötvös József Könyvkiadó,
Budapest 1998. 42. o.
4
Király Tibor: Büntetőítélet a jog határán. Tanulmány a perbeli igazságról és
valószínűségről. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1972. 209. o.
5
Hajdu Lajos: A felvilágosodás büntető eljárásjogi követelései. In: Tóth Mihály (szerk.):
Büntető eljárásjogi olvasókönyv. Osiris Kiadó, Budapest 2003. 22. o.
6
Tremmel Flórián – Fenyvesi Csaba – Herke Csongor: Kriminalisztika. Dialóg Campus
Kiadó, Budapest-Pécs 2009. 37. o.
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szélyforrását az eljárásban résztvevők személyében, még pontosabban a személyiségüknek megfelelő magatartásukban kell keresni.
A tévedések, végső soron a téves ítéletek előfordulásának valószínűségét azonban az eljárás résztvevőinek hibáin túl tovább fokozza a büntetőeljárás kettős szorításában, vagyis az alaposság és a gyorsaság követelménye között őrlődő nyomozó
hatóság feszített munkatempója, és a nyomozás során alkalmazható eszközök, módszerek jogállami (adott esetben kevésbé hatékonynak tekintett) volta is.
Míg korábban az eljárás meghatározó eleme lehetett a tortúra, addig ma már kétségtelen, hogy akarathajlító, tudathajlító hatásával nem szolgálja a bűncselekmény
valósággal adekvát felderítését. Ennek megfelelően nemzetközi emberi jogi egyezmények által tiltott az alkalmazása,7 de ezeknek a jogállami követelményeknek az
értelmében nemzeti szinten is büntetni rendelik a vallomás kínvallatás útján történő
megszerzését.8
A nyomozó hatóság tagjainak tehát más módszereket kell találniuk, amelyekkel
„rávehetik” akár a terheltet, akár a tanúkat valósággal egyező ismereteik lehető legpontosabb átadására. Ugyanakkor vannak módszerek (pl.: taktikai blöff, szuggesztió), amelyek nem feltétlenül szolgálják ennek a célnak az elérését, sőt bizonyos, a
megengedhetőség határán egyensúlyozó taktikai megoldások még inkább elősegíthetik a terhelt hamis beismerését,9 vagy éppen a tanúk tévedéseit, amelyeknek végül
beláthatatlan következményei lehetnek.
a) A (hamis) beismerő vallomás problematikája
Témánk szempontjából a beismerő vallomás vizsgálata elsődleges fontosságú, hiszen ez az a bizonyíték, amely már önmagában megalapozhatja a bűnösséget.10 A
törvényhozó azonban látva e kétélű fegyverben rejlő problémát, a (hamis) beismerő
vallomások súlyának csökkentésére megköveteli a Be. 118. § (2) bekezdésében,
hogy a terhelt beismerése esetén is meg kell szerezni az egyéb bizonyítékokat, ha a
törvény eltérően nem rendelkezik. Ennek ellenére felvetődik a kérdés, hogy a bizonyítékok királynőjének birtokában ténylegesen feltárják-e a terhelő és a mentő bizonyítékokat egyaránt. Meglátásom szerint a „helyes megoldás” ismerete (ti. hogy
tényleg a terhelt lehet az elkövető) jelentősen befolyásolhatja az „egyéb bizonyítékok” beszerzését, amelynek legnagyobb hibája, ha azokkal csak alátámasztani akarják a beismerő vallomást. Tehát a nyomozó ilyen perszeverantikus ragaszkodása
adott személy, mint elkövető bűnösségéhez jelentősen megnehezítheti, vagy meg is
akadályozhatja a tényleges elkövető megtalálását és felelősségre vonását, hiszen a

7

EJEE 3. cikk
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (továbbiakban: Btk.) 227. §-a
9
Gödöny József: Bizonyítás a nyomozásban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest
1968. 381. o.
10
Elek Balázs: A hamis beismerő vallomást eredményező befolyásolás a büntetőeljárásban.
Debreceni Jogi Műhely 2007. 2. sz., http://www.jogimuhely.hu (2011.11.19.)
8
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gyanúsított „lebuktatásának” célja uralja minden cselekedetét, így a tárgyi bizonyítékok megszerzése mellett a kihallgatási taktikáját is.11
Az Egyesült Államokban némely esetben olyan szintű az ügyészség ragaszkodása az általa jónak tartott verzióhoz, hogy mindent megtesznek annak igazolására, s
csak a végső esetben (legtöbbször a DNS vizsgálat kevésbé kétségbe vonható eredménye láttán), vállalják, hogy tévedés történt. Az egyik alkalommal „látomásszerű”
vallomása alapján ítéltek halálbüntetésre valakit állítólagos tettéért.12 Ez azonban
nem volt beismerésnek nevezhető a szó büntető eljárásjogi értelmében, hiszen a
kihallgatás során leginkább a nyomozók vezették rá a megfelelő válaszokra, a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatos körülményekre.
A tévedések, hibák elkerülése érdekében tehát jelentős szerepe van a kihallgatást
végző nyomozó tevékenységének, különösen egyes „beugrató jellegű” taktikai fogások alkalmazása tekintetében, hiszen ő az, aki megteremti azokat a körülményeket,
amelyek „felszínre hozzák” a kihallgatott személy pszichikai, akarati gyengeségeit.
Tóth Mihály által vizsgált taktikai blöff esetében például a tévedés lehetősége ott
rejtőzik, hogy „a vizsgáló olyan körülményekkel operál, amelyek nagyobbrészt vagy
teljesen ismeretlenek számára és csupán feltételezi azokat”.13
Elek Balázs által leírt példa is jól mutatja, hogy akár egy átlagos képességekkel,
személyiségjegyekkel rendelkező terhelt esetén is bekövetkezhetnek e taktikai fogásokból eredeztethető tévedések. A gyakorlatban előfordult olyan eset, amelyben a
nyomozói taktikázások következményeként az elkövető azokat a ház-, vagy gépkocsi feltöréseket is magára vállalta, amelyeket nem ő követett el, mivel azt a tájékoztatást kapta, hogy olyan ügyekben hallgatják csak ki, melyekben a helyszínen megtalálták az ujjnyomait. De nem ritka olyan kihallgatási módszer sem, amelynek keretében nem létező vagy még be nem szerzett (de létezőnek feltételezett) bizonyítékra
hivatkoznak a kihallgatás során, amelynek veszélyei magától értetődőek, befolyásoló hatásuk pedig a későbbi beismerő vallomásra, mint eredményre kétségtelen.14
A nyomozó már-már manipulatív magatartásán túl tehát a terhelt személyiségének vonásai, vagy akár társadalmi helyzete is jelentőséggel rendelkezik a hamis
beismerő vallomások megtételében. A szakirodalomban számos hamis beismerést
eredményező motivációról olvashatunk, azonban taxatív felsorolásuk aligha lehetséges.
A terhelt személyiségének vonásai közül különösen jelentősek lehetnek a hiszékenység, a gyenge pszichikai alkat, az alacsony intelligencia hányados, az esetleges
pszichiátriai betegség vagy éppen a személyiségének kóros vagy hiányos fejlődése,
amelynek következtében akár csupán pillanatnyi előnyért is beismerheti adott bűn11

Savage és Milne is kiemeli írásában a rendőrség „beismerő vallomás-orientáltságát”.
Stephen P. Savage – Becky Milne: Miscarriages of justice. In: Tim Newburn-Tom
Williamson-Alan Wright (ed.): Handbook of Criminal Investigation. Willan Publishing,
2007-2008. 611. o.
12
Badó Attila – Bóka János: Ártatlanul halálra ítéltek. Az amerikai igazságszolgáltatás
tévedései. Nyitott Könyv Kiadó, Budapest 2003. 51-60. o.
13
Tóth Mihály: A taktikai blöff alkalmazása. Belügyi Szemle 1980. 5. sz. 15. o.
14
Elek Balázs: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban. Tóth Könyvkereskedés és Kft.,
Debrecen 2008. 87. o.
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cselekmény elkövetését. Az ilyen tulajdonságokkal rendelkező személyek esetén
már maga a büntetőeljárás ténye, a kihallgatásra jellemző stresszhelyzet is komoly
nyomásgyakorlást jelenthet.15
Mindezek mellett azonban a hamis beismerés okai között említhetjük azt a lehetőséget is, amikor a beismerő személy „tudatosan” vállalja magára az elkövetett
bűncselekményt, amely leginkább érzelmi okokból vagy a valódi elkövetőtől való
félelemből, esetleg fenyegetés miatt, kényszer hatására történhet meg.16 A hamis
beismerés azonban a fentieken túl megjelenhet akár taktikai fogásként is, mint a
szigorúbb büntetéstől való megmenekülés eszköze, vagy mint egy „kézenfekvő”
lehetőség a gyanúsított számára a nyomasztó helyzetből történő minél gyorsabb
„szabadulás” felé.
Mindezen szempontokat, valamint azt a körülményt is figyelembe véve, hogy
nem csak a beismerés, de annak „visszavonása” is hamis lehet.17 Megállapítható,
hogy a terhelt beismerő vallomását meglehetős bizonytalanság jellemezheti, ezért
mindenképpen helyes, ha a beismerő vallomás, mint bizonyíték szerepének túlértékelését a bírói gyakorlat is tiltja.18 Ennek megfelelően „az elsőfokú bíróság ítéletének megalapozatlanság folytán történő hatályon kívül helyezését eredményezi, ha a
bíróság a bűnösséget megállapító ítéletét a vádlottnak a nyomozás során tett egyetlen - és később visszavont - olyan beismerő vallomására alapítja, amelyben foglaltakat az ügyben feltárt objektív jellegű bizonyítékok kellően nem támasztják alá, és
elmaradtak azok a szakszerű vizsgálatok is, amelyek a vádlott beismerő vallomásának az alátámasztására, illetőleg azok megcáfolására alkalmasak”.19
Feltétlenül megjegyzendő azonban a témával kapcsolatban, hogy a beismerő vallomások létrejötténél ideális esetben nem csupán a terhelt és a hatóság képviselője
van jelen, hanem a védőügyvéd is, akinek jelentős szerepe lehet mind a terhelt fentebb kifejtett motivációinak visszafogásában, mind a hatóság munkájának ellenőrzésében. Ahogy azt Fenyvesi Csaba megfogalmazta „a védő tevékenysége megfigyelő
és ellenőrző akkor, ha a hatóságok eljárása előmozdítja a terhelt érdekeit; de a védő
feladata támadó és cáfoló lesz, ha a hatóságok tévedésből vagy elfogultságból figyelmen kívül hagyják a terhelt jogos érdekeit.”20

15

Elek Balázs: A személyi bizonyítékok megbízhatósága a büntetőperekben. Rendészeti
Szemle 2009. 3. sz. 95. o.
16
Az Innocence Project keretében végzett kutatások alapján a következő hamis beismerő
vallomást eredményező tényezőket határozták meg: kényszer, részegség, csökkent befogadó
képesség, mentális károsodás, a jog nem tudása, erőszaktól való félelem, valós kár-,
sérelemokozás,
durva
fenyegetés,
a
helyzet
félreértése.
http://www.innocenceproject.org/understand/False-Confessions.php (2011.11.19.)
17
Karl Peters: Fehlerquellen im Strafprozess. Eine Untersuchung der
Wiederaufnahmeverfahren in der Bundesrepublik Deutschland. 2. Band. Verlag C. F. Müller
Karlsruhe 1972. 7. o.
18
Fenyvesi Csaba – Herke Csongor – Tremmel Flórián: Új magyar büntetőeljárás. Dialóg
Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2004. 244. o.
19
BH2001.316
20
Fenyvesi Csaba: A védőügyvéd. A védő büntetőeljárási szerepéről és jogállásáról. Dialóg
Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2002. 143. o.
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b) A tanúvallomások és a felismerésre bemutatás hibái
A bűncselekmény felderítésében, az események rekonstruálásában, a verzió
felállításnál és a bizonyítási eljárás során - a terhelt személyén túl - a sértett és a
tanúk szerepe lehet alapvető fontosságú, ugyanakkor a személyükben rejlő
bizonytalansági tényezők jelenthetik éppen azt a momentumot, amely a terhelt
hamis beismerése és nem elégséges tárgyi bizonyíték esetén a téves bírói
meggyőződés kialakulásához vezethetnek.21
A sértett, mint „elsőszámú tanú”22 vallomásának pontatlanságát többek között
személyes érintettsége, a történtek érzelmi okokból való „túlértékelése” okozhatja,
azonban a szem- és hallomástanúk esetében ezek a szempontok már kevésbé
játszanak szerepet.
A justizmord vizsgálatánál a tanúk fajtái közül a tévedő és a hamis tanúk bírnak
relevanciával, mivel vallomásuk objektíve hamis tényeket tartalmaz. A különbség e
két típus között csupán annyi, hogy a tévedő tanú szubjektíve igazat akar mondani,
vallomása objektíve mégsem felel meg a valóságnak. Ezzel szemben a hamis tanúk
nem tévednek, tudatosan állítanak hamis tényeket. A terheltre nézve mindkét
lehetőség hasonló következményekkel járhat, ugyanakkor saját szempontjukból a
jogkövetkezményeket tekintve már nem mindegy, hogy tévedtek vagy hamis
tanúzást követtek el, amelyet a törvény büntetni rendel.23
A tévedő tanú esetén feltételezhető, hogy a bűncselekmény megtörténtekor az
észlelésben, a kihallgatás során pedig az emlékezés folyamatában megjelenő
defektusok, a saját személyiségének tulajdonságai, a temperamentuma, adott esetben
túlzott segíteni akarása, tehát végső soron a történtek szubjektumukon átszűrt
visszaadása eredményezhet bizonytalanságokat, ezek pedig tévedéseket. Az észlelés
és az emlékezés fontos folyamatok a tanúvallomás hiteltérdemlősége,
megbízhatósága szempontjából. A bűncselekmény rekonstruálásához szükséges,
hogy a majdani tanúk a cselekményt optimálisan észleljék, és a történteket minél
pontosabban vissza is tudják adni. Ezt azonban több tényező is befolyásolja.
Egyrészt az események általában nagyon gyorsan történnek, így a pontos és részletes
megfigyelésük nem lehetséges, valamint az észlelés körülményei sem mindig a
legkedvezőbbek; másrészt az emberi emlékezés is sok tényezőtől függ: a nem
megfelelően észlelt eseményeket nehezebb vagy teljesen lehetetlen pontosan
visszaadni, továbbá adott személy érdeklődési köre, ismeretei is befolyásolhatják,
hogy a konkrét cselekménnyel kapcsolatban mire figyelt fel, vagy éppen mit jegyzett
meg.24 Az észlelés és emlékezés hibáin túl azonban számolni kell a tanúkban
felszínre törő lombrosoi látásmóddal, a „született bűnöző” mítoszban megelevenedő
21

Az Egyesült Államokban e témával kapcsolatosan végzett kutatás eredménye szerint a
téves ítélettel végződő esetek 77 %-ában játszottak közre a tanúk tévedései. John Collins and
Jay Jarvis: The Wrongful Conviction of Forensic Science. Crime Lab Report, 2008.
http://www.crimelabreport.com/library/pdf/wrongful_conviction.pdf (2011.11.19.)
22
Tremmel – Fenyvesi – Herke: i.m. 380. o.
23
Btk. 238-241. §
24
Nagy Lajos: Tanúbizonyítás a büntetőperben. KJK, Budapest 1966. 128-214. o., Kertész
Imre: A kihallgatási taktika lélektani alapjai. KJK, Budapest 1965. 199-244. o.
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előítéletekkel, amelyek befolyásolják a visszaemlékezést, ezáltal „színesítve” a nem
csupán tényekre szorítkozó vallomást.
A hamis tanú esetében a probléma azonban némileg eltérően jelentkezik.
Meglátásom szerint e típusnál az előítéletes vallomás kevésbé lehet jellemző, hiszen
előadását nem ilyen kisebb jelentőségű emocionális, hanem nagyon is tudatos
alapokon teszi meg, amely természetesen nem zárja ki azt, hogy a hátterében
komoly érzelmi okok álljanak. Így például az elkövetőtől való félelem, fenyegetés,
számára fontos személy védelme, bosszú vagy éppen anyagi javakért cserében
történő „tévedés”.
A fentiekben tárgyalt pszichikai folyamatok, a különféle motivációk azonban
nemcsak a tanúvallomások téves (hamis) voltát eredményezhetik, hanem hatással
vannak a felismerésre bemutatás eredményességére is, hiszen téves azonosításhoz,
hamis felismeréshez vezethetnek. Odenthal szerint „a gyanúsítottnak a téves
azonosítása a szemtanú által felismerésre bemutatással vagy fényképről
felismeréssel az egyik fő oka a büntetőeljárásban hozott téves ítéleteknek. […]
Ráadásul a megismételt eljárás által korrigált hibás ítéletek száma sem becsülhető
túl nagyra, mert egy tévedésen alapuló rossz azonosítást utólag alig lehet új tények
és bizonyítékok segítségével megdönteni”.25 Ehhez járul még az a körülmény, hogy
a tanú számára nehezebb feladat lehet egy (talán) soha nem látott személy
azonosítása, mint az események tanúvallomás körében történő felidézése. Peters
szerint ahhoz, hogy egy azonosítás sikeres lehessen, szükség van
megfigyelőképességre, megfigyelési lehetőségre, az emlékezetbe vésés és megőrzés
képességére, önkritikára, valamint önállóságra.26 Csak ezek együttes megléte adhat
lehetőséget a helyes felismerésre, amely azonban a legritkább esetben adatik meg,
így mindenképpen számolni kell bizonyos hibaszázalékkal. Azonban a felismerésre
bemutatás végkimenetelét övező kétségek és bizonytalanságok is devalválhatják az
eljárás hasznosságát, ezáltal eredményének súlyát, amely hosszú távon e bizonyítási
eljárás nem megfelelő alkalmazásához, ez pedig ugyancsak tévedésekhez vezethet.
A felismerésre bemutatás kevésbé következetes alkalmazására lehet példa Kirják
János esete, akit „fel nem ismerése” ellenére elítéltek egy szegedi nő megöléséért, s
csak 11 évvel később derült ki, hogy a bűncselekmény elkövetése Kovács Péter nevéhez kötődik, aki ez idő alatt még további öt nőt ölt meg.27
E bizonyítási eljárásra vonatkozó szabályok közül a gyakorlatban talán annak a
rendelkezésnek van a legnagyobb jelentősége, hogy „nem szabad felismerésre bemutatni azt a személyt, illetve tárgyat, akit, illetve amelyet a nyomozás során fényképének nyilvános, előzetes bemutatásával kutattak fel, vagy akit, illetve amit a
felismerő személy a nyomozási cselekmények végrehajtása során láthatott”.28 Meglátásom szerint e szabálynak a be nem tartása (adott esetben be nem tarthatósága)
okozhatja a legtöbb problémát a bizonyítási eljárás során.
25

Hans Jörg Odenthal: Die Gegenüberstellung im Strafverfahren. Richard Boorberg Verlag,
Stuttgart, München, Hannover, Berlin, Weimar 1992. 19. o.
26
Peters: i.m. 92. o.
27
Kovács Lajos: A Mór megtette… Az elmúlt évek legmegrázóbb magyar gyilkosságai.
Korona Kiadó, Budapest 2009. 247-255. o.
28
Nyer. 45. § (3) bek.
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Ezt a megállapítást támasztja alá a móri bankrablás esete, amelynél a bűncselekménnyel elsőként összefüggésbe hozott, és a média segítségével már körözött Horváth Szilárdról és Farkas Róbertről készült fényképekkel kérdezték ki a tanúkat arról, hogy nem ezek a személyek voltak-e az elkövetők. A móri esetnél azonban találhatunk példát a felismerésre bemutatás eredményének helytelen értékelésére is,
hiszen a nyomozás előrehaladtával képbe került Kaiser Ede személyében a tanúk
elég bizonytalanul „ismerték fel” az egyik elkövetőt. Erre a tévedésre csak az elítélést követően derült fény.29
Az eddigiek alapján tehát megállapítható, hogy a kihallgatás „többszereplős” eljárási cselekmény, nemcsak a tanú kell hozzá, hanem a kihallgatást végző személy
is. A tanúvallomás, mint végeredmény valóságnak megfelelő voltát, vagy éppen
hiteltelenségét e személy magatartása, kihallgatási taktikája is befolyásolhatja szuggesztív kérdések feltételével, azzal, hogy lehetőséget biztosít a vallomás egyben
történő elmondására, vagy esetleg saját elképzeléseit, előítéleteit próbálja a tanúra
„erőltetni”.30 A hamis tanúvallomások esetén, a nyomozó hatóság felelőssége abban
rejlik, hogy ezeket kiszűrje, megfelelően ellenőrizze az abban foglaltakat, valamint
feltárja az esetleges ellentmondásokat, ezzel is megelőzve a tévedés bírósági szakig
való gyűrűzését. A tanúvallomások ellenőrzésére, az esetleges kétségek eloszlatására
alkalmas eszköz lehet a logikai ellenőrzés, a helyszíni kihallgatás, a bizonyítási kísérlet, a poligráfos vizsgálat, vagy a jegyzőkönyvek összevetése alapján az ellentmondások feltárása,31 ugyanakkor nem feledkezhetünk meg a szembesítésről sem,
amely megfelelő alkalmazás esetén szintén lehetőséget nyújt a tévedések felismerésére, tisztázására.32
Megjegyzendő továbbá, hogy a nyomozó hatóság részéről az egyes nyomozási
cselekmények nem megfelelő időben történő elvégzése is hatással lehet az egész
büntetőeljárás eredményességére, itt azonban nem csupán a halaszthatatlan nyomozási cselekmények teljesítésére gondolok. Azokra a bizonyítási eljárásokra (például
felismerésre bemutatás) is fokozott figyelmet kell fordítani, amelyek végkimenetelét
nem csak az észlelés és emlékezés befolyásolja, mert a tanúkat – az idő múlásával
arányosan – egyre több, a környezetükből érkező hatás is éri, amelyek károsak lehetnek a helyes emlékkép megőrzése, illetve felidézésére. Itt azonban újabb problémát vethet fel, ha nem lehet korábban elvégezni adott nyomozási cselekményt, bizonyítási eljárást, mivel a bűncselekmény elkövetésétől számított hosszabb ideig a
nyomozás csupán „in rem” lehetséges, azaz ha még nem került gyanúsítható személy a nyomozó hatóság látókörébe. Hasonló eredményre vezethet azonban az is, ha
egy tanút későn találnak meg, aki tudtán kívül fontos információval rendelkezhetett
adott cselekményről, amely szintén torzult az idő múlásával. Mindezek alapján csupán az lehet a megoldás, ha különösen az ilyen személyi tényezőkön alapuló bizonyítási eszközök beszerzését és bizonyítási eljárások elvégzését minél gyorsabban és
hatékonyabban hajtják végre figyelembe véve az alaposság követelményét is.
29

Kovács: i.m. 215-222. o.
Gödöny: i.m. 240. o.
31
Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika. Duna Palota és Kiadó, Budapest 2004. 885-921. o.
32
Fenyvesi Csaba: Szembesítés. Szemtől szemben a bűnügyekben. Dialóg Campus Kiadó,
Budapest-Pécs 2008. 229. o., 249. o.
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A fentiek tekintetében más megvilágításba kerülhet a „tisztességes tárgyaláshoz
való jog” keretében megfogalmazott (EJEE) és az Emberi Jogok Európai Bírósága
(EJEB) számos döntésében33 kifejtett ésszerű időn belül történő eljárás követelménye is.34 Meglátásom szerint ez az elv csupán egy gyors és alapos felderítés megléte
esetén érvényesülhet, ennek hiányában ugyanis nincs meg az a szükséges mennyiségű és hibáktól mentes információtömeg, amely alapján a bíróság ezen a bizonyos
„ésszerű időn” belül döntést tudna hozni.
c) A szakértővel kapcsolatos krimináltaktikai problémák
A szakértői tevékenység jellegéből következően elsősorban a krimináltechnika körébe tartozó – a szakvélemény elkészítéséhez szükséges vizsgálatok során felmerülő
– hibák, tévedések adódhatnak. Felmerül azonban a kérdés, hogy a szakértőt, a véleményének kialakítása, illetve ezt követően a szakértői meghallgatás során, befolyásolhatják-e olyan személyiségjegyek, illetve egyéb tényezők, amelyek végül tévedéshez vezethetnek.
E kérdés megválaszolásánál feltétlenül figyelembe kell venni a szakértői szerepnek azt a sajátosságát, hogy a szakértő „nem kerülhetett közvetlenül kapcsolatba a
bűncselekmény elkövetéséhez tartozó eseményekkel, hanem azokat számára mindig
tárgyi jellegű bizonyítási eszközök vagy személyek közvetítik”.35 Ennek fényében
tehát megállapítható, hogy míg egy tanú az általa látott cselekmény emlékképéről
számol be, – amelynek esetleges hiányosságait személyiségének megfelelően egészíti ki, s éppen a bizonytalanságok miatt befolyásolható a tanúvallomás, mint végeredmény – addig a szakértő a bűncselekménnyel kapcsolatos ténykérdésekről egy
évek alatt megszerzett ismeretanyag, egy feltehetően tévedésektől mentesen kialakult és rögzült tudás alapján nyilatkozik.
Megjegyzendő azonban, hogy Grassberger szerint a szakértő kirendelésénél
nemcsak a szaktudást, hanem egyéb tulajdonságok nagy számát is figyelembe kellene venni. Ennek megfelelően követelményként támasztja a szakértő szerénységét,
helyes önértékelését, önmagával szembeni őszinteséget, továbbá a világos és következetes gondolkodás meglétét is.36 Véleményem szerint e speciális személyiségjegyek megtalálása egyetlen személyben, túlzott akadályt gördítene a hatóságok elé,
amely egy bűncselekmény felderítése során egyáltalán nem kívánatos; mindamellett
az sem hagyható figyelmen kívül, hogy már maga a szakvélemény tudományos
megalapozottsága is megkérdőjeleződhetne az ilyen személyiségi tényezők túlzott
preferálása esetén.

33

Az eljárás elhúzódásának megsértése tárgyában döntött az EJEB például a Miklós kontra
Magyarország ügyben. Témánk szempontjából azonban fontosabb az ítéletnek az a
megállapítása amelyben, kifejti, hogy „nem feladata a Bíróságnak, hogy a nemzeti hatóságok
által állítólagosan elkövetett tény- és jogbeli tévedésekkel foglalkozzon, kivéve, ha e
tévedések az Egyezményben védett jogokat és szabadságokat sérthetik”.
34
EJEE 6. cikk 1. pont
35
Cséka Ervin – Fantoly Zsanett – Károlyi Judit – Lőrinczy György – Vida Mihály: A
büntetőeljárási jog alapvonalai I. Bába Kiadó, Szeged 2006. 256. o.
36
Roland Grassberger: A büntetőeljárás lélektana. Springer Kiadó, Bécs 1950. 312-315. o.
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A fentiek tekintetében tehát alapvetően kétféle kérdéskör vetődhet fel a szakértők
krimináltaktikai aspektusú vizsgálatánál. Egyrészt, hogy az eljáró hatóságok megfelelően értelmezik-e a szakértő által előadottakat,37 amelynek különös jelentősége
abban rejlik, hogy a bíróság végül ne egy helytelen kiindulási alapon, tehát hibás
feltevésekre építve döntse el a jogkérdéseket. Másrészt kérdésként merül fel, hogy a
szakértői meghallgatás során, mennyiben lehetséges a hatóságok általi befolyásolás.38
Kétségtelen, hogy ez az eljárási cselekmény – a szóbeli jellege által – magában
hordozhatja a szuggesztió lehetőségét, azonban a szakértő esetén nem a „vallatás”,
hanem a „tudakozódás” a cél, éppen ezért kisebb esélyt látok már egy esetleges befolyásolási szándék meglétére. Mindamellett már az a körülmény is csökkentené,
illetve kizárhatná a torzítási lehetőségeket, hogy a meghallgatásra a korábban elkészített szakvélemény birtokában kerül sor.
Végül elgondolkodtató az a probléma, amelyet Grassberger vetett fel. Eszerint
sajátos „elfogultságot” eredményezhet adott esetben az is, ha a szakértőnek „olyan
műhibáról kell nyilatkoznia, amely a kollégájával fordult elő, és alkalmas arra, hogy
az egész hivatási ágazat iránt megingassa a bizalmat”.39 Erre azonban Magyarországon a szakvélemény elkészítésére, valamint a szakértők kiválasztására, kizárására
vonatkozó részletes szabályozásra tekintettel kevésbé látok lehetőséget.40

2. Az eljárásban résztvevő személyek tevőleges magatartása, mint a justizmord egyik forrása
A krimináltechnika célja természettudományos és műszaki-technikai eszközök,
módszerek felhasználásával a nyomok és anyagmaradványok felderítése, rögzítése,
és ezekből büntetőjogilag releváns tények megállapítása a bűncselekmény felderítése érdekében.
E tevékenység csak akkor lehet eredményes, tévedésektől mentes, ha a vizsgálandó nyomok és anyagmaradványok az eredeti állapotukban állnak rendelkezésre.
Ez azonban annál kisebb valószínűséggel lehetséges, minél többen kerülnek kapcsolatba azokkal, továbbá a bűncselekmény helyszínével, a bűncselekmény elkövetésétől annak felderítéséig legalább az elkövetővel, a felfedező tanúval és a nyomozó
hatóság tagjaival, amelynek következtében az említett nyomok és anyagmaradványok módosulhatnak vagy akár meg is semmisülhetnek. Ugyanakkor bizonyos esetekben az sem kizárt, hogy természeti tényezők, környezeti hatások, az időjárás
eredményezzen nem kívánatos változásokat.
Ha kronológiai sorrendben vizsgáljuk e folyamatokat, a bűncselekmény elkövetésekor elsőként és elsősorban az elkövetőtől származhatnak nyomok és anyagma37

A szakvélemény értékelésének nehézségeire tekintettel a Be. is több fokozatú szabályozást
ad. Ld.: Fenyvesi – Herke – Tremmel: i.m. 268-270. o.
38
E probléma vizsgálatánál Grassberger különösen a szuggesztív kérdések problémáját emeli
ki. Grassberger: i.m. 320. o.
39
Grassberger: i.m. 317. o.
40
Ld. Be. 99-114/A. §-át, valamint az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi
XLVII. törvényt.
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radványok. A tettes természetesen ezek megsemmisítésére vagy legalább módosítására törekszik, hogy a nyomozó hatóság munkáját nehezítse, illetve lehetőség szerint
meg is akadályozza a bűncselekmény teljes felderítését. A fentiekben vizsgáltakhoz
képest tehát ez esetben a motiváció egyértelmű, amely az elkövetői minőségből természetszerűleg adódik. A potenciális bizonyítékok módosításával az elkövető más
személyre terelheti a gyanút, ezáltal is elősegítve az esetleges téves ítélet meghozatalát. Azonban az sem elképzelhetetlen, hogy a nyomok és anyagmaradványok, tulajdonképpen a tárgyi bizonyítékok hiányában az elkövető gyanúsítottként szóba se
jöjjön, míg adott bűncselekmény szempontjából indifferens személy lesz az, akit
végül elítélnek. Természetesen ebben az esetben sem bizonyítékok nélkül történő
ítélethozatalról beszélünk, gondoljunk csak a fentebb már tárgyalt beismerő vallomásokra, tanúvallomásokra, azonosításokra, amelyek a nyomoktól és anyagmaradványoktól függetlenül léteznek, ugyanakkor jelentős bizonytalanságokat rejthetnek
magukban, amelyekből adódó tévedéseket kézzelfogható bizonyítékok nélkül nehéz
megcáfolni és kiigazítani.
A tanúk közül elsősorban a sértettnek és a felfedező tanúnak lehet szerepe a helyszín megváltoztatásában, amely inkább a bűncselekmény miatti izgatottságból, figyelmetlenségből adódhat. Elvi lehetősége fennáll azonban annak is, hogy esetleg e
személyek, akik a bűncselekmény elkövetése után elsőként kapcsolatba kerülnek a
helyszínnel, tudatosan változtassanak a nyomokon, anyagmaradványokon, mellyel
hozzátartozójukat vagy más, számukra fontos személyt akarnak védeni. Elképzelhető másfajta motiváció is (például az elkövető a sértettet kényszeríti a nyomok eltüntetésére), de meglátásom szerint a „vétlen” helyszínváltoztatáson és az ilyen emocionális okokon túli lehetőségek már kevésbé életszerűek.
Fontos továbbá megemlíteni, hogy ebben az esetben kevésbé fordulhat elő egy
„beismerő vallomás” jellegű magatartás, azaz hogy valaki (de nem az elkövető)
azért módosítja a nyomokat, hogy saját magát tettesként állítsa be.
E személyeken túl a nyomozó hatóság tagjainak tevékenysége, a helyszínt biztosító rendőr magatartása eredményezhet nem kívánt módosulásokat, melyek végül
tévútra vihetik a nyomozást.41 Ez akkor is súlyos hátrányt jelenthet a nyomozás menetében, ha a későbbiekben ki tudják zárni a téves verziót, mivel jelentős időveszteséggel is együtt járhat, ami viszont már az eredményességet veszélyezteti. Természetesen ez utóbbi igaz a más személyek által történő helyszínváltoztatásokra is, de
előbbi az, amit közvetlenül a nyomozó hatóság ki tud és ki kell, hogy küszöböljön,
annál is inkább, mivel ezek a problémák a „saját érdekkörében” merülnek fel.
A problémával kapcsolatosan azonban Pusztai László utal arra is, hogy a megváltoztathatatlanság követelményének bizonyos esetekben törést kell szenvedni a kriminalisztikainál (eljárás joginál) méltányolandóbb érdekek hatására: „mindenekelőtt
prioritást élvez az ember életének megmentéséhez fűződő érdek a büntetőeljárás
sikeres lefolytatásához fűződő érdekkel szemben. (…) A segítségnyújtás során
azonban a lehetőségekhez képest arra kell törekedni, hogy a legkevesebb elváltozás
jöjjön létre.”42
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Erre példaként említhető a móri bankrablás esete, hiszen először a mentősöknek
kellett végigjárni a helyszínt túlélőket keresve, melynek során módosulhattak a
nyomok és anyagmaradványok.43
A nyomozás során a tárgyi bizonyítékok megszerzésekor szintén a nyomozó hatóság szerepe kerül előtérbe. Fontos a körültekintő és alapos nyomozói munka (mind
a helyszíni szemle, mind a házkutatás során) egyrészt, hogy megtaláljanak minden
releváns nyomot és anyagmaradványt, másrészt, hogy a rögzítésnél azokban ne keletkezzenek további módosulások. Ezek jelentősége abban mutatkozik meg leginkább, hogy a terhelt, illetve a tanúk vallomásainak hibáit, tévedéseit fel lehet tárni
általuk.
A körültekintő és alapos nyomozói munka szükségességét bizonyítja az alábbi
eset is: egy férfit azzal vádoltak, hogy ő ölte meg a feleségét, ugyanis az elkövetés
feltételezett időpontjára nem volt alibije. Az elkövetés időpontját kedd este hat órától nyolc óráig terjedő időszakra állapították meg. Ezt arra alapozták, hogy a nő feltehetően hat órakor ért haza és a munkaruhájában volt, amikor a bűncselekmény
történt. Csak később derült ki, hogy nem olyan színű ruhát viselt a helyszíni szemle
során készített fotókon, mint amit a tanúk szerint e keddi napon viselt. Tehát másnap
reggel munkába menet előtt ölték meg. Erre az időpontra pedig már a férjnek is volt
alibije.44
A szakértő esetén a fentiekhez hasonló közrehatásról nem nagyon beszélhetünk,
munkájukat azonban befolyásolhatja, ha nincsenek megfelelően tájékoztatva az ügy
körülményeiről, vagy a vizsgálandó anyagmaradványokat nem megfelelő minőségben bocsátják rendelkezésre.
A szakértői tevékenység során a nyomokból és anyagmaradványokból levont következtetések ideális esetben tudományos megalapozottsággal bírnak, azonban mégis előfordulhatnak hibalehetőségek, amelyek gyökere elsősorban a szakértő előítéletes vagy nem megfelelő minőségű munkájában keresendők.
E momentum pedig súlyos veszélyeket hordoz magában, hiszen – ahogy azt Erdei Árpád is megfogalmazta művében,– „a hatóságok és a felek bizonyos értelemben
»kiszolgáltatott« helyzetben vannak a szakértővel szemben: ellentétes bizonyítékok
és nem szakmai természetű hibák hiányában »el kell hinniük« a véleményben foglaltakat”.45
A téves következtetésekben rejlő veszélyek elkerülésére egyrészt a Be. bevezette
a szakértők párhuzamos meghallgatását, mint bizonyítási eljárást46, mely a szakértők
eltérő véleménye esetén segíthet feloldani a felmerülő ellentmondásokat, másrészt a
Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy „a szakvélemény ellentmondásainak a feloldása
nélkül az elsőfokú bíróság ítélete megalapozatlan”.47
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A szakértői bizonyításban rejlő hibalehetőségekre példaként említhető egy 1991es Egyesült Államokbeli tűzeset. Cameron Todd Willinghamet szakértői vélemények alapján vádolták meg saját lakásának felgyújtásával, melynek következtében
három gyermeke is meghalt. A tűzszakértők a „bűncselekmény” helyszínén olyan
foltokat, alakzatokat találtak, amelyeket gyújtogatásra utaló nyomoknak véltek.
Szakvéleményük alapján a „háromszoros gyerekgyilkost” halálra ítélték, majd 2004ben ki is végezték. Habár kivégzése előtt már voltak olyan szakértői vélemények,
miszerint nem követte el a terhére rótt bűncselekményt, kegyelemben már nem részesítették. Ezek a vélemények, amelyek a tűzeset rekonstruálásán alapultak, megállapították, hogy a helyszínen talált foltok nem égést gyorsító anyagok voltak, hanem
csupán a tűz levegő általi berobbanása hozta létre őket, maga a tűz pedig elektromos
hiba következménye volt.48
Az elkövető megtalálása érdekében alkalmazott azonosítási módszerek az ujjnyom, illetve a DNS alapján történő azonosítások, a szagazonosítás, vagy éppen a
profilalkotás eredménye többnyire megbízható, azonban lehetnek körülmények,
amelyek mégis tévedéshez vezetnek.
Az ujjnyom és a DNS alapján történő azonosítás esetén fontos kérdés a mikor,
tehát annak a tisztázása, hogy a feltételezett elkövetőtől származó nyomok, anyagmaradványok a bűncselekmény elkövetésekor kerültek-e a helyszínre vagy attól
különböző időpontban. Ha ezt nem sikerül bizonyítani, akár kategorikus szakvélemény esetén is fennállhat annak a lehetősége, hogy „nem bűnös” vádlottat ítélnek el.
Megjegyzendő, hogy a DNS alapján történő azonosítás az esetleges hibalehetőségek
ellenére is az egyik legbiztosabb módszer az azonosításra. Az Egyesült Államokban
– miután elfogadottá vált az alkalmazása – éppen ezen eljárás segítségével tisztázták
több halálra ítélt ártatlanságát.
A szagazonosítás a fentiekhez képest problémás, hiszen a szag illékony természetét figyelembe véve nem gyakran kerülhet sor annak rögzítésére. Ha mégis sikerül, e
módszer alkalmazása sem hoz mindig a valóságnak megfelelő eredményt. Egyrészt
itt is felmerül a kérdés, hogy MIKOR került adott személy „szagnyoma” a bűncselekmény helyszínére, másrészt nem bizonyított tény az azonosítást végző kutyák
tévedhetetlensége sem.49
Pusoma Dénest lényegében három bizonyíték: szagazonosítás eredménye, szellemi fogyatékos tanú vallomása, a vádlott saját kezűleg írt beismerő vallomása alapján ítélték el halált okozó testi sértés, valamint rablás kísérlete miatt.50 Most csak a
szagazonosítás eredményét vizsgálva megállapítható, hogy az bizonyos tekintetben
tényleg „sikeres” volt, hiszen Pusoma tényleg ott járt a bűncselekmény helyszínén,
ugyanakkor nem mindegy, hogy mikor.
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Egy másik példa a Whiskys ügy kapcsán fordult elő, amikor egy alkalommal a
szagminta alapján a Szűcs testvéreket azonosította a kutya. Megjegyzendő, hogy a
tanúk is őket ismerték fel Ambrus Attila helyett.51
„A profilalkotás az elkövető személyiségprofiljának, személyiségképének megalkotására irányul, ezáltal mintegy a személyazonosítás egyik modern, az elmúlt
évtizedekben teret nyert formájává vált. Az elkövetői személyiségprofil ismeretében
újabb verziókat tud felállítani a nyomozóhatóság, amelyek ellenőrzése az elkövető
felderítéséhez is vezethet.”52
A nyomozás során betöltött funkciói közül témánk szempontjából elsősorban annak van jelentősége, hogy segít leszűkíteni a lehetséges elkövetői kört. Azonban
kérdésként merül fel, hogy ez a leszűkítés elegendő-e ahhoz, hogy a már meglevő
közvetett bizonyítékok alapján a ténylegesen a tettes kerüljön „kiválasztásra” a potenciális elkövetők közül.

3. A bíró személyében rejlő okok
A tévedések okai a bíró büntetőeljárásban betöltött szerepének, feladatának jellegéből adódóan alapvetően kétféle csoportban vizsgálhatók. Egyik megközelítés alapját
az adja, hogy a bíróság „hozott anyagból” dolgozik, tehát a fentiekben vizsgált tényezők mind közrehatnak az ítélethozatalban, így az eljárás korábbi szakaszainak
hibái is a végső döntés részét képezik, ha a bírósági szakban sem sikerül feltárni és
kiküszöbölni őket.
E tényezőben rejlő kockázatot tehát az adja, hogy ez a „hozott anyag” a bírói
meggyőződés kialakulásának alapja. Ez a büntetőeljárás természetéből adódik, hiszen a bűncselekmények teljes felderítését nem végezheti maga a bíróság, így
„kénytelen” az ügyészség (nyomozó hatóság) által elétárt bizonyítékokra támaszkodni. Ez pedig – a hibák, tévedések átgyűrűzése mellett – elősegítheti a nyomozás
során kialakult téves prekoncepció tárgyalási szakra való „átterjedését” is, amelynek
feltárása, az attól való eltérés egyre nehezebb.53
Az információk, a bizonyítékok a bírósághoz tehát csak többszöri áttéten keresztül jutnak el, ez viszont már az információtorzulás, rosszabb esetben az információtorzítás lehetőségét is felveti, amelyek még inkább megnehezítik egy valósággal
adekvát ítélet meghozatalát.
A tévedések kiküszöbölése a bírósági szakban már csak elsősorban a jegyzőkönyvek összevetése, a tárgyaláson felvett bizonyítás alapján, az ellentmondások
felderítése által lehetségesek. Azonban e szakaszban sem kizárt, az eljárásban résztvevők, különösen a tanúk tévedése, hiányos vallomástétele, hiszen „a bírósági eljárások nem teszik lehetővé, hogy egy kényelmes tempóban haladjon az ügy, így a
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kihallgatottak kérdés nélküli beszéltetését célzott kérdésekkel kell kombinálni”.54 Ez
pedig, ahogy már a fentiekben láttuk információvesztéshez, tévedésekhez vezethet.
A tévedések okainak másik csoportját lényegében a bíró személyisége és bizonyíték-értékelő szerepe adja, amely függetlenül a „hozott anyag” valóságnak megfelelő voltától, helytelen megállapításokat, következtetéseket eredményezhet.
A büntetőeljárásról szóló törvény kimondja a bizonyítékok szabad mérlegelésének elvét, valamint az ennek eredményeként kialakuló meggyőződés alapján történő
bizonyíték értékelésének követelményét.55 Azonban fontos vizsgálni, hogy ez a
„meggyőződés”, hogyan alakul ki, milyen tényezők befolyásolják, hiszen a bíró
személyén kívül álló okok mellett ez az a folyamat, amely mint bizonytalansági
tényező jelenik meg az ítélet tartalmának kialakításában, amelynek hibái, hiányosságai végül téves döntéshez vezethetnek.
Ahogy a fentiekben az eljárás egyéb résztvevőinél vizsgáltuk személyiségük, tapasztalataik, előítéleteik szerepét az észlelés, emlékezés és ezek visszaadása folyamatainak körében, úgy ezek a bíró tevékenységében is szerepet játszanak. Jerome
Frank a következőképpen fogalmazta meg: „[a] bíró annak a tanúja, ami a tárgyalóteremben történik. Abból kell megállapítania az eset tényállását, amit lát, illetve hall,
vagyis a tanú szavaiból, gesztusaiból és viselkedésének egyéb jellemzőiből. [...] Ha
a tanúk emlékezhetnek rosszul, vagy visszaadhatják a történteket kiszínezve, ugyanígy a bíró is elkövethet hibát a vallomás összefüggéseinek feltárásában”.56
Mindezek mellett fontos megjegyezni, ami a tanúvallomás esetén kiküszöbölendő tényező, tehát a tapasztalataikon, előítéleteiken keresztül történő meggyőződés
kialakulása az elkövetett bűncselekményre, valamint a tettes személyére vonatkozóan, az a bírónál szükségszerű velejárója az ítélkezés folyamatának. Ennek természetesen a fentiek tekintetében vannak előnyei és hátrányai is. Előnynek tekinthető a
bíró személyében meglévő szakmai felkészültségnek, tapasztalatnak, emberismeretnek megléte, ugyanakkor hátrány lehet a magánéleti tapasztalatok, benyomások,
esetleges előítéletek vagy éppen szimpátia. Ezek mind a bíró személyiségének öszszetevői, s csak megfelelő egyensúlyuk esetén lehetséges optimális döntéshozatalról
beszélni. Mindazonáltal nem kívánatos az ítélet csupán személyi bizonyítékokra
történő alapozása sem, hiszen azok jelentős bizonytalansági tényezőket hordozhatnak magukban, így mindenképpen irányadó a lehető legtöbb tárgyi bizonyíték beszerzése. Természetesen ezekből megfelelő következtetések levonása szintén okozhat problémákat, de talán kevésbé vitás a kiindulás alapja, mint az előbbi esetben.
A justizmordok meghozatalában a fentieken kívül még szerepet játszhat egyes
bizonyítékok megfelelő indok nélküli figyelmen kívül hagyása, vagy nem súlyuknak
megfelelő értékelése is. A Legfelsőbb Bíróság ezért kimondta, hogy
„[m]egalapozatlan az ítélet, ha a bíróságnak a bizonyítékokat értékelő tevékenysége
nem felel meg az eljárási törvény rendelkezéseinek. Ilyennek kell tekinteni a bírói
gyakorlat szerint, ha a bírói meggyőződés kialakításához szükséges értékelés sérti az
ésszerűség és a logika szabályait, továbbá, ha a bíróság nem vont valamennyi bizo-
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nyítékot a mérlegelési körébe.”.57 Ha sikerül is minden tévedést elkerülni, akkor sem
mondhatunk mást, mint hogy „a tényeket illetően a bírói folyamatban is csupán valószínűség-következtetésekkel számolhatunk. […] A bírói ténymegállapítás igazsága
így a legjobb esetben is az, aminek emberi megismerésünk adott feltételei között
versenyképes alternatívája nincs”.58
Az eddigi megállapításaink jellemzően a kontinentális rendszerek büntető igazságszolgáltatásának sajátosságain alapultak, hiszen ezek esetén igaz, hogy az adott
bűncselekményt tárgyaló bíró személyében rejlő hibák az eljárás záró szakaszában
még hatással lehetnek az ügy kimenetelére.
Az angolszász (elsősorban amerikai) büntetőeljárásban ez némileg másképp alakult, hiszen eltérően a kontinentális jogrendszerekben érvényesülő hivatásos bírók
általi igazságszolgáltatástól, ott esküdtszéki bíráskodás működik.59 Az Egyesült Államokban egy hivatásos bíró általi döntésre csupán abban az esetben kerül sor, ha a
vádlott beismerte tettét és vádalkut kötött, lemondva ezzel ügyének esküdtszék általi
elbírálásáról.60 Egyéb esetekben, amikor érdemi tárgyalást kell lefolytatni, az esküdtszék ítélkezik a bíró által történő - a bizonyítékértékelést, illetve a kizárt bizonyítékokat érintő kérdésekre vonatkozó - jogi kioktatás, iránymutatás után. Problémaként vetődhet fel azonban, hogy ebből a jogi felvilágosításból, illetve az ügyész
és az ügyvéd előadásából mennyit értenek meg az esküdtszék tagjai, s mindezek
alapján milyen módszerekkel jutnak el az ítélethez.61 Ez pedig magával hozhatja azt
a következményt, hogy az ügyész és az ügyvéd az érzelmekre hatva, s kevésbé
szakmai érvekkel próbálják az igazukról meggyőzni az esküdteket. Egy laikus
szempontú értékelése a tárgyaláson hallottaknak, csupán intuíción, érzelmeken, benyomásokon alapuló ítéletet eredményezhet, amely adott esetben megfelel a társadalmi büntetőigény beteljesülésének, ugyanakkor a bűncselekmény és a bizonyítékok valós értékelésének, mérlegelésének nem feltétlenül tesz eleget. Meglátásom
szerint éppen ezek miatt több téves ítélet születhet elsősorban a nagy súlyú, a társadalmi érdeklődésre is számottartó ügyekben, amelynek eredményeként nagyobb
felelőssége lehet a fellebbviteli fórumoknak a tévedések feltárásában.
Jól szemlélteti e rendszer hibáit az a momentum is, hogy a súlyos bűncselekményekkel megvádoltak ártatlansága sok esetben nem derül ki az elsőfokú ítélethozatal
során. Általában hosszú éveknek kell eltelnie, ahhoz, hogy kemény munka és bizonyítások árán meneküljön meg az elítélt adott esetben a halálbüntetéstől.
Az Egyesült Államokban több, a téves elítélésekkel foglalkozó szervezet működik, mint például az „Innocence Project”, amelyek kutatásaik, vizsgálataik alapján a
szemtanúk tévedéseit, a megbízhatatlan tudományos eredményeket, a hamis beismeréseket, az eljáró hatóságok hibáit, az informátorok, besúgók szerepét és a rossz
védelmet nevezik meg a tévedések fő okaiként.62 Utóbbiakkal kapcsolatban megem57
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líthető, hogy a Crime Lab Report által vizsgált esetek (csupán) 2%-ában okozott a
rossz védelem téves ítéletet, a zárkatársak vallomásai pedig 13%-ban hatottak közre
a tévedésekben. Ez utóbbi szám elég magas, ugyanakkor nem meglepő, hiszen az
Egyesült Államokban a bűncselekmények felderítésében segítő elkövető előnyben,
kedvezményben részesülhet saját ügyében. Ugyanakkor figyelemre méltó e kutatásoknak az az eredménye, miszerint a tanúk általi téves azonosítások játsszák a legnagyobb szerepet a justizmordok meghozatalában, így a vizsgált esetek 77%-ában,
ehhez képest a kriminaltechnikai tévedések 13%-ban, a hatóság szerepe pedig 14%ban hatott közre a hibás döntés megszületésében.63

IV. Összegzés
Az igazságszolgáltatásban az ember a legnagyobb bizonytalansági tényező, amelyet
a jogalkotó által törvényi garanciákkal körülbástyázott eljárás sem képes teljes egészében kizárni, ellensúlyozni.64 Ennek eredményeként bekövetkező legsúlyosabb
hiba, ha a bíróság olyan vádlottat mond ki bűnösnek, aki nem követte el a terhére
rótt bűncselekményt. A „végső szót”, a téves ítéletet végül tehát az igazságszolgáltatást megtestesítő bíró mondja ki, azonban e tévedés egy komplex folyamat eredményeként realizálódik, amelyben szerepe van az eljárás minden résztvevője szubjektumában és ezáltal magatartásában fellelhető hibának, bizonytalansági tényezőnek.
A sértett és a tanúk szerepe a bűncselekmény rekonstruálásánál, az elkövető azonosításánál fokozott jelentőséggel bír, így a rosszul megfigyelt események, a hibás
emlékképek, az előítéletes vagy éppen hamis vallomások már a nyomozás kezdetétől fogva gátját képezhetik a valós történések feltárásának. Ez utóbbiak közül talán a
legnagyobb kockázata a hamis beismerő vallomásnak van. Éppen ezért a nyomozó
hatóság még kevésbé engedheti meg magának az olyan hibákat, amelyek a nyomozás alapvető szabályainak betartásával megelőzhetőek volnának, itt is hangsúlyozva
az előítélet eljárásból való kizárásának fontosságát, az egyoldalú nyomozás elkerülését, hiszen ezek olyan prekoncepciók kialakulásához vezethetnek, amelyek megdöntése a későbbiekben jelentős nehézségekbe ütközhet.
A szakértő érdekkörében felmerülő problémák szintén akadályt képezhetnek egy
helyes ítélet meghozatalában. E tekintetben nagy jelentősége van, hogy megfelelő
minőségben bocsátották-e rendelkezésére a vizsgálandó nyomokat és anyagmaradványokat; hogy a szakértő előítéletektől mentesen alakította-e ki, illetve a valóságnak megfelelően és tudományos megalapozottsággal alkotta-e meg szakvéleményét.
Az alapvetően tévedésektől, hibáktól mentes szakvélemény esetén is fennállnak
azonban a valószínűségi jellegből adódó problémák, amelynek megfelelő kezelése
szintén a nyomozó hatóságok, végső soron pedig a bíró feladata.
A bíró, mint végső döntéshozó esetén a problémát az a sajátosság jelentheti, hogy
személyére hat a legnagyobb befolyásolás elsősorban a nyomozó hatóságok és az
ügyészség részéről, hiszen e hatóságok által rendelkezésre bocsátott iratok alapján
63
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képes megismerni az adott ügyet. Ez a momentum pedig objektíve a „vád oldalára
állíthatja” a bírót, nem lévén a védelem oldalán ilyen súlyú információforrás.65 Meglátásom szerint ilyen körülmények között nehéz a függetlenedés a hatóságok által
előirányzott prekoncepcióktól, amely még inkább megnehezíti a bírónak azt a feladatát, hogy az elétárt bizonyítékokból felismerje azokat, amelyek nem felelnek meg
a valóságnak.66A tévedés lehetősége tehát Damoklész kardjaként lebeg az egész
büntetőeljárás felett, amely a társadalom igazságszolgáltatásba, sőt jogállamiságba
vetett hitét, bizalmát helyrehozhatatlanul megingathatja.
Különös jelentősége van tehát, hogy ki és miben „tévedett”, és azt mely eljárási
szakban tette, hiszen e hibák legyenek bármily jelentéktelennek tűnők is az eljárás
kezdetén, felderítésük és tisztázásuk hiányában, az eljárás végéhez érve áttörhetetlen
falként emelkedhetnek a terhelt elé a bűnösség megállapításától való megmenekülése útján. Így a nyomozás során vétett krimináltaktikai és krimináltechnikai
hibák következményei is a bírósági szakban meghozott téves ítéletben csapódnak le,
ugyanúgy, mint a bíró személyében rejlő bizonytalansági tényezők, tévedések.
Mindezek tekintetében a nyomozás során elkövethető hibák, s ezek tévedéshez
vezető hatásainak vizsgálata jelenleg fontosabb, mint a bíró tévedése, hiszen a büntetőeljárás reformjának meghiúsulása folytán még mindig túlzottan hangsúlyos ez a
büntetőeljárási szak. A problémát tovább mélyíti az ítélethozataltól való távolsága,
amely egyre inkább megnehezíti az esetleges hibák kijavítását, az ellentmondások
felderítését, s talán ez is az oka annak, hogy - kissé sarkítva - szinte csak az e szakban feltárt körülmények, bizonyítékok „szentesítésére” kerül sor a bíróság előtt.
Ennek megfelelően a nyomozás során nemcsak olyan szintű felderítés zajlik, amely
elegendő a vádemeléshez, hanem szinte minden lehetséges bizonyíték feltárása,
amely az ügyben terhelő és mentő tényként a bíró meggyőződésének kialakulását
elősegítheti. E momentum azonban még nagyobb felelősséggel terheli az amúgy is
nehéz felderítési tevékenységet, azzal, hogy az egész büntetőeljárás sorsa itt dől el.
De hiába e nagy súlya a nyomozásnak, hiszen végül az ítéletet mégiscsak a bíró
mondja ki, s elvileg senki sem gátolja meg abban, hogy ő maga is bizonyítást folytasson le. Az már más kérdés, hogy a megismételhetetlen nyomozási cselekményekkel, mint olyannal itt már nem lehet mit kezdeni.
Mindezeket figyelembe véve követelményként fogalmazható meg az eljárás
elhúzódásának elkerülése, tehát a gyors nyomozás és ezáltal a lehető legrövidebb
időn belül történő ítélethozatal, amely jelentősen elősegítené mind a sértett, a tanúk,
az eljáró hatóság tagjainak visszaemlékezését, mind a nyomok, anyagmaradványok
felhasználhatóságának, újabb vizsgálatok alá vetésének lehetőségét. Továbbá
követelményként fogalmazható meg a nyomozó hatóság részéről az egy „helyesnek
hitt” verzióhoz való ragaszkodás mellőzése. Ugyanígy az ügyészség részéről ennek
az egy lehetséges megoldásnak a mindenáron történő alátámasztása. Végül a
szubjektumában is pártatlan bíró legmagasabb szintű szakmai felkészültsége, emberismerete, egészséges kételkedésének fenntartása, szinte saját személyiségétől is füg65

Ezért is van különös jelentősége a Be. rendelkezésének, amely az ügyész számára egyaránt
előírja a terhelő és mentő bizonyítékok feltárását. [Be. 28. § (1) bek.]
66
Hasonló gondolatokat fejt ki Király Tibor a büntető eljárásjogi tankönyvében. Király Tibor: Büntetőeljárási jog. Osiris Kiadó, Budapest 2008. 130-131. o.

334

A justizmordok okai – tévedési források a büntetőeljárásban

getlen meggyőződésének kialakítása, amely által képes az addig „felhalmozódott”
csúsztatásokat, bizonytalanságokat, torzulásokat felismerni, és az ítéletével tényleg
igazságot szolgáltatni. Mindezen tevékenysége során pedig kívánatos lenne az in
dubio pro reo elv maradéktalan érvényesülésének szem előtt tartása, hiszen éppen ez
az a jogalkotó által törvénybe iktatott garancia67, amely féket jelenthet a justizmordok bekövetkezéséhez vezető úton azáltal, hogy „ha a bizonyítás tárgyául
szolgáló tény tekintetében a bizonyítás összes lehetőségeinek kimerítése ellenére is
kétség marad fenn, azt az ügydöntő határozatban a terhelt javára kell értékelni”.

67

Be. 4. § (2) bek. A kétséget kizáróan nem bizonyított tény nem értékelhető a terhelt
terhére.

335

Horváth Orsolya

A kriminalisztikai szagazonosítás jelene és jövője*
Jelen tanulmányban a kriminalisztikai szagazonosítást, mint a kriminalisztika viszonylag fiatal ágát kívánom bemutatni. Maga az eljárás alkalmazható egyrészt a
nyomozás operatív szakaszában, másrészt a bírósági eljárásban is felhasználásra
kerülhet annak eredménye. Többek között az eljárás újszerűségére és nem kellő
megismerhetőségére hivatkozva kételyek merülhetnek fel többekben az eredmények
megbízhatóságának tekintetében. A tanulmány elkészítése során, olyan vizsgálati
módszert alkalmaztam, amely alátámasztja a szagazonosítás létjogosultságát a hazai
büntető igazságszolgáltatásban. Mind a kutyák fiziológiai felépítésének vizsgálata és
az eddigi gyakorlat alátámasztja ezt a tételt. Azonban annak ellenére, hogy Magyarországon több mint 30 éve alkalmazzák a felderítés során ezt a fajta személyazonosítást, a hazai szakirodalom (eltekintve néhány jeles képviselőtől) és a jogalkotó nem
helyezett kellő hangsúlyt az eljárás kidolgozására, esetleges gyakorlatban felmerült
visszásságok megoldására. A jogi szabályozás vizsgálata során hiányosságok, pontatlanságok figyelhetők meg, amelyek felvetik a kérdést: fontos-e egyáltalán a jogalkotónak és a jogalkalmazónak, hogy a szagazonosítás, ahogyan a poligráf használata
is bizonyítási eljárásként legyen alkalmazható a büntetőeljárás során? A szabad bizonyítás elvéből következően helyes az a megállapítás a jogalkotó részéről, hogy a
szagazonosítás egyéb bizonyítási eljárásnak tekinthető, azonban az eljárás résztvevőinek jogi állása nem kerül megállapításra. A jelenlegi helyzet tükrében, olyan
gyakorlati problémák is felmerülnek a szabályozás során, amelyek az eljárás alkalmazását, megbízhatóságát tovább gyengítik. Véleményem szerint ennek a külön
kiemelt problémának a kezelése az elsődleges feladat a szagazonosítás területén.
Magyarország az elsők között volt, amely alkalmazta a szagazonosítást, azonban az
elmúlt évtizedek alatt empirikus kutatások nemigen születtek az összehasonlító eljárásra vonatkozóan. Amíg a tudomány jelen állása nem teremti meg a lehetőséget,
hogy a kutyákat, mint speciális műszereket helyettesíteni tudjuk, addig az eljárás
mibenlétének, határainak és korlátainak megismerése közelebb vihet minket a hibalehetőségek, a felmerült kétségek enyhítéséhez. A jövőre vonatkozó rövid áttekintés
és maga az azonosítás tárgya is indokolja a kísérletek megkezdését. Az eredmények
nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is elismerést jelentenének, esetleges standardizálást is felvetnének. A kutyák szaglásának pontos megismerése nemcsak a
kriminalisztika, hanem az egészségügy és hadiipar területén is új lehetőségeket kínálnának a jövőben.

*

E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXX. Országos Tudományos Diákköri
Konferencián „Büntetés-végrehajtási jog és kriminalisztika” szekcióban különdíjat kapott.
Konzulens: Dr. Fenyvesi Csaba – Dr. Mészáros Bence
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I. Bevezetés
A bűnüldözés fegyvertára a technika fejlődésének köszönhetően egyre bővül a XXI.
században. Az elkövetők „kézre kerítésében” sokban közrejátszanak azok a műszerek, eljárások, amelyek segítségével olyan információkat, összefüggéseket is megismerhetünk egy bűncselekmény felderítése során, amelyekre Sherlock Holmes még
álmában sem gondolhatott. Napjaink közkedvelt tévésorozataiban a nyomozók számos ilyen eszközt hívnak segítségül gyanújuk megalapozására. Azonban az életben
egy bűntett felderítése nem „45 perc alatt” történik, és nincs a kezdetektől gyanúsítható személy, hanem számos előkészítő munka előzi meg a vádemelést. Régebben
az elkövetők elképzelhetetlennek tartották, hogy láthatatlan nyomokat is hátrahagyhatnak egy bűncselekmény helyszínén. A bűnügyi technika gyors ütemű fejlődésével, és a nagy nyilvánosság általi megismerhetőségével később aztán kitanultak egy
s mást, például álarc, kesztyű viseletét egy bűncselekmény elkövetésekor. A több tv
csatornán is futó sorozatok számos olyan lehetőséget mutatnak be, amellyel a nézők
érdeklődését fenntartják, ugyanakkor ötleteket is adnak az elkövetőknek, hogy mire
figyeljenek oda például egy emberölés elkövetése során. Szerencsénkre azonban
léteznek olyan „műszerek”, amelyeket nem befolyásol az elkövető „felkészültsége”,
és még a filmvásznon sem került megörökítésre, hogy hogyan lehetne kijátszani a
„rendszert.” Az ujjnyomokhoz hasonlóan ezek is olyan láthatatlan nyomok, amelyeket ellentétben az előzővel, nem lehet előhívni, láthatóvá tenni semmilyen technika
segítségével. Ez a hátrahagyott, látens, de árulkodó nyomok vizsgálatára használt
műszer az „orrával lát”, így könnyen azonosítani tudja az elkövető által minden
esetben hátrahagyott szagokat.
A szagazonosítás viszonylag új keletű módszernek tekinthető, azonban a nyomkövetést, a „speciális szakértők” már régóta sikeresen végzik. A kriminalisztikai
odorológia a bűncselekmény helyszínén hátrahagyott szagokkal foglalkozik, a bűncselekmények felderítése érdekében. Ahhoz, hogy a szagazonosítás elnyerje méltó
helyét a büntető igazságszolgáltatásban meg kell ismernünk előnyeit, hátrányait és
korlátait. A következő kérdésekre kell tehát válaszokat kapnunk.
Mi is a szagazonosítás, mi történik az eljárás alatt, és miért a kutya végzi az
azonosítást?
Milyen más bizonyítási eljárásokhoz hasonlíthatjuk, a jelenlegi szabályozás
tekintetében?
Egyáltalán a szabályozás megfelel-e az elvárásoknak?
Kik és milyen minőségben vehetnek részt az eljárás során?
Mind természettudományos, mind büntető eljárásjogi megközelítésből is
meg kell vizsgálni, hogy indokolt-e a használata a bizonyítékok megismerésére?
A büntető eljárásjog egyik kiemelt szempontja a justizmordok elkerülése,
így óhatatlanul is ki kell térnünk olyan kérdések vizsgálatára, hogy a szagazonosítást hogyan értékeli a bíróság, egyáltalán támaszthatók-e olyan követelmények a kutyával, mint „biodetektorral” szemben, amiket műszerek
vagy szakértők esetén várunk el?
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Az egységesítés, standardizálás gondolata esetleg felmerülhet-e az eljárás
vonatkozásában?
Ahhoz, hogy válaszokat kapjunk a téma kifejtése során mind hazai, mind külföldi
tekintetben vizsgálni kell ezt a fiatal ágát a kriminalisztikának.

II. Szolgálati kutyák alkalmazása
A szolgálati kutyák alkalmazására Magyarországon már a 20-as évek elején sor került, azonban konkrét kiképző központ létesítése csak 1964-ben történt meg Dunakeszin.1 A mai napig kiképző központként működő telepen, nemcsak klasszikus
nyomkövetési, munkafeladatokat ellátó kutyák kerülnek tanításra, hanem az évek
során, a bűnüldözés specializációjával már beszélhetünk kábítószer-kereső, robbanószer-kereső illetve szagazonosító kutyák kiképzéséről is. Az urbanizáció következményeként a nyomkövető kutyák alkalmazására ritkábban kerül sor, mivel a
tömegközlekedési eszközök használata kizárja a kutya adott nyomvonal követésén
való alkalmazását. Így egy olyan módszerre van szükségünk, ami a környezeti tényezőket kevésbé figyelembe véve képes arra, hogy a helyszínen hátrahagyott tettesszagot összehasonlítsa a későbbiekben a nyomozóhatóság által gyanúsított személy
szagával, tehát kriminalisztikai azonosítást végezzen. Ennek a követelménynek a
megfogalmazásával el is jutottunk a szagazonosítás fogalmi elemeihez.

III. A szagazonosítás, mint kriminalisztikai azonosítás
A szagazonosítás során a szolgálati kutya összehasonlítja a tett helyszínén rögzített
szagmaradványt és a nyomozás során gyanúsítottról levett szagmintát. A szagokat
tárgyi bizonyítási eszköznek tekinthetjük, mégpedig biológiai anyagmaradványoknak, akárcsak a DNS-t, vagy a hajszálat. Az egyediség követelményeinek
megfelelően, olyan anyagot kell tehát a vizsgálat alá vonni, amely alkalmas az
egyedi azonosításra, nemcsak csoportazonosság megállapítására. Az emberi szag
összetevőit 4 nagy csoportja oszthatjuk. Ezek a következőek: genetikailag determinált biológiai szag, testszag, másodlagos biológiai szagok illetve a járulékos
szagok.2 Ezek egyvelege, sajátos koncentrációja adja meg az adott egyénre jellemző
szagot. Mindezek mellett a táplálkozás, egyes betegségek befolyásolhatják,
módosíthatják az alapszagunkat. Kísérletek bizonyították, hogy egypetéjű ikrek
különböző étrendje esetén már nem beszélhetünk egyező szagról. Az emberi testszagon belül az eddig azonosított faggyún belüli savak és molekulatípusok által
létrejöhető szaghatások száma végtelen. Ezek kereszteződése a feromonokkal, a
levált hámsejtek baktériumos bomlástermékeivel és a mirigyváladékokkal megerősíti azt a tételt, hogy az ember, és azon belül is az egyén szaga egyedi, tehát
azonosítás tárgya lehet. Az összehasonlító vizsgálatra egy erre külön kialakított

1

Katona Géza: A szagazonosítás büntetőeljárásjogi kérdesei. Az ORFK Kutyavezető-képző
Iskola, Dunakeszi 1997. 1-2. o.
2
Janza Frigyes: A bűnügyi szolgálati kutya. In: Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika II. BM
Kiadó, Budapest 2004. 677. o.
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helyiségben kerül sor. A szagazonosító kutya 5 különböző szagból választja ki az
egyezőt a megmutatott szaghoz képest.

IV. A kutyák szaglása
A természettudományos megközelítés jelentősége, hogy megismerjük azokat a
tényeket, amelyek igazolják, hogy a kutya fiziológiai felépítése alkalmassá teszi a
szagazonosítás elvégzésére az emberrel ellentétben.
Az evolúciós fejlődés során a farkasok szaglása fejlettebbé vált az emberénél,
amelynek oka nemcsak a ragadozó életmód fenntartása, hanem a földközelség megtartása is volt. A mai ember elképzelhetetlennek tartaná, ha csak orrára kéne hagyatkoznia, és pusztán szaglás alapján megtudna bizonyos információkat a másik
egyedről. Ha nem is tudatosan, de a párválasztás során ez a képességünk látensen, de
azért jelen van, amelynek során a feromonok érzékelését használjuk ki kapcsolat
kiépítésére az ellenkező nemű egyeddel. Az evolúció során a kutyák nemcsak
fajtásaik biológiai üzeneteit képesek érzékelni, hanem az emberek érzelmeit is,
különböző szagok leképeződése által. Az ember szaga bizonyos helyzetekben módosul (stressz, izgalom, agresszió), azonban nem változtatja meg olyan mértékben jellegzetességeit, hogy az teljes mértékben más egyedi szagot képezzen.
A kriminalisztikai odorológia a kutyák szaglásával foglalkozik, és a szaglás mechanizmusának ismeretanyagait hasznosítja a bűncselekmények felderítése kapcsán.
A szaglás szerve az orr, azon belül is a szaglóhám, amely az orrüregben helyezkedik
el. Az orrüregben három orrjárat található, amelyek közül a felső orrjárat falát speciális szaglónyálkahártya fedi. A kutyák szaglása körülbelül egymilliószor jobb,
mint az emberé. Ennek magyarázata, hogy a szaglónyálkahártya mérete eltérő az
embernél és kutyánál. Ha illusztrisan szeretnénk kifejezni, ez annyit tesz, hogy egy
kutya szaglómezeje kiterítve egy 1,5 x 1,5 méteres szőnyegnek felel meg, míg ez
embernél csak egy gyufásdoboz méretű területet ad ki.3 A kutyák szimatolás
segítségével hosszabb ideig képesek a szaganyagot a szaglónyálkahártyával érintkezésben tartani, ezt a képességüket használják ki például nyomkövetés során vagy a
hétköznapibb életben a vadászkutyák esetében. Míg a szaglás elvesztése esetén a
kutyák elpusztulnak, emberek esetében a látás, illetve a hallás elvesztése jár főként
pszichés károsodással. Mindezek igazolják, hogy a kutya, pontosabban a külön erre
a célra kiképzett szolgálati kutya alkalmas az összehasonlító eljárás elvégzésére az
emberrel ellentétben.

V. A szagazonosításra vonatkozó jogi szabályozás és annak
hiányosságai
A szagazonosításra vonatkozó törvényi kereteket egyrészt a 23/2003. (VI. 24.) BMIM együttes rendelet tartalmazza, amelynek értelmében a szagazonosítás, mint

3

Fehér György: A háziállatok funkcionális anatómiája. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
1980. 724. o.
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egyéb bizonyítási eljárásnak tekintendő.4 A speciális rendelkezéseket a 22/2008.
(OT 12.) ORFK utasítás5 (továbbiakban: utasítás) rögzíti, és a szagazonosítást a
felismerésre bemutatás szabályai szerint rendeli alkalmazni. Az eljárás gyakorlati
megközelítése szerint, több pontban hagy kivetni valót maga után a fent említett
ORFK utasítás. A következő pontokban a hangsúlyosabb hibákat kívánom bemutatni, azonban előtte pár törvényszerűségre hívom fel a figyelmet az eljárással kapcsolatban.
Az azonosítás tárgya, az ember egyedi szaga és az eljárás pontos megismerhetőségének hiánya, olyan felmerülő problémáknak tekinthetők, amelyek már önmagukban kétségeket ébreszthetnek a szagazonosítással kapcsolatban. Az emberi
szag pontos műszerek általi meg nem határozhatósága, a kutyába vetett „hit, bizalom” kérdése, a szagokat befolyásoló környezeti tényezők, a párolgás fizikai
törvényszerűsége, a kutya pontos viselkedésének kérdése az eljárás során, „tévedhetősége” mind alátámasztják kételyeinket. Amennyiben a kutya nem jelez azonosságot, annak okai a következők lehetnek:
- A szagrögzítés speciális menetét nem tartották meg, helytelenül került
rögzítésre a szagmaradvány vagy a szagminta, az időkiesés túl nagy volt a
szag rögzítése és a bűncselekmény elkövetése között, vagy a szaghordozó
kedvezőtlen felülete befolyásolta.
- A szag nem volt alkalmas arra, hogy a kutya észlelje a gyanúba került
személy egyedi szagát, és azt később összehasonlítsa az azonosítás többi
tárgyával. Ennek okai lehetnek: erős parfüm használat, az elkövetés légterének szándékosan történő megváltoztatása, így akár gázspray-vel történő
befújása, borssal beszórása.
- A szagazonosító kutya munkavégzésre alkalmatlan állapota, mint például
betegség, tüzelő szuka jelenléte a kutyasoron kan azonosító kutyák esetében,
vagy maga a tüzelés állapota szukák tekintetében. Mindezek a tényezők azonban felismerhetőek, és kizárhatóak emberi odafigyelés által.
- Kutya tévedésének lehetősége. Mint minden ember a kutyák is tévedhetnek.
Felmerülnek egyéb kérdések ezzel összefüggésben, mint a megfelelési
kényszer a gazda irányába, a túlzott megterhelés. (Ha adott esetben nem tartalmazza az elkövetői keresett szagot az öt különböző minta, a kutya akkor
is választhat, csakhogy bizonyítson gazdája felé.)
- A szagkonzerv hosszú tárolási idő alatt tönkremehet (bedohosodik).
- Akkor is lehet negatív eredményű a szagazonosítás, ha nem egyezik az azonosító és az azonosítandó tárgya, tehát nem a feltételezett személy követte el
a bűncselekményt.
A nyomozóhatóságnak ügyelnie kell arra az elemző munka elvégzése során, hogy az adatokat összevesse az azonosítás eredményével. Ennek figyelmen kívül
4

23/2003 (VI.24.) BM-IM együttes rendelet a belügyminisztérium irányítása alá tartozó
nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények
jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól
5
22/2008. (OT 12.) ORFK utasítás a szagmaradványok és személyi szagminták rögzítésével,
konzerválásával, valamint azonosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról
(továbbiakban: ORFK utasítás)
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hagyása téves gyanúsításokhoz, végső esetben justizmordokhoz vezethet. Az előző
pontok alapján láthatjuk, hogy az eljárás valóban kényes területnek tekintendő,
számos hibalehetőséget rejt magában, nemcsak a kutya részéről, hanem főként emberi hibázásból adódóan. A szagazonosításra vonatkozó speciális szabályozást tekintve az utasítás nemhogy enyhítene az esetleges problémákon, további kérdőjelekkel tetézi meg az összehasonlító vizsgálatot.

1. A szagmaradványok felkutatása
Az utasítás egyszerűen értelmezi a szagmaradványok esetleges rögzítési helyeit,
illetve azok azonosításra alkalmas minőségét. Az első kérdésünkre, hogy hol találhatóak feltételezhetően a szagmaradványok, a belső norma alapszintű eligazítást
nyújt. A bűncselekmény gondolati rekonstruálása során feltételezhetővé válik, hogy
az elkövető milyen útvonalat járt be, milyen tárgyakkal érintkezett, illetve, hogy a
cselekmény során ez mennyi időt vett igénybe. A szabályozás első pontjából is
kitűnik, a felkutatás során ügyelni kell arra a tényre, hogy ezek a szagok nem állnak
állandóan rendelkezésünkre. A szagok tartósságát egyrészt az elkövető helyszínen
tartózkodásának függvényében kell értelmezni, másrészt figyelembe kell venni a
párolgás törvényszerűségét is. Lényeges probléma, hogy helyszíni szagmaradványok
rögzítése esetén megismételhetetlen eljárásról beszélünk, hiszen nem térhetünk vissza újabb szagrögzítés céljából, az előbbiekben említett időbeli korlátok miatt. Így
megfelelő mennyiségű szagot kell rögzíteni, ami alkalmas a szagazonosítás többszöri ismétlésére. Példaként egy bolti rablásnál feltehetőleg a pénztárral szemben tartózkodott az elkövető a leghosszabb ideig, esetleg még a pultot is érintette. A
cselekmény időtartamának hosszúságára vonatkozóan ez esetben támaszkodhatunk a
tanúk elmondására, vagy a biztonsági kamera felvételére. A szagrögzítés
eredményességének figyelembe vételénél nemcsak az elkövető helyszínen tartózkodásának idejét kell figyelembe venni, hanem a gyors kiérkezést, mint követelményt is meg kell határozni.6 Így megfogalmazhatjuk, hogy a hibák száma az
időmúlással egyenesen arányos. Tehát minél nagyobb az időkiesés, annál valószínűbb, hogy nem sikerül megfelelő szagot rögzíteni a helyszínen a későbbi azonosításhoz. Példánkra visszatérve tehát fontos annak a ténye, hogy mennyi ideig
tartózkodott az elkövető a boltban, hiszen egy ilyen cselekmény akár másodpercek
alatt is elkövethető. Az elkövető a helyszínen mindenhol hátrahagy maga után
szagot, azonban mindig a feltehetően legtöbb szagot tartalmazó helyről kell elvégezni a rögzítést. A nyomképző személynek, azaz az elkövetőnek, 30 másodpercnél
többet kell a helyszínen tartózkodnia, hogy nyomkövető kutya alkalmazható legyen,
illetve szagrögzítésre sor kerüljön.7 Az esetlegesen érintett pult sem alkalmas arra,
hogy pár másodperces érintése után szagmaradványt rögzítsünk róla, azonban ujj,és tenyérnyom rögzítésre kerülhet a nyomhordozó felületről. Extrém esetek is
előfordultak már a gyakorlatban amikor pár másodperces érintése a tárgynak alkal6

Gáspár Péter – Walter Tamás: Módszertani útmutató a személyi szagminták és a helyszíni
szagmaradványok felkutatásához, rögzítéséhez és a nyomkövető kutyák helyszíni
alkalmazásához. Kézirat. Pécs 2007. 1. o.
7
Janza: i.m. 683. o.
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mas volt azonosításra, feltehetően a fokozott szagkibocsátás miatt. Az egyéni szag
sikeres rögzítésénél nemcsak a közvetlen kapcsolat tényét kell figyelembe venni,
hanem annak módját is értékelni kell. A szaghordozó felület tulajdonságai, ismérvei
is befolyásolják a szagmolekulák kötődési idejének hosszát. Összefoglalóan elmondható, hogy alkalmasabbak a laza, egyenetlen szerkezetű, illetve porózus felületek
szaghordozóként, mint a vegyi anyaggal kezelt vagy sima felületek.8Annak
megválaszolása, hogy mennyi ideig alkalmasak szagrögzítésre a szagmaradványok
egyrészt az előzőekben említett időnek is szerepe van, ugyanakkor a szaghordozó
felületet ért külső behatások is szerepet játszanak. Míg az enyhe havazás tartósabban
őrzi meg a nyomokat, addig a jég, illetve az olvadás hamarabb semmisíti meg a
szagokat.9 A helyes szagrögzítéshez szükséges tehát a helyszínre történő gyors kiérkezés, a szakmai felkészültség, illetve a technikai feltételek megléte.10 Ennek értelmezésében helyes az a megállapítása az utasításnak, hogy amennyiben más nyom
rögzítését nem veszélyezteti, a bűnügyi kutyavezetőnek kell először a bűncselekmény helyszínére belépnie. Ez azért is fontos követelmény, mert a helyszínen feltételezhető szagmaradványt óvja az idegen szagokkal történő keveredéstől, ami szintén a szagazonosítás eredményességét befolyásolhatja a jövőben.11

2. A szagrögzítés módja
Az ORFK utasítás 3. és 4. pontja tartalmazza a szagrögzítés módját. A szagmaradványokat és a szagmintákat is speciális standard textil útján kell rögzíteni,
amelyet a vélt szaghordozó felületre kell leteríteni és alufóliával lefedni. A kutya
azonosító munkáját befolyásolhatja a hosszú időn át tárolt szagkonzerv, amelyben a
szagrögzítő textil bedohosodhat. Új szagrögzítő eljárás kidolgozásával ez a „hibaforrás” is elhárítható lenne. Attól függően, hogy milyen a szaghordozó és a
környezetének tulajdonsága, illetve mekkora az időkiesés, legalább 30 percen
keresztül kell a textilt a szagmaradványon tartani.12 Ahhoz, hogy elkerüljük a szagmaradvány idegen szagokkal történő érintkezését minden esetben csipesszel, és
gumikesztyűben kell elvégezni a rögzítést. Mivel a későbbiekben a szagazonosítási
eljárás bizonyítékként történő felhasználása lehetséges, ezért a szagmaradványok
pontos rögzítési helyét fel kell tüntetni, és bűnjelként kell azokat lefoglalni. A
bűnjelcímkének tartalmaznia kell azt, hogy ki végezte a szagrögzítést, milyen
felületről történt az, illetve milyen bűncselekmény kapcsán. A rögzítésről minden
esetben jegyzőkönyvnek kell készülnie.

3. Szagminta rögzítése

8

Gáspár – Walter: i.m. 2. o.
Tremmel Flórián – Fenyvesi Csaba – Herke Csongor: Kriminalisztikai Tankönyv és Atlasz.
Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2005. 241. o.
10
Gáspár – Walter: i.m. 1. o.
11
22/2008. (OT 12.) ORFK utasítás
12
Janza Frigyes: Szagazonosítás szagkonzervek alapján. In: Sági László (szerk.): III.
Nemzetközi Kynológiai Kongresszus. BM Könyvkiadó, Budapest 1990. 93. o.
9

343

Horváth Orsolya

A szagminta rögzítését, azaz a személyről közvetett vagy közvetlen módon levett
egyedi szag rögzítésének módját az utasítás szintén meghatározza. A nyílt, azaz
közvetlen módon történő szagminta rögzítése meleg, folyóvízben megmosott kézről
történik. Az eljárás időtartama 10 perc, melynek során 2 szagkonzervbe kerülnek a
személy szagmintái.13Az utasítás nem tartalmazza, azonban fontos kiemelni, azt a
tényezőt, hogy nemcsak kézről történhet kizárólag az egyedi szag rögzítése. A
rögzítés helyének meghatározásánál figyelembe kell venni azokat a sajátosságokat
is, hogy mivel foglalkozik az illető (olajjal, festékekkel érintkezik minden nap),
hiszen így is keletkezhetnek olyan zavaró szagok, amik más testrészről indokolják a
rögzítés elvégzését. Ilyen esetekben olyan testfelületre kerül a szagrögzítéshez
szükséges textil, amin nem található zavaró szag (pl.: dezodor, parfüm).14 A
22/2008. ORFK utasítás ezzel szemben nevesít olyan eseteket, amikor nem kerülhet
sor szagminta vételére. Ezeket is olyan zavaró szagként értelmezhetjük, amik befolyásolják a későbbi azonosítás eredményét. Alkoholos befolyásoltság alatt, illetve
nők esetében menstruáció ideje alatt nem kerülhet sor szagminta rögzítésére.15 A két
kizáró okot az magyarázhatja, hogy alkoholfogyasztás esetén, ahogy a legtöbb vérbe
jutó anyag tekintetében is, az alkohol kiválasztódik a bőrön keresztül, tehát befolyásolhatja az egyén szagát. A másik kizáró ok magyarázata nőkre vonatkozóan az
lehet, hogy a kutyák saját fajtársaik biológiai „üzeneteit” is azonnal felismerik, és az
ember vonatkozásában is képesek erre, tehát ennek ismeretében az azonosítás eredményére is kihatással lehet a nem megfelelő időben rögzített szagminta. Nem egyértelmű az utasítás alapján, hogy miért csak ez a két kizáró ok kerül meghatározásra,
annak figyelembe vételével, hogy egyéb hormonális változások, anyagcsere folyamatok is befolyásolhatják a szagkiválasztás minőségét.
A szagmaradvány és a szagminta rögzítéséről is jegyzőkönyvet kell készíteni,
hogy megfeleljen az eljárás jogi követelményeinek. A szagminta rögzítéséhez a
gyanúsított, a sértett, illetve a tanú beleegyezése szükséges. Ha ez nem történik meg
közvetett úton történt szagminta vételről beszélünk. Ez a következőképpen történhet:
a nyomozó szerv lefoglalja azok tárgyait, ruhadarabjait, akik nem egyeztek bele a
közvetlen eljárás lefolytatására. Ez esetben a szagmintát a szagmaradvány
rögzítésénél leírt módon kell rögzíteni, és jegyzőkönyvben dokumentálni.16

4. Szagkonzervek tárolása
A szagmintákat is minden esetben ugyanolyan üvegben (szagkonzervben) kell
tárolni, mint a szagmaradványokat. Ezek a szagkonzervek megőrzésére vonatkozó
szabályok a következők: szobahőmérsékleten, elkülönítve kell tárolni évjárat, jelleg
és beküldő szerv szerint a területi rendőri szervek bűnügyi technikai osztályán található szagbankokban. Követelmény, hogy a szagbankként szolgáló helyiség alkalmas legyen 5000 szagkonzerv tárolására, valamint annak nyílászáróit megfelelő
módon biztonságossá tegyék a külső behatolások ellen. A rögzített szag13
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maradványokat és szagmintákat 72 órán belül a jegyzőkönyv 3. számú példányával
kötelesek eljuttatni a helyi szervek a szagbankba.
Az elhelyezett szagkonzervek külön szabályok szerint selejtezhetőek. Az általános selejtezési idő 3 év, azonban ismeretlen tettes által elkövetett élet elleni bűncselekmény helyszínén rögzített szagmaradvány 10 év után kerül megsemmisítésre vagy
gyakorlás céljára történő felhasználásra.17 Nem egyértelmű annak eldöntése, hogy a
normaalkotó mi alapján határozta meg ezeket az időintervallumokat. A gyakorlatban
egy 3 éves szag azonosítása az eljárás rögzítésének módja okán (a speciális standard
textil bedohosodása miatt) kérdéses. Nem tudjuk, hogy ez milyen befolyással van a
kutya azonosítási tevékenységére, azonban ha az ember saját érzékszervével is képes
ezt érzékelni, feltehetően a kutya jobb szaglóképességének köszönhetően sokkal
nagyobb arányban, töménységben érzi ezt a szagot. Az azonosítás során
valószínűleg zavaró szagként jelentkezhet a textil bepállása. Arra vonatkozóan sem
történtek kísérletek, hogy egy szag mennyi idő alatt bomlik le az üvegben? Ezek
alapján kérdéses, hogy a belső norma mi alapján határozza meg a selejtezési időt,
illetve miért privilegizálja az életellenes bűncselekmény elkövetése során keletkezett
szagmaradványt a többi szagmaradvánnyal szemben? Mitől lesz alkalmasabb azonosításra, ha más bűncselekmények esetén egy 4 éves szagmaradvány már nem
elfogadható? Az egységes szabályozás kialakítása érdekében véleményem szerint,
amíg nem ismertek a természettudományos kutatások eredményei nem a bűncselekmény minősítéséhez viszonyítva kellene meghatározni a selejtezési időt.
A szagkonzerválásra vonatkozó tárgyi és technikai feltételeket az utasítás 22.
pontja foglalja össze. A szagmaradványokra és szagmintákra vonatkozó utasításból
kiderül, hogy megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie a bűnügyi technikusnak, hogy
a szagokat ehhez mérten rögzítse és azok később sikeresen felhasználhatóak legyenek a szagazonosítás során. Ha a kutya szagazonosítás során nem állapít meg azonosságot, annak oka a nem megfelelő helyről, felületről, és időben rögzített szagmaradvány, illetve szagminta is lehet. Mivel ez a hibalehetőség emberi tevékenység
során keletkezett, véleményem szerint megfelelő odafigyeléssel kiküszöbölhető, és
így a szagazonosítás eredményének hitelessége is növelhető.

5. A kutyavezető jogállása
A szagazonosítás során keletkezett eredményeket a kutyavezetőnek kell közvetítenie az eljáró hatóság, bíróság felé. Mivel a Be. lehetőséget ad arra vonatkozóan,
hogy a speciális szakértelemmel rendelkező személy szaktanácsadóként működjön
közre a nyomozási cselekményeknél, így a szagazonosító kutyavezetőt is szaktanácsadónak tekinthetjük. A Be. taxatíve felsorolja a bizonyítás eszközeit, többek
között a tárgyi bizonyítási eszközt, ami esetünkben a „szagnyom”. Ennek felkutatásához, rögzítéséhez szakértelem szükséges, illetőleg, ha az ügyész vagy nyomozóhatóság szakkérdésben felvilágosítást kér, szaktanácsadó közreműködése vehető
igénybe. Ezek alapján a kutyavezetőt szaktanácsadónak kell tekinteni, attól függetlenül, hogy sem az új Be., sem más szagazonosítással kapcsolatos szabályozás nem
tesz említést konkrétan a kutyavezető jogállására vonatkozóan a bírósági eljárás
17
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keretében. A fent ismertetett jogi szabályozásból eredő problémák kiküszöbölése
alapvető követelmény kell, hogy legyen annak érdekében, hogy a természettudományos fejlődés, a kísérletek csak a majdani pontosításhoz adjanak segítségét az
eljárás területén.

VI. Szagazonosítás a gyakorlatban
1. A magyar gyakorlat
A szagazonosítás módszerét, gyakorlati megvalósulását a korábbiakban említett
ORFK utasítás tartalmazza. Összefoglalva a következőket mondhatjuk el a gyakorlatról.
A szagazonosító helyiség kialakításának fontos szerepe van, a fent említett okok
alapján. Az utasítás szerint a szagazonosítás végrehajtása szobahőmérsékletű, 8-10
m hosszú, sima, de nem csúszós padlózatú, jól szellőztethető helyiségben történik.
Szükséges egy figyelőszoba kialakítása is a jelenléti jogok biztosítása végett, ami az
eljárás során esetlegesen résztvevő hatósági tanú, illetve a nyomozási cselekményre
idézettek tartózkodására szolgál, mivel a szagazonosító helyiségben a kutyavezetőn
kívül csak egy segítő tartózkodhat. A helyiség padlózatán 5 db üvegtartályt kell elhelyezni, egymástól azonos távolságban (80-90 cm), amik egyikében a helyszínen
biztosított szagmaradvány vagy a személyről rögzített szagminta található, attól
függően, hogy az azonosítást miről végezzük. A zavaró szagok tekintetében a következő kritériumok fogalmazhatóak meg: olyan hasonló helyszíni szagmaradványokat kell rögzíteni, vagy hasonló személyi szagmintákat (azonos nemű, etnikumú),
amelyek azonos időben keletkeztek, azonos szaghordozó felületen találhatók, közel
azonos időkieséssel lettek rögzítve, hasonló járulékos szagokkal rendelkeznek, mint
a bűncselekmény helyszínén rögzített szagmaradvány. A szabályozás kialakítása
során nem történt meg azoknak a körülményeknek a figyelembe vétele, hogy ha a
szagnyomokat általános 3 éves selejtezési idővel számítjuk, és a gyanúsított az elkövetés után 2 évvel kerül a hatóság látókörébe, vagy akár pár hónappal később, nem
lehet közel azonos időkiesésről és közel azonos járulékos szagot tartalmazó szagmaradványról sem beszélni. A gyakorlatban folyamatosan történik a zavaró szagok
gyűjtése különböző szaghordozókról, az összehasonlítás elvégzése miatt. Az azonosítás során a kutya indítását ötször kell megismételni, kivételt képez ez alól, ha a
kutya nem jelez azonosságot az azonosítás tárgyai között két alkalommal, így az
eljárást be kell fejezni, és rögzíteni kell annak eredményét. Az eljárás során egy
szagrögzítő textilt lehet felhasználni, amit későbbi azonosítás során már nem vehet
igénybe a kutyavezető. Minden eljárás megkezdése előtt kötelezően ellenőrző indítást kell végezni, annak kiszűrése érdekében, hogy a kutya mennyire találja számára
kedvesnek, illetve zavarónak az azonosítandó szagot. Gyakorlati jelentősége még
abban áll, hogy megállapíthatóvá válik a kutya napi kondíciója. A kutyákat kiképzéssel lehet rávenni arra, hogy érdekelje őket az emberi szag. Ha nem történik folyamatos gyakorlás, és nem érik őket sikerélmények, a kutyát személyiségétől függően nem érdekli majd a szagazonosítás. Az ellenőrző indítás szükségessége, hogy
az eljárás hitelességét növelje, ugyanis, ha a kutya valamiért jelzi a későbbi szag346
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azonosítás során felhasználásra szánt azonosítandó szagot, mert érdeklődést mutat
iránta valamilyen oknál fogva, akkor valószínűleg az azonosítás során is jelezni
fogja azt.
Az ellenőrző indítás során az indító szag párja szintén megtalálható a soron,
azonban az indiferrens szagok közé teszik a későbbi azonosítandó szagmaradványt
vagy szagmintát. A kutyának mindenképp sikerélménye lesz, ha megtalálja a szagpárt, így ráhangolódik a későbbi munkavégzésre. Abban az esetben, ha a kutya az
azonosítandó szagot választja ki, meg kell ismételnünk az indítást, és ha ez többször
is megtörténik, egy másik kutyával is el kell végezni az ellenőrző indítást. Ha a második kutya is jelez a szagra, akkor valószínűleg a szagrögzítés során keletkezhetett
a hiba oka, vagy a szaghordozó felület volt alkalmatlan a rögzítésre. A gyakorlati
példa szerint, olyan szagmaradványt küldtek azonosításra, amelyet autóból rögzítettek. A két kutya mindkét alkalommal kedvesnek találta az ellenőrző indítás során a
szagot. A szagot rögzítő technikus később elmondta, hogy a kocsiban „vágni” lehetett a vaníliás autóillatosítót. Egyéb példákat is felhozhatnánk, mint mikor a helyszíni szagmaradványt a lakásban több éve élő kutya állandó tartózkodási helyéről vagy
személyi szagmintát erősen beparfümözött személyről rögzítettek. Az ebből eredő
hibák gondos körültekintéssel kiküszöbölhetőek.
A szagazonosítás során a kutyának attól függően kell jeleznie a kutyavezető számára egyértelmű módon, hogy azonosságot megállapított-e vagy sem. A kutyavezetőhöz vissza kell mennie, ha kizárja az azonosságot, azonban ha megállapítja, mindig azonos módon kell azt jeleznie a kutyavezető felé (állás, ülés, fekvés).

2. Az eljárás változatai
Nem mindig beszélhettünk az eljárás kialakulása során szagkonzervről történő azonosításról. Kezdetben a szagazonosítás során a kutya közvetlen kapcsolatba került
mind az elkövetővel, mind annak tárgyaival. A volt Szovjetunióban is először erre
nézve vizsgálták az azonosítás eredményeit a 70-es években.
Az azonosítandó személy tárgyain lévő szagmolekulákat nem textillel rögzítették, hanem magát a tárgyat helyezték egy hermetikusan zárt üvegbe csipesszel, illetve a hónaljról és máshonnan vett szagokat vatta segítségével konzerválták. A gyakorlat során a kutyavezető polyamid zacskóba tette át a személy szagmintáját és az
üvegből adott szimatforrást a kutyának. Tárgyazonosítás során a vizsgálat eredménye szerint a kutya egyszer sem tévedett, tehát következtetésként a tárgyak szagtartó
képességét hosszú időben határozták meg, mivel a gyakorlatokat 115 nappal a rögzítés után is elvégezték, és a szagkonzerv összesen 1 óra hosszát volt nyitva az egész
vizsgálat alatt. Szagmintáról történő indítás esetén, a gyakorlat során mindig készenlétben állt 4-5 személy, akire lehetett dolgozni.18
A mai, hazai gyakorlat értelmében több probléma is felmerül az ilyen azonosításokkal kapcsolatban. Az egyik ilyen kiemelendő probléma a felállított személyek
vonatkozásában merül fel. Azáltal, hogy közvetlen kapcsolatba kerülnek a szagazonosító kutyával, megváltozhat egyedi szaguk egy része is, mivel lelki tényezők is
18

Kivonatos közlés: A bűnjelek megőrzése és jelentőségük a kriminalisztikai gyakorlatban.
Lapszemle 1975. 6. sz. 117. o.
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közre játszhatnak a szagok összetételének megváltozásában. Az eljárás során fellépő
stresszhelyzet és félelem érzete változó tényezőnek tekinthető. A kutyák szaglásának
ismertetésénél láthattuk, hogy kísérletek bizonyították, hogy képesek megkülönböztetni veszély, stressz, illetve félelem szagokat. Ha ezek számukra elhatárolható formában képeződnek le a tudatukban, akkor a későbbi kiválasztás során is jelentőségük lesz. Mivel az elkövető is stresszhelyzetben van a bűncselekmény elkövetésekor, feltételezhető, hogy a „tettes szag” egyik fő alkotóeleme a „stressz szaga”. A
kutyák „éles” munka esetén sokkal intenzívebben dolgoznak a „tettes szagra”, mint
a nem elkövetőtől származó szagmintára.19
Felmerül a kérdés, hogy a kutya akár különbözőség alapján is választhat-e a soron kihelyezett szagokból. Ha olyan emberről rögzítjük a szagot, aki hasonlóan
stresszhelyzetben van, mint az elkövető a bűncselekmény elkövetésének idején jelezhet-e azonosságot a kutya (például vizsgadrukk az egyetemisták körében)?
Németországban a személyi szagmintát rozsdamentes acélcsövön vagy zártszelvényen rögzítik. A tettesek által a helyszíneken hátrahagyott tárgyak, illetve azokról
rögzített szagmaradványokat és a személyek szagmintáját hasonlítják össze. Mind a
gyanúsítottak, mind a zavaró szagot képviselő személyek kezébe a már említett 1012 cm hosszúságú rozsdamentes acélcsövet adnak, amit 5 percig tartanak a kezükben. A szagos csövet belehelyezik egy tároló üvegbe. A keresett, azonosítandó acélcső helyét sorsolással jelölik ki, és egy kutyát csak egyszer indítanak, azonban minden azonosítást két kutyával végeznek el. A módszer során a kutya nem érintkezik
közvetlenül a személlyel.20
Rotterdamban egy speciális azonosítást alkalmaznak. Ennek során, a felderítés
során felmerült személy ügyvédje jelenlétében érkezik az azonosítás helyszínére. A
hatóság 11 másik önkéntes személyt keres, akik a gyanúsított lakókörnyezetében
élnek. A 12 személyt megkérik, hogy mossanak kezet illatmentes szappannal, majd
egy steril anyagot vegyenek a kezükbe 5 percig, ami később egy steril üvegben kerül
elhelyezésre. A gyanúsított ügyvédje a 11 személy szagmintája közül kiválaszt 5-öt,
amelyek a gyanúsított szagmintájával együtt külön-külön egy speciálisan kialakított
helyiségbe kerülnek, amelyek oldalán egy cilinderszerű fémkijárat található. A kutya
egyszer hajtja végre az azonosítást, és rajta kívül az indítás segítése után senki sem
tartózkodik a soron (folyósón). A megfelelő szagot a fémjáraton keresztül választja
ki, amely összeköti a két helyiséget. A kutya üléssel jelez, ha megtalálta a keresett
szagot vagy a sor végére megy, ha nem talál azonosságot. Az eljárásról videofelvétel
készül, amelyet a bíróságon később felhasználnak. Minden azonosítás után megfelelően sterilizálják a helyiségeket.21
Franciaországban 2003 óta alkalmazzák a szagazonosítást. Kizárólag egy helyen
történik a szagmaradványok és személyi szagminták összehasonlítása, Écully-ben

19

Janza: i.m. 679. o.
Tremmel – Fenyvesi – Herke: i.m. 244. o.
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Ed Frawley: Scent identification work in Rotterdam. http://leerburg.com/scentid.htm
(2011.11.20.)
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Lyon mellett, a központi rendőrség irányítása alatt. A hazai módszer alapján végzik
a kutyák az összehasonlító vizsgálatot.22
A nemzetközi kitekintés során látható, hogy nem beszélhetünk egységes eljárásról a szagazonosítást alkalmazó országok tekintetében, így a nemzetközi szagbank létrehozása sem megoldható az eljárás standardizálásáig.

3. Az azonosítás eredményének értékelése és ennek gyakorlata
A szagazonosítás során létrejött eredmény emberi közvetítés útján kerül értelmezésre. A hazai nem teljesen szabad bizonyítási rendszer alapján a büntetőeljárás során
felhasználhatók a törvény által meghatározott bizonyítási eszközök, és a bizonyítási
eljárások szabadon alkalmazhatóak. A szagazonosítás eredményét mind a felderítés,
mind a bírósági eljárás során értékelhetjük. Felderítésnél történő értékelése esetén a
nyomozóhatóság, olyan információhoz jut, amely tovább fokozhatja a gyanút a lehetséges elkövetővel szemben, illetve olyan eset is előfordulhat, hogy az elkövető
személyiségétől függően az eredmény hallatán beismerő vallomást tehet, amely által
közvetlen bizonyítékhoz jutunk.23 A szagazonosítás büntetőeljárásbeli alkalmazásának legvitatottabb kérdése, hogy a bizonyítási eljárás során megállapított eredményt,
hogyan értékeli a bíróság.
Magda János ügyében az első fokú ítéletet hozó bíróság a szabad bizonyítási
rendszerre hivatkozva elfogadta a 4-4 szagazonosító kutya által végzett szagazonosítás eredményét. A Legfelsőbb Bíróság azonban az ítéletet hatályon kívül helyezte és
új eljárás lefolytatását a Fővárosi Bíróságra helyezte. Az új eljárás során a szagazonosítás eredményét a bíróság nem fogadta el terhelő bizonyítékként az eljárás hiányosságaira utalva. A hivatkozási alap az volt, hogy a szagazonosítás elsősorban
nyomozási módszer.24
A Be. 78. § (2)-(3) bekezdése értelmében a bíróság szabadon értékeli a bizonyítékokat meggyőződése szerint. Ha a szagazonosítás eredménye során további bizonyítékokat sikerül beszerezni, és egy olyan bizonyítékláncolat alakul ki, amely bizonyítja az elkövetést, a bíróság lehet, hogy nem is sorolja be a bizonyítást szolgáló
rendszerbe a szagazonosítás eredményét. Azonban, ha az ügyben a szagazonosítás
eredménye mellett gyenge lábakon áll a vád, a bíróság mérlegelési jogkörétől függ
az ítélet. Általánosságban elmondható, hogy Magyarországon, ha ez az egyetlen
közvetett bizonyíték áll rendelkezésre a terhelttel szemben, az nem ítélhető el,
ugyancsak nem tartózható le a nyomozás során.
A Varsói Legfelsőbb Bíróság is megállapította, hogy az azonosítás eredménye
fontos bizonyíték, amely kapcsolatban állhat más bizonyítékokkal, azonban csak ez
alapján senkit nem lehet fogva tartani Az amerikai ítélkezési gyakorlat nem egysé-
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Nicole Deshayes: Pour la police scientifique, l’odorologie au service de l’enquéte.
http://www.nrco.com/ACTUALITE/24-Heures/Pour-la-police-scientifique-l-odorologie-auservice-de-l-enquete (2011.11.20.)
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Fenyvesi Csaba – Herke Csongor – Tremmel Flórián: Új magyar büntetőeljárás. Dialóg
Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2008. 295. o.
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ges, bizonyos esetekben elfogadják bizonyítéknak az eredményt.25 Ahhoz, hogy ez
megtörténjen kialakultak bizonyos feltételek mind Amerikában, mind Kanada több
államában. Ilyen többek között a kutya alkalmasságára utaló adatok és a kutyavezető
szakismerete, Angliában azonban egyáltalán nem terjeszthető a bíróság elé a szagazonosítás eredménye.26

VII. Új lehetőségek a szagazonosításra vonatkozóan
A büntetőeljárás során, de jure „valószínűségi alapon” senkit nem lehet elítélni. A
technikai fejlődés, a szubmikroszkópikus anyagmaradványok vizsgálati lehetőségei,
az igazságügyi statisztika térhódítása, különösen a Bayes-tétel27 alkalmazásával felvetették a valószínűségi formában kifejtett szakvélemények problémáját. A kutya
élőlény, tehát tévedhet az anyagmaradványok vizsgálata során. Ahhoz, hogy a szagazonosítás bizonyító erejét fokozzuk, válaszolnunk kell arra kérdésre, hogy a szagazonosító kutyával, mint „biodetektorral”szemben támaszthatóak-e olyan követelmények, mint a technika által létrehozott műszerekkel szemben.

1. A technikai fejlődés határai
A korszerű technikai fejlődéssel egy időben a kriminalisztika fejlődése is megindult.
A speciális műszerek megalkotása, az észlelési tartományok kibővülése lehetővé
tette a szabad szemmel nem látható elváltozások vizsgálatát. A természettudományos fejlődésnek köszönhetően a bűncselekmény helyszínén található mikroméretű
anyagmaradványok vizsgálata is lehetségessé vált. A szagok terén történő megismerhetőségre mindig is voltak kísérletek, azonban még most sem tudjuk meghatározni egyes anyagok pontos összetételét.
A szovjet kriminalisták már a 70-es években egy olyan műszer kifejlesztésén
dolgoztak, amely a kutyáknál jobban képes megkülönböztetni a szagokat.28
A szovjet tudósok olyan detektor kidolgozásának lehetőségét is felvetették,
amely alkalmas szagok alapján meghatározni egyes gázok jelenlétét. A fejlesztés
során a legyek agyi idegközpontjára speciális készüléket kapcsoltak, így vizsgálták a
különböző szagok által kiváltott jelzéseket. A létező rovarfajták közül, a légy képes
a legjobban reagálni kémiai anyagok mennyiségére vonatkozóan szaglószervének
érzékenysége okán. Míg a szovjetek mérges gázok jelenlétének kimutatására törekedtek speciális műszer segítségével, úgy a hollandok a kutyákat gázszivárgások
felfedezésére használták, míg a finnek ásványi anyagok felkutatására.29

25

http://www.forensic-evidence.com/site/ID/ID_DogScent.html (2011.11.20.)
Katona: i.m. 27. o.
27
A Bayes-analízis célja, hogy matematikai összefüggések által valószínűségi alapon
kiszámítható legyen egy esemény során történt változások megtörténte vagy meg nem
történte. In: Tremmel – Fenyvesi – Herke: 20. i.m. 291. o.
28
Kivonatos közlés: A bűnjelek megőrzése és jelentőségük a kriminalisztikai gyakorlatban.
Lapszemle 1975. 6. sz. 117. o.
29
Kivonatos közlés: Kriminalisztikai odorológia. Lapszemle 1972. 4. sz. 115. o.
26
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Napjainkban az ember szagának individuális jellegét műszeres-analitikai vizsgálatokkal próbálják kimutatni. A szagok megkülönböztetése, összetevőinek pontos
megismerése segítségül szolgálhat az elkövető megállapításánál. A kapilláris
gázkromatográf és a tömegspektrométer a jelenleg rendelkezésre álló legérzékenyebb detektorok, műszerek, amelyek képesek meghatározni sajátos vizsgálat során
különböző anyagok összetételét. Ezek a fejlett műszerek sem képesek azonban meghatározni az ember egyedi szagának pontos összetételét, így azok azonosítására sem
képesek a tudomány jelen állása szerint. A „kutyán” kívül nem tudunk más olyan
„műszerről”, amely képes lenne elvégezni a szagazonosítást vagy ellenőrizni annak
eredményét tudományosan alátámasztva.
Kísérletek történtek arra vonatkozóan is, hogy más anyagok tekintetében (kábítószer, robbanószer) az eddigi műszerek mennyire megbízhatóak. A következő eset az
ORFK Kutyavezető-képző iskolájában Dunakeszin történt. Egy külföldi delegáció
tett látogatást, hogy megtekintsék a kutyák munkáját. Felvetették, hogy történjen
egy összehasonlítási kísérlet arra vonatkozóan, hogy a kutyák orra, mint „érzékelő
műszer” mennyire képes felvenni a versenyt az általuk hozott robbanószer-érzékelő
detektorral. Több csomag került elhelyezésre, amelyek közül csak egy tartalmazott
robbanószert. A detektor szinte mindegyik csomagnál jelzett, míg a kutya csak azt
jelezte, amelyikben ténylegesen elhelyezésre került preparált kiscsomag formájában
a robbanószer.30

2. Képzeletbeli odorometer, az objektív szaganalizátor
Tételezzük fel, hogy az egyedi szag azonosításához egy olyan műszer létezne, amely
a szagmaradványok összetételét képes kimutatni, elemezni, és így a későbbiekben a
nemzetközi együttműködést is lehetővé tenné. A vizsgálati módszer a következő
lehetne: figyelembe véve, hogy a testszag három fő összetevőből áll (faggyúmirigyek váladéka, verejtékmirigyek váladéka és a bőr felületéről állandóan leváló hámsejtek), amely lényegében meghatározza az egyedi szagot, a műszer (odorométer)
elválasztási eljárás során képes lenne külön-külön csoportokba sorolni a testszagot
és a további emberi szagot befolyásoló szagokat. Az így keletkezett odorogram kimutatná, hogy ezek milyen arányban találhatóak meg a mintában és azok forrására
vonatkozóan is megállapítást tenne (emberi eredetű vagy mesterséges szag), így
eldönthető lenne, hogy tartalmaz-e megfelelő mennyiségű emberi szagot a helyszínen rögzített szagmaradvány. A megkülönböztetett szagokat a csoportokon belül is
osztályozná, így a „stressz” szagát, a dezodor szagát (erre vonatkozóan összehasonlítás alapján nyernénk az adatot), és a többi szagot is külön értékelné. A szagmaradványt a későbbiekben összevetnénk a személyi szagmintával, amit a gyanúsítottról
30

DE-TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék Műszeres analitika II. gyakorlat.
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:4WDjT2ttlFUJ:www.chem.science.unideb.hu/
Oktatas/K3313/K3313GCseged.pdf+g%C3%A1zkromatogr%C3%A1fia&hl=hu&gl=hu&pi
d=bl&srcid=ADGEESh9JiFItmhsT0e1zgjt-hAlvTuA_1RlBeiBdg-_jVF_u82tGW3lRgD3KFi1ZcnG4RwEXJ7WycPJiZii4K4Hc215JvebKBRrsWr5d1ix7HNzK1
SlwtIcd36mOCj0vdrqwyYmtP&sig=AHIEtbSrJF3Wi2aRA0_xgxLwz4sRGqzvbA
(2011.11.20.)
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veszünk le, és azonosítást végeznénk. A két odorogram összevetése kimutatná azokat a közös illetve eltérő pontokat a csoportokon belül, amelyek segítségével eldönthető lenne az azonosság megállapítása vagy annak kizárása. Első esetben csak a
testszag három fő összetevőjét tartalmazó csoportokon belül vizsgálnánk az összehasonlítást. Ha az egyező pontok többsége meghaladná azt az értéket, ami alapján
valószínűsíteni lehet az egyezőséget, akkor a többi csoporton, osztályon belül is
elvégeznénk az összehasonlítást. A személyi szagminta tekintetében nem beszélhetnénk, olyan zavaró tényezőről, amely befolyásolhatná az eredményt, hiszen a csoport meghatározásból kiindulva tudnánk, hogy az esetlegesen új elemek milyen forrásból származnak (parfüm). Az így megalkotott odorométer önállóan képes lenne a
szaganalízisre, azonosításra, vagy a kutyák ellenőrzésére.
Az emberi szag szerkezetének, belső felépítésének kimutatására szolgáló műszer
jövőbeni megalkotása az egészségügy (betegségek kiszűrése) és a kriminalisztika
terén is előrelépést jelentene. Ennek ellenére napjainkban még nem rendelkezik a
tudomány kellő ismerettel ahhoz, hogy képes legyen egy ilyen speciális detektor
megalkotására, ahogy a poligráfot helyettesítő monoscanner létrehozására sem. A
műszer megalkotásáig kriminalisztikai „eszközként” a kutyákat tekinthetjük alkalmasnak arra, hogy összehasonlítsák a tett helyszínén rögzített szagmaradványokat az
elkövető személyi szagmintájával.31

VIII. Összegzés, javaslatok
A szagazonosítás történetének, eljárásának bemutatása során a következőket állapíthatjuk meg:
1. A szagazonosítás során ismeretlen összetételű, egyedi biológiai anyagmaradványokat hasonlítunk össze. Az emberi szagot befolyásoló tényezők során felmerül a
kérdés, hogy a szag valóban egyedi-e, és hogy a kutya képes-e minden esetben az
összehasonlítására? A természettudományos vizsgálat során igazolható, hogy az
összehasonlítás elvégzésére csak a kutya alkalmazható, többek között sajátos fiziológiai felépítésének köszönhetően, azonban az összehasonlításra nem minden esetben képes, külső és önmagában rejlő befolyásoló tényezők miatt.
2. Az azonosítás logikai rendszerét követve, felmerülnek további kérdések, hogy
szagazonosítás során ténylegesen és minden esetben a kutyára kell-e hagyatkoznia a
nyomozóhatóságnak. Véleményem szerint a megalapozatlan gyanúsítások, illetve a
verziók elvetése elkerülhetőek a hatóság részéről kellő körültekintéssel.
3. A büntető eljárásjogi oldalt vizsgálva megállapítható, hogy de jure a szagazonosítás a felismerésre bemutatáshoz, mint bizonyítási eljáráshoz hasonló. Több kifogásolható elem is felmerült a jogi szabályozást vizsgálva. A szagazonosításra vonatkozó általános és speciális rendelkezéseket nem a Büntető eljárási törvény határozza
meg. Az alsóbb szintű jogforrásokban, normákban is ellentmondásosság, pontatlanság figyelhető meg a jogalkotó részéről. Az utasítás nem kellően meghatározott formában kíván a gyakorlat számára előírásokat adni. Elnagyoltan kezeli a szagmaradványok felkutatására, rögzítésére vonatkozó rendelkezéseket, és a személyi szagmin31

Fenyvesi Csaba: Elméleti modellek „kriminalisztika” Nobel-díjak megszerzésére.
Rendészeti Szemle 2007. 1. sz. 99-100. o.
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ta vételére és a szagkonzervek selejtezési idejére vonatkozó megállapításokat kellő
ismeret nélkül teszi. A személyi szagminta vételnél meghatároz bizonyos kizáró
körülményeket, azonban nem veszi figyelembe, hogy más tényezők is befolyásolhatják az emberi szagot. Pontosan nem határozza meg azt sem, hogy az alkoholos befolyásoltság milyen mértékű legyen, hogy az a szagazonosítás eredményét esetleg
befolyásolja. A jogalkotó szándéka feltételezhetően az volt, hogy csökkentse az
eljárás során a zavaró tényezőket a két kizáró körülmény megalkotásával. Indokolt
lenne kísérleteket végezni arra vonatkozóan, hogy mennyire változik meg az ember
szaga, egyáltalán befolyásolja-e az azonosítást a két kizáró körülmény fennállása.
Ha erre vonatkozóan megállapítások születnének, ugyancsak érdemes lenne kutatni
az egyéb egyedi szagot befolyásoló tényezőket is (betegségek). A szagkonzervek
selejtezési idejére vonatkozóan megállapított időtartamok is hagynak kivetni valót
maguk után. A norma által meghatározott időkereteket nem támasztja alá semmilyen
tudományos ismeret. Kiemelendő annak kérdése, hogy mi alapján privilegizálja az
élet ellenes bűncselekmények elkövetése esetén a tárolási időtartamot a jogalkotó
úgy, hogy pontos ismeretek hiányában annak eldöntése sem állapítható meg, hogy
egyáltalán mennyi ideig képesek a szagok elállni egy üvegben. Ha ezek az alapszintű szabályozások sincsenek összhangban egymással és a gyakorlattal, addig nem
várhatunk olyan eredményeket, amelyek pontosabban meghatároznák a szagazonosítás eredményességét.
4. A szagazonosítás eredményének értékelése során fontos megemlíteni azt a tényt,
hogy az eljárás pontos hibaszázaléka nem ismert, mivel a hiba fogalmát sem tudjuk
standardizálni. Mit tekinthetünk hibának? Ha a kutya eredménytelenül azonosít,
téved (nem választja ki, de mégis köztük van a „tettes szaga”)? Nem biztos az sem,
hogy minden esetben tudunk szolgálni a kutya számára megfelelő szagmaradványnyal, mivel a nyomokkal ellentétben csak feltételezni tudjuk, hogy megfelelő helyről
rögzítettük az elkövető szagát. Így, ha a kutya nem hozza a „kívánt”eredményt, nem
az ő számlájára könyvelhető el az azonosítás sikertelensége. Az eljárás mibenléte
tehát nem ismert, a hiba változó. A fentieken túl a kutya állapotától is függ, hogy
aznap milyen munkát végez. Az eljárás határai gyakorlatilag véget érnek a kiképzett
kutyavezető és kutya megfelelő munkájánál. A képzést és a módszert illetően további fejlődések lehetségesek, azonban az eljárást akkor sem ismerjük meg pontosan,
mivel nem tudjuk, hogy a kutya pontosan mit csinál, mikor azonosít. Egyáltalán a
hasonlóság alapján vagy a különbözőség alapján választ? Láthattuk, hogy az ellenőrző indításnál elképzelhető, hogy a kutya más szagot fog jelezni, mint ami az elvárás. Nem tudjuk tehát, hogy ilyenkor a kutya a különbözőség alapján választott-e,
mivel tartalmazhatott olyan összetevőt a felhasznált szag, amely merőben más öszszetételű volt, mint a többi indifferens szag (dezodor, állat egyedi szaga).
5. A nemzetközi szintű együttműködést jelen ismeretek alapján kizárom, mivel az
eljárás különbözik országonként és technikai feltételek szabályozása közben is problémák merülhetnek fel. Az eljárás létjogosultsága az igazságszolgáltatásban azonban alátámasztható, de ahhoz, hogy kellően elfogadható is legyen, szükséges változtatni a „rendszeren”. Az eljárás előnyeit a gyakorlat igazolja. Azokban az esetekben
mikor szagazonosítás során a kutya azonosságot állapít meg, a nyomozóhatóság
gyanúja felerősödhet a kérdéses személlyel szemben, és további bizonyítékok gyűjtésével kellő alapot adhat a gyanúsításra. Fontos annak hangsúlyozása is, hogy ha
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más nyom nem áll rendelkezésünkre a helyszínen, szagmaradványt általában mindig
rögzíthetünk. A megfelelő rögzítés során létrehozott szagkonzerv tárolható bizonyos ideig, így, ha később kerül az elkövető a hatóság látókörébe, akkor is elvégezhető az eljárás, és előrébb mozdítható a vizsgált ügy.
6. A szagazonosítás bemutatása során láthattuk, hogy napjainkban a kutyákon kívül
sem műszer, sem ember nem képes elvégezni az emberi szagok analizálását és öszszehasonlítását. Még a legfejlettebb technológiák is messze elmaradottak a kutyák
orrához képest, így a jövőtől várható technikai fejlődésig ez így is marad. Az átfogó
elemzés megmutatta azokat a lehetséges problémákat mind természettudományos
mind eljárásjogi szinten, amik megalapozzák a szagazonosítás során keletkezett
félelmeinket. Jogi szinten változtathatunk az eljáráson, azonban a természettudomány fejlődését nem irányíthatjuk. Ennek tükrében ki kell tűzni célul az eljárásjogi
szabályozás megoldását, az egységesítést a gyakorlatban. Mindezek megvalósítása
hozzájárulhat a visszásságok elkerüléséhez. Kutatásokat kell végezni, amelyek segítségül lehetnek a kutya szaglásának megértéséhez, az emberi szagok állandóan létező
egyediségének az igazolásához vagy kizárásához. A justizmordok tekintetében
azonban bátran kijelenthető, hogy sem Magyarországon, sem más országban nem
ítélnek el valakit kizárólag a szagazonosítás eredménye alapján. A bírói mérlegelés
lehetővé teszi, hogy a bíró szabadon, de összefüggéseiben értékelje a bizonyítékokat, így nemcsak a kutya felelősségét kell felvetni egy tévesen elítélt ember ügyében, hanem a szagazonosításban eljáró személyekét, a nyomozóhatóságét, illetve a
bíróságét is. A gyakorlat igazolja a kutyák eredményes munkáját, attól függetlenül,
hogy számos befolyásoló tényező játszhat szerepet az eljárás során. A jövőtől várható technikai fejlődés során létrehozott speciális orroktól nem feltétlenül várható,
hogy helyettesítsék a kutyák alkalmazását, sokkal inkább azok mellett, megerősítésre szolgáljanak az eredmények tekintetében, és igazolják a kutyák addig végzett
szagazonosításait.
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Deception detection – avagy a megtévesztés felderítése
és az igazságügyi őszinteségvizsgálat a
büntetőeljárásban*
A kriminalisztika egyik alapvető funkciója a felderítés, minél több és hitelesebb
bizonyíték szerzése a büntetőjogi felelősség megalapozásához. A bizonyítékok egy
bizonyos osztályozási szempontja alapján beszélhetünk személyi és tárgyi bizonyítékokról. A személyi bizonyítékok között helyezkednek el a dolgozat szempontjából
legfontosabb bizonyítási eszközök; a terhelt, a tanú, illetve a sértett által tett vallomások. A terhelti beismerő vallomás, amelyet korábban „a bizonyítékok királynője
(regina probationum)1 címmel illettek, még mindig nagy jelentőséggel bír a bizonyítékok között a tekintetben, hogy a terhelt különösen részletes és feltáró beismerésével a ténybeli vitát eldöntő, „perdöntő” bizonyítékkal szolgálhat.2 Mindazonáltal a
terhelt beismerő vallomásnak csak úgy, mint a tagadásának számos oka lehet, így
mindkettő sokoldalú ellenőrzésre szorul. E vallomások mellett szükséges a tanúk és
akár a sértettek által tett vallomások elemzése is, hiszen a hazugságnak számos a
személyben és a külső körülményekben rejlő oka van, ezek feltárása pedig elengedhetetlen a vallomások helyes értékeléséhez. A dolgozat többek között arra a kérdésre
keresi a választ, hogy: mérhető-e, illetve hogyan mérhető az emberi hazugság? Mielőtt e kérdés megválaszolásához hozzákezdenék, szükséges egy fogalmi zavar tisztázása: mit jelent a dolgozat címében is szereplő „igazságügyi őszinteségvizsgálat”
kifejezés? A háttérben tulajdonképpen a közismert hazugságvizsgálat szókapcsolat
áll. Mindkét kifejezés helyes, egy és ugyanazt jelenti. A szóbeli vallomás ellenőrzésével foglalkozó szakértők egy része azonban tiltakozik a hazugságvizsgálat, mint
kifejezés ellen, hiszen a modern büntetőeljárás egyik alapkövetelménye a tisztesség
vélelmezése (praesumptio boni viri). Ezért nem célravezető előzetesen annak feltételezése, hogy a vizsgálat alá vont személy hazudik. A büntetőeljárás során tehát nem
*

E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXX. Országos Tudományos Diákköri
Konferencián „Büntetés-végrehajtási jog és kriminalisztika” szekcióban 3. helyezést ért el.
Konzulens: Dr. Fenyvesi Csaba – Dr. Mészáros Bence
1
„Ma úgyszólván szentségtörésnek számít minden olyan állítás, amely szerint a terhelt
beismerése az eljárásban nagyobb súllyal esik latba, mint a többi bizonyíték bármelyike. A
gyakorlatban azonban a nyomozóhatóságok fokozott erőfeszítéseket tesznek a beismerő
vallomás megszerzésére.” Erdei Árpád: A trónfosztott királynő uralkodása, avagy a
bizonyításelmélet szent tehene. Magyar Jog 1991. 4. sz. 210. o. Emellett a gyors technikai
fejlődés ellenére, amelynek köszönhetően a tárgyi bizonyítékok egyre megbízhatóbbak, a
személyi bizonyítékok jelentősége nem csökkent, a tárgyi bizonyítékok ugyanis legtöbbször
a személyi bizonyítékokkal kiegészítve nyernek jelentőséget. Jacsó István: A vallomásokat
befolyásoló tényezők. Magyar Jog 1975. 8. sz. 460. o.
2
Fenyvesi Csaba – Herke Csongor – Tremmel Flórián: Új magyar büntetőeljárás. Dialóg
Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2008. 244. o.
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a hazugságot, hanem az őszinteséget kell vizsgálni.3 Tény, hogy a köztudatban a
hazugságvizsgálat bevált és elterjedt fogalom, azonban, még ha néha kissé idegen is,
a szerző mostantól az őszinteségvizsgálat kifejezést használja egyetértve annak elméleti hátterével.

I. A hamis vallomások problematikája
1. A hamis beismerő vallomás
Nehéz megérteni azt, hogy mi késztet valakit hamis beismerő vallomásra. A
kutatások a hátterében rejlő okokat két fő csoportba sorolják. Az egyik a személyben
rejlő indokok köre, mint például: túlérzékenység, életkor, értelmi károsodás, mentális betegségek, befolyásolhatóság és egyéb jellemvonások. A másik, a külső körülmények csoportja, mint például a bezártság érzése a kihallgatási szobában, az őrizetbe vétellel járó stressz, az elnyúló kihallgatás, megalázás, (hamis) terhelő bizonyítékokkal szembesülés.4 Összefoglalva az előbbi két okcsoportot, jelentős szerepet
játszik a hamis beismerő vallomások kialakulásában a gyanúsított testi, lelki
megpróbáltatásainak minél előbbi lezárása.
Pszichológiai szempontból a hamis beismerő vallomásoknak három csoportját
különböztethetjük meg: az első önkéntes hamis beismerő vallomás, amely egy
önvádló kijelentés rendőrségi nyomás nélkül, akaratlagosan. Ennek számos oka lehet, például patologikus szükséglet a hírnév és elismertség felé, elmebetegség, nyomozási szálak összekuszálása, bűntársak eltitkolása, mentése. Kikényszerített hamis
beismerő vallomás, ha a terhelt a rendőri kihallgatás szélsőséges módszerei eredményeként, tehát pszichikai, vagy fizikai kényszer miatt vall. Az „agymosás”, amelyet gyakran alkalmaztak hadifoglyokon, szintén ide tartozik. A koreai háborúban az
észak-koreaiak jelentése szerint számos amerikai katona tett hűtlenségnek minősülő
kijelentéseket, annak hatására, hogy naponta legalább négy órán át kommunista
elveket sulykoltak beléjük abból a célból, hogy ez egyfajta második természetté
váljon a foglyok számára (bele kellett, hogy épüljön a mentalitásukba). Szintén ide
tartozik az ún. kifárasztó technika, amelynek lényege, hogy valakit hosszú ideig
feltartanak, így számára a rövid távú szükséglet kielégítése kerül előtérbe
(menekülés a jelenlegi helyzetből) és nem képes felfogni vallomása hosszú távú
következményeit (elítélés lehetősége). Az emberben él továbbá egy szociális
megfelelési kényszer (vágy), amikor meggyőző terhelő bizonyítékokkal szembesítik
a kihallgatottakat. Ekkor úgy érzik csapdába estek, és az egyetlen menekülő utat a
beismerő vallomásban látják. Ezzel összefüggésben „Az emberi jogok és alapvető
szabadságok védelméről” szóló Egyezmény kimondja, hogy senki sem vethető alá
3

Hautzinger Zoltán: Az igazságügyi őszinteségvizsgálat. In: Korinek László – Kőhalmi
László – Herke Csongor (szerk.): Emlékkönyv Irk Albert egyetemi tanár születésének 120.
évfordulójára. PTE-ÁJK, Pécs 2004. 43. o.
4
Jennifer T. Perillo - Saul M.Kassin: Inside Interrogation: The Lie, The Bluff, and False
Confessions.
http://web.williams.edu/Psychology/Faculty/Kassin/files/Perillo%20&%20Kassin%20(in%2
0press)%20-%20LHB%20bluff%20studies (2011.12.01.)
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kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak, vagy büntetésnek.5 A harmadik
csoportot a kikényszerített és elsajátított hamis beismerő vallomás képzi, amely a
terheltnek abból a téves feltevéséből következik, hogy elkövette a kérdéses bűncselekményt. A terhelt stresszhelyzetét, kimerültségét és bizonytalanságát kihasználva
egy befolyásoló kihallgatással, félrevezetéssel elérhetik, hogy az alany fejében
reménytelenül összekeveredjen az igazság és a hazugság, elsajátítsa a bűntudatot és
felülírja a bűncselekmény el nem követésével kapcsolatos képét az agyában.6 E
csoportba tartozó beismerést eredményezhet a rosszul alkalmazott taktikai blöff is.
A fentiekkel kapcsolatos kísérletben hetvenkilenc pszichológus hallgatót (ötvenegy nő, huszonnyolc férfi, átlag életkoruk: húsz év) kértek meg, hogy vegyenek
részt egy számítógépes reakcióidőt mérő kísérletben. Egy beavatott, levelet olvasott
fel a résztvevőknek különböző sebességgel. Ennek megkezdése előtt azonban
figyelmeztették őket, hogy egy hiba van a rendszerben és semmiképp se nyomják le
az ALT billentyűt, mert ez a számítógép összeomlásához vezet. Annak érdekében,
hogy manipulálják az alanyok sebezhetőségét, 60 másodperc után a számítógépet a
kísérletvezetők tudatosan „lefagyasztották”. Egyik résztvevő sem volt hibás a rendszer összeomlásában, noha mindegyikőjüket hibáztatták érte. Az egyesével feltett
kérdésre, hogy ők nyomták-e meg az ALT billentyűt az alanyok először, majd
másodszor is „nem”-mel feleltek. Ezt követően hamis terhelő bizonyítékkal szembesítették őket: a beépített tanú azt állította: „látta, hogy lenyomták a tiltott billentyűt”. Ennek hatására végül is a résztvevők közel 70%-a írt alá vallomást arról,
hogy elkövette a hibát. Abban a csoportban pedig, ahol sietniük kellett gépelés
közben, az összes résztvevő beismerő vallomást tett, sőt 35%-uk még azt is részletesen elmondta, hogy hogyan történt az eset. A csoport egyik részénél a blöff
taktika átalakítására is sor került: a kísérletvezető arról tájékoztatta az alanyokat,
hogy a számítógép, amin írtak összekötetésben van egy központi szerverrel, ami a
mellettük lévő szobában van és általa minden billentyű lenyomása rögzítésre került.
Így le tudják ellenőrizni azt, hogy ki nyomta le az ALT billentyűt. Ez esetben a
többszöri befolyásoló kérdésfeltétel, és a szituációs nyomás hatására azért „vallották
be” többen, hogy lenyomták a tiltott billentyűt, mert bíztak abban, hogy a központi
szerveren rögzített adatokból majd kiderül, hogy ők ártatlanok és így minden
rendben lesz. A kísérlet tehát megerősítette: ha a terhelt hamis bizonyítékokkal kerül
szembe, akkor rávehető, hogy elsajátítsa a bűntudatot, még abban az esetben is, ha
nem volt köze az esethez.7 Megállapítható továbbá az is, hogy a kihallgatástól való
fenyegetettség érzete, a taktikai blöffel előhozott bizonyíték és a későbbi felmentés
ígérete által, paradox módon egyszerűbb lesz bevallani az elkövetést, mind tovább
tűrni az adott szituációt. Nem igaz tehát minden körülmények között az a feltételezés, hogy a taktikai blöffnek csak az dőlhet be, akinek valóban köze van az ügyhöz, és az az ártatlanokra veszélytelen. E kísérlet eredménye megtörtént esetekkel is
alátámasztható, példaként említeném meg az amerikai Todd Johnson ügyét, aki a
5

Az Európa Tanács keretében létrejött egyezmény: „Az emberi jogok és alapvető
szabadságok védelméről.” 3. cikk: Kínzás tilalma.
6
Elek Balázs: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban. Tóth Könyvkereskedés és
Kiadó Kft., Debrecen 2008. 90-95. o.
7
Elek: i.m. 89. o., Perillo - Kassin: i.m.
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tizenkilenc órán keresztül történő kihallgatását követően bevallotta, hogy megölte a
feleségét, miután a rendőrök arról tájékoztatták, hogy vérnyomokat találtak a
gépjárművében és jelenleg ezek tesztelése folyik. A beismerés oka az volt, hogy
Johnson tudta, hogy nem ő követte el a bűncselekményt és nem a feleségétől
származó vért találtak a gépjárművében, így a vizsgálat eredménye számára pozitív
lesz, „felmenti” őt és minden rendben lesz. Az eset után azt nyilatkozta, hogy „azt
mondta, amit hallani akartak tőle[…]”.8

2. A hamis tanúvallomás
A jóhiszemű tanú is tévedhet, így a hamis beismerő vallomás mellett előfordulhatnak hamis tanúvallomások is. Szubjektív és objektív oldalról is hamis a vallomás, ha
a tanú szándékosan valótlan tényeket közöl a bírósággal, vagy más hatósággal. Mindezzel megvalósítja a szándékos hamis tanúzás bűntettét. Szubjektív oldalról igaz,
de objektív szempontból hamis a vallomás akkor, ha például a tanú a legjobb tudomása szerint teszi meg a vallomását, az igazat akarja vallani, de hiányos megfigyelése, vagy emlékezőtehetsége folytán a vallomása az objektív valóságnak nem felel
meg.9 Az emberi emlékezés egy háromfázisú folyamat, amelynek első szakasza a
megfigyelés. Az ember megfigyelési képességét objektív és szubjektív körülmények
befolyásolhatják. Az objektív körülményekre jellemző, hogy adott eseményhez kötöttek, ilyenek lehetnek például: az észlelt esemény gyorsasága, környezeti viszonyok, a megfigyelés távolsága, helye. A szubjektív körülmények mindig az egyén
sajátos képességeivel függnek össze, mint például: életkor, érzékszervek állapota,
koncentrálási képesség, értelmi szint, foglakozás, az esemény érdekességi szintje,
valamint ezzel kapcsolatban az, hogy az esemény részvevője, vagy pedig kívülálló
személy.10 Az emlékezés első és harmadik fázisa között szükségszerűen van időmúlás, így elengedhetetlen az események tudatbeli rögzítése. Ennek során azonban
torzító tényezők léphetnek fel, amelyek hamisíthatják, befolyásolhatják az emlékezetet, a megfigyelt jelenségeket. Az emlékezés egy állandó feldolgozási folyamat
alatt áll. A befogadott megfigyelés, ha nem is tudatosan, de megváltozik az új élmények, más nézetek feldolgozása és saját kombinációk által. Az utólag szerzett információk és az eredetileg megélt dolgok emlékei összeolvadnak (kontaminálnak) egy
egységes egésszé, úgy hogy a későbbi vallomásoknál már nem lehet különbséget
tenni aközött, hogy a tanú mit figyelt meg maga, és mit tudott meg harmadik személytől.11 Az eddig elmondottakból következik, hogy ha a tanú nem mond igazat, az
nem feltétlenül hazugság, előfordulhat, hogy egy rekonstruált emlékről számol be,
amikor például olyan dologról nyilatkozik, amit nem is látott. Az emlékezés harmadik szakaszát, a reprodukálás fázisát szintén objektív és szubjektív körülmények
befolyásolják. Ennek során minél jobb előhívási támponttal rendelkezik az alany,
annál sikeresebb az emlékezés.
8

Perillo – Kassin: i.m.
Elek: i.m. 21. o.
10
Nagy Lajos: Tanúbizonyítás a büntetőperben. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,
Budapest 1966. 150-151. o.
11
Fenyvesi Csaba: Szembesítés. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2008. 163. o.
9
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Egy bűncselekmény észlelése szélsőséges érzelmi állapot kiváltására lehet alkalmas; de vajon a felfokozott érzelmi állapot mennyiben befolyásolja a felismerés
pontosságát? Loftus és Barns például arra kérték a kísérleti személyeket, hogy nézzenek meg egy rablásról készült oktatófilmet, amelyet a banki alkalmazottak kiképzésére használnak. Ebben egy fegyveres rablótámadást láthattak, majd pedig a rabló
menekülését. A filmnek két változata volt. Az erőszakosabb felvételen a rabló menekülés közben könyörtelenül fejbe lőtt egy kisfiút, a másik filmen azonban ez nem
szerepelt. A kísérlet eredménye azt mutatta, hogy azok a személyek, akik a film
erőszakosabb változatát látták, rosszabbul jegyezték meg a részleteket. A legtöbb
kutatás e témában azt eredményezte, hogy a szorongás és a stresszhelyzet alapvetően
rontja az emlékezés pontosságát, a stressz ugyanis megzavarja a szokásos figyelmi
működést. Ennek hatására például egy erőszakos bűncselekmény szemtanúja is inkább a támadó kezében lévő fegyverre figyel, mint a támadó külsejére.12
A megtévesztés felderítésére két módszer áll rendelkezésre: az egyik a műszeres
őszinteségvizsgálók alkalmazása, a másik az őszinteségvizsgálatok „emberi oldala”,
amelyben kiemelkedő szerepet játszik a pszichológia-tudomány. A dolgozat témája
is a jog és a pszichológia-tudomány határán helyezkedik el, ezáltal tükrözve a szerző
személyes érdeklődését. A következőkben mindkét terület egyes kiemelt elemeinek
bemutatására kerül sor.

II. Őszinteségvizsgáló eszközök, módszerek
A köztudatban a poligráf nem más, mint a hazugságot vizsgáló eszköz, amely
feltételezés azonban több okból sem elfogadható. Elsősorban azért, mert a poligráfos
vizsgálat nem azt állapítja meg: a vizsgált személy hazudik-e, illetve bűnös-e, hanem azt, hogy bizonyos kérdéseknél érzékelhető volt-e stressz reakció, és amennyiben igen, ezek mennyiben kérdőjelezhetik meg az alany őszinteségét.
A fiziológiai mutatók idegesség, izgatottság, harag, félelem, feszengés által „tudat alatt” is befolyásolhatják a szívverést, a vérnyomást, a légzést. Továbbá a megfázás, a fejfájás, egyéb neurológiai, orvosi, és egészségügyi problémák kikerülhetetlen hatást gyakorolnak a vizsgálat eredményére. A poligráf megtévesztésének azonban vannak tudatos módszerei is, mint például:
- autoszuggesztio: a megítélés és az elképzelés befolyásolása tudatosan, vagy
tudattalanul;
- lazítás vagy biofeedback: ezáltal a vérnyomás és a légzés frekvenciája
csökkenthető;
- nyelvbe harapás, a körmök az ökölbe zárt kézbe nyomása, vagy más
fájdalom okozása – ezzel a légzés frekvenciája növelhető;
- köhécselés, karfeszítés, mozgás;
- kísérlet a légzés szabályossá tételére;

12

B Alan Addeley: Az emberi emlékezet. Osiris Kiadó, Budapest 2003. 431-432. o.
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deopuder, vagy színtelen körömlakk alkalmazása az ujjhegyen, amely
megakadályozza az izzadságot, így a bőr elektromos ellenállását
csökkentheti.13
A következőkben a poligráfhoz hasonló működésű, de speciálisabb eszközök, a
poligráf eredményes alternatívái; a technikai fejlődés által e területen is alkalmazható orvosi műszerek, illetve a jövő tényleges őszinteségvizsgáló módszerei, eszközei
kerülnek bemutatásra, bízva abban, hogy az olvasóban felülíródik az a képlet és
általánosítás, hogy hazugságvizsgáló, hazugságvizsgálat egyenlő poligráffal.

1. Hang stressz analízis (Voice stress analysis – VSA, PSE)
Az emberi hangnak mind az AM, mind az FM tartományban létezik mérhető része.
Ellenben az FM tartomány az emberi fül számára nem hallható, érzékelhető hangsáv. A hanganalízis alapja tehát az emberi hang két - egy hallható és egy nem hallható – hangszíne közötti különbség. Az emberi hangnak a rezgését a 8-12/14 Hz frekvenciatartományban Olaf Lippold brit pszichológus fedezte fel 1957-ben. Több tudóstársával arra a megállapításra jutottak, hogy amikor a kísérleti személyek nyugalomban vannak, a kiadott hangok 12 Hz tartomány körül mozognak, viszont ha a
valamilyen izgalom, stressz éri őket, akkor a hangmagasság növekszik. A változás
oka, hogy stresszhelyzetben a gége harántcsíkolt izmai akaratlanul is megfeszülnek,
és ez a hangképzés változását okozza. A VSA technológiát először az amerikai hadsereg használta a poligráf alternatívájaként. 1971-ben Wilson Ford, Alan Bell és
Charles McQuiston poligráfos vizsgálók és egyben amerikai hadsereg tagjai alkották
meg az első berendezést, amelyet Pszichológia Stressz értékelőnek (PSE) neveztek
el. A műszer a hang stresszhez köthető összetevőit mérte és ábrázolta grafikusan,
igazi hazugságvizsgálónak azonban akkor még nem lehetett nevezni.14
A VSA előnyei a poligráffal szemben:
- alkalmazható hang-videófelvétel útján is, nem szükséges az alany jelenléte;
- az alkohol, drogok, és az egészségügyi állapot nem befolyásolja a tesztet;
- az alany nem képes manipulálni a hangfrekvenciáját, önkéntelen folyamatok
játszódnak le;
- kevesebb stresszel jár a vizsgálat, mint egy átlagos kihallgatás, csak zárt
kérdéseket tesznek fel az alanynak, amelyre igennel, vagy nemmel kell válaszolnia;
- csak a személyes vizsgálat esetén szükséges a hozzájárulás, így titkos nyomozási eszközként is funkcionálhat;
- könnyebb, gyorsabb használat, olcsóbb műszer (1/4-e a poligráfos vizsgálat
költségének), csupán egy hardver, és egy mikrofon szükséges hozzá, amely
összeköttetésben van egy számítógéppel vagy egyéb rögzítővel, ezért sokkal
mobilisabb;

13

Agárdi Tamás, Kármán Gabriella: A hazugságvizsgálatról más szemmel. Belügyi Szemle
1999. 10. sz. 105. o.
14
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tehát szinte bárhol, bármikor, utólag is alkalmazható, nem szükséges hozzá
olyan steril környezet, mint a poligráfhoz (az Amerikai Speciális Erők Irakban is bevetették).
A VSA egy széles körben alkalmazott, elterjedt eszköz, az FBI és a CIA mellett
többek között Magyarországon is használják főleg a humán biztonság területén.
Vállalatokon belül is gyakori az alkalmazása kiváltképp csalás, lopás, sikkasztás,
hűtlen kezelés, belső visszaélések, vesztegetések, üzleti hírszerzés felderítésére
(ilyen jellegű hazugságvizsgálatot végez például az ANIMA Polygraph Kft.).15

2. Kriminalisztikai írásvizsgálat és a grafometria
A fenti idézet jól mutatja, hogy adott személy kézírása ugyanannak az entitás
megnyilvánulásnak a különböző állapota, változata, formája. Két (alá)írás vizsgálatakor tehát egy személy két különböző megjelenésének állapotát észlelhetjük.16 A
kriminalisztika célja az azonosítás, egyediesítés, így az írásvizsgálat során is a leggyakoribb kérdésként az merül fel, hogy a két összehasonlított (alá)írás azonos-e?
Ez a kérdés ilyen megfogalmazásban azonban nem helyes, ugyanis két (alá)írás sohasem lehet teljesen azonos. A kiinduló kérdés így hangzik helyesen: azonos eredetű-e a két (alá)írás? Ebből következően a helyes fogalomhasználat nem az írásazonosítás, hanem a kézeredet-azonosítás. A kriminalisztikai közelítésű kézeredetvizsgálat tehát két eltérő idejű és eltérő külső-belső környezet által meghatározott
állapotot hasonlít össze. Ezzel szemben, illetve ezt kiegészítve az íráspszichológia
már az íráshoz nem csupán, mint egy nyomhoz közelít, hanem az emberi pszichikum
egy termékének tekinti azt. Az írás vizsgálata alapján tehát következtetéseket von le
az írást létrehozó személyiségére, viselkedési szokásaira vonatkozóan. Ezt követően
a személyt érintő információkkal szükséges összehasonlítani a kérdéses mintát, hogy
az abban kifejeződött állapot keletkezhetett-e az adott alanytól.17
A személyazonosító célú írásvizsgáló módszer alapja az a kijelentés, hogy minden ember kézírása egyedi sajátosságokkal bír. Ezen állítás tudományos bázisát Pavlovnak a magasabb fokú idegtevékenységről szóló tanítása képezi, amely a feltétlen
és feltételes reflexre épül. Az egymástól független idegkapcsolatok rendszeresen
ismétlődő, állandósuló összekapcsolása dinamikus sztereotíp rendszert alkot. Ilyen
rendszer az íráskészség is, amelynek alapját az agyi idegkapcsolatok képzik. Ezért
állíthatjuk, hogy nem a kéz, hanem az agy ír.18 A betűk formája, a vonalak alakítása,
az írás papíron történő elhelyezése mind tudattalanul kommunikálja aktuális állapotunkat, a verbális tartalomhoz, a címzetthez való viszonyunkat, de jelentős mértékben tükrözi önmagunkról vallott tudattalan elképzeléseinket is.19 Így az „írásazonosítás” során az íráskészítő személyiségének feltárására nyílik lehetőség, ami pedig
segítséget nyújthat a kihallgatási taktika meghatározásához.
15

http://www.polygraph.hu/reszletek/index/ceginfo (2010.12.01.)
Agárdi: i.m. 32-59. o.
17
Agárdi: i.m. 35. o.
18
Tremmel Flórián – Fenyvesi Csaba – Herke Csongor: Kriminalisztika. Dialóg Campus
Kiadó, Budapest-Pécs 2009. 138. o.
19
http://www.biszk.hu/list/cases/graf (2011.12.01.)
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Mindhárom elkülöníthető írásvizsgálati ág – jelesül a grafokomporáció, a
grafoanalízis és a grafolingvisztika is – az ún. „hárompróba” eljárást alkalmazza az
alany szavahihetőségének megállapítására, a valóságtorzítás (hazugság) kiszűrésére.
A vizsgálat lényege, hogy differenciáltan kidolgozzák a hazugsággal kapcsolatos
írásismérvek, írássajátosságok rendszerét, majd a hazugságprofil felállításához két
homogén írásmintára van szükség. Az egyik az ugyanattól a személytől felvett biztos „nem”, a másik pedig egy biztosan „igen” tartalmú, válaszú kézírás, melyet
összevetnek az inkriminált kézírással (amely egy a cselekménnyel összefüggő írásos
dokumentum), az egyezés mértékét kutatva a három minta között. Az azonos írásjegyek két mintán történő vizsgálata határozza meg azokat az eltéréseket, amelyek a
hazug írás grafológiai jellegzetességeit jellemzik. Ezzel az eljárással létrejöhet egy
ún. íráson alapuló poligráf, azaz „grafopoligráf”. A „hárompróba” eljárás abban a
speciális esetben is alkalmazható, ha az inkriminált írásanyaggal kapcsolatban az a
kérdés merül fel, hogy az kényszer vagy fenyegetés hatására készült-e.
Az eredményeket mind a klasszikus grafológia módszereivel mind a Grafológiai
Intézetben kidolgozott számítógépes eljárásokkal is elérhetjük, értékelhetjük. Az
elmúlt években került kifejlesztésre egy olyan számítógép által vezérelt eszköz –
grafometer – amelynek a segítségével hatékonyan lehet elemezni a kézírást. Ez a
digitális tábla másodpercenként ezer, illetve centiméterenként száz mérési ponton
képes megmérni az emberi kézírás fizikai tulajdonságait, amelyeket nem lehet tudatosan kontrollálni. Ilyen tulajdonságok például hogy mennyi időt tölt a toll a
papíron, illetve a levegőben, mekkora az egyes írásjelek szélessége, hossza, nagysága, dőlésszöge. Továbbá, hogy milyen a toll pozíciója, mekkora az írás sebessége
és milyen erősen nyomja rá az illető a tollat a papírra. Az írásgörbe mért adatait a
számítógépben algoritmizálják, majd statisztikai elemezik ki. E modern mérési technika és a matematikai statisztikai eljárások segítségével az azonosítás objektivizálódása következik be, amely által egzaktabb eredmény biztosítására nyílik
lehetőség.
Összehasonlítva a grafometert a poligráffal megállapítható, hogy az előbbi
érzékenyebb műszerként jelzi azoknak a diszharmonikus tényezőknek a megjelenését, amelyek az eltitkolni szánt tartalmat kísérik.20 A grafometer a központi idegrendszer tevékenységét vizsgálja, míg a poligráf az idegrendszer alacsonyabb szintjén álló működéshez köthető élettani jelenségeket méri. A poligráfos vizsgálat
időben korlátozott (a folyamatos külső behatás okán, például vérnyomásmérés), a
grafometernél ilyen akadály nem mutatkozik. Ezáltal a poligráfos vizsgálatnál
kevesebb kérdés feltételére nyílik lehetőség. Mindkét vizsgálathoz szükséges az
alany belegyezése és bár a grafometriát a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX.
törvény (továbbiakban: Be.) még nem szabályozza, a vizsgálat elvégzésének feltételei a gyakorlatban a poligráfos vizsgálathoz igazodnak. A grafometer manipulálására jóval szűkebb körben van mód, mivel, ahogy az már korábban említésre
került, az írás egy dinamikus sztereotíp rendszert alkot. Amennyiben, amit írunk
nem igaz, a megszokott írásfolyamat megváltozik, az automatizmust felváltja egy
többletelemekből álló, tudatosan kontrollált eljárás, ezáltal pedig növekszik a
reakcióidő. Egyúttal a spontán, harmonikus író mozgások felbomlanak, a dinamikus
20

Agárdi – Kármán: i.m. 97. o.
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sztereotípiák a háttérbe szorulnak, fokozott kontroll lesz észlelhető.21 Egy ezzel
összefüggő kísérletben 34 hallgatót vizsgáltak meg, akik azt a feladatot kapták, hogy
egy valós és egy kitalált történetet írjanak le egy szenzorokkal ellátott felületre. A
résztvevők írásképeinek részletei, például a különböző betűk egymáshoz viszonyított aránya anélkül változtak, hogy a hallgatók észrevették volna. Az észrevétlen
eltérések oka, hogy kitalált szöveg esetén koncentrálni kell a hazugságra, miközben
húsz éves kortól maga az írás automatizált folyamat. Mivel a hazug ember a
hazugsággal van elfoglalva, az automatizált folyamatok részlegesen blokkolódnak: a
hazugságok által igénybe vett agyterület hiányzik az íráshoz, ezért változik az íráskép.22
A komputeres grafometria legnagyobb előnye, hogy képes mérni, illetve elemezni a levegőben lejátszódó folyamatokat is, azt, amikor az automatikus mozgások
tudatossá válnak, ezáltal „szinte kijátszhatatlan” őszinteségvizsgálóként funkcionál,
amely előtt nagy jövő áll mind Magyarországon, mind a világ többi részén.

3. EEG- agyi ujjnyom
Az Elektroenkefalográfia (a továbbiakban: EEG) a pszichés működés hátterét vizsgálja, ezáltal segít eldönteni, hogy egy bizonyos információ létezik-e, elraktározódott-e a vizsgált ember agyában. A műszer a neuronok elektromos aktivitását méri,
az agyhullámok reakcióját, amelyeket az alany produkál a neki mondott szavak,
frázisok, a számítógépen mutatott képek hatására. Az agyi ujjnyom feltalálója a
Harvard egyetemen képzett Lawrence Farwell. A műszer alapja az agy eltérő működése, különböző folyamatok elindulása ismert és releváns, valamint ismeretlen és
irreleváns információk esetében.
A vizsgálat során a gyanúsított egy érzékelőkkel teli fejpántot visel agytevékenységének mérése céljából. A vizsgáló figyeli az agyműködés változását a bűncselekménnyel kapcsolatos képek mutatása és szavak elhangzása során. Az ingerek, amelyek érik az alanyt három csoportba oszthatóak: az első a semleges, sem a nyomozás, sem az alany számára nem releváns ingerek csoportja. A második a már releváns ingereké, a harmadik pedig a legalaposabb vizsgálat, ahol olyan releváns információkat közölnek a vizsgálat alá vont személlyel, amelyről korábban azt állította, hogy nem tudja, nem ismeri azokat. Ezek olyan részletinformációk, amelyekkel
csak az elkövető, vagy a nyomozóhatóság rendelkezhet, nem hozták tehát nyilvánosságra, így egy ártatlan gyanúsított, vagy a közvélemény nem ismeri őket. A legfontosabb a vizsgálat e szakasza, mivel itt lehet elkülöníteni az elkövetőt (aki rendelkezik azzal a bizonyos többletinformációval) attól, aki „az újságban olvasta”, illetve
esetleg a többszöri kihallgatása által váltak számára ismertté a cselekmény egyes
részletei. A három ingercsoportra adott reakciókat összehasonlítva az agyi
ujjnyomrendszer matematikailag kiszámolja és meghatározza azt, hogy az információ létezik-e („information present”), vagy hiányzik („information absent”) a személy agyában.
21

Agárdi: i.m. 40. o.
http://index.hu/tudomany/2009/09/08/a_keziras_alapjan_leleplezheto_aki_hazudik/
(2011.12.01.)
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Amikor az agy felismer egy képet, vagy egy szót, egy önkéntelen, kényszerű hullám keletkezik, amelyet L. Farwell P300/MERMER-nek hív [memory and encoding
related multifaceted electroencephalographic response (memória és a kapcsolódó
sokrétű elektroenkefalografikus válasz)].
Az agyi ujjnyom felhasználásának két fő lehetősége van:
- a bűnesetek, terrorista cselekmények által hagyott nyomok vizsgálata az
agyban, valamint
- a speciális tudás, szakértelem és gyakorlat kinyomozása: L. Farwell együttműködve Drew Richardsonnal (aki az FBI terrorista, valamint bio- és nukleáris fegyver ellenes részlegének a vezetője volt) egy kísérletet végzett,
amelyben az EEG feladata volt egy 21 fős csoport tagjairól azt megállapítani, hogy melyikük FBI ügynök – ezáltal rendelkezik az ehhez szükséges extra tudással – és melyikük civil. Az EEG sikerrel vette az azonosítási feladatot.
Az amerikai kormány több mint egy millió USD-t költött az eszköz fejlesztésére,
amelyet már a gyakorlatban is alkalmaztak, sőt bizonyítékként is használták több
kiemelt súlyú bűncselekménnyel kapcsolatos büntetőeljárásban: a gyilkossággal
vádolt és elítélt Terry Harrington ügyében például a fellebbezési eljárás során a bíróság tudományos bizonyítékként elfogadta az akkoriban teljesen új technikát, amely
szerint a terhelt agyában nem tárolt képeket az adott gyilkosság részleteiről, így felmentésére került sor.23
Az EEG 2008-ban, a Londonban megrendezésre került, többek között az amerikai kormány által is támogatott és minden évben meghirdetett Globális Biztonsági
Kihívások (Global Security Challenge) eseményen döntős volt; „a világ” tehát elismerte alkalmazhatóságát és relevanciáját. Az eszköz eddig említett előnyei és sikerei
mellett meg kell azonban említeni a hátrányait is. Az EEG csak azt képes megállapítani, hogy az információ létezik-e az alany agyában, azt nem, hogy hogyan került
oda. Amennyiben a vizsgálat alá vont személy akár annak okán, hogy tanúja volt a
cselekménynek, akár egyéb okból rendelkezik a nyomozók által is birtokolt információkkal a készülék nem alkalmazható, illetve csak a további bizonyítékok felderítésével együtt válik értelmezhetővé a mutatott eredmény. Az EEG tehát csak az információ felderítésére képes a szándék megállapítására nem, így nem segít kinyomozni azt, hogy melyik fél állítása felel meg a valóságnak.24
Összefoglalva az eddig említetteket, az EEG nem képes megállapítani azt, hogy
az alany hazudik-e, azt azonban igen, hogy a bűncselekmény helyszínén tartózkodott-e, mennyire ismeri annak részleteit, és ezáltal az egyéb bizonyítékokkal összevetve alkalmas a bűnösség kérdésének megválaszolására.

4. fMRI
A kutatók kísérleteztek más számítógépes agyi képalkotó műszerrel is, amely felfedi
a vér áramlását az agy különböző szakaszaiban. A vizsgálatok ugyanis azt mutatják,
hogy az emberek az agyuk nagyobb szakaszát használják, ha hazudnak, mint amikor
23
24

http://abcnews.go.com/GMA/story?id=127983 (2011.12.01.)
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igazat mondanak. Paul C. Lauterbur kémikus 2003-ban már Nobel-díjat kapott a
funkcionális mágneses rezonancia képalkotó (vagy egyszerűbben: mágneses rezonancia tomográf), az fMRI berendezésének feltalálásáért.25 Az fMRI teszt során az
agyban lévő oxigén mennyiségét mérik, amely összefüggésben van a véráramlással,
ebből következtetnek ugyanis a véráramlás intenzitására.26 Az agy oxigénfogyasztását, az áramló vér mennyiségét (a vér hemoglobinmolekuláinak vagy a hidrogénatommagoknak a mágneses rezonanciáját) észlelve az fMRI az ember döntéshozatali
folyamatait, gondolkodását, érzelmeit, így igazmondását, nyomon követheti. Egyre
több kutatási adat utal ugyanis arra, hogy ha nem mondunk igazat, agyunk meghatározott régiói aktívabban kezdenek működni és minél aktívabb egy agyterület, annál
több vér áramlik át ezeken a részeken, az fMRI képeken pedig annál erősebben fog
"felvillanni" az adott agyi régió. Ezzel a vizsgálattal tehát arra az érdekes kérdésre is
választ kaphatunk, hogy melyik agyféltekét használja az ember a hazugság során.
Az eredményeket pedig nem a vizsgálatvezető személy, hanem a számítógép értékeli
ki, így kizárhatóak a vizsgáló gyakorlatlanságából fakadó szubjektív tévedések is.27
Egy a Pennsylvaniai Egyetemen végzett kutatásban a 18 kísérletben részvevőnek,
adtak egy-egy kártyát, majd megkérték őket, hogy tagadják le, hogy az adott kártya
náluk van, mialatt pedig a kártyáról hazudtak az agyuk egyes részeiben erősödött,
élénkült az agyi tevékenység. Daniel Langleben tudós, - akinek az egyik kutatási
területe a hazugság kinyomozása - ezzel kapcsolatban úgy vélekedik, hogy „az
agyunk el akarja mondani az igazat, és ezért sokkal nagyobb erőfeszítésbe telik neki
kitalálni egy hazugságot, mint elmondani az igazat”.28 A biztató eredmények nyomán még az Amerikai Védelmi Minisztérium is tanulmányozni kezdte az fMRIkészülékek őszinteségvizsgálatban történő alkalmazhatóságát. San Diego-i védőügyvédek pedig az USA-ban elsőként nyújtottak be olyan kérvényt, hogy az fMRIvizsgálat eredményeit érvényes bizonyítékként fogadja el a bíróság.

5. Egy, még felfedezésre váró eszköz: a monoscanner
Az fMRI készülék az elmondottak ellenére még fejlesztésre szorul a pontosabb
eredmények, valamint az általános alkalmazhatóság elérése érdekében. Egy igazán
érdekes eszköz, amely nagy áttörést jelentene a kriminalisztika területén; a monoscanner vagy brainscanner, amely már nem a fiziológiai jelenségeket vizsgálná,
hanem az eljárás alá vont személy agyában megjelenő gondolatokat, emlékképeket.
A műszer olyan előnnyel is kecsegtetne, mint például a vizsgált személy agya, gondolatai - szemben például a szerény mennyiségű vagy egyáltalán nem lévő nyomok25

Fenyvesi Csaba: Elméleti modellek „kriminalisztikai” Nobel-díjak megszerzésére.
Rendészeti Szemle 2007. 1. sz. 103. o.
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http://www.wired.com/politics/law/commentary/circuitcourt/2006/03/70411?currentPage=2
(2011.12.01.)
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http://www.origo.hu/tudomany/20100311-hazugsagvizsgalat-fmri-a-maganszferavedelme-a-vadlottakat-is-megilleti.html (2011.12.01.)
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kal és anyagmaradványokkal - mindig rendelkezésre állnak, valamint a gondolatok
sokkal kevésbé volnának manipulálhatóak egy ilyen eljárásban. Az eszközzel
könnyebben kiszűrhetők lennének a nem bűnösök is, mivel az ő agyukban nem
jelennek meg a bűncselekménnyel kapcsolatos képek (information absent). Abban
az esetben viszont, ha megjelenik a kép további eredményt hozó, szabályszerű nyomozási cselekményekre is sor kerülhetne ez alapján. Így például házkutatást lehetne
tartani az agyképen megjelenő helyszínen, fel lehetne kutatni a bűncselekményhez
kötődő személyeket, (tettestársakat, további sértetteket), tárgyakat. A valódi
(kriminális) agyképek (information present) esetlegesen még ki is nyomtathatók,
(monoprinter vagy monofotó), melyek részei lehetnek a bizonyítékoknak, a bizonyítási eljárásnak, ehhez azonban az alapkutatóknak (pl. biológusoknak, biofizikusoknak, esetleg orvosoknak) fel kell fedezniük az agyban levő gondolatok olvasásának,
képi megjelenítésének technikáját. 29

III. A megtévesztés felderítésének „emberi oldala”
A megtévesztés definiálása nem könnyű feladat, számos tudós próbálkozott már
vele, több-kevesebb sikerrel. E dolgozatban Vrij meghatározását hasznosítottam, aki
szerint „a megtévesztés egy sikeres, vagy sikertelen, megfontolt, illetve szándékos
kísérlet egy másik emberben olyan hit keltésére, amelyről az állítója tudja, hogy nem
igaz”.30 Vrij tehát csak a tudatos folyamatokat tekinti hazugságnak, a nem szándékos
rosszul emlékezés véleménye szerint nem tartozik ide. Képesnek lenni a terheltek,
tanúk, sértettek által elmondottak valóságtartalmának megállapítására jelentős feladat, amelynek hátterében három terület áll: a „gondolatolvasás”31 pszichológiája, az
önszabályozás pszichológiája, továbbá a bűnösség és ártatlanság pszichológiája. A
következőkben e területekkel a terheltekkel összefüggésben foglalkozom.
A gondolatolvasás egy módszer, eszköz, amelynek célja, hogy javítsa az emberek
azon képességét, hogy előre meg tudják határozni a másik ember viselkedését. Sarokköve annak, hogy szimuláljuk egy másik ember agyát, az hogy valaki beleképzeli
magát egy másik ember helyzetébe. Ebből is látszik, hogy ez egy mindennapos tevékenység nem valamilyen varázslás. A gondolatolvasásnak két formája létezik: az
egyik, amikor a társadalmi megfigyelés használható nyomként, amelyből következtetést lehet levonni a mentális állapotra nézve (például: az arcából úgy tűnt, hogy
bűntudata van). A másik, amikor a társadalmi megfigyelés nem csupán a mentális
állapot megértésére szolgál, hanem a viselkedésre is következtethetünk belőle (például: „úgy vélem pihenésre van szükséged egy ilyen nap után!”). A nyomozó a gondolatolvasás során megpróbálja a terhelt jövőbeli viselkedését, stratégiáját megjósolni. A megfigyelések ugyanis azt bizonyítják, hogy a bűnös és az ártatlan terhelti
stratégiák eltérhetnek egymástól. De mi módon térhet el a viselkedésük, és ez miben
29
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31
A gondolatolvasást e témában nem, mint valami földönkívüli, paranormális
tevékenységként kell értelmezni, természetesen nem egyenlő azzal, hogy például valaki
megpróbálja egy másik ember agyának aktuális tartalmát kiszedni annak fejéből.
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segíti a nyomozók munkáját? A kihallgatások során gyakran követik el azt a hibát a
nyomozók, hogy hisznek az olyan előítéletekben, mint hogy a bűnös terhelt nagyobb
valószínűséggel mutat idegességet. Egy másik esetben pedig a kérdező feltételezi,
hogy a terhelt ugyanolyan mentális állapotban van, amiben ő szeretné, hogy legyen.
Például: „ha én lennék a terhelt és szembesítenének ennyi bizonyítékkal, biztos,
hogy összetörnék” sztereotípia. Vagy a kérdező feltételezi, hogy a terhelt állapota a
tipikus bűnözőének felel meg, tipikus bűnöző gondolkodású. A bűnös terhelt gyakran rendelkezik kizárólagos, vagy extra tudással a bűncselekményről, és ha ez a
tudás nyilvánvalóvá válik a kérdező előtt, feltételezhető, hogy az adott személy az
elkövető. A bűnös és ártatlan terheltek viselkedésében tehát különbséget lehet tenni
a bűncselekményhez való viszonyuk, a bűncselekményről való információik által.
Az mindenképp leszögezhető az elmondottakkal kapcsolatban, hogy ha a kérdező
sztereotípiáktól elfogult, ez azt eredményezi, hogy a kihallgatás vallomásorientált
lesz.
Az önszabályozás pszichológiája kifejezés arra utal, hogy az emberek adott szituációban milyen módon kontrollálják a viselkedésüket. Az emberek céljaik elérése
érdekében önkorlátozó stratégiákat használnak, amelyek gyakran nem is tudatosak,
megfontoltak. A tanulmány alapjául szolgáló dolgozatban azonban, csupán a tudatos
önszabályozási technikákkal foglalkoztam, amelyeket valamilyen fenyegető szituáció idézheti elő, mint például az, ha valaki nem tudja mi vár rá a közeljövőben. A
terhelt a közelgő kihallgatást ilyen fenyegetésként élheti meg, mivel nem tudja, hogy
a nyomozók mennyit tudnak az esetről. Az ember normál körülmények között megérzi a fenyegetést és ekkor több önszabályozó módszert választhat, de valamennyi
célja a kontroll helyreállítása. A viselkedési módszer alkalmazója teljes egészében
megpróbálja elkerülni a fenyegetést azzal például, hogy elhatározza, nem szólal meg
a kihallgatás során. A megismerő módszer esetén pedig megpróbál egy számára
ártalmatlan részletére összpontosítani az esetnek.
A pszichológiai bűnösséggel és ártatlansággal foglakozva egy bizonyos szintig
úgy tűnhet, hogy mind a bűnös, mind az ártatlan terhelt hasonló, tekintettel a közelgő interjú fenyegetettségére és arra a stresszre, hogy bűnösnek ítélik. Egy ponton
azonban különböznek: a kapcsolatukban, amely a bűncselekményhez köti őket (pl.:
hogy történt a cselekmény, milyen fegyvert használtak, azt hol hagyták stb.). A fenyegetést nem a tudás jelenti önmagában, hanem az, hogy ez a tudás a kihallgató
számára nyilvánvalóvá válik, ennek a kellemetlen ingernek a hatása pedig megjelenhet a terhelteken. Ezért feltételezhető, hogy a bűnös terheltek több időt töltenek
azzal, hogy megpróbálják kideríteni milyen terhelő bizonyítékokkal rendelkeznek a
hatóságok. Teszik mindezt azért, hogy ez alapján felkészülhessenek a kérdésekre,
amelyekkel a kihallgatás során szembesítik majd őket. Ebben a folyamatban a bűnös
terhelt előre eldönti, mely kérdésekre fog válaszolni, melyekre fog tagadni, illetve
milyen kérdéseket próbál elkerülni.32
Mind a terheltekkel, mind a tanúkkal kapcsolatban elmondható, hogy a megtévesztés felderítése azért sem könnyű feladat, mert sok általános tévhit, elfogultság,
32
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előítélet él az emberekben ezzel kapcsolatban. Egy ezzel foglalkozó kísérletben az
alanyoknak egy videofelvételen látott személy mondatainak valóságtartalmát kellett
megállapítaniuk. Habár a részvevőkkel előre közölték, hogy azonos számú igazat
mondó és hazugságot állító egyénről látnak majd felvételt, az eredmények mégis azt
mutatták, hogy a kísérleti személyek jóval többször mondták, hogy „Ez az állítás
igaz”, minthogy „Ez az állítás hamis”. Ez az ún. igazsággal, igazzal szembeni elfogultság, amelyet főleg a laikusoknál figyeltek meg a kutatók. A rendőrségi dolgozóknál ez az elfogultság rendszerint nem volt ennyire nyilvánvaló, sőt bizonyos
esetekben hiányzott is. Mindez azonban nem meglepő, hiszen a kihallgatások és a
gyanúsítottak által ők többször találják szembe magukat „csaló magatartással”.
Hartwig, Granhag, Strömwell és Anderson hasonló kísérletet végzett a „börtönlakókkal” kapcsolatban. A kísérlet teljesen ellentétes eredményt hozott, az elítéltek
ugyanis sokkal többször feltételezték a videón elhangzó állításokról, hogy azok
megtévesztőek. Ezt azonban nem csak feltételezték, hanem elég nagy pontossággal
is állapították meg. Az igaz mondatok megítélésében azonban már nem voltak ilyen
sikeresek. A börtönkörnyezet által az elítéltekre a hazugság, „becsapás” melletti
elfogultság volt jellemző. 33
A megtévesztés kinyomozásában fontos szerepe lehet az állítások újbóli értékelésének is. Ezt jól mutatja Granhag és Strömwell kísérlete: 11 nap alatt háromszor
hallgatták ki a terhelteket, majd azt tesztelték, hogy jobb eredményt produkálnak-e a
„bírók”, ha mind a háromról készült felvételt megtekintik. Azok, akik egy kihallgatás megnézése után értékeltek, 55,6 %-ban voltak pontosak, akik pedig mindhármat
megnézték egymás után 56,9 %-ban. Jól látszik tehát, hogy ebben az esetben nem
sok különbség volt az értékelések precizitása között. Amikor azonban lépésről lépésre tekintették meg a felvételeket, úgy hogy már az első után is értékeltek, a teljesítmény közel 70 %-ra javult.
A kriminálpszichológia tudomány feltételezi, hogyha megkíséreljük eltitkolni az
információt, a tudatalatti testbeszédünk felfedheti az igazi érzéseinket egyfajta csalási jelzésként. Ezzel kapcsolatosan a kriminálpszichológiai kutatók szerint az alábbi
testkommunikáció jelek utalhatnak valótlan állításra:
- a hazudozók hajlamosabbak kevesebbet mosolyogni;
- a szemkontaktus fokozódása, gyakoribbá válása, ami pont az ellentéte az
általános hiedelemnek, de valószínűbb, hogy azok, akik meg akarnak
téveszteni valakit, feltételezik, hogyha elfordítják a tekintetüket, rajtakapják
őket;
- vélelmezhető az is, hogy a hazudozók gyakrabban pislognak és a pupilláik
jobban kitágulnak;
- az általános hittel szemben szintén nem jellemzőek a nyugtalan, ideges
mozdulatok és a sunyi testtartás, mivel tudatosan kontrollálják a testüket
(jellemzőek lehetnek azonban a beszédhibák, a hezitálás, túl terjengős
beszéd);

33
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az egyének kommunikációs készségei közötti különbség, valamint az
emberek saját megtévesztő képességükbe vetett bizalmuk szorosan
kapcsolódik a megtévesztési kvalitásukhoz.34
Leszögezhető, hogy a pontos figyelem, amely mind a verbális, mind a nonverbális jelekre is irányul sikeres taktika lehet a megtévesztés felderítésében. Különösen a
hirtelen változásokat kell regisztrálni a gesztusban, mimikában, szóhasználatban.
Ezeket a jeleket azonban mindig az adott egyénhez viszonyítva kell értelmezni, hiszen előfordulhat, hogy valakinél általános viselkedés a szaggatott, tétovázó beszéd,
manipulatív kézmozdulatok használata.35

IV. Interjú egy nyomozóval, avagy „mérlegen a valóság”
A dolgozatban vizsgált témákkal kapcsolatban egy vezető beosztású nyomozót kérdeztem meg hazai gyakorlati tapasztalatairól. Az általam feltett kérdések folytán egy
kötetlen beszélgetés alakult ki, amelynek lényege a következőkben kerül kifejtésre.
Az egyes tanúkihallgatások során csak a kezdeti adategyeztetés, ami minden
esetben megegyezik egymással, ettől kezdve a kihallgatott személyiségétől, intelligenciájától, a kapcsolatkiépítés fokától, az ügy bonyolultságától, a rendelkezésre
álló bizonyítékoktól, attól, hogy hányadikként hallgatják ki az adott tanút, függ a
kihallgatás további menete. A kihallgatás nem akkor kezdődik, amikor a tanú belép
az adott helységbe, ezt hosszas nyomozás és bizonyítékgyűjtés, tehát felkészülés
előzi meg. Az, hogy milyen hosszú ez a felkészülési idő természetesen az ügy nehézségétől, bonyolultságától függ. Nagyon fontos a pozitív megerősítés, a kontaktus,
és ez által a bizalom kiépítése a kihallgatás kezdetekor. Ettől kezdve általában véve
két lehetőség van: először is, megkérik a tanút, hogy magától, félbeszakítás nélkül
mondjon el mindent. A másik lehetőség, hogy a kihallgatás kérdés-felelet formájában történik, ekkor viszont a nyomozó irányítja, uralja a kihallgatást. Mindkét esetben nagyon fontos azonban a kihallgatás végén az alany szubjektív véleményének a
megkérdezése, mert ekkor még előjöhetnek olyan fontos információk, amire a nyomozó esetleg nem kérdezett rá, de az alany megfigyelte, mivel az számára valamiért
fontos momentum volt és az elkövető „egyedi azonosító jele lehet”. A befolyásoló
kérdésfeltétellel kapcsolatban elmondható, hogy néha elkerülhetetlen, ha egy konkrét információra kíváncsi a kihallgató.
A terhelt kihallgatása mindenképp nehezebb feladat, mint a tanúé, általánosságban csak az mondható el róla, hogy kellő komolysággal kell lefolytatni. Mind a tanúnál, mind a terheltnél kiemelkedő jelentőségűek a figyelmeztetések, valamint,
hogy a kihallgatás végén olvassák el és írják alá a vallomásukat. A beismerő vallomások egyfajta erkölcsi győzelemnek tekinthetőek a rendőrség részéről, továbbá
megkönnyítik a büntetőeljárást. Önmagukban, ahogy ezt a Be. is kimondja semmiképp sem elegendő bizonyítékok, és jelentőségük esetről esetre más. Ha a helyszínen készített jegyzőkönyv, az egyéb tárgyi bizonyítékok, a beismerő vallomás „egybeesik”, azonos irányba mutat és a terhelt ezek után még egy helyszíni kihallgatáson
is megismétli a korábbi kihallgatáson elmondottakat, a bizonyítékoknak egy nagyon
34
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erős láncolata áll össze az adott ügyben. A hamis beismerés nem túl gyakori a nyomozó szerint, illetve a helyes megfogalmazás az, hogy igen ritka, hogy bírói ítélet
alapjává váljon egy ilyen tartalmú vallomás.
Az (objektív értelemben vett) hamis tanúzás inkább hétköznapi jelenség, amelynek biztosan vannak látens részei is, de gyakori, hogy emiatt büntetőeljárást kezdeményeznek a rendőrök. Egy rutinos nyomozó mindenképpen képes felismerni a
megtévesztést a kihallgatás során. Ennek egyik módja lehet például a verbális és
nonverbális jelek figyelése. A nyomozó feltesz több olyan alapkérdést, amelyre szinte biztos, hogy a tanú, terhelt igazat mond. Válaszai során megfigyeli a viselkedését
(például testtartás, szemmozgás, hangsúlyozás, gesztikulálás), ezután pedig feltesz
pár „kínosabb” kérdést, amely a bűncselekménnyel, annak elkövetésével kapcsolatos. Ezekre a kérdésekre adott válaszok során pedig megfigyeli, hogy az alany viselkedése mennyiben változott. Tanúk esetében eredményes lehet az események többszöri, más sorrendben, más szemszögből való elmeséltetése is, így kiszűrhető, ha a
tanú nem élményszerűen emlékszik az eseményekre, azaz csak „betanulta” a vallomását, vagy nem megbízhatóan, alaposan emlékszik vissza az eseményekre. A megkérdezett nyomozó egyetértett azzal a véleményemmel, hogy bár van pszichológiai
oktatás a rendőrképzésben, ez semmiképp sem elégséges, valamint azzal, hogy a
sokan személyiségük folytán (pl.: nem megfelelő kontaktus-felépítési képesség idegenek felé), nem alkalmasak kihallgatások lefolytatására.
Az elmondottak alapján arra a következtetésre jutottam, hogy sajnálatos módon,
a hazai rendőrségeken gátja lehet minden fajta új őszinteségvizsgáló készülék bevezetésének az anyagi források hiánya. Ugyanis, ha még a kihallgatás célját szolgáló
szobák videokamerával történő felszerelése sem valósulhat meg, addig a legmodernebb technikák alkalmazása szóba sem kerül. A kihallgatások kép és hangfelvételen
való rögzítése jelentős célkitűzés, hiszen a felvételek biztosítékként szolgálhatnak a
kihallgatások jogszerűségére, ez pedig mind a tanúi; terhelti; sértetti, mind a hatósági oldal érdeke.

V. Összegzés – Mi (és mit hoz) a jövő?
A vallomások értékelésekor nem szabad figyelmen kívül hagyni az emberi emlékezettel és személyiséggel kapcsolatos pszichológiai ismereteket, törvényszerűségeket,
mint például a befolyás, szuggesztió ereje, szerepe a vallomások kialakulásában.36 A
vallomás befolyásolásának történelmi előzményeit tekintve Ulpianus neve merül fel.
A jogtudós a kihallgatásokkal kapcsolatban felhívta a bírák figyelmét arra, hogy ne
tegyenek fel olyan kérdéseket, amelyek sugallják a választ (ún. szuggesztív kérdések), mert ezzel befolyásolják a tanút.37 Hugó Münsterberg pedig úgy vélte, hogy az
a titokzatos ereje a befolyásolásnak, hogy egyszerre hatja át a szomszédos gondolatokat és érzelmeket, majd természetellenes hatása alá kényszeríti az egész személyiség mentális tevékenységét.
Nem csupán a hazugság a „mindennapi” életünk része, hanem ezzel párhuzamban az igazság keresése is. Keresés közben egyre több új kérdéssel szembesülünk,
36
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amelyek megválaszolásra várnak. A kriminalisztika tudomány is folyamatosan kérdésekre válaszol; a hét fő kérdés mellett (Mi? Mikor? Hol? Hogyan? Ki? Kivel?
Miért?) a tudomány és a technika fejlődésével mindig új dilemmák, lehetőségek,
kihívások merülnek fel. Arra a bevezetésben felett kérdésre, hogy ténylegesen mérhető-e a hazugság, valószínűleg már az ókorban is – és azóta folyamatosan - azt a
választ adták volna, hogy igen (az ókori Kínában például rizsport tettek a gyanúsított
szájába a kihallgatás idejére, majd ha annak végén a rizspor száraz volt, ez azt jelentette, hogy a gyanúsított hazudik. Véleményük szerint ugyanis a bűntény miatti feszült idegállapot gátolja a nyálelválasztást, így feltételezhető a gyanúsított bűnössége.)38 A korábban kifejtettek alapján belátható, hogy ez nem igaz, tényleges őszinteségvizsgálóként a jövőbeli monoscanner funkcionálhat. Amíg azonban az egyéb
tudományágak képviselői nem fedezik fel az agyban lévő gondolatok olvasásának,
képi megjelenítésének technikáját, addig is számos eredményes alternatívája akad a
poligráfnak. E műszerek pedig már magasabb rendszerbeli működéseket vizsgálnak.
Kiemelve a legnagyobb előnyeit az eddig bemutatott eszközöknek a következő megállapítások tehetőek: a Hang Stressz Analízis elvitathatatlan pozitívuma a módszer
egyszerűsége, az, hogy nem szükséges a személyes jelenlét a vizsgálathoz, és ezáltal
fedett nyomozásban is jól alkalmazható. Az EEG- agyi ujjnyom és az fMRI legnagyobb előnye úgy gondolom az, hogy „hallgatásos” terhelti taktika esetén is alkalmazható. Nem szükséges, hogy a terhelt megszólaljon, az agyi reakciók – az agyhullámok és a véráramlás intenzitása – leleplezik őt. A grafometer, illetve a kriminalisztikai írásvizsgálatok pedig egy megfelelően összetett és részletes képet tudnak adni a
vizsgálat alá vont személyről.
Már a bűnösséget is kimutatni tudó, jövőbeli őszinteségvizsgáló módszerek
azonban, önmagukban is számos új kérdést vonnak majd maguk után a büntetőeljárások szempontjából. Az önvádra kötelezés tilalma alapján ugyanis sem a terhelt,
sem más személy nem köteles magát vádolni és nem köteles önmaga ellen bizonyítékot szolgáltatni.39 Így ha valóban alkalmazni szeretnék az ilyen jellegű műszereket
a jövőben, mind a büntetőeljárás jogi alapelvek, mind az egyes alkotmányos alapjogok újragondolásra szorulhatnak majd a tekintetben, hogy a biztonság javára menynyire korlátozhatóak az egyes szabadságjogok (önrendelkezési jog, magánszférához
való jog). Nem véletlen az, hogy a legtöbb példa, kísérlet, új eszköz, amely a dolgozatban bemutatásra kerül az Egyesült Államokhoz kötődik. A tengerentúlon nem
csupán a terrorizmus elleni harc, a bűnüldözés és a nemzetvédelem területén használják az őszinteségvizsgáló eszközöket, hanem szinte a mindennapi élet részét képezi, hozzátartozik a kultúrájukhoz, ezért az amerikai kormány nagymértékben támogatja az e területen történő kutatásokat, valamint az ilyen tevékenységre (is) épülő szervezeteket. A magyarországi alkalmazást általában a készülék és pénzhiány
hátráltatja a fent említett alapjogok és eljárásjogi alapelvek mellett. A poligráfot, a
grafometert és a VSA-t azonban itthon is gyakran használják jogi és egyéb eljárások
keretében is. Hazai viszonylatban a legnagyobb jövőt a grafometriában látom, nem
csupán a műszerben és a magasan kvalifikált szakértőkben rejlő számos pozitívum
miatt, hanem annak okán is, hogy a Grafológiai Intézet komolyan foglalkozik az
38
39

Anders – Vrij: i.m. 56. o.
Be. 8. §
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ilyen jellegű őszinteségvizsgálatokkal, ezek fejlesztésével, amelyeket a Magyar Állam is támogat.
Megállapítható tehát, hogy a terhelt az a személy, aki elvileg hitelesen tud számot
adni az általa elkövetett bűncselekményről, de ő az a személy is, akinek a legkomolyabb érdeke fűződik a büntetőeljárás (sikertelen) kimeneteléhez. E kettősség okozza
a terhelt vallomásával szembeni fenntartásokat, amely szükségessé teszi, hogy a
terhelt esetleges beismerése esetén is meg kell szerezni az egyéb bizonyítékokat.40
Ugyanis sem a kényszermentes, de tartalmilag hamis, sem pedig a kényszerrel kivett, de egyébként helytálló beismerés nem lehet bírói ítélet alapja. A jövőre nézve
kitűzött cél kettős a justizmordok elkerülése érdekében: egyrészt a megtévesztés, a
hazugság minél nagyobb pontosságú-arányú felderítése és kiszűrése. Amihez pedig
egyfelől segítséget nyújtanak az egyre fejlettebb technikával rendelkező eszközök,
másfelől pedig a nagy gyakorlati tapasztalattal és tudással rendelkező nyomozók,
szakértők, bírók, akik mint „élő hazugságvizsgálók működnek”. Másrészt, pedig
kiemelkedő jelentőségű a vallomások befolyásolásának elkerülése, kiküszöbölése a
büntetőeljárás egészében.
„Az igazság nem hever csak úgy a földön.
Ha nem keressük, sohasem találjuk meg.”
/Bernhard Borge/

40

Elek Balázs: A kihallgatásról készült rendőri jelentés a büntetőeljárásban. Ügyvédek Lapja
2003. 4. sz. 25. o.
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Iskolai erőszak. Erőszak a diákok egymás közötti viszonyaiban*
I. Bevezetés
Napjaink felgyorsult világában nap, mint nap tapasztaljuk az erőszak valamilyen
megnyilvánulását, legyen szó verbális vagy fizikai erőszakról. A gyerekek többségére igaz az állítás, hogy az otthon után, legtöbb idejüket az iskolában töltik. Az iskola
a család után a legfontosabb szocializációs és nevelési környezet. Ezen oknál fogva,
mint a tanulmány írója, fontosnak tartom megvizsgálni az iskolai erőszak manapság
egyre terjedőben levő és komoly problémává váló jelenségét. Az iskolai erőszak
többféleképpen nyilvánul meg, a tanulmány azonban kizárólag a diákok egymással
szembeni konfliktusát vizsgálja. A gyerekek egymással szembeni erőszakos magatartásának hosszú távon komoly következményei lehetnek mind az elszenvedő, mind
az elkövető oldalán. A tanulmány megkísérli bemutatni az iskolai erőszak formáit,
miértjeit, szereplőit és hatásait, néhány hatékonynak látszó kezelési módszert, valamint azt, hogy hogyan értékelik nemzetközi és hazai viszonylatban a problémát a
gyermeki jogok védelméért felelős ombudsmanok. A tanulmány elkészítéséhez cikkek, ombudsmani jelentések, bullying konferenciák (1998 London, 2009 Stockholm,
2010 Budapest, 2010 Kaposvár)1 ajánlásai és a készítő által végzett kérdőíves kutatás szolgáltak alapul.

II. Az iskolai erőszak elnevezései, fogalom meghatározása
1. Az iskolai erőszak elnevezései
A vizsgált jelenségre, a diákok egymással szembeni agresszív megnyilvánulásaira az
1970-es években, Svédországban figyelt fel egy norvég kutató, Dan Olweus.2 A
külföldi szakirodalom kezdetben a mobbing3 kifejezést használta a jelenségre, napjainkban ezt a kifejezést inkább a munkahelyi zaklatás eseteire használják. A külföldi
*

E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXX. Országos Tudományos Diákköri
Konferencián „Kriminológia” szekcióban különdíjat kapott. Konzulens: Dr. Korinek László
– Dr. Kulcsár Gabriella
1
Tomasz Gábor: „Bullying”- konferencia. A dokumentumokat Vízer Balázs fordította.
Educatio 1999. 4. sz. 831. o. http://www.bunmegelozes.hu/index.html?pid=1895
(2011.12.01.)
2
Buda Mariann: Iskolai erőszak, iskolai zaklatás. Fordulópont 2008. 3. sz. 11. o.
3
Mihály Ildikó: Az iskolai terror természetrajza. Új Pedagógiai Szemle 2003. 9. sz. 75. o.;
valamint Karl E. Dambach: Pszichoterror (mobbing) az iskolában. Akkord Kiadó, Budapest
2001. 7. o.; Farman A. Moayed – Nancy Daraiseh – Richard Shell – Sam Salem: Workplace
bullying: a systematic review of risk factors and outcomes. Theoretical Issues in Ergonomics
Science May/Jun 2006. Vol. 7 Issue 3, pp 311-327, 17p
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irodalomban az iskolai erőszak fogalmára többnyire a bullying4 kifejezést alkalmazzák. Előfordulnak továbbá a school violence5 és school bullying6 szóhasználatok is.
A bullying kifejezésnek nincs konkrét magyar meghatározása, általában
ismétlődő agresszív viselkedési formákat jelölnek vele, amely gyenge, magányos
egyének felé irányul.7
A school violence fogalom, amely szó szerinti fordításában iskolai erőszakot jelent, az agresszív viselkedés egyik fajtájaként értelmezhető, amely konkrét személyek – nem feltétlenül csak tanulók közötti – negatív cselekedetként jelenik meg.8 A
school violence kifejezés az iskolai erőszak szűkebb értelmezéseként fogható fel.
Mivel a school violence nemcsak a tanulók egymás közötti, hanem a tanároktanulók, illetőleg a tanulók-tanárok, vagy a tanár szülő-tanár (vagy tanár-szülő)
viszonyaira is alkalmazható fogalom, így célszerű egy ennél szűkebb, azaz csak a
tanulók közötti erőszakra vonatkozó kifejezést alkalmazni. Ez a kifejezés a school
bullying9 , azaz szószerinti fordításban: az iskolai zaklatás.
A vizsgálat szempontjából az utóbbi három fogalom meghatározás, a bullying, a
school violence és a school bullying között nem kívánok éles határvonalat húzni, a
három kifejezést a tanulmány további részében szinonimaként használom, mivel
részben egymást fedő fogalmakról van szó, valamint a továbbiakban inkább a magyar megfelelőket alkalmazom a jobb érthetőség érdekében.

2. Az iskolai erőszak fogalma
Az iskolai zaklatás jelenségéről a szakirodalomban több meghatározás is létezik. A
legelfogadottabbnak talán az alábbi definíció tekinthető: „[a] diákot zaklatás vagy
elnyomás éri akkor, ha ismétlődően és hosszú időn keresztül negatív cselekedeteknek
teszi ki egy vagy több más diák.”10
A definíciók legfeljebb a szóhasználat szempontjából térnek el egymástól,
fogalmi elemeik lényegében azonosak, amelyek a következők: alanyi oldalról nézve
4

Mihály: i. m. 75. o.; pl. Kristen E. Jacobsen – Sheri Bauman: Bullying in Schools: School
Counselors' Responses to Three Types of Bullying Incidents. Professional School Counseling 2007. Vol. 11; Lynne Edmondson – John Hoover: Process Evaluation of a Bullying Prevention Program: A Public School-County Health Partnership. Reclaiming Children & Youth
2008. Vol. 16 Issue 4, pp25-33, 9p
5
Pl. Motoko-Seunghee Han Akiba: Compare Academic differentiation, school achievement
and school violence in the USA and South Korea. A Journal of Comparative Education 2007
Vol. 37 Issue 2, pp201-219, 19p; Amanda B. Nickerson - Matthew P. Martens: School Violence: Associations With Control, Security/Enforcement, Educational/Therapeutic Approaches, and Demographic Factors. School Psychology Review 2008. Vol. 37 Issue 2,
pp228-243, 16p
6
Pl. Pa¨ ivi Hamarusa – Pauli Kaikkonenb: School bullying as a creator of pupil peer pressure. Educational Research 2008. Vol. 50 No. 4 pp333–345
7
Figula Erika: Bántalmazók és bántalmazottak az iskolában. Új Pedagógiai Szemle 2004. 78. sz. 225. o.
8
Figula: i.m. 225. o.
9
Uo.
10
Dan Olweus: Az iskolai zaklatás. Educatio 1999. 4. sz. 717. o.
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van egy áldozat, akit egy vagy több más diák bántalmaz valamilyen módon; az
áldozat és a bántalmazó (k) között, pedig hatalmi egyensúly áll fenn. A cselekmény
tudatos, szándékos. Ahhoz, hogy zaklatásról beszéljünk a bántalmazó cselekménynek, vagy cselekményeknek hosszabb időn keresztül, ismétlődően kell zajlaniuk. Ettől függetlenül a nem-ismétlődő cselekmények is lehetnek erőszakosak,
agresszívak és az iskolai erőszak körébe tartozóak. Ennek megfelelően az iskolai
zaklatás egy szűkebb kategória az iskolai erőszakon belül.
A zaklató(k)nak célja, hogy testi és/vagy lelki fájdalmat okozzon egy nála gyengébbnek. Az áldozat gyengesége ad lehetőséget a hatalmi egyensúlyhiány kialakulására, hiszen a bántalmazottnak nincs módja, és lehetősége, hogy megvédje
magát, így kiszolgáltatott helyzetbe kerül. Ez a kiszolgáltatott helyzet lesz az alapja
a későbbi és ismétlődő erőszakos cselekményeknek.

III. Az iskolai erőszak fajtái és megjelenési formái
Az iskolai zaklatást az is megkülönbözteti a többi iskolán belüli erőszakos
cselekménytől, hogy általában hirtelen, konkrét ok nélkül keletkezik, legalábbis
látszólag. A zaklatásnak is van oka, de ez az ok nem elfogadható. Az ilyen
cselekményeket pro-aktív, megelőző erőszaknak nevezzük, ebben a kontextusban:
konkrét ok nélküli erőszaknak. Ezzel szemben, amikor az „adok-kapok” helyzet áll
fenn, annak mindig van oka, előzménye. Az ilyen típusú erőszakos cselekményeket
re-aktív11 , azaz válaszoló erőszaknak nevezzük.
Ranschburg Jenő12 csoportosításában is van re-aktív és kötekedő agresszió,
amely megfelel a már említett pro-aktív erőszaknak. A két típus mindegyikére
jellemző: az antiszociális viselkedés, a közösségromboló hatás, amelyek gyökere a
beilleszkedési rendellenességben keresendő. „A beilleszkedési rendellenesség olyan
magatartási zavar, amelyben a gyermek kihívó és agresszív viselkedésével sérti
mások alapvető jogait, illetve következetesen semmibe veszi azokat a szociális
normákat, melyekhez az adott életkorban alkalmazkodnia kellene.” 13
Az erőszakos cselekményeket legegyszerűbben és legáltalánosabban verbális és
fizikai erőszakra oszthatjuk fel, ezen belül is közvetlen vagy közvetett erőszakra.
A fizikai erőszak minden esetben közvetlenül nyilvánul meg, míg a verbális
erőszak lehet közvetlen és közvetett. Közvetett erőszakról akkor beszélünk, amikor
hiányzik az áldozat és a zaklató közötti közvetlen interakció, azaz az áldozat nincs
jelen. Az ilyen esetekben nem egyértelmű, hogy ki a zaklató. A közvetett zaklatás
lényege, hogy nem közvetlenül az áldozatra, hanem elsősorban a társas kapcsolataira
irányul, célja az áldozat csoportbeli helyének megváltoztatása, a kirekesztés,
kiközösítés. Eszközei lehetnek a pletykaterjesztés, fenyegetőzés, a kapcsolatok
szétrombolása.
Ma már egyre jellemzőbb a fiatalok körében, hogy Interneten vagy
mobiltelefonon keresztül zaklatják társaikat. Ennek a zaklatási módnak
11

Buda: i.m. 12. o.
Ranschburg Jenő: Nyugtalan gyerekek. Hiperaktivitás és agresszió a serdülőkorban.
Saxum Kiadó, Budapest 2009. 138. o.
13
Uo.
12
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(cyberbullying)14 azaz az elektronikus zaklatásnak a veszélye abban rejlik, hogy
rendkívül gyors, hatékony és szinte lenyomozhatatlan.15
A fizikai erőszak eszközei minden esetben testi jellegűek, például a verés,
lökdösés, kényszerítés, leöntés, köpködés, bezárás, stb. Napjainkban a figyelem
főleg a fizikai erőszakra irányul, pedig sokszor a verbális erőszaknak komolyabb és
hosszabb távú hatásai vannak a gyermek pszichikumára. A verbális erőszak szinte
minden esetben megelőzi a fizikai agressziót, amely csökkenthető lenne, ha jobban
odafigyelnénk arra, hogy mit és hogyan mondunk.
Az erőszakos beszédnek három összetevője van. Ezek a tartalom (mit mondunk),
a forma, és a nyelvi viselkedés (az utóbbiak a hogyan mondjuk).16
Az agresszív beszéd említett elemei megjelenhetnek külön-külön is, de az sem
ritka, hogy mind a három egyszerre van jelen. Az önmagukban megjelenő formák
kevésbé agresszívak, mint párban, vagy akár egyszerre.

IV. Az iskolai zaklatás szereplői
Az iskolai erőszak szereplői elsősorban az agresszor (zaklató), az áldozat, a
szemlélők/nézők. További szereplők lehetnek a szülők és a pedagógusok.

1. A zaklató
Az iskolai erőszak fogalmából kiindulva általánosan elmondható, hogy minden
zaklató agresszív, erőszakos magatartásmintákat hordoz. „Az agresszív viselkedés
során az elkövető saját testét vagy egy tárgyat használ arra, hogy szándékosan
sérülést vagy kényelmetlenséget okozzon másnak.”17 A zaklató kiemelkedik társai
közül azzal, hogy erősebb, valamiben jobb náluk. Az ilyen gyerekek gyakran
impulzívak is. Ezek mellett más az erőszakhoz való viszonyulásuk is: az átlagosnál
jobban elfogadják az erőszakot. Késztetést érez a másokon való uralkodásra. Az
áldozat irányában vagy nem, vagy csak kevés együttérzést mutat. Tudja, hogy
fájdalmat, (legjobb esetben csak) kellemetlenséget okoz az áldozat számára, de ez
vagy nem érdekli, vagy éppen ez a célja. Mind verbális, mind fizikai erőszakot
alkalmaz, eszköztára széles skálán mozog: a csúfolódástól kezdve, a kirekesztésen
keresztül egészen a verésig.
Az agresszorok két nagy csoportra oszthatók: a re-aktív és a kötekedő vagy proaktív típusú zaklatóra.

14

A fogalmat Li vezette be, eredete pedig az volt, amikor egy túlsúlyos kanadai lány
sportolás utáni zuhanyozását lefényképezték, majd mobilon elküldték iskolájába, később
ledér szöveg kíséretével feltették a világhálóra. Li, Q.: New bottle but old wine: A research
of cyberbullying in schools. Computers in Human Behavior Vol. 23 Issue 4 pp1777-1791.
Idézi Révész György: Erőszak az iskolában. In: Autinómia és identitás (Péley Bernadette –
Révész György szerk.), Pannónia Kiadói Alapítvány, Pécs 2007. 165-166. o.
15
Buda: i.m. 14. o.
16
Batár Levente: Nyelvi agresszió az iskolában. Modern iskola 2008. 4. sz. 18-19. o.
17
Olweus: i.m. 718. o.
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A re-aktív típusú gyerek mélyen meg van győződve arról, hogy ő nem bánt
senkit, csak visszaüt. Ennek oka abban leledzik, hogy a konfliktushelyzetek
megoldására kizárólag az erőszakot tekinti megoldási módnak, másfajta stratégia
nem áll rendelkezésére. Ha valamilyen inzultus vagy kellemetlenség éri, azt
szándékosan, az ő személye ellen irányuló provokációnak tekinti. Az ilyen típusú
egyénre jellemző a rosszkedv, a magányosság, hajlamos a disztimiára18, örökösen
gyanakszik, ha úgy érzi, hogy provokálták gondolkodás nélkül üt, tekintet nélkül
arra, hogy az ellenfele kisebb és gyengébb, illetve nagyobb vagy erősebb. Úgy érzi,
hogy őt méltánytalanul „bántják”, emiatt elégtételt kell vennie, meg kell torolnia az
őt ért sérelmet. Ezeknek a személyiségjegyeknek a kialakulását nagymértékben
befolyásolja a család, amelyben a gyermek él. Családja általában feszültségekkel
terhes, a konfliktusok megoldása a szülők számára is csak agresszív módon
elképzelhető, tehát a gyermek, egyfajta mintát követ.
A kötekedő agresszív típusú egyénre jellemző, hogy nem támad vaktában,
cselekményének célja a népszerűség, a hatalom elérése és az öröm, amit benne
mások fájdalma, szenvedése vált ki, nem pedig a bosszú. A zaklató számára fontos a
hatalom, és normálisnak tartja a hatalomra törekvést. Örömét leli abban, hogy
valaki(k) felett hatalma van. A hatalom érzésének vágya mellett a legfontosabb
motívum a figyelemfelkeltés. Tudatosan választ áldozatot magának, akikre jellemző,
hogy nála fiatalabbak és gyengébbek. Az ismétlődő cselekményeken keresztül
tudatosítja mindenkiben, hogy kié a hatalom. A zaklatás célja tehát kettős: az áldozat
kínzása örömöt és megelégedést nyújt, amely hatalom demonstráció is egyben.
Előfordulhat, hogy a zaklató magabiztossága imponálhat a közönségnek, és az is,
hogy kegyetlenkedő magatartása tetszik a társainak. Súlyos probléma, ha a
gyerekeknek tetszik a zaklató kegyetlenkedése, és kínzó magatartása, mivel a
kötekedő jelentős mértékben nekik „játszik” és produkálja magát, amely egyre
súlyosabb cselekményekhez vezethet. Az agresszor népszerűsége nem törvényszerű,
nyilvánvalóan vannak diákok, akik elítélik őt. Itt jutunk el a szemlélőkhöz.

2. A szemlélők
A szemlélőket három csoportra oszthatjuk: akiknek tetszik az erőszakoskodó
tevékenysége, esetleg támogatják is, valamint azokra, akik elítélik az erőszakos
magatartást. Az előbbieket passzív zaklatóknak, az utóbbiakat, pedig az áldozat
védelmezőinek nevezzük. A harmadik kategória: a „tétlen szemlélőké”.19 Ők azok,
akik egyik oldalon sem foglalnak állást, nem bonyolódnak bele a konfliktusba, és
közömbösek maradnak iránta.
A passzív zaklatók köre heterogén csoport. Közöttük megtalálhatók azok is, akik
pozitívan viszonyulnak a zaklatóhoz és az erőszakhoz, és azok is, akiknek negatív a
viszonyulása az erőszakhoz, de mégis támogatják a zaklatót. Akiknek pozitív a
viszonyulása az agresszor tevékenységéhez, nem ritkán maguk is résztvevői lesznek
a bántalmazásnak, de ettől még ugyanúgy passzív zaklatók maradnak, mivel nem ők
kezdeményezték az erőszakos cselekményt. A másik csoport tagjai rendszerint
18
19

A depresszió enyhe formája.
Buda: i.m. 19. o.
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azért támogatják a bántalmazót, mert a hatalmában és népszerűségében
akarnak osztozni vele. Az áldozat védelmezői két csoportra oszthatók: aktív és
passzív védelmezőkre. Mindkét típusra igaz az, hogy együtt éreznek az áldozattal,
helytelenítik a vele történteket. Különbség a viselkedésükben van. A passzív
védelmező nem tesz semmit azért, hogy megakadályozza a további bántalmazást.
Ennek elsősorban az áldozattá válástól való félelem az oka. Ez azonban belső
feszültséget teremt, amelyet a passzív védelmező igyekszik feloldani, mert
kellemetlennek érzi. „Albert Bandura tanulmányozta ezt a jelenséget, amelyet
morális önfelmentésnek nevezett el. A morális önfelmentés egy olyan stratégiát
jelent, amellyel szeretnénk megszüntetni az ellentmondást a saját magunkról vallott
nézeteink és aközött, hogy nem lépünk közbe akkor, amikor egy negatív esemény
tanúi vagyunk.”20 A negatív helyzetekben az emberek általában hasonlóan
viselkednek a belső feszültség feloldása érdekében, például elbagatellizálják a
cselekmény hatásait, áthárítják a felelősséget, az áldozatot hibáztatják. Az áldozat
hibáztatása a leghatékonyabb módszer az együttérzés megszüntetésére. Ilyen
szemszögből a zaklatás indokoltnak, sőt jogosnak tűnik: „csak azt kapta, amit
megérdemelt” alapon.21 Az aktív védelmezőt semmi nem tartja vissza attól, hogy
segítsen bajba jutott társán. Tehát nem fél cselekménye következményeitől vagy
attól, hogy belőle is bántalmazott lesz.

3. Az áldozat
Mivel a zaklatás konkrét ok nélkül történik, így azt is mondhatnánk, hogy ahány
zaklatás, annyi féle áldozattípus. Ez azonban így nem igaz, létezik egy általános
jellemrajz, amely alapján jó eséllyel megjósolható, hogy az adott személyiségjegyeket viselő egyén bántalmazottá válik-e. A kötekedő zaklatók mindig náluk gyengébb
személyt választanak. A tipikus áldozat alacsony önbecsüléssel rendelkezik, általában félénk és visszahúzódó. A közösségben elfoglalt helyét is alulértékeli, mint
ahogy általában saját magát is. Negatívan látja magát és helyzetét, gyakran szorong.
Rosszul reagál a konfliktushelyzetekre, nem tudja megvédeni magát, emiatt többször
is a zaklatók célpontjaivá válik, ami tovább növeli szorongását és megerősíti a magáról kialakított negatív énképet. Az ilyen gyerekek gyakran egykék. Előfordulhat,
hogy a túlzott szülői gondoskodás és óvás következtében válnak túl érzékennyé és
csendessé. A fokozott védelem miatt nem tanulják meg, hogyan kell védekezni a
támadások ellen, önállótlanokká válnak. Az erőszakhoz való viszonyulása negatív.
Ha fiú, akkor általában alacsony, fizikai erejét tekintve az átlagosnál gyengébb.
Az áldozatokat két típusra oszthatjuk: passzív vagy meghunyászkodó áldozatra
és zaklató/kötekedő/provokatív áldozatra.
Kötekedő áldozatnak nevezzük az olyan személyt, aki a kapcsolatai egyik síkján
áldozat, a másikon zaklató. Ez a típus a viselkedésével saját maga váltja ki a zaklatást. Az ilyen gyerek általában koncentráció zavarral küzd, személyiségében együttesen vannak jelen a szorongásos és agresszív viselkedésminták.22 Jellemző rá a
20

Buda: i.m. 19. o.
Uo.
22
Olweus: i.m. 728. o.
21

378

Iskolai erőszak. Erőszak a diákok egymás közötti viszonyaiban

hiperaktivitás, ami a többi személyiség jellemzővel együtt az agresszió kiváltó oka
lehet. Viselkedése miatt gyakran negatívan viszonyulnak hozzá, provokálja és idegesíti a többieket.23 Az őt ért konfliktusokból keletkezett feszültséget mások bántalmazásával vezeti le. Ez a módszer azonban nem vezet teljes megnyugváshoz.

V. Az iskolai erőszak lehetséges következményei24
Az iskolai erőszak negatív hatásai nemcsak a résztvevőket érintik, de hatással van a
szülőkre, pedagógusokra és az egész iskolára is.
Az áldozatra nézve az agresszió járhat fizikai és lelki sérülésekkel egyaránt. A fizikai erőszak nem ritkán együtt jár testi sérülésekkel, ezek viszonylag hamar begyógyulnak, ellenben a pszichikai bántalmakkal, amelyek akár hosszú távúak is lehetnek. A zaklatás megerősíti a bántalmazott negatív énképét, és gyakran ronthat is
rajta. A bántalmazott szorongása tovább fokozódik, még csendesebb lesz, még inkább magába fog fordulni, ennek következtében az amúgy is szegényes társadalmi
kapcsolatai tovább romlanak, még inkább elszigetelődik. A folyamatos agresszió
miatt állandó félelemben él, fél és nem szeret iskolába menni. A rendszeres lelki
terror kihatással van a gyerek tanulmányaira is. Nem képes koncentrálni. Előfordulhat, hogy lóg az iskolából, vagy az órákról, hogy elkerülje a támadóját, emiatt és a
koncentráció hiánya miatt romlik a tanulmányi eredménye. „Jean-Louis Lorrain a
hiányzások által okozott problémák gyakoriságát és súlyát az egyének és az intézmények szemszögéből is az agresszív magatartásformák előjeleiként értékeli.”25
Ha a gyerek úgy érzi, hogy ő egy vesztes, és ezt több oldalról is megerősítik benne, akkor felnőttként is vesztesnek érezheti magát, mind a munkahelyén, mind a
magánéletében. Komoly pszichés betegségek alakulhatnak ki nála, például depreszszió, üldözési mánia, amelyek evési és alvási zavarokkal is párosulhatnak. Előfordulhat, hogy a benne felgyülemlett feszültséget másokon próbálja meg levezetni,
sokszor túlságosan agresszívan.
A zaklatóra és a szemlélőkre gyakorolt hatások, nem olyan drasztikusak, mint az
áldozat esetében. A zaklató számára fontos a hatalomra törekvés, központi eleme a
cselekményeinek. Ha időben nem veszik észre, hogy probléma van vele, megszokja
az erőszak alkalmazását, és a későbbiekben is állandó stratégiaként alkalmazza majd
a konfliktusok kezelésére, mert járható útnak tartja céljai eléréséhez. Nem tudja
megtanulni az agresszió kezelését, másokat fog hibáztatni a problémái miatt és
semmiért nem vállalja a felelősséget, inkább áthárítja, „rá keni” másra. Hazudik,
fedezi a tetteit. Nem fog bűntudatot és empátiát érezni, mert jogosnak tartja, amit
tesz. Önfejűvé és kezelhetetlenné válhat. Az ilyen minták követése könnyen bűncselekmények elkövetéséhez vezethet. Az események ilyetén alakulása nem feltétlenül
egyenes út a börtönbe, azonban nem szabad elfelejteni, hogy a hazai büntetőjogi
szabályozás értelmében a 14. életévét betöltött fiatalkorú már büntethető. Megfelelő
segítséggel és jó időzítéssel még helyes útra terelhető az elkanászodó gyermek.

23

Uo.
Somfai Balázs: „Bullying”, azaz az iskolai erőszak. Jura 2009. 1. sz. 184-187. o.
25
Mihály Ildikó: Erőszak az iskolában. Új Pedagógiai Szemle 2000. 4. sz. 52-58. o.
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A szemlélőkre kevesebb negatív hatással van az iskolai erőszak. Az áldozat vétlensége, és az agresszor hatalma miatt bizonytalannak érezhetik saját biztonságukat
is. Legyen szó akár az erőszaktevő támogatójáról, egy tétlen szemlélőről, vagy védelmezőről, egyikőjük sem lehet biztos abban, hogy nem válnak ők is célponttá. Az
áldozat segítőit leszámítva a többi szemlélőnek el kell számolnia a lelkiismeretével.
Ha nem sikerül megfelelően feloldaniuk a belső feszültséget, az enyhe pszichés
problémákhoz, vagy súlyosabb esetben erőszakos megnyilvánulásokhoz vezethet.
Elvonja a figyelmüket a tanulásról.
Az iskolai erőszak megoldása a tanárok figyelmét is elvonja az oktatásról.
Összefoglalva: az iskolai erőszak sokrétű problémát jelent, amely mindenkire hatással van, és amelynek kezelése nem egyszerű. Ha nem vagy nem megfelelően kezelik az erőszakos megnyilvánulásokat, akkor az erőszak eluralkodhat a tanulók
között.

VI. Az erőszak kialakulásának lehetséges okai
A személyiség fejlődése során egyaránt szerepet játszanak biológiai tényezők és
tanulási folyamatok. A biológiai tényezők megléte nem jelent biológiai determináltságot. „Az agresszív magatartás összetett viselkedés, amelyért nem lehet egy, vagy
akár több gén összetett, tisztán biológiai hatása felelős.”26Az agresszió sokféle
megnyilvánulási formában jelenik meg, szerepe folyamatosan változik az evolúciós
fejlődés során, éppen ezért nyilvánvalóan alakítható.27 Itt jönnek képbe a tanulás és
különféle környezeti tényezők, amelyek eredményeképp kialakul a személyiség. „A
társadalom fejlődése éppen annak állandó demonstrálása, hogyan lehet kultúrával,
tanulással az öröklött faji megnyilvánulásokat szabályozni, ha szükséges elnyomni.”28
Az agresszió megítélése koronként eltérő. Az agresszivitás önmagában való
megjelenése nem jelent túl nagy problémát. Probléma ott van, hol az erőszak mennyiségi és minőségi megjelenésében sérti a társadalmi normákat és értékrendet.29
Csányi Vilmos megfogalmazásában agresszióról beszélünk: „[h]a azonos fajú
egyedek erőszakkal igyekeznek egymást valamilyen erőforrás közeléből eltávolítani,
vagy ennek megszerzésében, illetve elfogyasztásában a másikat megakadályozni”.30
Csányi megkülönböztet biológiai és kulturális agressziót. „A biológiai agresszió
fontos magatartásbeli szabályozó mechanizmus. A kulturális agresszió a társadalom
által szervezett ideologikus konstrukció, amelynek csak nagyon áttételesen van köze
a biológiai agresszióhoz.”31 A biológiai agresszió az erőszak megnyilvánulása,
26

Vajda Zsuzsanna: Mi van a gyerekek és fiatalok agresszivitásának hátterében? Educatio
1999. 4. sz. 695. o.
27
Vajda: i.m. 695. o.
28
Csányi Vilmos: Az emberi természet. Vince Kiadó, Budapest 1998. Idézi Vajda: i.m. 695.
o.
29
Vajda: i.m. 695. o.
30
Csányi Vilmos: Etológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1994. Idézi Csányi, 1998:
i.m. 682. o.
31
Csányi: Az emberi természet. 683. o.
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megjelenési formái igen változatosak, lehet fizikai és verbális, például a köpködés,
nyelvöltés, csúfolódás, fallikus fenyegetés32, fizikai vagy mentális sérülésre utaló
kifejezések.33 A kulturális agresszió a társadalmi szabályok és kulturális ideák által
meghatározott. A kulturális agresszió ott jelenik meg, ahol az egyén nem követi a
szabályokat, vagy megkérdőjelezi a társadalmi rangsort.
A rangsor és a szabálykövetés szorosan összefüggő fogalmak: a rangsorban
elfoglalt hely meghatározza a követendő szabályokat. Minél magasabb az egyén
pozíciója, annál kevesebb szabályt követ. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a
szabályszegés együtt járna a rangsor megváltoztatásával.
Gyerekek esetén a rangsorképző viselkedés a beilleszkedési zavarra vezethető
vissza. Ilyen esetben a gyerek célja, hogy legyőzze a többieket. A rangsorképző
viselkedés a csoporton belüli stabilitás és az erőszak minimálisra csökkentésének
eszköze. Fiúk esetében meghatározó a testmagasság és a fizikai erő. Ranschburg
Jenő szerint testnevelés órán a tornasorban elfoglalt testmagasságon alapuló hely
összekeveredik a gyerekekben a rangsorképzés küzdelmében elért pozícióval.34

VII. Az agresszió kezelésének szintjei, eszközei, nemzetközi
kitekintéssel
A testi fenyítés az iskolai-tanári eszköztárnak nagyon sokáig a része volt. Az európai
országok törvényileg tiltják a fenyítést, és általában a gyermekekkel szemben
lealacsonyító, megalázó bánásmódot. Jelenleg az Egyesült Államokban 20 államban
legális a testi fenyítés, amely társadalmi támasszal is bír. Az USA-ban nincs
egységes törvényi szabályozás. 35
Kanada egyes területein is megengedett volt a tanulók bántalmazása egészen
2004-ig.36 A tilalom előtt a nem franciák által lakott területeken nem volt
szabályozás a fenyítésre. Európában elsőként Lengyelországban kezdődött el már a
18. században az a folyamat, amelynek eredményeként ma törvény tiltja a verést.37
1998-ban nemzetközi bullying-konferenciát szerveztek Londonban, az Európai
Bizottság ún. Iskolai Erőszak kezdeményezésére, a brit oktatási minisztérium
támogatásával. A konferencián ajánlásokat és lehetséges stratégiákat fogadtak el a
zaklatás iskolai szintű kezelésére.38 Az Európai Bűnmegelőzési Hálózat (EUCPN)
2009 decemberében Stockholmban a Legjobb Gyakorlatok Konferenciáját tartotta
meg: „Gyermekek és fiatalok elkövetővé és áldozattá válásának megelőzése.
Jelenlegi és jövőbeni kihívások- az iskolai, a virtuális térben elkövetett

32

Csányi: Az emberi természet. 679. o.
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Ranschburg: i.m. 172. o.
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Boreczky Ágnes: Fenyítés az európai és az amerikai iskolákban. Educatio 1999. 4. sz. 771.
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bűncselekmények és a bűnözői csoportosulásokhoz való csatlakozás megelőzése”
témában.39
Hazánkban is egyre több konferenciát szerveznek a témában, például 2008.
december 6-án az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) konferenciája
Budapesten;40 2010. január 28-án a kaposvári konferencia „Az iskolán belüli erőszak
és annak kezelése”41 címmel; 2010. 10. 08.-án a Debreceni Egyetem
Neveléstudományok Intézete Iskolai Erőszak Kutatócsoportja regionális
konferenciája.42 A konferenciák mindegyike hangsúlyozza az iskolai erőszak egyre
súlyosabbá válását, és sürgetik az ellene való fellépést. Itt kell megemlíteni a
135/2003. számú ajánlást az iskolai erőszak megelőzéséről és leküzdése céljából
kialakítandó helyi partnerségről.43 Az ajánlás szerint minden társadalmi réteget fel
kell világosítani az iskolai erőszakról, és mobilizálni kell őket. Hatékony válasz csak
az oktatási rendszer különféle elemeinek partnerként való munkájával adható.
Ezeknek a partnerségeknek rugalmasnak kell lenniük, nagy hangsúlyt kell fektetniük
az alkalmazkodásra, kölcsönös bizalom kialakítására és a rendszeres párbeszédre.44
A kezelésnek, beavatkozásnak ma már különböző szintjei vannak: egyéni szint,
csoport szintje, szervezeti szint, társadalmi szint. 45

1. Egyéni szintű kezelés
Egyéni szinten az áldozat és a zaklató oldaláról lehet és kell kezelni az iskolai
erőszakot. Az áldozatnak legelőször is el kell mondania egy felnőttnek a
bántalmazást, mivel nekik megvannak az eszközeik a további erőszakos
cselekmények megszüntetésére. Oldhatja a feszültséget az is, ha egy kortársának,
vagy a testvérének beszél róla. Egyéni szinten segítséget nyújthatnak a szülők,
pedagógusok, és ha szükséges szakemberek is. Ennek formái lehetnek:
esetmegbeszélés, gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése, konzultációk
(pedagógus-pszichológus,
pedagógus-szülő,
pszichológus-szülő),
egyéni
foglalkozás. 46
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2. Csoport szintű kezelés
A szemlélők is sokat tehetnek a zaklatás megakadályozásáért. Nem szabad
támogatniuk a zaklatót, de a legfontosabb, hogy segítsenek bántalmazott társuknak.
Minél többen állnak ki mellette, annál kevésbé fog szembe szállni velük az
agresszor. Ha ez sem használ, szólniuk kell egy pedagógusnak, hogy segítsen
megoldani a problémát. Nagyban segíti a megelőzést, ha az osztály kidolgoz egy az
iskola szemléletének megfelelő szabályrendszert. A gyerekeket be kell vonni a
szabályok megalkotásába, ezzel érdekeltek a betartásukban. A szabályok követését
növelheti, ha írásba foglalják azokat, és a tanulók aláírják. Jó megoldás lehet
továbbá, például kortárs mediátorok alkalmazása. Ebben az esetben a mediációt
fiatalok végzik egymás számára.

3. Szervezeti szint
Az iskola, azaz a szervezet szintjén folyamatos képzési és fejlesztési programokra
van szükség. Fejleszteni kell a tanárok konfliktuskezelési és empátiás készségeit. A
legfontosabb a pedagógus jó önismeretének kialakítása. A tantestületnek együtt kell
működnie, családi légkört kell kialakítani. Éreztetniük kell a gyerekekkel, hogy
minden problémájukkal fordulhatnak hozzájuk, és igyekeznek azokat megoldani.47
Minél kisebb a gyerek, annál jobban hallgat a pedagógusra, számára példakép a
felnőtt, amit mond az „szent”, főleg ha tanárról van szó, mert ő a gyerek szemében
„okosabb” mint a többi felnőtt. Nagyon fontos, hogy a pedagógus ne felsőbbrendű
lényként álljon a gyerekek felett, hanem próbáljon meg az ő szintjükre lemenni,
mellérendelt félként bánni velük.

4. A gyermeki jogok védelméért felelős ombudsmanok tevékenysége
a) Nemzetközi kitekintés
A szervezeti, iskolai szint felett is található még egy szint, ez a gyermeki jogok
védelméért felelős ombudsmanok szintje. A már említett kezelési módszerekhez
képest, véleményem szerint az ombudsmani szint egy tágabb kategóriát jelent. Az
országgyűlési biztosok elnevezése, feladat- és hatásköre országonként eltérhet
egymástól, ennek ellenére azt lehet mondani, hogy rendelkeznek egy igen hatásos
„fegyverrel”. Ez a fegyver nem más, mint a nyilvánosság. Meg vannak az eszközeik
arra, hogy felhívják a társadalom figyelmét a problémákra, képesek befolyásolni a
közvéleményt. A nyilvánosság eszköz a társadalmi folyamatok elindítására, és ezen
keresztül a törvényhozás befolyásolására.
A különböző országok biztosai abban mindannyian egyetértenek, hogy az iskolai
erőszak mind mennyiségében, mind minőségében egyre súlyosodó probléma. A
legtöbb országban léteznek nemzeti programok és stratégiák az iskolai erőszak
kezelésére, amelyeket igyekeznek mindig aktualizálni. Jelenleg is több országban
47
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próbálnak minél hatékony programokat kidolgozni, több esetben a gyerekeket is
bevonják ebbe a folyamatba.
Minden európai országban tiltják a gyermekek bántalmazását, ám a legtöbb
országban igen hiányos a törvényi szabályozás. A gyermeknek nincs megfelelő
panaszjoguk, sok országban nincs meghatározva, hogy mi minősül iskolai
erőszaknak, és nincsenek megfelelő védelmi eszközök sem. Persze van kivétel is,
például Máltán kialakítottak egy eljárási modellt, amely definiálja a gyermek
fogalmát és meghatározza az abúzus formáit, Wales viszont csak az ún. „szekálást”
tekinti iskolai zaklatásnak, mivel az ennél súlyosabb cselekmények már a büntetőjog
alá esnek.48 Van igény a törvényi szintű szabályozásra, és az ombudsmani
kezdeményezések eredményeként valószínű, hogy a közeljövőben jó néhány
szabályozás napvilágot fog látni.
b) A magyar ombudsman tevékenysége
Magyarországon a gyermeki jogok védelme az állampolgári jogok országgyűlési
biztosának feladata.
„A gyermek alkotmányos jogainak védelmét az országgyűlési biztos a maga
sajátos eszközeivel segíti, és ennek során a biztos feladata, hogy a gyermek
alkotmányos jogait érintő- tudomására jutott- visszaéléseket kivizsgálja, és
49
orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen.”
Az ombudsman 2008-ban gyermekjogi projektet indított, amelynek keretében
2009-ben kiemelten foglalkozott a gyermekek erőszakkal szembeni védelmével és
az iskolai erőszak megelőzésével. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról
szóló 1993. évi LIX. törvény (Obtv.)50 16. § (2) bekezdése alapján hivatalból indított
vizsgálatot az ombudsman. A vizsgálat az iskolai erőszak megelőzésre és kezelésére,
a közoktatási intézményekben alkalmazott állami és társadalmi szervezetek
intézkedésire irányult. Közel nyolcvan intézményt keresett meg az országgyűlési
biztos, hogy adjanak tájékoztatást. 51 A vizsgálat nem talált visszásságot a gyermeki
jogok érvényesülését illetően. Az ombudsman felhívta az oktatási intézmények
figyelmét, hogy a továbbiakban is kiemelten kezeljék szabályzataikban az iskolai
erőszak megelőzését és megoldását. Az oktatási minisztérium figyelmét arra hívta
fel, hogy finanszírozási lehetőségeihez mérten támogassa az iskola pszichológus
rendszer kiépítést, a továbbképzések széleskörű igénybevételének lehetőségét, a
gyerekek változatos szabadidős foglalkoztatását és a konfliktuskezelés beépítését a
pedagógus alapképzésbe.

48

Lux Ágnes: Az európai gyermekjogi ombudsmanok az iskolai erőszak jelenségéről.
Fordulópont 2010. 1. sz. 47-64. o.
49
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 11. § (2)
bek.
50
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (Obtv.)
51
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentése az AJB 1906/2009. számú
ügyben az iskolai erőszak megelőzésével kapcsolatos átfogó vizsgálatról. www.obh.hu
(2011.12.01.)

384

Iskolai erőszak. Erőszak a diákok egymás közötti viszonyaiban

VIII. Az iskolai erőszak vizsgálatára összeállított kérőív elemzése
1. A kérdőív tartalma
A kérdőíves vizsgálat szempontjából iskolai erőszaknak a Dan Olweus által
megfogalmazott cselekményeket tekintettem. Vizsgálati eszközként csoportos
(osztályszintű) önkitöltős technikát alkalmaztam. A kitöltés az osztályfőnök
segítségével zajlott. Az adatfelvétel 2010. október 25-27. között történt. A
vizsgálatot Fejér és Zala megyében végeztem. Fejér megyében egy általános iskola
és egy gimnázium, míg Zala megyében egy általános iskola vett részt a kutatásban.
Az általános iskolák esetében a 7-8. osztályok töltötték ki a kérdőívet, ez két 7. és
négy 8. osztályt, összesen 124 főt, 53 lányt és 71 fiút jelent. A gimnazisták közül két
11. és két 12. osztály, összesen 97 fő, 59 lány és 38 fiú vett részt. Az osztályokból
nem mindenki töltötte ki a kérdőívet, mivel voltak hiányzók. Tehát összesen 221
tanuló vett részt a vizsgálatban. A Fejér megyei általános iskola méretét tekintve
községi, míg a gimnázium és a zalai általános iskolavárosi intézmény. Az iskolák
központi elhelyezkedésűek. A kérdések a gyerekek iskolai mentalitásával,
státuszával, egymáshoz való viszonyaikkal, konfliktuskezelésével kapcsolatosak.

2. Az egyes kérdésekre adott válaszok elemzése
Az 1., a 3., és a 7. kérdéseket leszámítva összesen 188-an nem válaszoltak meg egy–
egy kérdést. Kiemelkedik a 6. kérdés (Mit gondol mi lehet a népszerűsége, illetve
népszerűtlensége oka?), amit 30-an nem válaszoltak meg. Véleményem szerint ez
azzal magyarázható, hogy nem találtak magukra illő jelzőt, illetve magukat
átlagosnak tekintik. Ez főleg a 4. (Mit gondol az osztályban elfoglalt helyéről?) és 5.
(Véleménye szerint mennyire népszerű az osztálytársai körében?) kérdésekre adott
válaszokból derül ki. 177–en karikázták a 4/b (átlagos szerepem van az osztályban),
és 182–en az 5/b választ (nem lógok ki a sorból). Mind a két kérdés a gyerekek
osztálybeli státuszára kérdez rá. Látható tehát, hogy a gyerekek többsége átlagosnak
tartja magát és az osztályban elfoglalt szerepét is. 36–an fontosnak tartják magukat,
7 gyereket nem érdekel sem az osztály, sem a többiek. Erre a kérdésre egy személy
nem válaszolt. Az 5. kérdésnél 33–an úgy gondolták, hogy nagyon népszerűek, míg
öten, hogy nem szeretik őket. (Egy gyerek szintén nem válaszolt.)
Mint látható a 4/a (fontos vagyok az osztályban) , illetőleg 5/a (nagyon népszerű
vagyok) kérdésekre adott válaszok száma majdnem azonos, pont ahogy a 4/c-re
(nem érdekel sem az osztály, sem a többiek) és 5/c-re (nem szeretnek) adott
válaszok.
Visszatérve a 6. kérdésre érdekes eredmények születtek. A legtöbb válasz az első
két lehetőségre érkezett: 36-an jó tanulók és 70-en jó sportolók. A két szám között
átfedés van, 11-en jelölték be mind a kettőt. Szerintem, aki kevésbé jó tanuló, tehát
nem feltétlenül rossz, azzal tudja kompenzálni a helyzetét, hogy jó sportoló. 24-en
írták azt, hogy erősebbek a többieknél. 21-en írták, hogy idősebbek a társaiknál. Ez a
válasz számomra furcsán hatott, mert egy-két gyereket leszámítva az osztályok
életkora megfelelt a korcsoport szerintinek. Az általános iskoláknál fordult elő, hogy
visszamaradt néhány idősebb tanuló.
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Az általános iskolások a 6. kérdésre magasabb arányban válaszoltak, mint a
gimnazisták. Közülük 4-en, míg a gimnazisták közül 26-an nem, sőt a gimnazisták
közül senki nem jelölte be az e) és f) válaszokat, amelyek a gazdasági helyzetükre
vonatkoztak. Erre a kérdésre az általános iskolások sem válaszoltak olyan magas
arányban, de azért így is jól látszik, hogy számít nekik az anyagi helyzet.
Álláspontom szerint a gimnazisták két ok miatt nem választották ezt a két
lehetőséget.
Először, mert szégyellik bevallani a rossz anyagi helyzetet, másodszor pedig
lehet, hogy nem számít nekik. Feltételezem, hogy az idősebb gyerekek, esetünkben
16–18 évesek, sokkal inkább ítélnek meg valakit a külseje alapján, mint a kisebbek.
Lehet, hogy azért nem érdekli őket az anyagi helyzet, mert a barátaik, osztálytársaik
hasonló anyagi háttérrel rendelkeznek, ezért nincs lényeges különbség közöttük,
vagy azért mert felülemelkednek ezen, ami fejlett erkölcsi érzékre vallana, én
viszont nem gondolom, hogy ez így lenne. Nem szeretnék az általánosítás hibájába
esni, s minden bizonnyal van olyan gyerek az alanyok között, akit a 21. század
anyagias világában valóban nem érdekelnek a külsőségek és ebből a szempontból
érettebbek a társaiknál. A kisebbeknek ennél ez egy kicsit jobban számít. Náluk ez
javíthat, vagy ronthat a pozíción, de emellett is van számos más státuszt befolyásoló
tényező. Számukra kevésbé meghatározóak még a külsőségek. Van szerepük, de ez
nem bír lényeges befolyással a kapcsolataikra.
14-en jelölték be, hogy kötekedők és hangoskodók, ők a 9. kérdésnél (Milyen
szerepe volt a konfliktus kialakulásában?) azt válaszolták, hogy
konfliktuskezdeményezők. Ezzel tartalmilag összefügg az első kérdés, amely a
diákok személyiségére vonatkozik. 115–en (52%) nyugodtnak, kiegyensúlyozottnak
tartották magukat, hirtelen haragúnak 48–an, kötekedőnek 14–en. Ezt a két utóbbit
gyakran együtt jelölték be. Az első kérdésnél az a) (nyugodt, kiegyensúlyozott)
válasz mellé sokan bekarikázták az e) választ, azaz, hogy konfliktuskerülők. Ez a
közösség szempontjából nagyon jó értéknek tekinthető, ez a 2. (Milyen a kapcsolata
az osztálytársaival?) és 3. (Szeret iskolába járni?) kérdésekre adott válaszból is
kitűnik. A gyerekek 79,5%-nak jó a kapcsolata az osztálytársaival és 52%-nak
barátai is onnan kerülnek ki. Az iskolába járáshoz való hozzáállásuk is kedvező,
csak kevesen nem szeretnek iskolába járni, a többség viszonyulása pozitív, vagy
közömbös.
Majd mindenki következetesen töltötte ki a kérdőívet, de volt néhány egymásnak
ellentmondó válasz is. Ebből arra a megállapításra jutottam, hogy nem vették
komolyan a kitöltést és viccet formáltak belőle, vagy szövegértési problémáik
vannak. Ez főleg az általános iskolásokra volt jellemző, a gimnazisták logikusan
karikázták be a válaszukat. Náluk inkább az jelentett problémát az értékelés során,
hogy sokszor nem jelöltek be semmit. A 8. (Amennyiben volt már nézeteltérése egy
iskolatársával, milyen jellegű volt?) és 9. kérdést nagyon nagy arányban hagyták
üresen, 40 illetve 20%-uk. Ellenben a 10. (Hogyan oldja meg a kialakult
konfliktust?) és 12. (Ha kezdeményez konfliktust, miért?) kérdésre nagy többségük
válaszolt. Ha a 8. kérdésnél nem jelöltek, akkor azt úgy is értelmezhetjük, hogy nem
volt konfliktusuk. Ez önmagában elegendő lett volna, ha a 13. kérdésnél (Melyik
erőszak formát alkalmazza gyakrabban?) nem jelölik be az általuk alkalmazott
agresszió valamelyik formáját, így ellentmondásos válaszok születtek. Emiatt nem
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tekintettem az egész kérdőívet érvénytelennek, mert a kérdések nagy részében
értelemszerűen, logikusan válaszoltak.
Az ellentmondásos, illetőleg hiányos (nem jelölt) válaszokból arra
következtettem, hogy nincsenek tisztában az iskolai zaklatás fogalmi elemeivel.
Problémát okozott eldönteni, hogy milyen szerepben tűntek, vagy tűnnek fel
általában.
Nézzük az agresszió megoszlását. A 7. osztályosok közül összesen 103–an
jelölték, hogy volt már szóbeli konfliktusuk és 40 főnek fizikai is. A gimnazisták
erre a kérdésre 39–en nem válaszoltak, a válaszolók közül 55–en a szóbelire és 5–en
a fizikai erőszakra voksoltak. A válaszadók (221 tanulóból 172–en) 92%-a szóbeli
agressziót karikázott be. A 13. kérdés szempontjai alapján is 78%-os arányban
alkalmazzák a verbális erőszakot. Szóbeli és fizikai agressziót együtt 19%
alkalmazza, míg kizárólag tettlegességhez 3,4% folyamodik.

Az erőszak típusai alkalmazásának
gyakorisága (13. kérdés)
200
100
0

Lány
Fiú
Szóbeli ( a Szóbeli és Fizikai ( c )
)
Fizikai ( b )

Összesen

2. ábra. Az erőszak típusai alkalmazásainak gyakorisága.

Ami kifejezetten jó eredmény, hogy a fizikai agressziót jelölők aránya csak
26%. Az értékelés előtt sokkal többre becsültem a fizikai erőszakot alkalmazók
számát. Ennek nagy részét az általános iskolások tették ki 35%-al, ami a gimnazistáknál csak 10 % volt. Ebből is jól látszik, hogy az idősebbek valószínűleg jobban
tudják kezelni konfliktusaikat. Ez a 7. kérdésnél (Volt már konfliktusa az iskolán
belül?) is megfigyelhető. Vagy azzal is magyarázható, hogy a szóbeli agresszió nehezebben tetten érhető, mint a tettlegesség, ezért gyakrabban alkalmazzák. Ez
különösen a lányokra jellemző 71,4%-os arányban, valamint a gimnáziumi fiúk
esetében is megfigyelhető a verbális agresszió magas aránya, esetükben ez 60,5%
volt.
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Az erőszak formái (8. kérdés)
200
Szóbeli ( a )
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Fizikai ( b )
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Lány

Fiú

Összesen

Nem válaszolt

3. ábra. A szóbeli és fizikai agresszió alakulásának aránya

A hetedik kérdés esetében a gimnazisták közül csupán 39-nek volt már valamilyen konfliktusa, 3 személynek, gyakoriak a nézeteltérései a társaival. A 7/c válaszra, azaz az állandó gyakoriságra nem érkezett válasz. Ami nagy pozitívum, hogy
bevallásuk szerint a válaszadók közül 55 diáknak egyáltalán nem volt még semmilyen összetűzése. Ugyanerre a kérdésre adott válaszok, arányaiban fordítottan jelentkeztek az általános iskolásoknál, magas számban jelölték be az első három lehetőséget, a d) lehetőséget (nem volt) pedig kevesen választották.
A 12-14 évesekre jellemzőbbek a kortársaikkal való nézeteltérések. Ez
valószínűleg az életkorukra vezethető vissza, kevésbé tudják kontrollálni viselkedésüket. Az idősebbek sokkal jobban meggondolják, hogy mit mondanak egymásnak,
vagy mit tesznek. Ezzel is csökkentik az ellentétek kialakulásának gyakoriságát,
persze ez nem minden esetben lehetséges. Mindig vannak, akik már csak azért is
kötekednek. Itt jutunk el a zaklatás alanyaihoz.
Az eredmények várakozásomnak megfelelően alakultak. A kilences kérdésre 27en nem válaszoltak. Ez furcsa volt a számomra, mivel nyilván mindegyikőjük
részese volt már konfliktushelyzetnek valamilyen szerepben, mégsem jelölte be
egyikük sem, hogy legalább szemlélő volt. Az alanyok között természetesen a
szemlélők vannak többségben: 47,4%-os arányban jelölték.

A zaklatás alanyai II. (9. kérdés)
20
( a ) és ( c )
10
0

( a ) és ( b )
( b ) és ( c )
Lány FiúÖsszesen

( a ) és ( b ) és ( c )
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4. ábra. A zaklatás alanyai I.

Egy személyben több szerep is keveredhet, így lehet valaki zaklató áldozat,
illetve kezdeményező és szemlélő, vagy bántalmazott és szemlélő az adott
szituációtol függően. Mint ahogy fentebb szó volt róla, ezek a szerepek nincsenek
bebetonozva. Egy bántalmazott gyerekből nagyon könnyen lehet zaklató, bár
esetünkben csak 5-en adtak ilyen választ. A szerepek keveredését szemlélteti a 4.
ábra. A kérdőívből nem derült ki, hogy ezek a szituációk adok-kapok, vagy
tipikusan zaklató jellegűek voltak. A tanulók valószínűleg nincsenek tisztában azzal,
hogy az egyszeri, például megtorló viselkedések nem merítik ki a zaklatás fogalmát,
mivel ahhoz szükséges valamiféle ismétlődés és a bántó szándék. Annak ellenére
állítom ezt, hogy a kérdőív elején szerepel az iskolai zaklatás fogalma, ahol az egyes
fogalmi elemek ki is voltak emelve. A diákok valószínűleg figyelmetlenül olvasták
el, vagy rosszul értelmezték a meghatározást. Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy az
olyan cselekményeket, ahol „cikizik” vagy megviccelik egymást – úgy, hogy az a
célszemély lelki sérelmével járhat – nem tekintik erőszakos magatartásnak.

A zaklatás alanyai II. (9. kérdés)
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15
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( a ) és ( b ) és ( c )

5. ábra. A zaklatás alanyai II.

A konfliktust a többség békés úton próbálja megoldani, amely következetességet
mutat az első kérdésre, valamint a 12. kérdésre adott válaszokkal (nyugodt és konfliktuskerülő személyiség, illetve nem kezdeményez konfliktust). A nézeteltérés
kiváltó okaként a 12. kérdésben felkínált valamennyi lehetőség megjelent a diákok
válaszaiban. A tanulmányi eredmény nem releváns ok. Sajnálatos módon a másik
külseje, származása és vallása, ha nem is magas arányban, de jelen van, mint kiváltó
ok. Ebből arra következtetek, hogy a gyerekek kevésbé toleránsak a „másságot”
illetően. A 21. század pedagógiai törekvései kiemelt helyen szerepeltetik a másság
elfogadására nevelést, amely törekvés remélhetőleg eléri a célját. Nem kell mindenkit szeretni, a gyerekeknek meg kell tanulniuk elfogadni a másikat, ez az együttélés,
a közös munka, és egyáltalán a működőképes társadalom alapvető követelménye.
Szerencsére az adatokból az derül ki, hogy az esetek többségében a bántalmazás
nem napi, illetve heti rendszerességgel jelenik meg, hanem nagyobb időszakok is
eltelhetnek egy-egy zaklatási cselekmény között. Áldozati szempontból a legtöbben
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a havonta több (1-2) alkalommal előforduló zaklatást karikázták be, a válaszolók
40,1%-a.
A 16. kérdésre (Szemlélőként kinek a pártján áll?) adott válaszokból arra a
következtetésre jutottam, hogy mind az általános iskolások, mind a gimnazisták
fejlett igazságérzettel rendelkeznek, mivel szemlélőként általában vagy a bántalmazott fél, vagy annak a pártjára állnak, akinek igaza van (64%).

XI. Összegzés
A vizsgált intézményekben véleményem szerint az agresszió nem ölt jelentős méreteket, illetve a gyerekek elintézik egymás között a konfliktusokat. Úgy gondolom,
hogy nagyobb tanuló létszámú iskolákban, illetőleg a nagyobb városokban, valamint
országos szinten magasabb az iskolai erőszak aránya, mint az általam a vizsgálatra
felkért intézményekben.
Álláspontom szerint célszerű lenne a kortárs mediátor rendszer illetőleg képzés
kialakítása, a diákok bizonyos esetekben sokkal inkább bizalommal vannak az ő
irányukban, mint adott esetben egy felnőtt irányába. Amennyiben nem tudják
egymás között megoldani a nézeteltérést, nem félnek a szülőkhöz (16,7%), vagy a
pedagógusokhoz fordulni (30%). Ezt pozitívumnak tartom, mivel mind otthon, mind
az iskolában kiegyensúlyozott, bizalomteljes szülő-gyerek, valamint tanár-gyerek
viszonyt feltételez. Ennek a bizalmi viszonynak a fenntartása és tovább építése
kulcsfontosságú a konfliktusok kezelésénél.
Szükségesnek tartom a pedagógusok képzését a konfliktusok megoldása terén.
Sajnálatos, hogy nincs anyagi keret az ilyen és ehhez hasonló továbbképzésekre.
Feltétlenül fontosnak tartom az iskola pszichológus rendszer kiépítését is, azonban hazánkban ennek anyagi fedezete jelenleg nem biztosított.
Az államnak nem csak a támogatásokat illetően kell szerepet vállalnia.
Szükségesnek tartom a jelenség jogszabályi szintű kezelését. Törvényi szabályozás
hiányában célszerű lenne az országgyűlési biztos feladat-és hatáskörének bővítése.
A gyerekek nagy többsége nincs tisztában az iskolai zaklatás mibenlétével, ezért
tematikus megbeszéléseket és foglalkozásokat kellene tartani az iskolákban, amelyekkel csökkenthető lenne az erőszak mértéke, ez főleg a szemlélők esetében rendelkezik megelőző hatásokkal.
Sajnos vannak gyerekek, akik segítség ellenére sem képesek változtatni erőszakos viselkedésükön. Magyarországon jelenleg a 14. évét betöltött fiatalkorú büntetőjogilag felelősségre vonható. Sokan nem csak ezt a korhatárt használják ki,
hanem általában a társadalmi felfogást a gyerekek által elkövetett cselekményekről.
A társadalom, főleg a szülők hajlamosak elbagatellizálni a gyerekek „csínytevéseit”,
pont amiatt, hogy csak gyerekek. Többnyire megússzák egy ejnye-bejnyével, súlyosabb esetben iskolai fegyelmit kapnak. Azok a gyerekek, akik idáig eljutnak ezt a
„büntetést” is semmibe veszik. Az iskolai erőszak szempontjából úgy látom, hogy
nincs megfelelő rendszer az elkövetők „megbüntetésére”. Ez nem azt jelenti, hogy
rögtön kerüljenek bíróság elé. Olyan megoldást kell kialakítani a probléma kezelésére, amely elrettenti az agresszorokat a további zaklatástól, de alkalmazásával
nem fiatalkorú elkövetőként kezeli a gyerekeket, és nem determinál a későbbi
bűnelkövetés irányában.
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Emellett a felnőttek feladata a gyerekek felelősségvállalásra nevelése, a gyerekekben még inkább tudatosítani kell a zaklatás helytelenségét.
A másik oldalról, amennyiben egy gyerek segítségre szorul, mind a szülőknek,
mind a pedagógusoknak legjobb tudásuk szerint segítséget kell nyújtania és
támogatásukról biztosítani a gyereket. Ahhoz viszont, hogy segíteni tudjanak, vagy
észre kell venniük a problémát, vagy az áldozatnak kell segítséget kérnie.
A vizsgálatban résztvevő gyerekeknél az utóbbival nem volt probléma, de ez nem
mindenhol van így. A probléma felismerésében viszont van mit fejlődni a
felnőtteknek. Szükség van társadalmi összefogásra a probléma kezelésére.
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A szabadságvesztés végrehajtása Magyarországon az
európai szabályok tükrében*
„A börtön nem egy épület, ahol gonosztevőket tartanak elzárva.
A börtön egy intézmény, amellyel a társadalom tükröt állít magának.
A börtönben sorsokat őriznek.”1
A büntetés-végrehajtási intézetek túlzsúfoltságának problémája és megoldási lehetőségeinek felkutatása egyre aktuálisabb, hiszen napjainkban egyre többet hallhatunk
arról, hogy a regisztrált bűncselekmények száma folyamatosan emelkedik – vagy
legalábbis stagnál –, ugyanakkor a büntetés-végrehajtási intézetek nem rendelkeznek
megfelelő mennyiségű szabad férőhellyel. Ezért előfordul, hogy a jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélteknek, hónapokat is kell várniuk a „behívóra”. Korunk bűnelkövetési palettája rendkívül széles spektrumot mutat, a megélhetési bűnözéstől, a csekélyebb súlyú lopásoktól, egészen az aljas indokból elkövetett emberölésig terjednek a cselekmények. Tovább „rondítja” a bűnözési összképet, a hivatalos statisztikákat, a látens bűncselekmények magas száma.
A hazai ítélkezési gyakorlatot vizsgálva megállapítható, hogy a büntető bíróságok egyre többször pénzbüntetés és próbára bocsátás szankciót alkalmaznak a végrehajtandó szabadságvesztés helyett, ezzel csökkentve a börtönnépességet. Azonban,
sem a letöltendő szabadságvesztések száma, sem a büntetés időtartama miatt nem
fogyatkozik tartósan a fogvatartotti létszám.
A bűnözés elleni fellépés, hathatós összefogást kíván meg. Nemcsak az igazságszolgáltatás szervei, hanem a társadalom tagjai között is. Szigorú jogalkotás és magas színvonalú rendőri munka mellett javulhatna a közbiztonság. Mindehhez persze
újból meg kell nyerni az állampolgárok bizalmát, főként abban a kérdésben, hogy
érdemes feljelentést tenni. Mindez azonban, felveti azt a kérdését, hogy a feljelentési
hajlandóság emelkedése nem növelné-e még jobban az amúgy is népes börtöntársadalmat.
Megvizsgálva, hogy hazánk egyes intézetei mennyire követik az uniós normákat,
illetve, hogy az európai országok megoldásai sikerrel tartják-e vissza a bűnelkövetőket attól, hogy újabb bűncselekményt kövessenek el meglepő eredményre juthatunk.
A büntetés-végrehajtás vezetői, az ügyészség felügyeleti tevékenységének és a CPT,
azaz a Kínzás és Kegyetlen bánásmód elleni Bizottság munkájának hatására próbálnak minél jobban megfelelni az elvárásoknak, azonban a szankciók nem valósítják
meg hiánytalanul sem a generál- sem a speciálprevenciót. Erre enged következtetni
egyébként a visszaesések számának növekedése is.

*

E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXX. Országos Tudományos Diákköri
Konferencián „Büntetés-végrehajtási jog és kriminalisztika” szekcióban 1. helyezést ért el.
Konzulens: Dr. Vókó György – Dr. Kőhalmi László
1
Orbán Károly: Börtönvilág. Korona Kiadó, Budapest 1999. 9. o.
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Eddigi büntetés-végrehajtási intézeti látogatásaim során az a benyomásom alakult
ki, hogy a bv. intézetek állapota nem egyformán elrettentő hatást vált ki a társadalom tagjaiban. Egy közepes vagyoni helyzetű személy mindenképpen megriadna a
büntetés-végrehajtási intézeti körülmények láttán, ugyanakkor vélhetően akadnak
olyan, alacsony egzisztenciális körülmények között tengődök, akik számára nem
riasztó a hulló vakolat, a változó minőségű, de mégis napi háromszori étkezés és a
néhány négyzetméteres élettér. A téli fagyoskodásnál és az éhhalálnál mégiscsak
jobb a fűtött cella. Az általam meglátogatott Budapesti Fegyház és Börtön, a Somogy Megyei és a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet falai között, az
évtizedek alatt sok ezer fogvatartott töltött el hosszabb-rövidebb időt, de a bezártságot és a hely hangulatát elég nyomasztónak találhatják a büntetlen előéletű, jogkövető állampolgárok.
Megkérdeztem a témában, egy nem reprezentatív kérdőívben, száz különböző
foglalkozású és végzettségű szabad embert, ötven férfit és ötven nőt. Vizsgálatom
alanyai határozottan elutasították a diszkriminációmentes ellátást, és a segítséget,
hogy a pénzükből új börtönök épülhessenek. A megkérdezettek többsége megvetést
érez a bűnelkövetőkkel szemben, ezáltal helyeslik a szigorú büntetéseket. Az más
kérdés, hogy néhány órás fogva tartás után alaposan megváltozna a véleményük
azon elképzelésről, miszerint a magyarországi börtönökben a fogvatartottak milyen
magas színvonalon élnek.

I. A szabadságvesztés történeti fejlődése és alakulása napjainkban
A szabadságvesztés kialakulásának bővebb történetére nem térnék ki, azt azonban
fontosnak tartom megemlíteni, hogy előzménye a XVI. századra nyúlik vissza, a
maitól eltérő céllal és tartalommal. Az első börtön céljára szolgáló intézményt Mária
Terézia építtette a XVIII. században. Kezdetben a bűnelkövető társadalomból való
kizárása volt a büntetés célja, ez átalakult az átnevelésre és a reszocializációs
törekvésre. A bűnelkövetők mobilitása folyamatosan nőtt és a technikai fejlődés
(közlekedés, telekommunikáció) hatására a bűnözés sem maradt országos szintű.
Ezért egy nemzetközi szervezetet hoztak létre INTERPOL és egy európait EUROPOL néven.2 Előbbi célja a nemzeti rendőrségek közötti együttműködés biztosítása,
míg utóbbi feladata az unió adatbankjában szereplő adatok kezelése.3
A büntetés mértéke igazodik a cselekmény súlyához. Ha ez nem valósul meg,
akkor sérül a közösségi jog által biztosított szabadság. A büntetés állam általi alkalmazásának (ius puniundi) alapját már a természetjogászok is vizsgálták, és elképzelhetetlennek tartották, hogy ne büntessék a súlyos bűncselekmények elkövetőit.
Földvári József szerint: „[a] szabadságvesztés alkalmazása komoly pozitív eredménnyel járhat, ha megteremtjük a társadalmi, gazdasági, politikai feltételeit”.4
2

Farkas Ákos: Büntetőjogi együttműködés az Európai Unióban. Osiris Kiadó, Budapest
2002. 91-92. o.
3
Belovics Ervin – Békés Imre – Busch Béla – Gellér Balázs – Margitán Éva – Molnár Gábor
– Sinku Pál: Büntetőjog. Általános rész. HvgOrac Kiadó, Budapest 2006. 427., 438. o
4
Földvári József: Magyar büntetőjog. Általános rész. Osiris Kiadó, Budapest 2006. 254-256.
o.
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Nagy Ferenc is célratörőnek tartja a differenciált szabadságvesztést, de ő inkább a
büntetés negatív hatásaira helyezi a hangsúlyt, ezért más alternatívákat javasol.5
A szabadságvesztés, a halalábüntetés – amelyet az Alkotmánybíróság 20/1990.
(X. 4.) határozata alkotmányellenesnek talált – eltörlése óta a legsúlyosabb és leggyakrabban alkalmazott büntetési nem. Az abolicionistáknak az a véleménye – és
egyben az eltörlésének oka is ez volt, – hogy a halálbüntetés a Magyar Köztársaság
Alkotmányába ütközik: a Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett
joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani,6 mivel az élet elvételével jár. A büntetőjogászok azt hozzák fel e
büntetéssel szembeni ellenérvként, hogy a halálbüntetés nem reparálható. A halálbüntetés végrehajtása után, a tévedésből hozott ítélet (Justizmord) előtti állapot már
nem állítható vissza.
A magyarországi büntetés-végrehajtást elsősorban az 1979. évi 11. tvr. (továbbiakban: Bv.tvr.) szabályozza, amely kiegészül az Alkotmányban rögzített emberi jogokkal, az 1978. évi IV. törvénnyel (továbbiakban: Btk.), de nemzetközi és
európai szabályokat is találunk. Ezek értelmében „a büntetés célja a társadalom
védelme érdekében annak megelőzése, hogy akár az elkövető, akár más, bűncselekményt kövessen el”. A büntetésnek meg kell valósítani a generál- és speciálprevenciót is. A legfontosabb generálpreventív (az elkövetőn kívüli, a társadalom többi
tagjára vonatkozó) hatása, a modern gondolkodás, akárcsak C. Beccaria7 szerint
annak van, hogy minden bűncselekményt jogkövetkezmény fog követni.8 A leghatékonyabb speciálpreventív9 (az elkövetőre vonatkozó) módszer a nevelés, a megjavítás, amelyben jelentős szerepet tölthetnek be a büntetés-végrehajtási intézetek.10
Aki ellen szabadságvesztés büntetést szabnak ki, annak személyes szabadságát
életfogytig vagy határozott ideig korlátozzák. A szabadságvesztést büntetésvégrehajtási intézetben kell letölteni fegyház, börtön vagy fogház fokozatban.11 A
Bv.tvr. meghatározza az egyes fokozatok közötti különbséget, míg a Btk. taxatíve
felsorolja az egyes bűncselekményekhez társuló büntetés-végrehajtási fokozatot.
A börtön egy ideig védi a társadalmat a bűnelkövetőtől, de nem csupán megőrző
hely, hanem feladata, hogy elősegítse a reszocializációt.12 Ma Magyarországon 32
intézetből áll az intézetrendszer, valamint a két speciális intézetből az Igazságügyi
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetből és a tököli Büntetés-végrehajtás Központi
Kórházából. A két speciális intézetre azért volt szükség, mert a betegek társadalomtól való elszigetelése nem vezetett eredményre, így a „bolondok is
5

Nagy Ferenc: A magyar büntetőjog általános része. Korona Kiadó, Budapest 2004. 367369. o.
6
Alkotmány 54. §
7
Földvári: i.m. 43. o.
8
Korinek László: Kriminológia. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest 2010. 3539. o.
9
Balogh Ágnes – Kőhalmi László: Büntetőjog I. Általános rész. Jogi szakvizsga könyv.
Dialóg Campus kiadó, Budapest-Pécs 2007. 152-154. o.
10
Földvári: i.m. 241-244. o.
11
1978. évi IV. törvény 40-41. §
12
Vókó György: Európai büntetés-végrehajtási jog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs
2006. 25. o.
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kikényszeríttették a maguk intézettípusát.”13 A körülmények javítására azonban,
anyagi forrásokra lenne szükség, mivel a kórtermek 18-20 ágyasak és az orvosok
átlagéletkora 70 év felett van, amely nem segíti elő a gyógyulást. Az intézetek
összkapacitása 12335 fő, azonban a fogvatartottak száma eléri a 16.400 főt, így a
túltelítettség 133% körüli. A fogvatartottak magas száma és a kisszámú nevelő
személyzet miatt nehéz megvalósítani a reszocializációs célokat.

II. A fogva tartás körülményeire vonatkozó szabályok
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által elfogadott Rec (2006) 2 számú
ajánlása14 meghatározza azokat az elvárásokat, amelyeknek az uniós államoknak
meg kellene felelni. Röviden bemutatom hazánk fejlődését és a többi ország
megvalósítási módszereinek sikerességét, mivel Vókó György szerint „[a] szabadságuktól megfosztott személyekkel szembeni bánásmód tökéletes mutatója annak,
hogy adott állam mennyire tartja tiszteletben az emberi méltóságot a gyakorlatban.”15
A büntetés-végrehajtási intézetben az eszközrendszer a rend fenntartását teszi lehetővé, az előnyök elérésére való ösztönzéssel, a hátrányok kilátásba helyezésével,
valamint közvetett és közvetlen kényszerítő eszközök alkalmazásával. A kényszerítő
intézkedések alkalmazására akkor kerül sor, ha a fogvatartottak csoportosan ellenszegülnek, esetleg ön- és közveszélyes magatartást tanúsítanak. Azonban a fogvatartottak számára a legnagyobb büntetés nem a fenyítés, sokkal inkább az elérhető
előnyöktől való megfosztás.
Az ajánlás előírja, de mindenképpen el is várható, hogy a személyi állomány ne
az ereje demonstrálásával tartson rendet a fogva tartottak között, hanem változatos
technikákat sajátítson el.16

1. Elhelyezés
Az ajánlás szabályokat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy a cellák kialakítása milyen
legyen. E szerint a zárkákat úgy kell kialakítani, hogy egy fogvatartottra hat
köbméter légtér jusson. A magyarországi jogszabályi lehetőségek ezt elősegítenék,
mert az elítélteket főszabály szerint egyedül kell elhelyezni,17 viszont ez a gyakorlatban szinte megoldhatatlan, mivel a régi intézetekben a sokszemélyes zárkák a
jellemzőek. Pálhalmán harminc személyesek is megtalálhatók még, de a négyfős

13

Mezey Barna: Az elzárás világa: Tébolyultak a börtönben. Jogtudományi Közlöny 2006. 4.
sz. 151. o.
14
Recommendation Rec (2006) 2 of the Committee of Ministers to Member States on the
European Prison Rule
15
Vókó György: Új Európai börtön szabályok és magyarázatuk. Ügyészek Országos
Egyesülete, Budapest 2007. 7-10. o.
16
Vókó György: Magyar büntetés-végrehajtási jog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs
2004. 218-226. o.
17
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának Rec. 2(2006)18. szabálya
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zárkák a legjellemzőbbek. Az ajánlás és a Bv.tvr. kitér arra is, hogy az ablakok
kellően nagyok legyenek, hogy a „rabok” természetes fénynél olvassanak.18
Azonban mit tehet egy ország, ha a férőhelyek száma kevesebb, mint amennyire
szükség lenne? Az ajánlás, és ENSZ irányelvek lehetővé teszik, hogy időszakos
túlzsúfoltság esetén két személy is tartózkodjon egy zárkában, azonban hazánkban a
túlzsúfoltság nem csak időszakos probléma, így ennek az elvárásnak nem tudunk
megfelelni. A többi tagállamban kevesebb problémát okoz a túlzsúfoltság, sőt vannak olyan országok is, ahol csak ötven százalékos kihasználtsággal működnek a
büntetés-végrehajtási intézetek.
A zárkákat a legtöbb helyen kulcsra zárják, hogy a fogva tartottak ne
mászkálhassanak el az épületben. Bizonyos ideig azonban nyitva kell tartani a cellaajtókat, ezt Kaposváron úgy oldják meg, hogy a zárkaajtók előtt egy kb. 1 m2-es
rácsos teret tartanak zárva, míg a cella ajtaja nyitva van. Németország egyes bv.intézeteiben a cellát a fogva tartottak maguk zárhatják be, ha elmennek a zárkából.19
A gyengébbek védelme érdekében külön kell választani a nőket a férfiaktól, a
felnőtteket a fiatalkorúaktól és az elítélteket az előzetes letartóztatásban lévőktől.
Ezen túl a fertőző betegeket is el kell különíteni az egészségesektől.20 Továbbá
külön cellát biztosítanak a dohányzóknak és a nem dohányzóknak, valamint a bűntársaknak. A 18 év alatti fiatalkorúakat a gyermekek jogairól szóló nemzetközi
egyezmény alapján kifejezetten a számukra kialakított intézetekben kell elhelyezni.
Az 1955. évi deklaráció értelmében pedig a nők számára valamennyi helyiségnek
szeparálva kell lennie.21
Az országos börtönök alkalmanként külföldi állampolgárságú fogvatartottak is
kénytelenek befogadni, ebből Olaszországban és Máltán22 is több probléma származott. A diszkriminatív bánásmód megelőzése érdekében az országok hamar ratifikálták az átszállításra vonatkozó egyezményt, amely lehetővé teszi, hogy a
bűnelkövetők saját országukba töltsék a büntetésüket. Ez megfelel annak a hazai
szabályozásnak is, hogy a fogvatartottakat a lakóhelyükhöz legközelebb lévő büntetés-végrehajtási intézetben kell elhelyezni.

2. Kapcsolattartás
A fogvatartottakat nem szigetelhetjük el teljesen a külvilágtól, mindössze azért, mert
szembeszegültek egy büntetőjogi normával. Biztosítani kell ezért, hogy minél
gyakrabban kommunikáljanak hozzátartozóikkal, vagy a külső szervek
képviselőivel, ezek látogatását fogadhassák is. Azonban a védővel való kapcsolattartás sokszor jogi akadályba ütközik.23 Hazánkban a fogva tartás alatt havi rend18

Vókó: Európai büntetés-végrehajtási jog. 166. o.
Vókó György: Börtönviszonyok tanulmányozása Németországban. Ügyészek Lapja 2001.
5. sz. 67. o.
20
Vókó: Európai büntetés-végrehajtási jog. 256. o.
21
Vókó: Európai büntetés-végrehajtási jog. 163. o.
22
Király Klára: A külföldi elítéltek jogi helyzete. Börtönügyi Szemle 2003. 3. sz. 104-106. o.
23
Takácsné Takács Dóra: A fogvatartottak kapcsolattartási jogának egyes gyakorlati
problémái. Börtönügyi Szemle 2009. 4. sz. 33. o.
19
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szerességgel lehet látogatót fogadni, egyszerre két felnőttet és két gyermeket. Más a
helyzet az uniós tagállamokban: Svédországban24 például a fogvatartottak abban a
különleges helyzetben vannak, hogy ellenőrzés nélkül telefonálhatnak és a
látogatókat saját szobájukban fogadhatják, míg a németeknél a látogatók csak
csomag-átvizsgáló és fémkereső kapun történő áthaladás után találkozhatnak családtagjaikkal.
További formája a kapcsolattartásnak a levelezés, a csomag és a rendkívüli
eltávozás.25 A levelek, csomagok tartalma a büntetés-végrehajtási intézet dolgozója
által ellenőrizhetők, annak érdekében, hogy ha abban tiltott tárgy van, az ne kerüljön
a fogvatartotthoz. (például a Kozma utcában heti rendszerességgel találnak a levelekben gyógyszereket, ennél ritkábban kést; Kaposváron elsősorban a konzervekben, porkávékban vannak a nyugtatók).
A csomagok a XXI. századra elveszítették eredeti szerepüket, mivel a beküldhető
élelmiszereket a fogvatartottak az intézeti üzletekben is megvásárolhatják, az
átvizsgálásuk pedig jelentős plusz munkát ad a börtön személyzetnek. Ráadásul a
zalaegerszegi füstölt hús botrány óta romlandó élelmiszert sem küldhetnek be.26 A
csomagátvizsgálásra Kaposváron egy embert alkalmaznak, aki a napi 8 órás
munkaidejét tölti a beérkező levelek, csomagok megvizsgálásával. Az aprólékos
vizsgálat – az írószereket szétszedik, a tubusokat felvágják, a zsebrádiókat technikus
vizsgálja át, csomagvizsgáló gépet, kábítószer-kereső kutyát alkalmaznak – a biztonságot szolgálja, ugyanis a hozzátartozók igen kreatívak, találtak már szappanban
is mobiltelefont. Ezek a tiltott tárgyak természetesen nem juthatnak be az elítéltekhez, saját költségükön visszaküldhetik a hozzátartozóknak, vagy a büntetésvégrehajtási intézet megsemmisíti őket.27
A fogvatartottaknak joguk van tájékozódni a külvilág eseményeiről, amennyiben
a bíróság nem rendelte el az eltiltást, akkor biztosítani kell, hogy tájékozódhassanak
a napi közügyekről, folyóirat, rádió vagy televízió útján. Saját költségükön újságra is
előfizethetnek.28
További joguk a választásban való részvétel a büntetés letöltésének ideje alatt,
erre azonban az egyes államokban eltérő szabályok vonatkoznak. Az elítéltek a választásból hazánkban automatikusan ki vannak zárva, de ez főként a hosszabb szabadságvesztés büntetést töltőket érinti, mivel a rövidebb tartalmú szabadságvesztésüket töltők büntetésének ideje alatt nincs választás, meg sem érzik a
kizárást. Franciaország, Szlovákia szintén a választójogtól megfosztás elvét vallja.
Ezzel szemben Írországban, Csehországban nem fosztják meg a fogvatartottakat a

24

Vókó György: A bűnözés újabb kihívásai és az ellenük való küzdelem Svédországban.
Börtönügyi Szemle 2008. 2. sz. 94. o.
25
Vókó: Európai büntetés-végrehajtási jog. 280. o.
26
Egy hozzátartozó füstölt húst küldött be az intézetbe, amiből a fogvatartott több társát is
megkínálta. A hús romlott volt, ezért mindannyian ételmérgezést szenvedtek.
27
Frank Tibor: A tiltott tárgyak intézetbe bejuttatásának megakadályozása, a bejuttatott
tárgyak előtalálásának módszerei. Börtönügyi Szemle 2008. 2. sz. 20-22. o.
28
Vókó: Új Európai börtön szabályok és magyarázatuk. 51. o.
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választójoguktól, a spanyolok és a norvégok választójoga pedig bírói mérlegelés
kérdése.29

3. Foglalkoztatás
Az 1979. évi 11. tvr. megerősíti az állampolgároknak azt a jogát, melyet az Alkotmány deklarál, és jogot biztosít mindenkinek a művelődéséhez, a szabadidő hasznos
eltöltéséhez. Ezt a jogot a fogvatartottaknak is biztosítani kell, de a jog módosul az
intézeti élet idején.30 A CPT jelentés is kiemeli, hogy a fogvatartottaknak naponta,
legalább 8 órát kell zárkájukon kívül foglalkoztatva lenni. Ennek betartására a magyar bv. intézeteket is úgy kell kialakítani, hogy legyenek szabadidő eltöltésére, sportolásra, látogatásra alkalmas helyiségek. Az, hogy konditerem nincs sok épületben,
még hiányosság, de a fogvatartottak így is találnak lehetőséget az edzésre: összegyűjtik a hideg élelemként kapott konzerveket és azokkal súlyzóznak. Dániában a
fogvatartottaknak lehetősége van testépítésre és labdajátékokat is játszhatnak.31 A
foglalkoztatás speciális módját választotta Szegedi Fegyház és Börtön: létrehoztak
egy Hosszúidős Speciális Rezsimű körletet, azoknak a fogvatartottaknak, akiket
életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek. 2008-ban kisállat-terápiát vezettek be,
ezzel növelve felelősség érzetüket, és csökkentve a hosszú évekig tartó magányt.32

4. Oktatás
A bv. intézetek, Európa-szerte igyekeznek, minél színvonalasabb oktatást biztosítani. Spanyolországban a börtönoktatás törvényi szinten kötelező.33 Dániában,
ahol nyitott börtönök jellemzőek, a képzés intézeten kívül történik.34 A börtönoktatás nemcsak a tagállamokban jelentős, Európán kívül, az USA-ban is a legtöbben
úgy gondolják, hogy az oktatás egy életre szóló folyamat, így a „börtön-oktatás” az
egyénnek a fogva tartás ideje alatt is jár, mivel tapasztalatot szerez vele.35 Az
alapfokú oktatás és a szakképzés hozzájárul ahhoz, hogy a fogvatartottak a szabadulás után részt vehessenek a munkaerőpiacon,36 és elsajátítsák azt a képességet,
amely az önálló életükhöz szükséges.37 Az iskola elvégzéséről kapott igazolásban
nem szabad feltűntetni a megszerzés helyét, ezzel is megfelelve a követelménynek,
hogy ne legyen diszkrimináció.
29

Víg Dávid: További gondolatok a szabadságvesztésre ítéltek választójogáról. Börtönügyi
Szemle 2008. 3. sz. 73-79. o.
30
Végh Mariann: A fogvatartottak foglalkoztatásáról. Börtönügyi Szemle 2002. 4. sz. 9. o.
31
Kiss Sándor: A nyitott börtönrendszer dániai gyakorlata. Ügyészek Lapja 2009. 2. sz. 79.
o.
32
Matovics Csaba: A Szegedi Fegyház és Börtön hosszúidős speciális rezsimű (HSR)
körletének működési tapasztalatai. Börtönügyi Szemle 2009. 1. sz. 105. o.
33
Borbély László: Szocializáció és reszocializáció a börtönben. Börtönügyi Szemle 2006. 4.
sz. 94. o.
34
Kiss: i.m. 78. o.
35
Marc de Maeyer: Education in prison. Convergence 2001. Vol. 34 Issue 2/3 123. o.
36
Borbély: i.m. 93. o.
37
Végh: i.m. 9. o.
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Az általam megkérdezettek 64 %-a, úgy véli, hogy a sport és az oktatás hasznos,
mert elősegíti a fogvatartottak visszailleszkedését a társadalomba. De a társadalom
tagjai nem nézik jó szemmel, hogy a fogva tartottak az ő pénzükön tanulnak,
miközben sokaknak ez a lehetőség szabadon sem adatik meg.
Az intézetekben könyvtárat kell kialakítani, a fogva tartottak szellemi fejlődése
érdekében, mert ez az egyetlen olyan biztos szolgáltatás, amely alkalmas arra, hogy
az egyén kultúrához juthasson, mivel az oktatás, és a képzés megszervezése nem
könnyű feladat.38 Az intézetek könyvállománya évről-évre növekszik, felajánlásokból és pályázati pénzekből. A kaposvári intézet a Szabó Ervin Könyvtártól nyert
240000 forint értékben idegen nyelvű könyveket, mert egyre jelentősebb az igény a
nyelvtanulásra. Mégis 2005-ben a leggyakrabban olvasott könyvek közül első három
helyen, olyan regény szerepelt, amelyben megtalálható a bűnügyi szál.39 2010-ben, a
Budapesti Fegyházban a leggyakrabban kölcsönzött könyv a Bűn és Bűnhődés volt.

5. Vallás
Vallásgyakorlásra senki nem kényszeríthető. A lelkészi munka eredményeként
megvalósított erkölcsi javítás már évszázados múltra tekint vissza. A tárgyi kellékekről az egyháznak kell gondoskodnia.40 Hazai és nemzetközi szervezetek is
segítik a munkát az intézetekben, a legismertebb a Máltai Szeretetszolgálat. A
Nemzetközi Testvéri Börtöntársaság célja, hogy a külföldön megszerzett tapasztalatait a magyar gyakorlatba is átültesse.41 A kaposvári börtönben a missziós tevékenységet egy katolikus lelkész végzi, míg egy amerikai nő a Katolikus Börtöntársaságtól heti 2 angol órát tart az érdeklődő raboknak. A fogvatartottak között a
csoportos foglalkozások ellenére sem alakul ki szoros kötődés. A tevékenységek és
beszélgetések csak unaloműzők.42

6. Ellátás
Az elítéltek bv. intézetben való ellátása magában foglalja az élelmezést, a ruházatot,
a tisztálkodás lehetőségét. Napi, de legalább heti kétszeri használatot köteles az intézet biztosítani. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye a higiénia hiányát megalázó bánásmódnak tartja, míg CPT jelentések szerint, a higiénia „az emberi
környezet alapvető fontosságú eleme.”
A fogvatartottak étkezéséről is gondoskodni kell, napi három alkalommal. Ebből
minimum egy alkalommal meleg ételt kell adni. Az étkezésre fogvatartottanként
napi 400Ft jut. Az ivóvíz hozzáférést korlátlanul biztosítani kell. Európa több intéze-

38

Szabados Tünde: A fogvatartottak szociális kapcsolatrendszere. Esély 2005. 6. sz. 86. o.
Vidra Szabó Ferenc: Könyvtárak a büntetés-végrehajtási intézetekben. Könyv, könyvtár,
könyvtáros 2007. 6. sz. 3. o.
40
Vókó: Magyar büntetés-végrehajtási jog. 256. o.
41
Horváth Márta – Körmendy András: A fogvatartottak vallásgyakorlása – jogi szabályozás,
a jogalkalmazás hazánkban és külföldön. Börtönügyi Szemle 3. sz. 25-29. o.
42
Szabados: i.m. 88. o.
39
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tében van kialakított konyha, ahol az ételt maguk készíthetik el a fogvatartottak.
Hazánkban az étel mennyiségére és minőségére nem lehet panasz.43
Az intézet köteles a fogvatartottaknak ruhát biztosítani, ami nem lehet lealacsonyító jellegű, és amely a nőknél és fiatalkorúaknál formaruha is lehet. A fogvatartott köteles azokat rendeltetésszerűen használni és megóvni, tisztítani pedig az
intézetnek kell.44 A kalocsai női börtönben a fogvatartottak ruházatát egy szoknya,
egy nadrág, egy ruha, illetve egy „tyúkláb mintás” mákos ing jelenti.45
A Bv. kódex és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi
Egyezségokmánya alapján a fogvatartottak egészségét védeni kell. Szükség van arra
is, hogy minden büntetés-végrehajtási intézetnek legyen általános orvosa. Régi tapasztalat, hogy az ellátás minősége mindig meghaladta a szabad társadalom ellátásának színvonalát. Az orvosnak elsősorban a testi egészségre kell figyelmet
fordítania, de tekintettel kell lenni a mentális egészségre is, mivel évek óta jellemző
annak romlása, és egyre nő az idegrendszeri megbetegedések száma.46 Ennek ellenére 2009-ben mindösszesen 6 öngyilkosság történt az intézetek falai között. A
fogorvos a börtönben heti egy nap rendel, az egészségmegőrzéshez szükséges ellátás
ingyenes, de a fogpótlást a fogvatartott költségére végzik.
Ha a fogvatartottaknak akut ellátásra van szüksége, és az intézetben nincs orvos,
akkor civil kórházba szállítják, ahol megbilincselve, állandó felügyelet alatt gyógyulnak. Ha az ellátás várhat, akkor a rabokat a Tököli kórházba szállítják a heti körszállítás alkalmával, majd gyógyulás után így is érkeznek vissza. Angliában és
Walesben a radikális változás 2006-ban kezdődött, amikor a modernizáció eredményeképpen csökkenni kezdtek a nehézségek, és a szakmai személyzet ismereteit
is bővítették, átszervezték az egészségügyi politikát, amelynek hatására javult a finanszírozás is.47
A Miniszteri Bizottság 1998-as ajánlása úgy gondolta, hogy a „büntetésvégrehajtási egészségpolitikát integrálni kellene a nemzeti egészségügyi politikába”,
de ez csak nagyon kevés országban valósult meg.48

7. Nevelés
A fogva tartás idején a nevelés kiterjed életviszonyaik javítására, cselekvéseinek
szabályozására, ill. felfogásuk alakítására. A személyiség fejlesztésére jutalmazó és
fegyelmező eszközöket alkalmaznak.49 A nevelésnek ki kell terjednie a szabadulásra
való felkészítésre is. Ez főként a hosszabb tartalmú szabadságvesztésüket töltők
számára fontos, mivel ők sokáig el voltak zárva a külvilágtól és segíteni kell nekik,
hogy tudják milyen kihívások várnak majd rájuk. Hazánkban sikerrel alkalmazzák a
43

Boros Lajos – Csetneky László: Börtönpszichológia. Rejtjel Kiadó, Budapest 2002. 184. o.
6/1996 IM rendelet 148. §
45
A Kékfény 2010. július 1-i adása
46
Nagy: i.m. 11. o.
47
Hayton Paul: Prisons and Health Reforms in England and Wales. American Journal of
Public Health 1731. o.
48
Vókó: Európai büntetés-végrehajtási jog. 174. o.
49
Vókó: Magyar büntetés-végrehajtási jog. 27-278. o.
44
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Goldstein tréninget,50 és a Humán Pszicho 2000 közhasznú társaság is segít pedagógiai és pszichológiai eszközökkel növelni az elítéltek önbecsülését és felelősségérzetüket.51

8. Munkavállalás
„Munkáltatásnak minősül az elítélt szervezett foglalkoztatásának az a formája, amikor a munkavégzés rendszeresen, díjazás ellenében történik.”52 A munkáltatás célja,
hogy elősegítse az elítélt testi és szellemi erejének fenntartását, és biztosítsa a szabadulás utáni elhelyezkedés lehetőségét.53 A fogva tartottak ezt rendszeresen, díjazás
ellenében, szervezett keretek között végzik. Munkadíjuk a szabad munkavállalók
legalacsonyabb jövedelmének egy harmada.54 Ausztriában 60-90%-a, öt díjazási
fokozatban.55
A megkérdezettek úgy gondolták, hogy az elítélteknek dolgozniuk kell, de
többségük a munkáért nem adna pénzt, azt inkább az eltartásukra fordítanák, és többen a munkát sem hat órában maximalizálnák, hanem egész nap dolgoztatnák őket.
A munkával megszerzett keresményük egy részét megspórolhatják, és az összeget
szabadulásukkor megkaphatják. A kereset másik része a büntetés-végrehajtási intézetet illeti, amely a képzéseinek színvonal-javítását eredményezheti.
A Tiszalöki Intézetben a fogvatartottaknak cipővarrásra, ill. szelektív hulladékválogatásra van lehetőségük,56 de csak kevesen végeznek munkát, mivel sok az
egészségügyi alkalmatlanság, illetve sokan csak rövid idejű szabadságvesztésüket
töltik, ami miatt nem éri meg munkába állítani őket. Akik dolgoznak, szívesen
teszik, mert a gyorsabb időmúlást segíti elő.57 A kaposvári előzetes házba a munka
csak lehetőség a fogva tartott számára, mégis sokan dolgoznak. Emiatt a lehetőségeket az intézetnek kell megteremtenie, így itt a szakértelemhez kötött munkákat a
fogvatartottakkal végeztetik. (például a villanyszerelés, asztalos munka). Az országos végrehajtó házakban a Faipari Kft. asztalos munkát biztosít a részükre, illetőleg a hulladékgazdálkodásban adnak munkalehetőséget. A börtönmunkának két
fajtája van: a szervezett foglalkoztatás és a költségvetési munkáltatás. Előbbi
esetében gazdálkodó szervezeteknél igyekeznek munkát biztosítani a raboknak, míg

50

Vörös Erzsébet: Speciális szabadulásra felkészítő tréning. Börtönügyi Szemle 2009. 1. sz.
81. o.
51
Kőműves Ágnes: Fogvatartottak és büntetés-végrehajtási intézetekből szabaduló
munkaerő-piaci (re)integrációjának támogatása. Család, gyermek, ifjúság 2006. 4. sz. 36. o.
52
Cséri Zoltán – Hirják András Péter: A fogvatartottak foglalkoztatása és a kapcsolódó
gyakorlati problémák a Közép Dunántúli Országos Bv. Intézetben és az Annamajori Kft-nél.
Börtönügyi Szemle 2009. 2. sz. 17. o.
53
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utóbbi az intézet fenntartását segíti (például a konyhai, mosodai dolgozóként való
munkáltatás).58
Problémát jelent, hogy nincs elég lehetőség a munkára, és az is, hogy a szabadban dolgozó fogvatartottak mindegyikét nem tudják munka közben őrizni. A
mezőgazdasági és állattenyésztési munkákban részt vevők nagy területen vannak,
ahol hiányoznak a biztonsági létesítmények. Ennek ellenére a szökések száma nem
jelentős és gyakran előfordul, hogy maguktól visszatérnek az intézetbe.
Dániában a fogvatartottak munkacsoportokban dolgoznak, így ott létrehoztak
építőcsoportot és a kertészkedést végzők csoportját is. Franciaországban olyan
munkaerőpiaccá váltak a börtönök, ahol a magánvállalkozók kínálnak munkákat.
Hollandiában a munka nem a fogva tartás idejére vonatkozik, hanem éppen a szabadulás után segítik munkához jutni a korábbi elítélteket. Németországban társas
vállalkozást hoztak létre külső cégekkel és a munka elvégzésére késztették a rabokat.59 Romániában azoknak a fogvatartottaknak, akik képesek munkát vállalni
számos lehetőségük van, akár az intézményen kívüli munkavállalásra is. Angliában
nincs ekkora jelentősége a munkáltatásnak, míg Belgiumban nem a munkát tartják a
legjobb megoldásnak, hanem bevezették a helyreállító igazságszolgáltatás koncepcióját, amely egy személyiség fejlesztő tréning, azzal a céllal, hogy a tettes belássa,
hogy cselekményével milyen fájdalmat okozott az áldozatnak.60

9. Nők és fiatalkorúak
Az általánostól eltérőbb szabályok vonatkoznak a nők és a fiatalkorúak szabadságvesztésére. A fiatalkorúak számára külön intézetet hoztak létre az országban
több helyen. A büntetés-végrehajtásnak itt csak két fokozata van és 21. életévükig
lehetnek itt az elítélt fiatalok. Az oktatás pedig nem, mint lehetőség jelenik meg,
hanem 16 éves korig kötelező.61 Németországban azt az alapelvet követik, hogy
személyiségük még nem alakult ki egészen, ezért a pozitív irányba való befolyásolást tekintik elsődleges célnak. Így a kötelező iskolai oktatáson túl nyelvtanfolyamot, pszichikai tréninget, sportolási lehetőséget biztosítanak számukra.62
A női elkövetőket vizsgálva egy kutatás arra jutott a nők normaszegésével
kapcsolatban, hogy a bűncselekmény elkövetése előtt nem éltek anyagi biztonságban, legtöbbjük munkanélküli volt és alacsony iskolázottságuk is szerepet
játszik a bűnözésben. A MIP-kutatás63 eredményei bizonyították, hogy a
bebörtönzéssel, azokat a nőket is kirekesztik a társadalomból, akik előtte nem voltak
ilyen helyzetben, akik pedig egyébként is így élték meg a mindennapokat, azok még
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inkább kirekesztetté válnak.64 Angliában a női börtönökben az önkárosítások száma
aránytalanul magas, amelyben nagy szerepe van a börtönszemélyzetnek és a múltbeli történéseknek, úgy, mint a családi elhanyagolás, családon belüli erőszak, szexuális visszaélés és a kábítószer problémák.65
A női büntetés-végrehajtási intézetek száma alacsony, mivel a fogvatartottak
száma Európa szerte 12% alatti, ezért szinte mindenki a lakóhelyétől távol kerül
fogva tartásra, ami jelentősen megnehezíti a hozzátartozóikkal való kapcsolattartásukat Hazánkban a női fogvatartottak többségét Kalocsán őrzik. Az 1100 fogvatartottnak a tizede van itt. Elsősorban vagyon elleni bűncselekmény elkövetése
miatt töltenek hosszabb időt elszigetelve a társadalomtól.66 A higiéniai körülmények
30 évvel elmaradottak. Hasonló helyzet uralkodik Egerben is, ahol meleg víz is csak
hetente 2 óráig van.67 A nők esete a terhességük alatt válik egyedivé, amellyel
kapcsolatban az országok eltérő szabályozást alkalmaznak. Hazánkban, ha a szülés a
szabadságvesztés végrehajtása alatt történik, akkor a gyermeket hat hónapos koráig
az anyával együtt kell elhelyezni, ehhez ki kell alakítani a megfelelő infrastruktúrát a
gyermek elhelyezésére. Kecskeméten 2001-ben létre is hozták a külön körletet a
kisbabás anyák részére.68 Szlovákiában a terhes vagy olyan nőnek, akinek egy évnél
fiatalabb gyermeke van, nem engedi meg a törvény a végrehajtás megkezdését.69
Németországban mindössze egyetlen női börtön működik, ahol két anya-gyermek
otthon is üzemel. A gyermeket édesanyjuk közkórházakban szülhetik meg, amely
időtartamra a büntetés félbeszakad, a visszatérés után pedig öt éven át lehet a
börtönben anyjával a gyermek.70

III. A büntetés-végrehajtás garancia rendszere
„Minden egyes fogva tartást úgy kell kezelni, – legyen szó, akár nőkről, férfiakról
vagy fiatalkorúakról–, hogy az megkönnyítse a szabad társadalomba történő visszatérést.”71 Ehhez azonban szükség van felügyeleti rendszer kialakítására, amelyet
hazánkban az ügyészség lát el. Tevékenységüket folyamatos hatáskörbővülés
jellemzi, de az ügyész elsősorban átfogó jellegű felügyeleti tevékenységet végez, és
havi rendszerességgel látogatja az intézeteket. Ma már feladatuk a fogvatartottak
intézeten belül történő halálának kivizsgálása, az ellenük alkalmazott lőfegyverhasználat, valamint a szabálysértési elzárás törvényességének felügyelete. 2000-ben
a bűnügyi nyilvántartás felügyeletét is hatáskörébe utalták. 2009-ben pedig egy új
kihívással kellett szembenézni a magyar ügyészeknek, azáltal, hogy feladatuk lett az
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uniós tagállamokban a magyar állampolgárokkal kapcsolatos elítélés
nyilvántartásának ellenőrzése.
Angliában, Svédországban és Hollandiában a feladatkörük még ennél is nagyobb
területet ölel fel. Angliában két csoportot is szerveztek: a látogató bizottságot és a
nagyobb intézetet ellenőrző felügyelő-bizottságot. Tagja csak a lakosságot képviselő
békebíró lehet. Kikérdezhetik a fogvatartottakat, és jelentést készítenek a
bánásmódról és a börtönállapotokról. Hollandiában szintén felügyelő bizottságok
töltik be az ellenőrző szerepet. Tagja itt is a civil lakosság tagjai közül kerül ki, és
feladatát megbízatás alapján 5 éven át látja el. Szerepük akkor nő meg, amikor az
elítélteket valamilyen sérelem éri, amely ellentétes a biztosítandó jogokkal. Svédországban intézeti bizottságok dolgoznak, amelynek tagjait a helyi önkormányzat
választja. Ausztriában büntetés-végrehajtási bizottságok alakultak, tagjai között
nőnek is kell lennie. Németországban általánossá vált a felügyeleti tevékenység, így
jogosultak bármikor, bejelentés nélkül meglátogatni az intézeteket. Az szinte minden európai államban jellemző, hogy döntési joguk nincs, panaszokat nem bírálnak
el.72

IV. A legjelentősebb problémák és a lehetséges megoldások
A legnagyobb problémát jelentő kérdés Magyarországon, – melynek okai a
századforduló előttről megmaradt elavult intézetek, valamint, hogy fejlesztésre csak
kevés anyagi fedezet jut73– a túlzsúfoltság. Az uniós tagállamok egyetértenek abban,
hogy a börtönnépességet nullára csökkenteni nem lehet, de mindenképpen el kellene
érni azt, hogy megközelítsék mindenhol az optimális szintet. Ráadásul a börtönkapacitást jelentősen meghaladja a fogvatartottak száma, mely 2010-ben 133%-os
túltelítettséghez vezetett. Így is előfordul, hogy korlátozni kell, vagy le kell állítania
befogadásokat, és várólistát készíteni azokról, akiknek szabadon tartózkodása nem
jelent további veszélyt a társadalomra.
1998-ban az Európa Tanács statisztikát készített, hogy 100.000 lakosra, hány
fogvatartott jut. Ott nőtt meg leginkább a szabadságvesztések száma, ahol az állam
is növekvő szociális problémával küzd, de nem elhanyagolható a fejlődés és az országok közötti együttműködés sem, mely kihat a bűnüldözés hatékonyságára.74

1. Rövid tartalmú szabadságvesztés
Hollandia az európaiak számára a követendő példa, mivel a túlzsúfoltságot azzal
szüntették meg, hogy eredményesen alkalmazták a rövid tartalmú szabadságvesztést,
és kivételes esetben alkalmazzák csak a hosszú időtartamút. Nyitott és fél zárt intézmények is működnek eredményesen. A nem teljes bezártság liberális elvét vallja
Svájc is, ahol a zsúfoltságot főként a náluk fogvatartott külföldiek okozzák.
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Dániában is jellemzőek a nyitott rendszerek, ezzel könnyebben valósítható meg a
liberális szemlélet, ráadásul lényegesen kevesebb költséggel jár. A különbség egy
zárt börtönhöz képest, hogy nem rendelkezik fizikai értelemben vett biztonsági
rendszerrel.75 Svédország sokáig Európa és Skandinávia minta országának számított,
ennek ellenére évtizedek óta szeretnének új módszereket bevezetni a szabadságvesztések számának csökkentésére. Ehhez azonban jól működő pártfogói
felügyeletre van szükség, mivel a fogvatartottak többsége még felkészületlen a szabadulásra. Hazánkban azonban, hiába kapnak kirendelt pártfogót a szabadulók,
nagyon sok szabadult jut egy-egy pártfogó felügyelőre, így jelentős segítség nem
várható tőlük. A börtönnépesség Franciaországban is jelentős, ők 2001 óta a fogva
tartás feltételeit szeretnék javítani, valamint nagyobb segítséget nyújtani a visszailleszkedéshez. Az olaszok számadatai jelenleg kedvezőek, ez nagymértékben a pártfogó felügyelet, részleges- és a soron kívüli szabadság intézményének köszönhető.
A spanyolok módszerei is sokat változtak, a totális zárt rendszer megszüntetésével
próbálnak liberális eszközökkel szabályozni.76 A pozitív változások ellenére sem
mutatnak jelentős változást ezek az államok a fogva tartottak számának csökkenésében, de a kedvező folyamatokról sem feledkezhetünk meg. Finnországban a fogvatartottak száma csökkent, amelynek okai az alábbiakban foglalhatók össze. A
treatment ideológia hatására átértékelődtek a büntetetés céljáról alkotott nézetek, és
a generális prevenció kezdett nagyobb szerephez jutni. Az igazságszolgáltatás is
segített a csökkenésben, ugyanis a bírói gyakorlat egyre kevesebb szabadságelvonással járó büntetést hozott. Előtérbe került a pénzbüntetés és a
közérdekű munka. Azok számára, akik viszont mégis börtönbe kerülnek, igyekeznek
minél kedvezőbb munkalehetőséget biztosítani, valamint a fogvatartottak ellátását
segítve szakképzett pszichológusokat kezdtek alkalmazni.77 A legkedvezőbb börtönnépességet magának tudó Izland kiemelkedik mind a skandináv mind az Uniós
államok közül. Az ország 5 börtönnel rendelkezik, amelyek kapacitása 138 fő,
kihasználtsága viszont csak 72-79%. Mivel a női és fiatalkorú elkövetők száma is
annyira alacsony, hogy nem lett volna értelme külön intézeteket építeni, ezért
tiltakoztak az ajánlás azon szabálya ellen, hogy külön tartsák fogva őket. Ezen kívül
sem felelnek meg a követelményeknek, (de stabil, „bűnözésmentes” államukban
kevésbé szükséges is) mivel nincs oktatásuk, szakmai programjuk az intézetekben,
viszont a szabadulóknak munkát biztosítanak.78
Magyarország még csak kevés javulást hozó eredményt tud felmutatni, de a problémákat az emberek megítélésében a szankciókról a média generálja. Sokan úgy
gondolják, hogy ma a legtöbb bűncselekmény erőszakos cselekmény, és velük
szemben azt tartják a legjobb megoldásnak, ha minél hosszabb ideig bezárva tartják
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őket.79 Ez azonban nem biztos, hogy eredményre vezet. A szabadságvesztést nem
úgy kell felfogni, mint ami a társadalom fölösleges kiadását jelenti, társadalmi
hasznosság nélkül,80 hanem úgy, hogy jó, ezért több pénzt kellene költeni a
börtönökre, azért, hogy a férőhelyek emelkedjenek. A pénzbüntetés vagy közérdekű
munka kiszabása a mai társadalmunkban valószínűleg még nem jelentene elég
visszatartó erőt a bűncselekmények elkövetése szempontjából, ez derül ki a civilek
válaszaiból is, tehát más megoldásokat kell keresni. A túlzsúfoltságot csökkentené,
ha rövidebb időtartalmú szabadságvesztéseket szabnának ki. Az elgondolás jó, mert
ezzel valóban kisebb lenne a börtönök túlterheltsége, de ellenzők itt is akadtak, akik
azt vallják, hogy a rövid idő alatt nem érvényesülhet az átnevelő hatás. Ezt azzal
magyarázzák, hogy a normál időtartamú szabadságvesztésüket töltők fogva tartását
három szakaszra osztották: az elsőben egy deprimáló hatás érvényesül, majd a
másodikban az elítélt eltompul, míg végül alkalmazkodik a körülményekhez. Továbbá nem lehet felkészíteni a rabokat a fogva tartás utáni életre és egyébként is
csak az adminisztratív tevékenységek növelését eredményezi. Franz Liszt fogalmazta meg először, hogy a rövid időtartamú szabadságvesztés képes megfelelni a
generálpreventív céloknak, azonban nem tud eleget tenni a speciálpreventív
követelményeknek. Az európai jogrendszerek ezért igyekeznek kerülni ezeket a
megoldásokat, azonban a tagállami bíróságok szívesen szabnak ki ilyen büntetést.
Svájcban és Franciaországban különleges megoldásokat alkalmaztak arra, hogy ne
legyenek a büntetés-végrehajtási intézetekben túl sokan. Svájcban a félfogság intézményét vezették be, míg a franciák a bv. intézeti létet a pihenőidőre korlátozták.
Az elítélt a többi tevékenységét –munka, tanulás – a civil életben folytathatja.81 Ez a
félig nyitott rezsim emberhez méltó végrehajtási modellnek tekinthető.

2. Elektronikus felügyelet
A túlzsúfoltság megszüntetésének módját dolgozta ki Belgium, mikor bevezette az
elektronikus felügyeletet 1998-ban. A szükséges feltételek a lakhely kijelölésére,
hogy az elítéltet nem zárták ki az intézkedés alkalmazhatóságából, tartózkodási
címmel rendelkezik, előzetes beleegyezését adja, valamint lakása és telefonja van.
Akkor alkalmazható, ha ezeken kívül még a börtönbüntetési tétele sem haladja meg
a három évet. Az elektronikus felügyelet ötlete jó, de sok hiányossága miatt még
akadályozó tényező, hogy a személyzet túlterhelt, mert a szakértői vélemények
száma is növekszik, valamint az eljárásban az Egyedi esetek osztálya is lassítja a
döntést. Ezzel szemben a belgák úgy vélik, hogy alkalmas arra, hogy biztosítsa a
társadalom biztonságát, és csökkentse a fogva tartás káros hatásait. Bár az ellenpélda
Európán kívüli, de Kanada egyáltalán nem tartja jónak az elektronikus felügyelet
bevezetését, ugyanis fölöslegesnek és költségesnek tartja, mivel úgy véli, nem rendelkezik személyzettel és megfelelő eszközökkel sem. Vókó György azt vonja le
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végső következtetésként Belgium és Kanada példájából, hogy az igazi büntetőpolitikánál soha nem fog többet érni az elektronikus felügyelet.82

3. Börtönprivatizáció
Public Private Partnership, avagy börtönprivatizáció napjaink fontos témája, jelesül,
hogy hogyan alkalmazható, mint finanszírozási forma a büntetés-végrehajtási intézetek felépítésére. PPP-nek a Társadalmi Privatizációs Partnerségnek nevezzük az
állami szervek és a magánszektor együttműködését. „A PPP célja az állami felelősségvállalás feladása nélkül olyan közösségi, akár társadalmi célok megvalósítása,
amelyet magánszférával oszt meg a hatékonyság, a fejlesztés és a kockázat tekintetében.” Magyarországon az elmúlt években, több esetben is hallottuk már, mint
megoldást, hogy magántőkét vontak be állami feladatok teljesítéséhez. Az eredmény
sokszor látható (például a Nemzeti Színház, autópályák), azonban sokszor nagy vitát
kavartak. Alkalmazása nálunk még nem elterjedt, külföldön (elsősorban nyugaton)
már a büntetés-végrehajtásban is jól működik (főként az enyhébb bűncselekményt
elkövetett rabokat helyezik el).83 A büntetés-végrehajtás hosszú ideig készült a bevezetésére, de az állami szektornak arra is kevés a pénze, hogy a meglévő intézményeket fenntartsa.84 Mi magyarok attól félünk, hogy alkalmazásával
magánbörtönök jönnének létre, és kicsúszna az irányítás állam kezéből.85 Nem
véletlenül, hiszen Nyugat-Európában már bebizonyosodott, hogy nem szabad emberraktárak létrehozni,86 valamint a kezdeti amerikai példák a rabkölcsönzésről sem
túlságosan bíztatóak.87 Mindezek ellenére 2007-ben Tiszalökön sikerült megépíteni
magántőke bevonásával a 700 fő befogadására alkalmas intézményt, ahol a
magánosítás kiterjed az üzemeltetésre is,88 illetve magánpénzből újították fel a
Szombathelyi Intézetet. A 2010-es adatok szerint, a már megépült hazai
„magánbörtönök” közel 20%-kal többet takarítottak meg egy év alatt, mint állami
társaik.89
Jellemzően Angliában, USA-ban és Ausztráliában döntöttek amellett, hogy a tervezést, fenntartást és az üzemeltetést is magánkézbe adják. Az USA-ban úgy
gondolják, hogy a magánkézben lévő börtönök sok pénzt takarítottak meg az
82
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adófizetőknek, ráadásul a cégek hatalmas profitját is ők generálják,90 valamint egy
versengő környezetet teremt a magánszektornak.91 Ezzel szemben a francia állam
megtartotta az üzemeltetést magának, és csak a tervezést és a beruházást bízta a
magán vállalkozókra. Az ötlet a privatizációra egyébként az USA-ból származik,
ahol már 30 éve működik a rendszer. Németországban is még csak gyerekcipőben
jár a fejlesztés, de az angol és francia tapasztalatokból arra a következtetésre jutottak, hogy az állami beruházás időigényes, míg a magántőke bevonása rugalmasabb
megvalósítást biztosít.92
Hazánkban sok érv és ellenérv született. Az érvek elsősorban gazdaságiak a
pénzügyi hiány csökkentésére alkalmasak, míg az ellenérvek az államba vetett bizalom, felelősség kérdését feszegetik, ráadásul sokan úgy vélik, hogy a magánbörtön
sem nem olcsóbb, sem nem jobb, mint az állami. Sok tanulmány olvasható azzal
kapcsolatban, hogy az emberek adóznának többet, azért, hogy mindenkit el lehessen
ítélni, és legyen is hova bezárni, azok közül, aki bűncselekményt követ el, de az
általam megkérdezett 100 emberből mindössze csak 17-en fizetnének többet erre a
célra. Azonban a PPP magyarországi bevezetése, jogszabály módosításokat is kellene, hogy maga után vonjon, mivel a jelenleg hatályos szabályozás nem terjed ki a
speciális körülményekre. „Mindannyiunk érdeke, hogy törvényesen, a jogállami
követelményeknek megfelelően történjék a szabadságvesztés a büntetés végrehajtása
minden szempontból a PPP konstrukciójú büntetés-végrehajtási intézetekben is.”93

4. Közérdekű munka, pénzbüntetés
Magyarországon a szabadságvesztés alternatívájaként 1993 óta kiszabható a
közérdekű munka, amelynek célja egyfajta „javítás-nevelés”. Az elítélt szabadidejében vagy heti pihenő napján kellene, hogy végezze, díjazás nélkül. Ez azonban
sajnos több problémát is felvet, méghozzá, hogy nincsenek meg a feltételek, mivel
nem tudnak munkát biztosítani, akinek pedig tudnának, inkább „leülik”, azaz a bíróság a közérdekű munkát fogházban letöltendő szabadságvesztésre változtatja.
Ezen túl, szintén szabadságelvonással nem járó büntetésként kiszabható pénzbüntetés, amely az anyagi hátrány okozásával próbálja meg visszatartani az
elkövetőt a bűnismétléstől Hazánkban a pénzbüntetés napi tételes jellegű, kiszabására az elmúlt években gyakrabban került sor, de a szám valószínűleg nem fog
jelentősen emelkedni, ugyanis sokszor a büntetés behajthatatlan.94
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5. Mediáció
A tettes és áldozat közötti kiegyezés célja, hogy a tettes által okozott rosszat,
ugyanolyan rosszal egyenlítsék ki.95 Magyarországon 2007. január 1-je óta van lehetőség a közvetítői eljárásra, amely csak meghatározott cselekmények esetén alkalmazható, de jó megoldásnak tűnik, mivel a bíróságoktól vesz el terhet és megegyezés esetén nem lesz szükség elítélésre, ezzel sem növelve tovább a magas
telítettségi arányt. Hatvani Lajos szerint: „aki tíz éve zsebel a villamoson, azt a
mediáció nem fogja megváltoztatni”, az első bűntényeseknél érhető el eredmény.
Egy mediátor (közvetítő) elősegíti a felek közötti kommunikációt és a mindkét fél
részére előnyös egyezséget kínál.96 Eredményes tárgyalás esetén az eljárás gyorsabbá, olcsóbbá tehető, valamint a tettes számára elkerülhető a szankció, amely akár
szabadságvesztés is lehetne. Főként társadalmi előnyei vannak: csökkenti az
igazságszolgáltatás költségeit (negyedével kerül kevesebbe), nem kerül sor a drága
intézeti fogvatartásra (mintegy 8000 Ft naponta elítéltenként), valamint közelebb
hozza a polgárokat, megértetik velük az elkövetés okait, nő a tolerancia. A tettes
szempontjából elkerüli a börtönbüntetések káros hatásait.97 A börtönártalmakat többen vizsgálták: a börtönbüntetés első szakaszában az elítélt átveszi a fegyintézet
gyakorlatát, erkölcsét, szokásait. Ez a prizonizáció. A depriváció, a fogvatartotti lét
második szakasza, amelyben tudatosul az egyénben, hogy megfosztották korábbi
szabadságától, kapcsolataitól. Ennek enyhítésére szolgál a kapcsolattartás engedélyezése. Egy újabb ártalom, ami a fogvatartottat éri, az a stigmatizáció, amelynek
hatására a szabadulás utáni életben is felismerhetők lesznek azok a jellemzők, amelyekre a fogvatartarás idején tett szert, például a börtönszleng használata.98 A káros
következményeken túl, olyan tevékenységet is megismerhetnek a fogvatartottak,
amelyekkel a civil életben lehet, hogy nem is foglalkoznának. Erről tanúskodott a
2010. szeptember 28-29-én Pécsett megrendezett „A kultúra a börtönben, a börtön
kultúrája” című nemzetközi tudományos konferencia keretében a fogvatartottak
festményeiből megnyitott kiállítás. A mediáció ellenzői kifejtik, hogy ez által, a
gazdagok megvásárolhatnák büntetlenségüket, de azért az jellemző, hogy csak a
valódi megbánást fogadják el a sértettek.99
Az alternatív megoldások elterjedése hasznos lenne gazdaságilag és társadalmilag egyaránt, azonban bármelyik lehetséges új megoldást választjuk is, tudnunk kell,
hogy: „[a] szabadságelvonással nem járó szankciók alkalmazása, a fogva tartás
elkerülésének igénye, nem szünteti meg egyben a zárt büntetés-végrehajtás létét”.100
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6. Összegzés
Az Európai Unió ajánlásaiban megfogalmazta azokat az elvárásokat, amelyek biztosítanák az elvárható körülményeket a fogva tartottaknak. Javasolja a tagországoknak, hogy biztosítsanak olyan diszkriminációmentes életteret, amely alkalmas arra,
hogy hosszabb időt töltsenek fogva tartva, akár egyedül, akár zárkatársakkal együtt.
Az országoknak biztosítani kell(ene), hogy a túlzsúfoltságból eredeztethető
börtönártalmak minél kevésbé befolyásolják a bűnelkövetőket abban, hogy egymást
kiképezve újabb, akár súlyosabb cselekményeket kövessenek el. A nyugati országok
élen járnak a magán-tőke beruházással épített vagy felújított börtönök létrehozásában, ezzel csökkentve a túlzsúfoltságot. Magyarországon ez a típusú
megoldás még csak kezdetleges, mindösszesen két börtön vett részt a PPPkonstrukcióban. Magyarország sikeresen valósítja meg az elvárások fogvatartásra
vonatkozó részeit, hiszen szinte minden büntetés-végrehajtási intézetben jó
minőségű ételt biztosítanak a fogva tartottaknak, az intézetek legnagyobb többségében színvonalas az orvosi ellátás, a kapcsolattartásra sem panaszkodnak az elítéltek.
Problémát csak az jelent, hogy gyakran nem a lakóhelyükhöz legközelebb eső intézetben helyezik el őket. Minden intézetben, ahol az ítélet is megengedi és a biztonságot sem veszélyezteti, engedélyezik a választáson való részvételt, a televízió és
rádió használatot, illetve a fiatalkorúak intézetében a számítógép használatot. Biztosítják a raboknak a sportolási és szabadidős tevékenységeket, a napi háromszori
étkezést.
Azt a következményt is levonhatjuk, hogy akadnak olyan személyek, akik –
elsősorban determinált anyagi helyzetük és torz értékrendszerük miatt – inkább a
börtönt választják a szabad élet helyett. A fogva tartottak életét jelentősen befolyásolják a „mindennapi örömök és kudarcok”, a nevelők önmagukban kevesek
ahhoz, hogy a visszaesést megelőzzék, mivel a társadalom elutasítása biztos út egy
újabb bűncselekmény elkövetéséhez.101 A cél az lenne, hogy a szabad társadalom
tagjai megértsék: a fogva tartottak legnagyobb része nem azért követi el a bűncselekményt, hogy az ő adójukból büntetés-végrehajtási intézetben töltse élete jó pár
évét, és éppen ezért a civileknek is segíteni kellene a társadalomba való visszailleszkedésüket, hogy egy múltbéli „botlásukért” ne kelljen egész életükbe megbélyegzettként élniük a szabadulás után. A társadalom tagjainak be kellene mutatni a
jelenleg uralkodó állapotokat, hogy megismerjék a körülményeket, ugyanis az általam megkérdezetteknek – köztük gyakorló jogászok és leendő jogászok is –
kevesebb, mint a fele tudja, hogy ma még vannak felújításra váró és felújított intézetek is, és azt gondolják, hogy már megfelelünk az európai színvonalnak.
A bűnözőket sokan rossz embernek tartják, és általánosítanak a cselekmény súlyától függetlenül, anélkül, hogy jóként könyvelnék el, amikor azt halljuk karácsony
előtt, hogy a nekik már szükségtelen konzerveket felajánlják a szegényeknek, vagy
például árvíz idején segítik a rászorulókat a maguk módján. Erről azt mondja Nagy
István, a Kaposvári Büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka, hogy az „ő lelküknek
is egy hatalmas megkönnyebbülés, hogy segíthetnek, annak ellenére, hogy ők is
szűkös körülmények között élnek bezártságban”. Az állam tennivalója az, hogy az
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európai ajánlásokat követve minél jobbá, elviselhetőbbé tegye a börtönéletet, építsen
új intézeteket102 a túlzsúfoltság megszüntetésére, valamint olyan törvényeket
alkosson, amellyel minél jobban visszaszoríthatóvá válik a bűncselekmények
elkövetése. Ezen kívül hasznos lehet a mediáció elterjedése is, amely által megspórolnánk napi több ezer forintot, és a megegyezés segíthetne rádöbbenteni az
elkövetőket cselekményük súlyára, ezáltal csökkentve a visszaesések számát.
Végül pedig, ami igazán kifejezi a börtönéveket egy fogvatartott szemszögéből,
és amely meghatározza, hogy milyen célt kellene maguk elé tűzni a visszaesések
számának csökkentésére: „a börtön érzéketlenné tesz, de rákényszerít, hogy észrevegyük, mi a legfontosabb. A család és a hűség. Mi elítéltek, tudjuk, hogy a börtönben egyik sem létezik. Tehát ne menekülj az elől, akivé váltál – elítélt. Fogadd el,
fejlődj tőle és többé nem veszted szem elől az igazi értékeket”.
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Egy nem reprezentatív felmérésben a közel 1400 szavazó 80,7 %-a gondolta úgy, hogy
szükség van Magyarországon új börtönök építésére.
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