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Böröcz István 

Don’t be evil 
A Google adatvédelmi politikája az AdWords 

szolgáltatás tükrében*  

„Amíg nem ébrednek öntudatra, nem 
fognak fellázadni, s amíg fel nem 

lázadtak, nem ébredhetnek öntudatra.” 

/George Orwell: 1984/ 

I. Bevezetés 

1. A kutatás tárgya 

A dolgozat a Google 2012 márciusában megjelent legújabb adatvédelmi 
irányelvét vizsgálja az AdWords szolgáltatás sajátosságain keresztül. Az 
irányelv számos kérdést vet fel többek között az információs önrendelkezési 
jogok és a jogszerő adatkezelések területén, amelyek minél elıbbi 
válaszadást igényelnek. A téma választásának oka a Microsoft döntése, 
amely alapján a 2012. október 26-án megjelent Windows 8 operációs 
rendszerbe integrált Internet Explorer 10-ben alapértelmezetté vált a „Do Not 
Track”1 (továbbiakban: DNT) funkció. Ez a változás érzékenyen érintheti a 
Google-t, mert piaci tevékenységének meghatározó része épül a viselkedés 
alapú hirdetésekre. Az újítás a reklámtevékenységen kívül az adatgyőjtésre és 
adatkezelésre is hatással lehet. 

2. A dolgozat tagolása 

A munka hat fı részre osztható. Az elsı rész a Google mőködésérıl szól, 
nevezetesen a vállalatóriás stratégiájáról, illetve a meghatározó piaci szerep, 
és az AdWords kapcsolatáról. A szolgáltatás a különbözı mechanizmusok 
segítségével, majd a viselkedésalapú reklámozás, mint fı tevékenységi kör 
életre gyakorolt hatásaival kerül bemutatásra. A második fejezetben az 

                                                           
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXXI. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián „Infokommunikációs jogi” tagozatban a Nemezeti Média és Hírközlési hatóság 
különdíjában részesült. Konzulens: Dr. Polyák Gábor egyetemi docens 
1 Ez jelzi a weboldalak, és az online hirdetési rendszerek felé, hogy az adott felhasználó részt 
kíván-e venni a hirdetési rendszerek mőködésének alapját adó felhasználói 
preferenciavizsgálatban, profilozásban vagy sem. Mind az öt piacvezetı böngészı képest ezt 
a jelzést küldeni beállítástól függıen, így a Chrome, a Firefox, az Internet Explorer, az 
Opera, és Safari. 
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elsıben elindított gondolatmenetet folytatva a monitoring tevékenység kerül 
részletes kifejtésre fajtái, tárgya, jogalapja szerint. Ezt követıen az 
adatvédelmi irányelvek fejlıdése kerül bemutatásra, amelybıl megismerhetı 
a Google piaci stratégiájának fejlıdése, változása. A harmadik fejezet 
tárgyalja az említett stratégia megvalósításával szemben támasztott 
aggályokat az Európai Uniós jogszabályok, irányelvek, állásfoglalások 
segítségével. Ezután egy kitekintés következik a hazai szabályozásra. Ebben 
a részben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) eltérı részletszabályai 
kerülnek rövid bemutatásra. A hatodik rész egy lehetséges jövıképet vázol 
fel az Európai Bizottság által készülıben lévı új adatvédelmi csomag 
tükrében. 

3. A kutatás módszere 

A dolgozatban nem a felhasználók jogai kerülnek a középpontba, hanem a 
Google, mint adatkezelı, illetve egyes esetekben adatfeldolgozó. A 
kiindulópont a kezelés jogszerőségének vitatottsága, mivel a túlzott mértékő 
– és nem egyértelmő – monitoring tevékenységgel a Google Adatvédelmi 
Irányelve alapján a felhasználók adatai nincsenek teljes biztonságban. Az 
egyes fejezetek tárgyalása során a Google állt az adatkezelés vizsgálatának 
középpontjában, ez alapján kerültek felhasználásra az Európai Bizottság 29-
es munkacsoportjának2 állásfoglalásai, illetve az Uniós irányelvek. A cég 
teljes adatkezelıi tevékenységének vizsgálata meghaladná a dolgozat 
terjedelmi korlátait, így az AdWords szolgáltatás állt a kutatás 
középpontjában. Azért a reklámszolgáltatás, mert ez áll kapcsolatban a 
felhasználók valamennyi típusával (lásd bıvebben III/2. fejezet), illetve a 
személyiségprofilok kezelése itt jelenik meg a legtisztábban. Szükségszerő 
volt a legfrissebb joganyagok felhasználása, mert nem csak azok, hanem a 
jelenség elterjedése is a közelmúlt fejleménye.  

4. A kutatás célja 

A kutatás központi kérdése a Google Adwords magatartásalapú hirdetései 
által megvalósuló adatgyőjtés, illetve adatkezelés jogszerősége. 
Kereskedelmi hasznossága nem vitatható, adatvédelmi szempontból azonban 
ez korántsem egyértelmő. A kutatás célja a kérdés részletes megválaszolása, 
illetve annak felhasználókra gyakorolt hatásainak adatvédelmi szempontból 
történı elemzése.  

                                                           
2 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm (2012.10.03.) 
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5. A kutatás jelentısége, hasznosíthatósága 

Az internetezık rendszeresen szembesülnek azzal, hogy a különbözı oldalak, 
böngészık adatokat kérnek tılük,3 amiket a jobb felhasználói élmény 
érdekében jellemzıen kiadnak. Ennek következményeibe azonban nem 
gondolnak bele, ha mégis, nem tesznek ellene semmit, holott a DNT funkció 
mindenki számára alkalmazható védelmi eszköz.4 A dolgozat célja a Google, 
mint adatkezelı tevékenységének hiányosságaira és jogszerőtlenségeire 
történı figyelemfelhívás. 

II. A Google bemutatása 

Az internet világában egy név az összes többi felett áll: Google. Az 1998-ban 
alapított cégnek nagy befolyása van a mindennapos internethasználatra, a 
fogyasztók általános köre találkozik vele nap, mint nap.5 Tradicionálisan a 
keresı szolgáltatása tette világhírővé és normaalkotóvá a keresı technológia 
iparágában. A cég székhelye Kalifornia államban, Mountain Viewban van, de 
ez nem jelenti azt, hogy az európai székhelyek nem esnek az uniós 
adatvédelmi szabályozás hatálya alá. Az elmúlt években a Larry Page és 
Sergey Brin által alapított óriás több alkalommal is bíróság elé került, de az 
esetek döntı többségében sikerrel védte meg álláspontját, és bizonyította, 
hogy továbbra is hő szlogenjéhez, a „don’t be evil” mottóhoz.6 Legtöbbször a 
reklámszolgáltatása váltott ki összetett és bonyolult jogvitákat. 
Védjegyoltalmi ügyei miatt7 egy rendkívül széleskörő bírói gyakorlat és 
jogértelmezés alakult ki, amely ennek ellenére tartalmaz kifogásolható 
döntéseket.8 A jogviták, valamint a gyakorlati alkalmazás során szembe 
kerülnek egymással a kereskedelmi, védjegyoltalommal rendelkezı 
társaságok érdekei, valamint a felhasználók gyors és egyszerő információhoz 
jutáshoz való igényei. 

1. A Google, mint a piac meghatározó szereplıje 

Az AdWords térhódítása forradalmasította a reklámpiacot az elmúlt években. 
Korábban csak felugró ablakokban, vagy oldalsávokban találkozott az 
internetezı – többnyire zavaró – hirdetésekkel. A Google ezen változtatni 

                                                           
3 A Google AdWords tevékenységéhez hasonlóan gyakran ez is elmarad, és különbözı 
technikai megoldások segítségével észrevétlenül győjtik a felhasználó adatait. 
4 http://www.hwsw.hu/hirek/48860 (2012.09.30.) 
5 http://www.google.hu/about/company/ (2012.10.15.) 
6 http://investor.google.com/corporate/code-of-conduct.html (2012.10.12.) 
7 Például az Egyesült Államokbeli Rosetta Stone v. Google ügy. 
8 Lendvai Zsófia: A Google AdWords szolgáltatása az Európai Bíróság elıtt. 
http://www.sztnh.gov.hu/kiadv/ipsz/201008-pdf/02.pdf (2012.09.25) 
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akart, és egy sokkal hatékonyabb rendszert kívánt kidolgozni, amely 
megfelelt a piac által támasztott követelményeknek.9 A keresésen alapuló 
reklámszolgáltatása 2007-ben a rádión keresztül megvalósuló reklámok, 
2011-ben pedig a televíziós reklámok bevételeit szárnyalta túl.10 A 
perszonalizált reklámoknak gazdaságélénkítı hatásuk van, mert sokkal 
nagyobb a valószínősége annak, hogy a felhasználó rákattint arra a hirdetésre, 
amely érdeklıdési körével megegyezik. Erre helyezve a hangsúlyt az 
AdWords segítségével tökéletes személyiségprofilok hozhatók létre, 
amelyekben pontosan meghatározható az érdeklıdési kör, ehhez pedig egy 
algoritmus segítségével egyszerően hozzárendelhetı az azonos témájú 
reklám. 

2. Az Adwords szolgáltatás 

A Google bevételeinek jelentıs hányadát az AdWords szolgáltatásból szerzi. 
Az AdWords egy online aukciós rendszer szerint mőködik, ahol harmadik 
személyek (reklámozók) lefoglalhatnak különbözı szavakat, amelyek 
felhasználó általi begépelését követıen a reklámozó hirdetései jelennek meg 
az oldalsávon elkülönülve.11 A bevétel a reklámok differenciálásából adódik, 
a fizetett hirdetések prioritást élveznek az ingyenesekkel szemben. Maguk a 
szavak lehetnek általános kifejezések, vagy védjegyoltalom alatt álló 
márkanevek is.12 A hirdetések témák szerint is kategorizálva vannak, 
kiszőrve ezzel azokat a területeket, amelyek a rendszeresen frissülı irányelv 
céljaival ütköznek. Ilyen területek például az abortusz, a 
fegyverkereskedelem, vagy a dohányreklámok.13 Az újdonságokról és 
változásokról a Google hivatalos blogján14 értesülhetnek a hirdetık. A 
szolgáltatást más keresı szolgáltatókra is kiterjesztették, ezzel is 

                                                           
9 David A. Vise & Mark Malseed: Inside the hottest business, media and technology success 
of our time: The Google story. 2005. 117-118. pp. 
http://yanko.lib.ru/books/internet/google_story-l.pdf (2012.09.25.) 
10 University of Arkansas Law Review: Technology law – Great Google-y Moogley: The 
effect and enforcement of clock fraud and online advertising. 
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/ualr32&collection=journa 
ls&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults353&id=353 (2012.09.25.) 
11 
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/waslee68&collection=journals&set_as
_cursor=40&men_tab=srchresults1513&id=1513 (2012.09.25.) 
12 
http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=hu&answer=1704410&topic=1713894
&path=1710534&ctx=leftnav (2012.10.15.) 
13  
http://googleblog.blogspot.hu/2012/03/making-our-ads-better-for-everyone.html 
(2012.10.15.)  
14 http://adwords-hu.blogspot.hu (2012.10.12.) 
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hatékonyabbá téve a személyiség profilok kialakítását, közvetetten pedig a 
szolgáltatás sikerét. 
Az online reklámozásnak alapvetıen két fajtája különböztethetı meg: opt-in, 
illetve opt-out rendszerek. Opt-in rendszerben a felhasználónak csak akkor 
küldhetı reklámlevél (úgy, hogy az ne számítson spamnek15), ha az e-mail 
cím tulajdonosa elızıleg engedélyt adott ilyen reklámcélú levelek küldésére 
(például a levelezırendszer regisztrációja során, vagy valamely weboldalon). 
Az opt-out rendszer az opt-in ellentéte, amely szerint tárgytól, és 
gyakoriságtól függetlenül bárkinek küldhetı kéretlenül is üzleti reklámlevél, 
amennyiben a felhasználó számára lehetıséget adnak a leiratkozásra.  
A Google reklámtevékenysége összetett folyamat – különbözı eszközöket 
használ eltérı célokra.16 Az Európai Bizottság 29-es munkacsoportja 2012. 
február 2-án levelet17 küldött a Google Inc. elnök-vezérigazgatójának, Larry 
Pagenek, amelyben értesítette ıt az új Adatvédelmi Irányelvvel kapcsolatos 
aggodalmáról, ezért felkérte a francia adatvédelmi hatóságot18, hogy segítsen 
a probléma feltárásában, és a lehetséges megoldások megtalálásában19. A 
Google három pontban kifogásolta a vizsgálatot – megkérdıjelezte a CNIL 
bevonásának indokát, a vizsgálat során alkalmazandó jogot, illetve az eljárás 
menetét, és általános célját. A munkacsoport választ adott a kétségekre, 
amelyben hangsúlyozta, hogy a tagállamok adatvédelmi biztosai 
beleegyeztek, hogy a CNIL segítségével folyjon a vizsgálat, a jogszabályi 
háttér nem tagállami jog, hanem az egyének védelmérıl és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács által elfogadott 
95/46/EK Adatvédelmi Irányelv, valamint hogy a vizsgálat célja annak 
igazolása, hogy a Google az európai adatvédelmi keretrendszer szerint jár el. 
Ezt követıen 2012. március 16-án egy kérdıívet küldött a Google-nek, 
amelyben 69 kérdés szerepelt. A válasz két hét késéssel érkezett, és nem 
tartalmazott az összes kérdésre pontos választ. A hiányosságok miatt újabb 
kérdıívet küldött a Munkacsoport májusban. A júniusi válaszlevélben közölt 
információk sem voltak kellıen világosak, ezért átmenetileg tisztázatlan 
marad a Google opt-out rendszert alkalmazó eljárásának néhány aspektusa.20 

                                                           
15 A spam a fogadó által nem kért, elektronikusan, például e-mailen keresztül tömegesen 
küldött hirdetés. 
16 http://www.google.com/intl/en/privacy/ads/ (2012.10.18.) 
17A 29-es Munkacsoport 2012. február 2-i levele Larry Page-nek, a Google elnök-
vezérigazgatójának, 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/other-
document/files/2012/20120202_letter_google_privacy_policy_en.pdf (2012.10.12.) 
18 CNIL – Commission nationale de l'informatique et des libertés 
19  
http://www.out-law.com/en/articles/2012/october/future-of-eu-regulation-of-data-protection-
previewed-in-google-privacy-policy-investigation-says-expert/ (2012.10.22.) 
20 Google Privacy Policy Legal Analysis (2012.09.18.) 
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Az AdWords szolgáltatás is opt-out jellegő, de kiegészül a DoubleClick 
cookie mőködésével, vagyis a megjelenı hirdetések eleve személyre 
szabottak. 
A technikai/gazdasági kitekintés szükséges volt ahhoz, hogy átfogó képet 
kapjon az olvasó a szolgáltatás mőködésérıl, felépítésérıl, mert ezek 
elengedhetetlen ismeretek a probléma szakszerő feltárásához, értékeléséhez. 
A kiegészítı információk ismertetésének szükségessége Buddha tanításával 
támasztható alá. 

„Ahhoz, hogy megértsünk valamit, két fontos tényezı szükséges. Az 
egyik a megelızı ismeretek, amikbe beépítjük az új ismeretet, s így 
értelmet adunk neki [...] Ha semmilyen ismerettel nem rendelkeznénk, 
akkor nem tudnánk hova tenni az új ismeretet, nem lenne jelentése, sem 
jelentısége.”21 

A rendszer mőködése és sikeressége megkérdıjelezhetetlen kényelmet és 
elınyt biztosít a felhasználó számára, azonban ez csak látszólag ingyenes. A 
valóságban az internetezı a privátszférájával, a magánéletével, szokásainak 
titkosságával fizet. A Google katalogizálja a személyes információkat, a 
kereséseket, a látogatott honlapokat.22 Az ebbıl nyert adatok a viselkedés 
alapú reklámozás által történı felhasználás során válnak kiemelkedı 
jelentıségővé. 

3. Viselkedés alapú reklámozás 

a) A jelenség ismertetése 

Ez a jelenség a felhasználók internetezési szokásainak vizsgálatán alapszik, 
amelynek során a meglátogatott oldalak, gyakran használt kulcsszavak, 
online létrehozott tartalmak kerülnek tanulmányozásra annak érdekében, 
hogy a kiértékelés eredményeként létrejöjjön egy egyedi profil, amelyhez 
könnyedén hozzá lehet rendelni a hozzá illı reklámokat.23 Szakosodott cégek 
figyelik, mit keres, mire kattint, mirıl mond véleményt a felhasználó online, 
és ehhez társítják azokat a viselkedési jellegő hirdetéseket, amelyekre a 
leginkább fogékony lehet a felhasználó. Az elmúlt idıszakban három nagy 
horderejő, több százmillió dollár összértékő üzletkötés – és az ezáltal támadt 

                                                           
21 http://dharma.blog.hu/2010/02/18/ertett_ertelem (2012.10.20.) 
22 
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/shlr39&collection=journals&set_as_c
ursor=1&men_tab=srchresults&type=matchall&id=293 
23 A 29-es számú adatvédelmi munkacsoport 2/2010. számú véleménye a viselkedésalapú 
online reklámról (2010.06.22.) 
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szakmai vita – is jelezte, hogy mekkora értéket tulajdonítanak a hirdetık (és 
szoftverbeszállítóik) az ilyen szofisztikált információknak.24 

b) Reklámozás elleni védelem 

Nem egyértelmően elfogadott módszer a felhasználók magatartásainak 
rögzítése és értékelése, ezért született meg a Do Not Track funkció, amely 
megadja a lehetıséget a felhasználónak a viselkedésalapú hirdetési 
rendszerbıl való teljes kilépéshez. A funkciót elég egyszer bekapcsolni, 
használat közben minden oldalnak elküldi az opt-out üzenetet. A cookie 
alapú megoldásoknál azonban az opt-outot minden hirdetési hálózaton külön 
kell bekapcsolni, ráadásul ezt a mőveletet a cookie-k törlését követıen újra és 
újra el kell végezni. A Do Not Track egyértelmő hátránya, hogy passzív 
megoldás, vagyis a kiküldött üzenetnek a szerveroldalon kell reakciót 
kiváltania. A Google-nek nem érdeke megfosztania magát fı 
jövedelemforrásától. 

III. A szolgáltatás mőködése – Monitoring 

Ahol a viselkedés alapú reklámozással a reklámszolgáltatónak pontos adatai 
vannak arról, hogy a felhasználó milyen típusú honlapokat látogat, milyen 
szokásokkal rendelkezik, ott a reklámozónak jelentıs mértékben megnı az 
esélye arra, hogy hirdetése elérje a célközönséget, és effektív legyen. A 
célhoz szükséges monitoring tevékenység tovább differenciálható fajtája, 
tárgya, jogalapja szerint. A monitoring megvalósulása alapvetıen három 
tevékenységre különíthetı el: webtracking, cloud computing, illetve cookie-
k. Az AdWords szolgáltatás cookie-k segítségével győjt információkat, de 
rendkívül szoros a kapcsolat a más módszerek, és az azokon keresztül 
győjtött adatok kezelése között. 

1. A megfigyelés fajtái 

a) A Webtracking 

Webtracking során a felhasználó adatait győjtik össze akár online, akár 
offline forrásból a hozzá való eljutás céljából.25 A kommunikációs eszközök 
fejlıdésével az adatok mennyisége is megnıtt, egyszerőbbé téve ezzel az 
azonosíthatóságot névtelen adatok esetén is. Az adatgyőjtés módszere nem 
világos a felhasználók számára, ezért befolyásolni, vagy megakadályozni sem 

                                                           
24 http://hirek.prim.hu/cikk/2012/08/22/szereted-_ha_mindent_tudnak_rolad-_-
_utelagazas_elott_az_online_reklam (2012.10.10)  
25 Például viselkedés alapú reklámozással. 
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képesek, így sokkal könnyebben ki vannak téve annak, hogy a róluk győjtött 
információkat akaratuk ellenére összegyőjtsék, közzétegyék.26 

b) Cookie – Third Party Cookie 

A Cookie egy információcsomag, amely közvetít a böngészı és a szerver 
között. Az általános ismertetıt követıen az elektronikus hírközlési ágazatban 
a személyes adatok kezelésérıl, feldolgozásáról és a magánélet védelmérıl 
szóló 2002/58/EK Irányelv27 5. cikkének 3. pontja szerint célra vezetıbb 
értékelni a Google által alkalmazott cookiek mőködését. 
A cookie-nak több fajtája van, az AdWords esetében a harmadik személy 
által használt cookiek relevánsak. A 29-es munkacsoport sütik 
alkalmazásával kapcsolatos hozzájárulás alóli kivételekrıl szóló 4/2012-es 
állásfoglalása alapján az ilyen elnevezéső cookie-k félrevezetıek lehetnek, 
mert a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az Adatvédelmi 
Irányelv 2. cikkének f) pontja szerint harmadik személy az a természetes 
vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv, amely nem 
azonos az érintettel, az adatkezelıvel, a feldolgozóval vagy azokkal a 
személyekkel, akik az adatkezelı vagy a feldolgozó közvetlen felügyelete 
alatt felhatalmazást kaptak az adatok feldolgozására.28 
Ez alapján a cookie egy adatkezelıre utalna, aki különbözik a felhasználó 
által meglátogatott honlap üzemeltetıjétıl. A felhasználók szempontjából 
azonban harmadik személy a keresı sávban megjelenı domain név. Ez 
alapján a harmadik személy által használt cookie-kat annak a honlapnak az 
üzemeltetıje alkalmazza, amely olyan domain névhez tartozik, amely a 
felhasználó által meglátogatott honlaptól különbözik, függetlenül attól, hogy 
az entitás egy különbözı adatkezelı, vagy sem. 
A Google AdWords szolgáltatásában két fajta cookie-t alkalmaz, amelyek 
megfelelnek a harmadik személy által alkalmazott cookie-k 
követelményeinek. Ezek a PREF cookie, és a DoubleClick cookie. Elıbbi 
elsısorban a személyiségprofilok kialakításában játszik kiemelkedı szerepet, 
miután válogatás nélkül győjt minden információt. Ez a cookie áll a Google 
adatgyőjtésének középpontjában. A cookie idıtartama két év, amely 
automatikusan frissül, miután a felhasználó meglátogatja a google.com-ot. A 
Google megerısítette, hogy a cookie nem módosul, amikor a felhasználó ki- 
vagy belép a fiókjából – ez azt jelenti, hogy minden keresés dokumentálva 
van. A cég állítása szerint „a nem azonosított felhasználóktól győjtött adatok 
külön vannak kezelve a fiókkal rendelkezıkétıl”.  

                                                           
26 Web tracking Privacy and data protection issues and recommendations 
27 Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv 
28 95/46/EK Irányelv az egyének védelmérıl és az ilyen adatok szabad áramlásáról 
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2. A monitoring tárgya – Combination of Data 

A különbözı szolgáltatásokon keresztül létrejövı felhasználók adatait 
tartalmazó adatcsomagok az adatvédelem szempontjából újfajta feladatokat 
támasztanak az olyan releváns interneten jelenlévı óriások elé, mint a 
Google. Ugyan azzal érvel, hogy nem kötelezı a szolgáltatásait igénybe 
venni, de a számok tükrében ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen – az európai 
okostelefonok több mint 50%-án Android operációs rendszer fut;29 a korábbi 
iOS verziók a Google Maps-et használják; az európai keresıpiac 90%-át a 
Google uralja,30 és a három legnépszerőbb böngészıben31 alapértelmezett 
keresı, amely a piac 60%-át lefedi. A Google népszerőségét a kiváló 
minıség biztosítja, ehhez azonban arra is szükség van, hogy a felhasználók 
ne foglalkozzanak a szükségesnél jobban adataik kezelésének 
indokoltságával, jogszerőségével. 
A különbözı szolgáltatások által létrejövı adatcsomagok megnövelik az 
adatvédelem sikertelenségének kockázatát, mint például egy biztonsági rés 
elleni támadás. Adott szolgáltatás elleni támadás jogosulatlan belépést 
eredményezhet olyan adatokhoz, amelyek több, vagy az összes szolgáltatás 
adatgyőjtése során jöttek létre. Volt is hasonlóra példa a Google esetében, 
amikor a Gmail levelezı szolgáltatását támadták sikeresen.32 Ezen felül a 
személyiségprofilok kialakítása olyan kormányzat, igazságszolgáltatás, vagy 
jogvédı szervezetek által igényelt adatkezeléshez vezethet, amelyrıl a 
felhasználót nem értesítik.33A kockázat mértékét tovább növeli a Google 
visszatartási politikája, vagyis a garancia hiánya arra nézve, hogy idıben törli 
az adatokat. 
A 29-es munkacsoport kiemeli az Adatvédelmi Irányelv 1. cikk (1) 
bekezdését, amely szerint a tagállamok ezen irányelvnek megfelelıen védik a 
természetes személyek alapvetı jogait és szabadságait, különösen a 
magánélet tiszteletben tartásához való jogukat a személyes adatok 
feldolgozása tekintetében. Ezt az alapelvet az adatkezelés jogi alapjainak 
felbecsülésekor is figyelembe kell venni, ha az adatfeldolgozás az 
adatkezelıre vonatkozó jogi kötelezettségnek teljesítéséhez szükséges.34 

                                                           
29  
http://www.kantarworldpanel.com/Global/News/Android-maintains-Euro-dominance 
(2012.10.20.)  
30  
http://www.netmarketshare.com/search-engine-market-
share.aspx?qprid=4&clearaf=1&qpaf=-000%09100%091%0D&qpcustomd (2012.10.20.) 
31 Chrome, Firefox, Safari 
32 http://techcrunch.com/2010/09/14/google-engineer-spying-fired/ (2012.09.28.) 
33 Ebben a témában a Google nem válaszolt a vonatkozó kérdésekre, illetve arra, hogy a 
jogvédı szervezetek megkeresései megtörténtek-e. 
34 7. cikk c) pont 



Böröcz István 

156 

A Google a szolgáltatásokból összegyőjtött adatokat széleskörően értelmezi 
az adott szolgáltatás aktív, vagy passzív használatától függıen. Az 
adatkezelés elemzése csupán egy lehetséges következtetés, mert a 
munkacsoport kérdéseire nem, vagy nem kielégítı válaszokat kaptak. 
Az adatkezelés céljai különbözıek lehetnek. A szolgáltatásokból 
összegyőjtött adatok hatással vannak azok kezelésére, és lehetıvé teszik az 
egyes szolgáltatások számára, hogy adatokat győjtsenek a saját tevékenységi 
körükön kívül más szolgáltatásokból is. A munkacsoport nyolc olyan 
szituációt azonosított, ahol a leírt jelenség elıfordul. 

- Egyes szolgáltatások esetében a felhasználó kérheti, hogy az adatai 
legyenek összevontan kezelve. Indokolt az opció alkalmazása a 
Gmail, Google Calendar, és Google Contacts esetében találkozók 
megbeszélése, vagy e-mailek küldése esetén. Másik gyakran 
elıforduló példa a Google közösségi hálója35 és a Picasa webalbum 
adatainak összevonása. Ezekben az esetekben a felhasználó 
egyértelmően látja, hogy az adatai összevontan vannak kezelve, és 
nem csak az éppen aktuálisan használt szolgáltatásból származnak. A 
szolgáltatáshoz is hozzáférési joggal rendelkezik, és törölheti adatait. 
Hasonló eset, amikor a felhasználó a keresıben a kifejezésre érkezett 
találatok után a „képek”, vagy „térkép” opcióra kattint a pontos 
eredmények végett. A szolgáltatásokból összegyőjtött adatoknak 
köszönhetıen a Google a következı alkalommal azonnal megjeleníti 
a képeket, vagy a térképet a szöveges találatok mellett. Az ilyen 
típusú szituációk a legtöbb Google által üzemeltett szolgáltatás 
használata során elıfordulnak. 

- A szolgáltatást igénybe veszi a felhasználó, de az összegyőjtött adatok 
kezelése a tudta nélkül zajlik. Ilyen eset, amikor a szolgáltatás 
részlegesen más szolgáltatások által kezelt adatokon alapul – a 
személyre szabott keresés egy általános jelenség, amitıl a 
felhasználók nem tartanak.36 Ilyenkor a felhasználó azt tapasztalja, 
hogy az adatait összevontan kezelik más szolgáltatásokéval, de nem 
tudja pontosan megállapítani, hogy melyikbıl származnak, sem pedig 
a lehetséges következményeit. 

- A Google védelmi célokból is összegyőjtheti az adatokat, ezáltal a 
szolgáltatásai biztonságát erısíti, például a felhasználói fiókok közötti 
kapcsolatok vizsgálatával. 

                                                           
35 Google+ 
36 A Google 2011-ben beépítette szolgáltatásába a „Szó szerint” eszközt, amellyel pontosan 
rá lehet keresni a beírt kulcsszóra:  
http://support.google.com/websearch/bin/answer.py?hl=hu&hlrm=fr&answer=1734130 
(2012.10.20.) 
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- Gyakori eset, amikor az összevont adatkezelés termékfejlesztési, vagy 
marketing szempontból innovációs célokat szolgál. A különbözı 
csatornákon keresztül összegyőjtött adatokat a Google új termékek, 
szolgáltatások tervezésére használja. Ezek a termékek a már meglévı 
adatokon alapulnak – például a Google Now szolgáltatás, ahol egy 
képernyın minden szükséges információ megjelenik az adott naphoz, 
így például az aktuális idıjárás, a felhasználó által beállított fıbb 
hírek, térkép a szintén aktuális forgalmi viszonyokkal, mikor indul a 
következı vonat a célhoz, stb. Kiegészítésként a szokásokat 
megtanulja a Google Now, így a késıbbi alkalmazások során egyre 
pontosabb információkat tud adni.37 

- A szolgáltatásokból összegyőjtött adatok kezelése a Google Fiók 
alapját képezi. Ez a fiók az összes adatot tartalmazza, ami a 
különbözı szolgáltatások során jön létre. Az új Google Adatvédelmi 
Irányelv kommunikációs kampánya során kiemelt szerepet kapott az 
egyetlen fiókba összegyőjtött felhasználóhoz kapcsolható 
információ.38 A fiók létrehozásának azonban nem szükségszerő 
feltétele az adatok összevonása. Több olyan online mechanizmus 
létezik,39 amely engedélyezi egy szolgáltatásnak, hogy egy másik 
szolgáltatás meghatározott adataihoz hozzáférjen az adatok 
összevonása nélkül. Az sem indok az összevonásra, hogy a 
szolgáltatásokat ugyanaz a cég nyújtja. Mindenesetre ez a megoldás 
érdekes lehet a felhasználó számára, hiszen egy teljes képet kap a 
különbözı szolgáltatásokban kezelt adatairól. Ehhez nyújt segítséget a 
Google Irányítópult. 

- Összevont adatokat szintén használnak reklámcélokra, például az 
AdWords szolgáltatás keretében. 

- Analitikai célokra is felhasználhatók a személyiségprofilból nyert 
adatok. A fájlmegosztás engedélyezésével a Google Analytics 
szolgáltatásában felhasználhatja azokat különbözı értékelésekhez, 
elemzésekhez. A Google azt állítja, hogy ebben az esetben 
adatfeldolgozóként tevékenykedik, de nem tisztázta azt, hogy mi 
történik, amikor a látogató adatait, amit a felhasználók megosztanak a 
Google-lal nem kapcsolják össze azokkal az adatokkal, amik már 
szerepelnek róluk a rendszerben. Ha az összekapcsolás megtörténik, a 
Google mint adatkezelı jár el. Emiatt, valamint a biztonság növelése 
érdekében Németország módosította az adatvédelmi törvényét. 

                                                           
37 http://www.telefonguru.hu/hir/Bemutatjuk_a_Google_Now-t_2012-8-1 (2012.09.28.) 
38 A korábbi Irányelvekben a Youtube fiók még külön szerepelt. 
39 Például: Facebook, Twitter 
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- Összekapcsolt adatok egyetemek kutatási céljaira is felhasználhatók. 
Ebben az esetben az adatkezelınek különbözı elıkészületi 
kötelezettségei vannak, mint például az anonimizálás, mintavétel stb.  

Az ugyan egyértelmő, hogy a személyiségprofil szolgáltatások felhasználók 
általi használata során jön létre, szükséges megjegyezni azonban, hogy a 
felhasználóknak is több fajtája van, még tovább differenciálva ezzel a 
monitoring tevékenységet. 

a) Fiókkal rendelkezı felhasználók 

A felhasználók egy rétegét a valamely Google szolgáltatásban felhasználói 
fiókkal rendelkezık köre alkotja. Ebben az esetben a Google minden 
információt begyőjt a felhasználóról, amelyek a szolgáltatás használata során 
keletkeznek, ezen felül azok az adatok is tárolásra kerülnek, amelyek nyílt 
szolgáltatásban jönnek létre, például a Youtube, vagy a Maps használata 
során. A különbözı módon keletkezett adatokat a Google cookie-k 
segítségével rendezi egy profilba. 

b) Fiókkal nem rendelkezı felhasználók 

Nem regisztrált felhasználók esetében a legtöbbször az ún. PREF cookie 
segítségével győjt adatokat a Google, amelyek nem a felhasználót 
azonosítják, hanem a felhasználó által használt böngészıben látogatott 
oldalakat. 

c) Passzív felhasználók 

A harmadik típusú (passzív) felhasználóknál az ún. DoubleClick Cookie 
segítségével győjt adatokat olyan oldalakon, amelyek alkalmazzák ezt a 
cookie-t. A Google állítása szerint „nem hoz létre olyan adatokat, amelyek 
alapján megállapítható a személyazonosság”, azonban azt elismeri, hogy az 
adatok között szerepelnek IP-címek, pontos földrajzi helyek, illetve 
meghatározható eszközök. A 29-es munkacsoport által elvégzett kutatások 
során nem volt megállapítható, hogy a PREF, illetve a DoubleClick cookie 
által győjtött adatokat együttes kezelik-e. 

3. Monitoring jogalapja – a Google Adatvédelmi Irányelve 

Adatvédelmi szempontból a Google legfontosabb dokumentuma a legújabb, 
2012-es Adatvédelmi Irányelve. Ebben részletesen leírja a személyes adatok 
feldolgozásának módját, további információkhoz való hozzájutást biztosít, 
illetve bemutatja a különbözı adatvédelmi eljárások mőködését. 
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A 2012. március 1-jén megjelent irányelvvel egyidıben a Google létrehozta 
az „Elvek és Irányelvek”40 nevő oldalt, amely áttekintés,41 az általános 
szerzıdési feltételeket, illetve a legfrissebb adatvédelmi irányelvet 
tartalmazza. Ezek mellett kiegészítı információk találhatók a 
reklámszolgáltatásról, a Google adatvédelemhez köthetı alapelveirıl, 
eszközeirıl, blogjairól, videóiról, és Gy.I.K.-rıl. Az oldal a legtöbb Google 
honlapról elérhetı, ezzel is hangsúlyozva kiemelkedı fontosságát. 
A rövidítés, illetve a kevésbé jogias és ezáltal jobban érthetı nyelvezet volt a 
fı mozgatóeleme az új Privacy Policy létrehozásának. A szabályozás maradt 
lineáris és beszámoló jellegő, a Facebookkal42 ellentétben nem engedi az 
olvasónak a különbözı információk közti navigálást, és nem különíti el az 
állításokat a gyakorlati példáktól. Felépítése nem különbözik az ezt 
megelızı, 2011. novemberi Privacy Policytıl.43 Tartalmilag a legfontosabb 
újítás a több mint 60 termék specifikus adatvédelmi irányelv harmonizálása, 
általánosítása. 
Az egyes szolgáltatások adatvédelmi irányelveinek egyesítésének elsı lépései 
a 2010. októberi irányelvben jelentek meg. Olyan termékek önálló 
szabályozásai szőntek meg, mint a Gmail, a Maps, vagy a Docs. Ez azzal járt, 
hogy a termékekhez kapcsolódó adatmegırzési határidıkrıl szóló 
információk is elvesztek, mint például a Calendar,44 a Google Docs,45 vagy a 
Gmail46 esetében. Utóbbinál érdekesség, hogy a saját szabályozása szerint az 
e-mail tartalma felhasználható volt reklámok személyre szabása céljából, de a 
2011-es és 2012-es Irányelvekben47 ezek már nem szerepelnek. 
2012-ben általánosításra került a termék specifikus adatvédelmi irányelvek 
egységesítı politikája, mert a Chrome, Chrome OS, Wallet és Books 
kivételével az összes szolgáltatásra az új irányelv vonatkozik. A felsoroltak 
mellett a más cégektıl vásárolt szolgáltatások48 sem kerültek be a Privacy 
Policy hatálya alá. 
Irányelveinek homogenizálása lehetıvé tette a Google számára, hogy jogilag 
védetté tegye az adatvédelmi gyakorlatát és elkerülje a jövıbeni vádakat. 
Hátrányos következménye azonban az összevonásnak az egyes szolgáltatások 

                                                           
40 http://www.google.com/policies/ (2012.10.15.) 
41Az oldal tartalma e-mailekben és egyéb oldalakon is látható volt regisztrált felhasználók 
számára. 
42 http://www.facebook.com/about/privacy/ (2012.10.23.) 
43 Ami a 2010. októberinek egy kisebb frissítése. 
44 Statisztikai adatok esetén 90 nap. 
45 30 nap aktív szerveren, illetve 60 nap törlés után. 
46 60 nap aktív szerveren fiók a törlése után. 
47 Habár a Google ezt elmagyarázza más oldalakon: 
https://support.google.com/mail/bin/answer.py?hl=en&topic=1668949&hlrm=fr&ctx=topic
&answer=6603(2012.10.05.) 
48 Például a Firefoxba integrált helymeghatározás. 
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részleteirıl szóló információk eltőnése. A Google nem volt képes kiállítani 
listát azokról a dokumentumokról, amelyeket visszavont.49 A tény, hogy nem 
hozta létre ezt a dokumentumot megkérdıjelezi a Google szolgáltatásai feletti 
irányításának szintjét, és azok adatvédelmi politikáját. 
A munkacsoport szerint mindegyik szolgáltatás önálló adatkezelési folyamat, 
akkor is, ha össze vannak kötve, és a felhasználónak képesnek kellene lennie 
arra, hogy világosan elkülönítse az egyes szolgáltatások adatkezelésének 
karakterisztikáját. A Google az új Privacy Policyben50 információt nyújt 
arról, hogy adatkezelés címen mit tehet, valamint egy listát arról, amiket nem 
tehet. Utóbbiról az európai jogalkotás pontos felsorolást, és meghatározást 
igényel az adatkezelések összességérıl. 

IV. Európai Uniós törekvések 

Az Európai Unió tagállamainak adatvédelmi hivatalai új ajánlásokat 
fogalmaztak meg arról, hogyan kellene alkalmazni az európai adatvédelmi 
ajánlásokat a cookie-k esetében. A szabályozás természetesen nem a 
beállításokat és bejelentkezési adatokat tároló cookiekkal foglalkozik, hanem 
azokkal, amik képesek a felhasználó böngészését követni és egyedi 
azonosítókkal látják el, teljes profilt építve a tevékenysége alapján. 
Az új ajánlások élesen elválasztják, és teljesen külön kezelik az ártalmatlan, 
vagy viszonylag veszélytelen cookie-kat, amiket a weboldalak továbbra is 
telepíthetnek a felhasználó beleegyezése nélkül. A problémát a követésre 
alkalmas cookie-k indukálják, amiknek a használatáról a 29-es munkacsoport 
szerint mindenképp értesíteni kell a weboldalaknak a felhasználókat. Az 
ajánlás külön kiemeli azokat a típusokat, amik a felhasználó teljes 
böngészését végigkövetik, hogy a szokásai alapján releváns hirdetéseket 
tudjon neki mutatni. 
A korábbi ajánlásokkal ellentétben már jele sincs a kétértelmőségnek, a 
szabályozók egyre pontosabban képesek megfogalmazni az irányelveket. 
Ennek hatására a hirdetési cégeknek sokkal nehezebb lesz észrevétlenül 
mőködnie, ami jelentıs mértékben visszavetheti az elérésüket, amennyiben 
az ajánlásokból elıbb-utóbb kötelezı erıvel bíró direktíva lesz. 
A szabályozók irányelvei a piaci szereplık szerint rontani fogják az 
elektronikus kereskedelem teljesítményét. Az elızetes beleegyezési kérelmek 
miatt a felhasználói interakció jelentısen hosszabbodhat és bonyolódhat. 
Iparági konszenzusra továbbra sem lehet számítani, a nyugat-európai webes 
ipar nagyobb szereplıi kivétel nélkül kivárnak. Akik nem teljesen 
elutasítóak, azok is igyekeznek az értesítés fogalmát a lehetı legszélesebben 
                                                           
49 A régebbi „fı” Irányelveket bemutatta ugyan, de a termékspecifikus szabályozásokat nem. 
50 Google Adatvédelmi Irányelve – http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ 
(2012.10.08.) 
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értelmezni. Az alternatív megoldások közt értelemszerően olyan eszközök 
vannak fıleg, amit az átlagos felhasználó nem vesz észre, nem tud 
értelmezni, a híre nem ér el hozzá.51 Egy felmérés szerint a brit webes cégek 
80 százaléka elutasítja ezeket az irányelveket, és még akkor is ellenállna, ha 
büntetéseket helyeznének kilátásba.52 
Neelie Kroes, az Európai Bizottság digitális politikáért felelıs biztosa a 
Centre for European Policy Studies53 rendezvényén tartott beszédében 
egyértelmővé tette, nem tőri, hogy a gazdasági érdekcsoportok 
használhatatlanná tegyék az elfogadás elıtt álló új Do Not Track szabványt. 
A biztos aggodalmainak is hangot adott: „[ ı]szinte leszek – a szabványosítási 
eljárás nem a terveknek megfelelıen alakul. Ami azt illeti, egyre jobban 
aggódom a késlekedés és a W3C által rendezett egyeztetések vargabetői 
miatt. Tudom, hogy az Atlanti-óceán túlpartján, a Szövetségi Kereskedelmi 
Bizottságnál dolgozó kollégáim is osztják az aggodalmaimat. És hogy mi a 
legfıbb gond? A listám elején a DNT-szabvány felvizezése áll.”  
Ennek kapcsán elmondta, hogy „[a] DNT-szabványnak elég átfogónak, és 
jelentıségteljesnek kell lennie ahhoz, hogy valódi elırelépést jelentsen az 
emberek magánéletének védelmében. Tudatos hozzájárulásra kell épülnie, és 
lehetıvé kell tennie, hogy a felhasználók ellenırizhessék a velük kapcsolatos 
információk felhasználását.” Ugyan nem nevesített cégeket és 
szakembereket, beszédében mégis utalt egy szolgáltatásra, amely e dolgozat 
bevezetıjében említett Internet Explorer 10 Do Not Track beállításait 
változtatja meg – „[a] közelmúltban napvilágot látott beszámolók szerint az 
egyik népszerő webszerver olyan szolgáltatást mutatott be, amelynek lényege, 
hogy felülírja a DNT-t. Ez a felhasználók kívánságának semmibevételét 
jelenti, amit meglehetısen aggasztónak és nemkívánatosnak találok. Az 
online vállalkozásoknak szem elıtt kell tartaniuk az adatvédelmi 
követelményeket, különben nem lesznek képesek mőködni, mert az emberek 
nem fogják használni, amelyekben nem bíznak”.54 

1. Az Adatvédelmi Irányelv 

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában a 95/46/EK Irányelv 1. 
cikkében céljai között határozta meg, hogy a tagállamok az irányelvnek 

                                                           
51  
http://www.hwsw.hu/hirek/48535/europai-bizottsag-cookie-web-jog-maganszfera-
privacy.html (2012.09.20.) 
52  
http://www.hwsw.hu/hirek/48535/europai-bizottsag-cookie-web-jog-maganszfera-
privacy.html (2012.10.25.) 
53 http://www.ceps.be/ (2012.10.15.) 
54 http://computerworld.hu/kroes-elesen-tamadja-a-do-not-track-felvizezeset-20121012.html 
(2012.10.12.) 
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megfelelıen védik a természetes személyek alapvetı jogait és szabadságait, 
különösen a magánélet tiszteletben tartásához való jogukat a személyes 
adatok feldolgozása tekintetében.55 Ezen felül a tagállamok nem 
korlátozhatják, és nem tilthatják a személyes adatok tagállamok közötti 
szabad áramlását az (1) bekezdés értelmében biztosított védelemmel 
kapcsolatos indokok miatt.56 
A 3. cikk alapján az Irányelv hatálya kiterjed a személyes adatok részben 
vagy egészben automatizált módon való feldolgozására, valamint azoknak a 
személyes adatoknak a nem automatizált módon való feldolgozására, 
amelyek valamely nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy amelyeket egy 
nyilvántartási rendszer részévé kívánnak tenni. A tagállamoknak akkor kell a 
nemzeti jogukat alkalmazni, ha az adatfeldolgozás a területükön történik.57 
A 6. cikk rendelkezik az adatok minıségérıl. Ez alapján a személyes adatok 
feldolgozását tisztességesen és törvényesen kell végezni; győjtése csak 
meghatározott, egyértelmő és törvényes célból történhet, és további 
feldolgozása nem végezhetı e célokkal összeférhetetlen módon”.Az 
adatkezelınek további kötelezettsége az érintett – akitıl a rá vonatkozó 
adatokat győjtik – tájékoztatása az adatkezelı személyérıl, az 
adatfeldolgozás céljáról, amelyre az adatokat szánják, illetve egyéb 
adatokról, mint például az adatok címzettjei, vagy az adatok helyesbítéséhez 
való jog.58 

2. Az e-Privacy Irányelv módosítása 

A Google, és azon belül is az AdWords szolgáltatás adatkezelıi 
tevékenységét reklámszolgáltatásából adódóan folytatja, így különös 
figyelmet fordított az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok 
kezelésérıl, feldolgozásáról és a magánélet védelmérıl szóló 2002/58/EK 
Irányelv (továbbiakban hírközlési irányelv) módosítására. A módosítás 
elıkészítése során született meg a 29-es munkacsoport által az 1/2009 
vélemény a magánélet védelmérıl és az elektronikus hírközlési ágazatról 
szóló 2002/58/EK Irányelvet (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) 
módosító javaslatokról. A munkacsoport véleményében kitért többek között a 
személyes adatok megsértésére, a bejelentési kötelezettségekre, az IP-
címekre, valamint a nem kívánt tájékoztatásra és a böngészés beállításaira. 
                                                           
55 95/46/EK Irányelv 1. cikk (1) bek. 
56 95/46/EK Irányelv 1. cikk (2) bek. 
57 95/46/EK Irányelv 3. cikk (1) bek. Ezen Irányelvet kell alkalmazni a személyes adatok 
részben vagy egészben automatizált módon való feldolgozására, valamint azoknak a 
személyes adatoknak a nem automatizált módon való feldolgozására, amelyek valamely 
nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy amelyeket egy nyilvántartási rendszer részévé 
kívánnak tenni. 
58 95/46/EK Irányelv 10. cikk 
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A munkacsoport ellenezte a Parlament által elfogadott módosítást, amely 
kimondta, hogy a böngészı beállításai elızetes hozzájárulásnak minısülnek. 
Eltekintve az abból adódó alaki problémától, hogy technológiailag specifikus 
nyelvezetetteremtett az e-Privacy Irányelv, a munkacsoportot aggasztotta a 
hozzájárulás fogalmának lerontása, valamint azátláthatóság ebbıl következı 
hiánya. A legtöbb böngészı olyan beállításokat alkalmaz, amelyek lehetıvé 
teszik a felhasználó számára, hogy tájékozódjon a saját eszközeit érintı 
bármely tárolásról vagyhozzáférésrıl. Ennél fogva a böngészık 
beállításainak „tiszteletben kellene tartaniuk amagánélet védelmét” , de nem 
szolgálhatnak a felhasználó önkéntes, kifejezett és tájékoztatástkövetı 
hozzájárulásának győjtésére, ahogyan az az adatvédelmi irányelv 2. cikkének 
h) pontjában59 áll. 
A cookie-k tekintetében a munkacsoport úgy vélte, hogy a cookie-k 
kezelıjének kellenetájékoztatnia a felhasználókat az adatvédelmi 
nyilatkozatban és nem lenne szabad a böngészı (eredeti) beállításaira 
hagyatkoznia. Így a választott megfogalmazás nem korlátozódik acookie-k 
kibocsátására, de kiterjed valamennyi olyan egyéb új technológiára, amellyel 
a felhasználó által a böngészı alkalmazása során gyakorolt viselkedést 
nyomon lehetne követni. 
A Munkacsoport a vélemény végén felszólította az európai jogalkotókat, 
hogy a véleményben kiemelt egyéb kérdések mellett mindenekelıtt azt 
vegyék fontolóra, hogy ki kellene terjeszteni a személyes adatok megsértése 
bejelentési kötelezettségének hatályát az információs társadalommal 
összefüggı szolgáltatásokra, mivel az elengedhetetlenül fontos hatást 
gyakorol az összes európai polgár személyes adatainak védelmére. 

V. Interkontinentális együttmőködés 

Az Amerikai Egyesült Államok az Európai Gazdasági Térségbıl származó 
adattovábbítások esetén speciális helyzetben van, mivel az elıbbi nem 
rendelkezik általános adatvédelmi szabályozással.60 Figyelembe véve az EU 
és az USA közötti kereskedelmi kapcsolatokat és a tömeges 
adattovábbításokat, az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi 
Minisztériuma és az Európai Bizottság célul tőzte ki a megfelelı 
egyezményes keret létrehozását, amelynek alapján amerikai adatkezelık az 
európai adatvédelmi irányelv követelményeinek – önszabályozás alapján – 
meg tudnak felelni. Ezek az ún. Safe Harbor adatvédelmi elvek, amelyek 

                                                           
59 „Az érintett hozzájárulása” az érintett kívánságának önkéntes, kifejezett és tájékozott 
kinyilvánítása, amellyel beleegyezését adja az ıt érintı személyes adatok feldolgozásához. 
60 Az amerikai gyakorlatot a szektorális adatvédelmi megközelítés jellemzi. 
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irányelvnek való megfelelıségérıl 2000. július 26-án bocsátott ki határozatot 
az Európai Bizottság.61 
Amerikai Egyesült Államokbeli adatkezelı, illetve adatfeldolgozó esetében 
többek között abban az esetben tekinthetı biztosítottnak a személyes adatok 
megfelelı szintő védelme, amennyiben a személyes adatokat ún. Safe Harbor 
listán szereplı vállalat részére továbbítják. 
A Safe Harbor elveknek való megfelelés önminısítés alapján történik, az 
érintett amerikai székhelyő vállalat önkéntes döntése alapján. Mivel csak 
vállalatok lehetnek alanyai a programnak, társadalmi szervezetek ebben 
értelemszerően nem vehetnek részt, más adattovábbítási megoldást kell 
alkalmazniuk. A programban való részvétele esetén a vállalat elıször 
csatlakozik egy öntanúsítási programhoz, ami megfelel a Safe Harbor 
elveknek vagy saját adatvédelmi (ön)szabályozásnak veti alá magát. Ezt 
követıen kinyilvánítja az elveknek való megfelelıségét, amelyet adatvédelmi 
szabályzatában is nyilvánosan közzétesz, továbbá minimális díj megfizetése 
mellett az USA Kereskedelmi Minisztériuma részére évente írásban 
kinyilvánítja (öntanúsítja), hogy az adatvédelmi elveknek megfelel, és ezáltal 
feltüntetésre kerül a Safe Harbor listán. 
A Safe Harbor gyakorlati jelentıségét mutatja, hogy a legnagyobb amerikai 
adatkezelık, a Facebook, a Google,62 Amazon, eBay illetve a legnagyobb 
amerikai vállalatok a Safe Harbor listán való szereplés útján biztosítják azt, 
hogy adatkezelésük megfeleljen az európai adatvédelmi irányelv 
rendelkezéseinek (érdekesség, hogy az irányelvek maguk nem használják az 
„adatkezelı”, illetve „adatfeldolgozó” kifejezéseket).63 
Az EU-USA adattovábbításokat szabályozó Safe Harbor program tíz éves 
évfordulója nem volt kritikus felhangoktól mentes. A Safe Harbor 
mőködésében ugyanis komoly hiányosságok mutatkoztak, mivel a 
végrehajtás kizárólag az amerikai jogszabályok alapján történik, végsı 
esetben az FTC végrehajtása útján, ami „megtévesztés” miatt 

                                                           
61 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0520:HU:HTML 
A Bizottság határozata (2000. július 26.) a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
alapján, az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által kiadott „biztonságos kikötı” 
adatvédelmi elvek által biztosított védelem megfelelıségérıl és az ezzel kapcsolatos gyakran 
felvetıdı kérdésekrıl 
62 „A Google megfelel az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által 
meghatározott, az Amerikai Egyesült Államok és az EU viszonyára vonatkozó „Safe 
Harbor” keretszabályzat rendelkezéseinek, az Európai Unió tagországaiból és Svájcból 
származó személyes adatok győjtésére, használatára és megırzésére vonatkozóan. A Google 
igazolta, hogy megfelel a „Safe Harbor” Adatvédelmi irányelvek értesítésre, választásra, 
továbbításra, biztonságra, adatintegritásra, hozzáférésre és végrehajtásra vonatkozó 
rendelkezéseinek.”  
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/frameworks/ (2012.10.20.) 
63 http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Safe_Harbor_3.08.pdf (2012.10.20.) 
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szankcionálhatja az adatvédelmi elveknek való megfelelést tanúsító, de 
azoknak gyakorlatilag eleget nem tevı vállalatokat. A végrehajtás gyenge 
hatékonyságát mutatja, hogy az FTC részérıl a tíz év alatt csupán hét esetben 
került sor eljárásindításra a Safe Harbor megsértése miatt, amelyet a 
Schleswig-Holstein adatvédelmi hatóságának vonatkozó sajtónyilatkozata64 
is kiemel. A nyilatkozatban a tartomány adatvédelmi biztosa kiemeli, hogy 
haladéktalanul meg kellene szüntetni a Safe Harbor rendszert az annál 
tapasztalható széleskörő visszaélések miatt.65 

VI. A lehetséges jövı – az új adatvédelmi csomag 

1. A reformtörekvések indokai 

Az adatvédelmi irányelv felülvizsgálata hosszú ideje napirenden van. Ez a 
folyamat 2010. november 4. napjával fontos állomásához jutott, mivel az 
Európai Bizottság ekkor tette közzé az európai adatvédelmi irányelv 
módosításával kapcsolatos koncepcióját. 
A Bizottság szigorúbb jogérvényesítést, adatvesztések tényének kötelezı 
közzétételét, adirektíva implementációjának egységesebbé tételét, továbbá 
adatvédelmi jogsértésekre tekintettel büntetı szankciók kötelezı 
alkalmazását javasolta és a következı évben már konkrét jogszabályi 
javaslatot kívánt ezzel kapcsolatosan elıterjeszteni. Azt azonban 
hangsúlyozták, hogy az új szabályozás a korábbihoz hasonlóan technológia-
semleges marad. Ez az erıteljesebb harmonizáció az adatalanyok és egyéb 
érintett szereplık számára közel azonos jogokat és kötelezettségeket, 
kiszámítható jogi környezetet hozott az egységes piac nyújtotta lehetıségek 
jobb kihasználhatósága érdekében. Mindez kiegészült eltérı 
jogosítványokkal eljáró nemzeti adatvédelmi hatóságok munkájának 
egymáshoz való igazításával is. 
A jelenleg is hatályos adatvédelmi irányelv felülvizsgálatát számos 
körülmény indokolja, például az, hogy a szabályozás szövegét 1995-ben 
fogadták el, míg az adatkezeléssel kapcsolatos gyakorlatok azóta komoly 
változásokon estek át. Ezek közül kiemelendı az Internet tömegessé válása, 
az internetes keresık megjelenése, a tartalommegosztásra épülı web 2.0, a 
közösségi oldalak térhódítása, vagy akár a cloud computing alkalmazása.66 A 
nemzetközi adattranszferek mindennapossá váltak, gyakorlatilag 
irrelevánsnak tekinthetı az adat kezelésének fizikai helye, mivel ugyanazon 
szervezet egyidejőleg több országban található szerveren is tárol személyes 
adatokat. 

                                                           
64 https://www.datenschutzzentrum.de/presse/20100723-safe-harbor_en.htm (2012.10.20.) 
65 http://www.dataprivacy.hu/archives/133#more-133 (2012.10.20.) 
66 http://www.dataprivacy.hu/archives/256(2012.10.20.) 
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A Bizottság legfontosabb törekvése, hogy a továbbiakban is fenntartsa az 
Európai Unió adatvédelemhez főzıdı jog érvényesítésével kapcsolatos 
vezetı szerepét, ami sikertörténetnek tekinthetı, ugyanis világszinten az 
adatvédelmi, illetve magánélethez főzıdı jogokkal kapcsolatos 
konvergenciát eredményezett.67 Itt említendı az Európai Emberi Jogi 
Egyezmény, továbbá a Lisszaboni Szerzıdéssel kötelezı erejővé vált 
Alapjogi Charta. Ez utóbbi 8. cikke68 önálló jogként nevesíti az 
adatvédelemhez való jogot és a végrehajtás felügyeletérıl is rendelkezik. Az 
adatvédelemhez főzıdı jog mégsem önállóan áll, hanem a digitális 
korszakban legalább olyan fontos véleménynyilvánítás szabadságával való 
összefüggésben kell azt szemlélni és megfelelı egyensúlyt kell teremteni a 
különbözı alapjogok között. 
A célkitőzések kardinális pontjai közé tartozik az adatalanyok jogainak 
erısítése, a belsı piaci dimenzió erısítése, az adatvédelem nemzetközi 
dimenziójának erısítése, valamint az egyes új elvek, úgymint a személyes 
adatok tárolásának megszüntetéséhez és a törléshez való jog, a beépített és 
alapértelmezett adatvédelem, az érintett értesítése a személyes adatok 
megsértésérıl, az adatvédelmi hatásvizsgálat, vagy az adatkezelı felelıssége. 

a) Az adatalanyok jogainak erısítése 

A Bizottság az adatvédelmi irányelv fogalmainak koherens alkalmazását 
kívánja megerısíteni, mivel az irányelv fogalmainak rugalmas alkalmazása 
több esetben bizonytalansághoz vezetett, mind az adat alanyát megilletı 
jogok, mind pedig az adatkezelıi kötelezettségek vonatkozásában. Növelni 
szükséges az adatkezelési tevékenységek átláthatóságát, illetve meg kell 
teremteni annak kötelezettségét, hogy az adatalanyok részére a tájékozást 
egyértelmően és érthetı, egyszerő nyelven adják meg, ideértve különösen a 
gyerekek személyes adataival kapcsolatos tájékoztatásokat. A transzparencia 
elvének bevezetése, illetve standard adatvédelmi tájékoztatók alkalmazása is 
a lehetıségek között szerepel. Ezen kívül az adatvesztéssel kapcsolatos 
kötelezı tájékoztatás is bevezetésre kerülhet. A Bizottság erısíteni kívánja az 
adatelkerülés elvének hatékony alkalmazását, az adat alanyát megilletı jogok 
gyakorlására vonatkozó konkrét jogosultságok (hozzáférés, helyesbítés, 
törlés) határidıkhöz és formához kötött gyakorlását, illetve a törléshez való 
jog hatékony érvényesítésének lehetıségét is. A tájékozott önkéntes 

                                                           
67 http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/cache/off/EDPS/Dataprotection/Legislation 
(2012.10.25.) 
68 Mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez. Az ilyen adatokat 
csak tisztességesen és jóhiszemően, meghatározott célokra, az érintett személy hozzájárulása 
alapján vagy valamilyen más, a törvényben rögzített jogos okból lehet kezelni. Mindenkinek 
joga van ahhoz, hogy a róla győjtött adatokat megismerje, és joga van azokat kijavíttatni. 
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belegyezés feltételeinek egységes megteremtését is meg kell valósítani, mivel 
ezeket a követelményeket szintén eltérıen értékelik az egyes tagállamokban. 
A Bizottság súlyos adatvédelmi jogsértések esetére büntetıjogi szankciók 
alkalmazását javasolja. 

b) A belsı piaci dimenzió erısítése 

Az európai adatvédelemnek rendkívül erıs belsı piaci dimenziója van, mivel 
a tagállamok között a személyes adatok szabad áramlását is biztosítania kell. 
Ennek ellenére számos komoly eltérés tapasztalható a tagállami adatvédelmi 
jogok között, amelynek egyik oka, hogy az Irányelv széles jogalkotási 
dimenziót biztosít a tagállamoknak, másrészrıl a tagállamok sokszor hibásan 
ültették át az Irányelv rendelkezéseit, ami nemzetközi társaságok számára 
jelentıs adminisztratív terheket okoz. Éppen ezért elkerülhetetlen a további 
harmonizáció biztosítása. A magas és emiatt csökkentésre szoruló 
adminisztratív költségek között említendıek a tagállami bejelentési 
kötelezettségek, amelyeket nemzetközileg aktív adatkezelıknek minden 
egyes országban teljesítenie szükséges. 
Fontos az Irányelv hatályával kapcsolatos kérdések tisztázása, hogy melyik 
felügyeleti hatóság felelıs az adatkezelés felügyeletéért. Az eltérı tagállami 
jogszabályi követelmények ugyanis konfliktushoz vezetnek különösen több 
tagállamban letelepedett adatkezelık vonatkozásában és sokszor lehetetlen az 
alkalmazandó jog megállapítása.69 Ezt tovább bonyolítja a globalizáció és a 
technikai fejlıdés, mivel megállapítható, hogy az Internet korában 
gyakorlatilag jelentıségét vesztette az adatkezelés tényleges helye, mert az 
gyakran meg sem állapítható. A Bizottság a jelzett problémák megoldására a 
kölcsönös elismerés elvének bevezetését, továbbá nemzetközi adatkezelık 
egyetlen tagállam adatvédelmi jogának történı alávetését javasolja, azonban 
ez sem akadályozhatná az adatalanyokat a saját joguk alapján megilletı 
jogosultságok igénybevételében. 
A Bizottság az adatkezelık felelısségnek megerısítését a felelısség elvének 
bevezetésével, magánélet-barát technológiák,70 továbbá a beépített 
adatvédelem megkövetelésével valósítaná meg. Fontos szerep jutna az 
öntanúsítási rendszereknek, illetve az önszabályozásnak, ami hozzájárul az 
adatvédelmi szabályok hatékonyabb érvényesítéséhez. 

                                                           
69 Az Infotv. az adatkezelés helyét, míg az Irányelv 4. cikke az adatkezelı letelepedésének 
helyét veszi alapul a hatály megalapozásának vonatkozásában. 
70 Privacy Enhancing Technologies 
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c) Az adatvédelem nemzetközi dimenziójának erısítése 

A nemzetközi adattovábbítással kapcsolatos szabályok azért jelentısek, mert 
a „megfelelı szintő védelem” megléte esetén gyakorlatilag megnyitja a 
lehetıséget a személyes adatok szabad forgalma elıtt. A probléma a védelem 
elismerésével kapcsolatos, ugyanis ennek kritériumai nincsenek pontosan 
rögzítve. Így a Bizottság mellett a tagállamok is jogosultsággal rendelkeznek 
ennek megítélésében, ami tagállamonként eltérı gyakorlatot is jelenthet. 
Kiemelt fontosságú, hogy nemzetközi szinten fennmaradjon az Európai Unió 
vezetı szerepe a személyes adatok védelmének nemzetközi biztosításában.71 

2. Az egyes elvekrıl 

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelmérıl és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet) szóló 
adatvédelmi csomag javaslatában szereplı egyes új elvek, iránymutatások 
említést érdemelnek a Google adatkezelési magatartása kapcsán felmerülı 
bizonytalanságok miatt. 

a) A személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez és a törléshez való jog 

A 17. cikk alapján az érintett kérheti az adatkezelıtıl a rá vonatkozó 
személyes adatok törlését, valamint az ilyen adatok további terjesztésétıl 
való tartózkodást, különösen az érintett által gyermekkorában elérhetıvé tett 
személyes adatok vonatkozásában, ha: az adatokra már nincs szükség az 
adatgyőjtés vagy más módon történı feldolgozás céljából; vagy az érintett 
visszavonta a feldolgozás alapját képezı hozzájárulását, vagy lejárt az 
engedélyezett adattárolási idıtartam, vagy a személyes adatok 
feldolgozásának nincs más jogalapja; vagy az érintett kifogásolja a személyes 
adatok feldolgozását; vagy az adatfeldolgozás egyéb okokból nem áll 
összhangban e rendelettel. Adatok nyilvánosságra hozatala esetén az 
adatkezelınek értesítenie kell a harmadik fél adatfeldolgozót, hogy az érintett 
kérte a személyes adat törlését.72 A 29-es Munkacsoport is egyetért a 
tervezettel, mert ez erısítené a felhasználók saját adataik felett gyakorolt 
jogaikat.73 Törlés helyett azonban bizonyos feltételek fennállása esetén a 

                                                           
71http://www.dataprivacy.hu/archives/286 (2012.10.20.) 
72 17. cikk (2) bek. 
73 A 29-es Adatvédelmi Munkacsoport 1/2012-es véleménye az adatvédelmi reform 
javaslatról 
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feldolgozás korlátozása is elégséges. Ennek kontrollálása érdekében a 17. 
cikk (7) bekezdése74 speciális mechanizmusok alkalmazását írja elı. 

b) Beépített és alapértelmezett adatvédelem 

A 23. cikk szerint „az adatkezelı – a technika állására és végrehajtás 
költségeire tekintettel – mind az adatfeldolgozás módjának meghatározása, 
mind a feldolgozás során megfelelı technikai és szervezési intézkedéseket 
hajt végre oly módon, hogy az adatfeldolgozás megfeleljen e rendelet 
követelményeinek, és biztosítsa az érintettek jogainak védelmét”. Ezt az 
elıírást a (2) bekezdésben tovább differenciálja azzal, hogy a feldolgozás 
során kizárólag a konkrét célhoz szükséges adatok kerüljenek feldolgozásra, 
és a minimálisan szükséges idıtartamot se lépje túl. Erre a bizottság egységes 
technikai elıírásokat állapíthat meg.75 

c) Az érintett értesítése a személyes adatok megsértésérıl 

A 32. cikk (1) bekezdése tartalmaz elıírást arra az esetre, ha „a személyes 
adatok megsértése várhatóan hátrányosan érinti az érintett személyes 
adatainak vagy magánéletének védelmét. Ilyenkor az adatkezelı a 31. cikk76 
szerinti értesítést követıen indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az 
érintettet a személyes adatok megsértésérıl”. A tájékoztatásnak tartalmaznia 
kell a személyes adat megsértésének jellegérıl szóló ismertetést, valamint 
egyéb javaslatokat. 

d) Adatvédelmi hatásvizsgálat 

Amennyiben az adatfeldolgozási mőveletek jellegük, alkalmazási területük 
vagy céljaik tekintetében különleges kockázatot jelentenek az érintettek 
jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelı vagy az adatkezelı nevében 
eljáró adatfeldolgozó elvégzi e tervezett adatfeldolgozási mőveletek 
személyes adatok védelme tekintetében várható hatásának vizsgálatát.77 

                                                           
74 Az adatkezelı olyan mechanizmusokat vezet be, amelyek biztosítják a személyes adatok 
törlésére és/vagy az adattárolás szükségességének idıszakos felülvizsgálatára meghatározott 
határidı tiszteletben tartását. 
75 23. cikk (4) A Bizottság az (1) és (2) bekezdésben rögzített követelményekre vonatkozó 
egységes technikai elıírásokat állapíthat meg. E végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. 
76 31. cikk (1) Az adatkezelı a személyes adatok megsértése esetén indokolatlan késedelem 
nélkül, amennyiben lehetséges a személyes adatok megsértésérıl való tudomásszerzéstıl 
számított 24 órán belül értesíti a felügyelı hatóságot a személyes adatok megsértésérıl. A 
felügyelı hatóság értesítését írásbeli indokolással kell ellátni, amennyiben arra nem 24 órán 
belül került sor. 
77 33. cikk (1) bek. 
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A javaslat különleges kockázatként értékel olyan feldolgozási mőveleteket, 
mint például a természetes személyre vonatkozó egyes személyes 
szempontok olyan módszeres és átfogó értékelése vagy különösen a 
természetes személy gazdasági helyzetének, tartózkodási helyének, 
egészségének, személyes igényeinek, megbízhatóságának vagy 
viselkedésének olyan elemzése vagy elırejelzése, amelyre automatizált 
feldolgozáson alapul, és amelyre az érintett személy tekintetében joghatással 
bíró vagy az egyént jelentıs mértékben érintı intézkedések épülnek. Hasonló 
kockázatot jelent a nyilvánosság számára hozzáférhetı területek nyomon 
követése, különösen optikai-elektronikus eszközök nagyarányú 
alkalmazásával (videomegfigyelés).78 

VII. Következtetések 

1. A lehetséges jövı 

A Bizottság az Irányelvbe foglalt alapelvek fenntartásának és az alapjogok 
megfelelı érvényesítésének szükségességének elismerése mellett nem új 
Irányelvet kíván elfogadni, hanem a kor követelményeihez kívánja igazítani 
annak rendelkezéseit, hangsúlyozva azt, hogy az Irányelv technológia 
semleges megközelítését fenn kell tartani. Ez azonban a jelenlegi 
viszonyokhoz képest egy rendkívül szigorú szabályozást igényel, mivel a 
jogszabályalkotás sebessége nem képes felvenni a versenyt a technikai 
fejlıdéssel. A lobbi csoportok várhatóan elérik céljukat, és enyhülni fog a 
tervezet, a fı kérdés azonban hogy milyen mértékben. Az adatkezelésrıl 
szóló rendelkezések kapcsán a Google is érintett és egyben érdekelt is a 
minél enyhébb szabályozás megszületésében, de nem csak az új adatvédelmi 
csomag jelent adatkezelési politikájára fenyegetést. 

2. Védelmi eszközök 

Jelenleg a felhasználók által alkalmazható védelmi eszköz a Do Not Track 
funkció bekapcsolása, ez azonban Balatoni Emese79 szerint nem érdeke a 
felhasználók jelentıs részének, emiatt nem is számítanak a rendszerbıl 
történı tömeges kilépésre. A funkció bekapcsolásával a felhasználó 
véletlenszerő hirdetésekkel fog találkozni és semmilyen, korábbi 
viselkedéssel kapcsolatos egyedi tartalmat nem fog látni. Ez azt is jelenti, 
hogy a felhasználó gyakrabban kerül szembe zavaró, számára valószínőleg 
nem releváns reklámokkal, illetve a rendszer nem tartja számon a szokásait, a 

                                                           
78 33. cikk (2) bek. c) pont 
79 Az Adverticum ügyfélkapcsolati igazgatója 
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célozhatóság pedig erısen szőkül. Ettıl függetlenül is integrálni kell a DNT-
t, az érzékenyebb felhasználóknak ugyanis meg kell felelni.80 
Ugyanakkor ezeknek a felhasználóknak sem egyszerő eltőnni a Google 
mindent látó szemei elıl. A nem regisztrált felhasználónak négy különbözı 
opt-out eljárást kell teljesítenie, hogy ne kövessék többet – keresés, 
webhasználat, harmadik személy általi reklámok, illetve mobiltelefon 
mellızése. Egy Google+ fiókkal rendelkezınek ugyanez a cél hat eljárásból 
érhetı el – az elızıek kiegészülve a böngészés elızményeinek törlésével, 
illetve a közösségi hálóról való kilépéssel. Fontos megjegyezni, hogy a Do 
Not Track teljes körő bekapcsolása nem jelenti a már megszerzett adatok 
azonnali törlését. A személyre szabott reklámok nem jelennek meg többé, de 
a cookie-k továbbra is győjtik az azonosításhoz szükséges adatokat.81 

3. A munkacsoport ajánlása 

A 29-es munkacsoport vizsgálata – ideiglenes – zárásaként megfogalmazta 
kételyeit az adatkezelés jogszerőségében. Szerintük „a személyes adatok 
ilyen nagyfokú kombinációja nagy kockázatnak teszi ki a felhasználók 
magánszféráját, ezért a Google-nek módosítania kellene a gyakorlatát, 
amikor ilyen célból összegzi a felhasználói adatokat.”  A Google-nek intézett 
levelet az uniós adatvédelmi hatóságok mellet többek között Liechtenstein, 
Horvátország, valamint Kanada, és több ázsiai ország is aláírta.82 
A kutatás rámutatott többek között arra, hogy a Google nem ad megfelelı 
tájékoztatást a felhasználóinak, különösen az adatkezelések tárgyában. Ennek 
eredményeként a felhasználó képtelen megállapítani, hogy mely típusú 
adatait kezeli az általa használt alkalmazás, és milyen célból. Az internetes 
cégeknek nem lenne szabad olyan adatvédelmi felszólításokat alkalmazniuk, 
amelyek túl komplexek, jogi szaknyelvet használók, vagy túl hosszúak. Az 
egyszerősítés azonban nem vezethet oda, hogy a cégek megfeledkezzenek 
kötelezettségeikrıl. 
A különbözı szolgáltatások által győjtött adatok együttes kezelése is 
aggályosnak minısül. Az új Irányelv megengedi a Google-nek, hogy minden 
adatot együttesen kezeljen, céltól függetlenül. Ehhez jogszabályi alap 
szükséges, és az adatgyőjtésnek az adatkezelés céljával meg kell egyeznie. 
Ezzel szemben a Google nem szerzi meg a felhasználó egyértelmő 
beleegyezését, a hatalmas adatbázisok fenntartásához főzıdı érdekei 
semmibe veszik az alapjogokat és alapszabadságokat. Az adatgyőjtés 

                                                           
80 http://www.hwsw.hu/hirek/47215/do-not-track-adverticum-google-facebook-mozilla-
firefox-web-reklam.html (2012.08.22.) 
81 Google Privacy Policy Legal Analysis (2012.09.18.) 
82 http://www.hwsw.hu/hirek/49209/google-adatvedelmi-privacy-europai-unio-jog.html 
(2012.10.16.) 
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megtörténik, azonban nem bizonyítja semmi, hogy az összegyőjtött adatok 
arányosak az adatkezelés céljával. Ebbıl kifolyólag szükséges a Google 
adatkezelési gyakorlatának megváltoztatása. Ezen túlmenıen a Google az 
adatmegırzési idıszakok pontos meghatározására is képtelen volt. 
A Munkacsoport ajánlásokat fogalmazott meg, amelyek legalább átmeneti 
megoldást nyújtanának a kifogásolt problémakörökre: háromszintő 
adatvédelmi tájékoztatási rendszer, amelynek részei a tájékoztatás 
mőködésének bemutatása, az aktuális adatvédelmi szabályzat, illetve a 
termékspecifikus szabályozások. E mellett interaktív prezentációkra van 
szükség, amelyek érthetıen bemutatják az adatvédelmi szabályozást a 
felhasználónak. A különös biztonságot igénylı adatokra történı 
figyelemfelhívás (tartózkodási hely, bankkártyaszám, telefonszám, stb.), 
valamint a passzív felhasználók tájékoztatása is elengedhetetlen követelmény 
a teljes tájékoztatás megvalósulása érdekében. 
Az együttesen kezelt adatok céljainak és megvalósulásának tisztázása 
érdekében is ad tanácsokat a Munkacsoport: az opt-out mechanizmusok 
egyszerősítése azonosított és nem azonosított felhasználók számára, az 
együttes adatkezelés céljainak elkülönítése megfelelı eszközök segítségével, 
felhasználók általi kifejezett beleegyezés megszerzése, azonosított 
felhasználók számára lehetıség felajánlása, hogy mely szolgáltatásban 
legyenek bejelentkezve, passzív felhasználók esetén az együttes adatkezelés 
mértékének maximalizálása, az e-Privacy Irányelv 5. cikk (3) bekezdésének 
implementálása, valamint anémet Google Analytics használatának minden 
országra történı kiterjesztése. 
A munkacsoportnak nem célja a Google innovációs tevékenységének és 
kutatásainak korlátozása, viszont szükségesnek látja biztosítani a 
felhasználók információszabadsághoz kapcsolódó alkotmányos jogait.83 
A vállalat rövid közleményben hozta nyilvánosságra a levéllel kapcsolatos 
álláspontját. „Megkaptuk a jelentést és jelenleg is tanulmányozzuk. Az új 
adatvédelmi szabályzatunk annak az elkötelezettségnek a bizonyítéka, hogy 
megvédjük a felhasználóink adatait és nagyszerő termékeket hozzunk létre. 
Biztosak vagyunk benne, hogy az adatvédelmi értesítéseink megfelelnek az 
uniós jogszabályoknak.” Vagyis a Google nem ért egyet a munkacsoport 
állításaival, és ezzel lezártnak tekinti az irányelve körülötti vitát. Változatlan 
állapot mellett lehetséges következmény az egyes országok hatóságainak jogi 
eljárás indítása a változtatás kikényszerítésére.84 Addig azonban még 

                                                           
83 http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/en/20121016-letter_google-article_29-FINAL.pdf 
(2012.10.28.) 
84  
http://www.hwsw.hu/hirek/49209/google-adatvedelmi-privacy-europai-unio-jog.html 
(2012.10.16.) 
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történhetnek technikai és jogszabályi változtatások, pontosabban jelenleg is 
zajlik a fejlesztés, illetve a felülvizsgálat. 

4. Társadalmi háttér 

Az egyértelmőnek tőnik, hogy a szabályozások alapján minimum 
megkérdıjelezhetı a Google adatkezelı tevékenységének jogszerősége, nem 
szabad azonban elfelejteni, hogy az Unió aggályai, valamint a személyek 
aggodalmai abban az értelemben alaptalanok, hogy még nem történt, vagy 
csupán nem került nyilvánosságra olyan jogsértés, amelyben a Google a saját, 
illetve a tagállami adatvédelmi szabályozásokat megsértette volna. A jövıre 
tekintve igény van az adatkezelık fokozottabb ellenırzésére, mert a 
személyekrıl egyre több adatot kell kezelni, és ezek az adatok elıbb-utóbb 
egyazon adatkezelı szervnél egyesülnek. Aki ennek lehetséges 
következményeitıl tart, annak már évek óta lehetısége van a böngészıje 
biztonságának fokozására. A jog nem küzdhet a végsıkig olyan eszmékért, 
amelynek nincs, vagy elenyészı a társadalmi támogatottsága. 
A társadalom jelentıs része úgy tekint az adatvédelemre, mint egy feleslegre. 
Az adatkezelı cégek számviteli adminisztrációs kötelezettségként fogják fel, 
az emberek pedig egyáltalán nem foglalkoznak vele. Sokak szerint az 
adatvédelem csak a bőnözıket védi, az adatvédelem miatt nem lehet 
kamerarendszereket telepíteni, az adatvédelem miatt nem lehet a csaló 
munkavállalót lenyomozni. Az emberek úgy szocializálódtak, hogy a 
magánlakásukba nem engednek be bárkit. Ha csöngetnek, megnézik, 
megkérdezik, kihez van szerencséjük, a látogató mit szeretne, és az 
információk birtokában meghozzák a döntést, beengedik-e a 
magánszférájukba vagy sem. Különös módon ez nem ilyen természetes, ha a 
személyes adatokról van szó, pedig ott is ez lenne az eljárás.  
„Miért ne adnám meg az adataimat? Nincs semmi titkolnivalóm, semmi 
károm nem származhat belıle.”  – mondhatja a szkeptikus. Ha nincs 
titkolnivalója, vajon beenged vadidegen embert a lakásba, hogy megnézze 
este a kedvenc tv-sorozatát mellette helyet foglalva? Nem kér enni, sem inni, 
nem is beszélne, csak leülne a kanapéra, kárt nem okozva. 
Amíg nem sikerül felismerni, hogy a személyes adat kezelése önmagában az 
ember magánszférájába való behatolás, mely az érintettet – még ha nem is 
tudja – zavarja, addig a konkrét jogszabályi rendelkezéseknek 
nagyságrendekkel kisebb eredménye lesz, mint amekkorát a jelen társadalmi 
helyzet megkövetelne.85 

                                                           
85 http://www.adatvedelmiszakerto.hu/2012/10/nincs-semmi-titkolnivalom-miert-is-fontos-
az-adatvedelem/ (2012.10.28.) 



 

174 



 

175 

Cseporán Zsolt 

A mővészet szabadsága – Az elıadó-mővészet alapjogi 
megközelítésben* 

I. Bevezetés – A mővészet fogalmának jogi szempontú 
megközelítése1 

1. A szabad véleménynyilvánítás joga, mint a mővészet szabadságának 
kiindulópontja 

A mővészet szabadsága – hasonlóan a tudomány szabadságához – különleges 
kapcsolatban áll a szabad véleménynyilvánítás jogával, hiszen a személyiség 
szabad kibontakozásának egyik elemét jeleníti meg. Ezek alapján e két jog, 
azaz a mővészet és a tudomány szabadsága, mint kifejezési formák – bár ún. 
második generációs alapjog –, már a véleménynyilvánítás szabadságában 
implicit módon megfogalmazódtak, így az egyik legrégebbi elsı generációs 
jogok közé sorolhatóak.2 
Ebbıl kifolyólag alapvetı kérdés, hogy a modern alkotmányokban a 
mővészet szabadságának hol lehet a legmegfelelıbb védelmet biztosítani az 
alapjogi dogmatikában: a véleményszabadság részeként vagy attól 
különállóan.3 
Koltay András vitatja azt az álláspontot, hogy a mővészet szabadsága eltérı 
védelmet érdemelne, és a szólásszabadságon belül határozza meg annak 
határait, arra hivatkozva, hogy „a múltbéli felfogással ellentétben ma az a 
mővészet (és irodalom), amit alkotója annak nevez. Gyakorlatilag a kifejezés 
kontextusa, körülményei önmagukban »mővészetté« emelhetik az alkotást 
(bár nem feltétlenül nagyra értékelt mővészetté). Ezért, ha különös 
védettséget adnánk a mővészeteknek a szólásszabadság tekintetében, 
gyakorlatilag bármely, egyébként jogsértı kifejezés mővészetté nyilvánítható 

                                                           
* A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti 
Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer 
kidolgozása és mőködtetése konvergencia program” címő kiemelt projekt keretei között 
valósult meg. Konzulens: Dr. Kocsis Miklós adjunktus 
1 Részletes elemzést ld. Cseporán Zsolt: A mővészet szabadságával élı személyek alapjogi 
helyzete Magyarországon. In: Kocsis Miklós – Tilk Péter (szerk.): A mővészet szabadsága – 
alkotmányjogi megközelítésben. Kodifikátor Alapítvány, Pécs 2013. 40-55. o. 
2 Chronowski Nóra – Drinóczi Tímea – Petrétei József – Tilk Péter – Zeller Judit: Magyar 
alkotmányjog III. Alapvetı jogok. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2006. 596. o. 
3 Sólyom Péter: A mővészetek szabadsága és az esztétikai ítéletek. Iustum Aequum Salutare, 
III. 2007/2. 95-109. o. 
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lenne, és ily módon különleges bánásmódra tarthatna igényt.”4 Ezzel 
ellentétes nézetek szerint „a tudomány és mővészet szabadsága egyes 
esetekben még az általános véleménynyilvánítás szabadságánál is szélesebb 
körő védelemben részesül”5 és így „a tudomány és mővészet mint kifejezési 
mód a véleménynyilvánításhoz való jog legszabadabb területe”.6 Ezt a 
kérdést végül a jogalkotó válaszolta meg, amikor nem a véleménynyilvánítás 
keretein belül, hanem speciális tárgyára tekintettel az Alaptörvény egy külön 
cikkben szabályozta azt.7 Ebbıl azonban az következik, hogy a 
véleménynyilvánítás jogától eltérı tulajdonságokkal is számolni kell, így 
például a mővészet határaival a vélemény viszonylatában. Ez utóbbit az 
Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szemlélteti.8 

a) A mővészet szabadsága jogi tárgyának meghatározása és terjedelme 

A testület a képzımővészet, az iparmővészet, a fotómővészet és az ipari 
tervezımővészet egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló 83/1982. (XII. 29.) 
MT rendelet alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló 
indítványok kapcsán kifejtette a mővészet szabadsága által biztosított jogi 
védelem terjedelmét, amelyeket a következık szerint határozott meg: 

„Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a mővészeti élet szabadsága 
mint alapvetı jog a mővészeti alkotómunka szabadságát, a mővész 
bármely meg nem engedett korlátozástól mentes önkifejezését, 
valamint a mővészeti alkotások nyilvánosság elé tárásának, illetve 
bemutatásának, terjesztésének szabadságát jelenti. […] A vázoltak 
alapján a mővészi élet szabadságához való jog lényeges tartalmát a 
mővészeti alkotómunka minden hatalmi jellegő befolyástól mentes 
gyakorlása és a mővészi alkotásban megjelenı vélemény szabad 
kinyilvánítása, tehát a mőalkotások nyilvánosságra hozásához való jog 
jelenti.”9 

Az indokolásból kivehetıen két tartalmi összetevıt határoz meg a testület és 
ruház fel alapjogi védelemmel: az alkotómunka szabadsága és az alkotás 
nyilvánosságra hozásának szabadsága. A határozat szövege azonban implicit 
módon rávilágít egy különbségre a mővészet szabadsága és a 
véleményszabadság kapcsán: amíg a véleménynyilvánítás szabadsága az 
                                                           
4 Koltay András: A szólásszabadság alapvonalai. Századvég Kiadó, Budapest 2009. 188. o. 
5 Chronowski – Drinóczi – Petrétei – Tilk – Zeller: i.m. 600. o. 
6 Chronowski – Drinóczi – Petrétei – Tilk – Zeller: i.m. 592. o. 
7 Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és a mővészeti alkotás szabadságát, továbbá 
– a lehetı legmagasabb szintő tudás megszerzése érdekében – a tanulás, valamint törvényben 
meghatározott keretek között a tanítás szabadságát. Magyarország Alaptörvénye, X. cikk (1) 
bek. 
8 Az Alkotmánybíróság gyakorlatának részletes elemzésérıl ld. Cseporán: i.m. 41. o. 
9 24/1996. (VI. 25.) AB határozat 
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egyént védi, addig a mővészet szabadsága a mővészi véleményt. A szabad 
véleménynyilvánítás szabadsága olyan egyéni szabadságjog, amely 
mindenkit megillet, hiszen a kommunikációs jogok „anyajoga”, így szoros 
kapcsoltban áll a méltósághoz való joggal (személyiség szabad 
kibontakozása) és a gondolatszabadsággal (a szabad véleményalkotás 
elıfeltétele) egyaránt.10 Az Alkotmánybíróság már a legelsı 
véleményszabadsággal kapcsolatos döntésében kifejtette: 

„[…] az egyéni véleménynyilvánítás, a saját törvényei szerint kialakuló 
közvélemény, és ezekkel kölcsönhatásban a minél szélesebb tájékozottságra 
épülı egyéni véleményalkotás lehetısége az, ami alkotmányos védelmet élvez. 
Az Alkotmány a szabad kommunikációt – az egyéni magatartást és a 
társadalmi folyamatot – biztosítja, s nem annak tartalmára vonatkozik a szabad 
véleménynyilvánítás alapjoga. […] Az általa helyesnek tartott véleményeket 
mindenki – az állam is – támogathatja, s a helytelennek tartott ellen felléphet, 
mindaddig, amíg ezzel valamely más jogot nem sért olyan mértékben, hogy az 
elıtt a véleményszabadságnak is vissza kell lépnie.”11 

Tehát az Alkotmány – az Alkotmánybíróság értelmezése szerint – a szabad 
kommunikációt biztosítja, amely egyéni magatartás és társadalmi folyamat is 
egyben. A kinyilváníthatóság szempontjából a vélemény tartalma nem 
számít, mivel a minısítés a kommunikáció eredménye, és csupán a minısítés 
eredményeként vezethetı be külsı, utólagos korlátozás. Másként 
fogalmazva: „maga a véleménynyilvánítás lehetısége és ténye védett, annak 
tartalmára tekintet nélkül”.12 Azaz a véleményalkotás szabadsága a 
véleménynyilvánítás lehetıségét jelenti és így azt is részesíti védelemben, 
nem pedig a véleményt magát. 
Ezzel ellentétben a mővészet szabadsága esetén más a jogi tárgy: az 
Alkotmánybíróság 24/1996. (VI. 25.) határozata alapján a mővészetek 
szabadsága az alkotófolyamat szabadságát és a nyilvánosságra hozás 
szabadságát is jelenti. Vagyis két részeleme van az alapjognak, amelyek 
mindegyike ugyanarra, az alapjog tárgyára fókuszál: a mővészi véleményre, 
azaz szők értelemben az alkotásra, tág értelemben pedig az alkotómunkára is, 
mint a mő létrehozását célzó folyamatra.13 Erre a két elem külön vizsgálata 
ad magyarázatot, és mindkettıt a célja felöl érdemes megközelíteni. Az 
alkotómunka szabadsága azt jelenti, hogy bárki szabadon hozhat létre egy 
mőalkotást – azaz azzal a célzattal fejez ki egy véleményt, hogy mővészi 
értéket képviselı alkotást teremt ezzel. A nyilvánossághoz közvetítés esetén 
ugyanez a célzatosság a már kész mő mások számára megismerhetıvé tételét 

                                                           
10 Chronowski – Drinóczi – Petrétei – Tilk – Zeller: i.m. 295. o. 
11 30/1992. (V. 26.) AB határozat 
12 Uo. 
13 Alaptörvény X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és mővészeti 
alkotás szabadságát …  
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jelenti. Tehát mindkét esetben szorosan az alkotáshoz kapcsolódik az alapjogi 
védelem, nem pedig annak az alanyához (az csak másodlagos, kiegészítı 
jelentıséggel rendelkezik). Ezek alapján véleményem szerint megállapítható, 
hogy a mővészet szabadsága kapcsán a véleményalkotás szabadságánál 
meghatározott jogvédelem súlypontja áttolódik az alapjog alanyáról az 
alapjog tárgyára, és ezzel a mővészet szabadságának jogi tárgya is eltérı a 
szabad véleménynyilvánításétól. 
Érdekes következtetésre jutunk, ha a mővészet szabadsága áltál garantált 
jogvédelmet annak terjedelme szerint vizsgáljuk. E két komponens együttes 
megvalósulása minden esetben jogi oltalmat keletkeztet mind az alkotásra, 
mind az alkotóra tekintettel,14 azonban a két tartalmi elem közül 
valamelyiknek a hiánya más-más eredményre, jogi megítéléshez vezet az 
alkotás oldalán. A nyilvánossághoz közvetítés egyrészt önmagában is 
védelmet biztosít az alkotásnak (és az alkotónak egyaránt), hiszen 
feltételezhetı annak a megléte, másrészt következtetni lehet belıle az 
alkotómunkára is – elvégre a nyilvánosságra hozás mindig feltételez egy 
megelızı alkotófolyamatot. Tehát a nyilvánosságra hozás minden esetben 
védelmet nyújt mind az alkotásnak, mind az alkotónak, valamint az 
alkotómunkához való viszonya abban áll, hogy annak járulékos eleme: 
anélkül értelmezhetetlen tényezı. Ellenben ez fordítva nem igaz: ugyanis 
lehet, hogy a mővészi alkotófolyamat valamely kezdıszakaszában még nem 
vagy nem teljesen jött létre maga az alkotás, és így közzétenni sem lehet – 
szőken értelmezve, a védeni kívánt jogi tárgy híján.15 Fontos azonban 
megjegyezni, hogy az alapjogi védelem tág értelemben felöleli a mővészi 
alkotófolyamat szabadságát is, nem csupán a befejezett alkotást.16 Vagyis a 
két komponens közötti különbség, hogy az alkotófolyamat önmagában is 
feltétlen oltalomban részesül, míg a közzététel szükségszerően csupán az 
alkotómunkával karöltve nyerhet alapjogi védelmet – mivel anélkül 
értelmezhetetlen lenne. Ezen kívül helyes az a megállapítás, hogy lehetséges 
a két tartalmi összetevı egymáshoz kapcsolódása, de nem szükségszerő: a 
mővészet széles palettája példával szolgál mind együttes megjelenésükre, 
mind éles elválásukra – éppen ezért fontos leszögezni, hogy a mővészet 
szabadsága kiterjed mindkét tartalmi elemre, akár külön-külön is.17 

                                                           
14 Ez a véleményszabadságból megmaradt, emberi méltóságra levezethetı járulékos védelem, 
a személyiség szabad kibontakozását jelenti. 
15 Ilyen lehet például az elıadó-mővészet kapcsán a (színházi) próba: amikor a darab (az 
alkotás) még nem készült el, de az alkotómunka már elkezdıdött. „Kiskapuk” azonban itt is 
felfedezhetık, például egy színdarab nyílt próbája, amin kívülállók is bent lehetnek. 
16 Ellenben a szellemi tulajdonnal, ahol eltérések fedezhetıek fel. Ld. Cseporán: i.m. 50. o. 
17 Chronowski – Drinóczi – Petrétei – Tilk – Zeller: i.m. 598. o. 
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b) A vélemény kifejezési formája a véleményszabadságnál és a mővészet 
szabadságánál 

A másik fontos különbség a szabad véleménynyilvánítás joga és a mővészet 
szabadsága között magának a tárgynak (a véleménynek) a kinyilvánításában 
ragadható meg. 
A véleménynyilvánításhoz való jog kifejezıdése (vagyis az a magatartás, 
amikor és amellyel a kialakult nézet mások számára megismerhetıvé válik) 
igen változatos módon és formában ölthet testet. Ezek lehetnek közvetlen 
(szóban, ráutaló magatartással) vagy közvetett formák (írásban, képek, fotók 
és egyéb alkotások útján).18 Ám ha a forma túllép az egyszerő, hétköznapi 
megjelenésén és mővészi értékkel rendelkezik, már nem a 
véleménynyilvánítás szabadsága, hanem a mővészet szabadsága alá tartozik – 
legyen szó akár közvetlen, akár közvetett formáról. Gondoljunk csak bele: a 
szóban történı kinyilvánítás egy színész szájából a színpadon, az írásos 
közlés vers formájában megírva vagy egy kép, amely a festı kézügyességét 
dicséri.  
Tehát a két alapjog megegyezı tárgyának, a véleménynek az elhatárolása 
kapcsán a kulcs a kinyilvánítás formája, amely az egyedi esetekben fellépı 
kollíziót képes feloldani, ugyanis a mővészeti szabadság lex specialis 
kapcsolatban áll a szabad véleménynyilvánítással, ami alapján privilegizált 
hely illeti meg a véleménynyilvánításon belül.19 Ennek az elhatárolásnak 
köszönhetıen közelebb jutottunk a mővészet jogi szempontú megadásához, 
és a részletesebb vizsgálódást az alapjogi szabályozás rendszerén keresztül 
folytathatjuk. 

2. A mővészet alapfeltétele: a mővészi forma 

Mivel a mővészet szabadsága a véleményszabadság jogából fejlıdött ki, az 
eltérések mellett számos aspektusban megegyezik vele. De éppen emiatt 
szükséges, hogy el tudjuk határolni a két alapjogot. A fenti gondolatmenetet 
továbbfőzve, meglátásom szerint ez az elhatárolás – legyen szó hírközlésrıl 
vagy értékítéletrıl – a kifejezési formában ragadható meg. 
A vélemény kifejezése igen változatos formában ölthet testet. Amíg ez a 
forma a hétköznapi megfogalmazás keretei között történik, a 
véleménynyilvánítás szabadsága védi, ám amint túllép azon, és mővészi 
értékkel rendelkezik, már a mővészet oltalma alá tartozik. Ezek alapján az 
elhatárolás attól a feltételtıl függ, hogy a kinyilatkozás mővészi formával 
rendelkezik-e vagy sem. 

                                                           
18 Chronowski – Drinóczi – Petrétei – Tilk – Zeller: i.m. 296. o. 
19 Chronowski – Drinóczi – Petrétei – Tilk – Zeller: i.m. 596. o. 
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Ez azonban egy következı megválaszolandó kérdést vet föl: honnantól 
tekinthetı egy kifejezési forma mővészinek? 
A probléma megragadása érdekében tisztázni szükséges, hogy 
mővészetfilozófiailag mi a mővészet lényege. A mővészet esszenciája a 
„szépségben” ragadható meg. Azonban e metafizikai jelenségnek a leírása 
igen nehéz feladat – amelynek megoldását az sem könnyíti meg, hogy a 
különbözı korok és uralkodó eszmék gyakran kiforgatták a lényegét. 
Természetesen nem vállalkozom a mővészet és a szépség filozófiailag és 
logikailag tiszta fogalmának leírására, de annak egy fontos jellemzıjére 
szeretnék rávilágítani. A „szépség” – metafizikai jellegébıl adódóan – olyan 
jelenség, amelyet – bár mindannyian ismerünk – megragadni nem tudunk: 
csak érzékeljük. Ebbıl következik, hogy a „szépség” önmagában csupán, 
mint egyfajta idea létezik. És ezen a ponton ütközünk egy problémába: bár 
tulajdonságából adódóan egy magasabb rendő jelenség, mégsem tudjuk 
objektíve megadni mibenlétét. Csupán az egyén saját szemszögén keresztül 
kapunk választ arra: mi a szépség és mi a szép? És ennek a szubjektív 
megítélésnek a következménye az az egyén oldalán megjelenı alá- és 
fölérendeltség, amely az alapkérdést is módosítja: ki dönti el, hol lép át a 
kifejezés formája a mővészibe? 
Tehát a véleményszabadság és a mővészet közti különbség esetén nem az a 
lényeges, hogy honnantól mővészi a forma, hanem hogy ezt a határvonalat ki 
húzza meg. 

3. A mővészet szabadságának zsinórmértéke 

Amikor a mővészet szabadságának határáról beszélünk, óhatatlanul is 
felvetjük az alkotó, valamint az alkotás mővészi „legitimitásának” 
problémáját. Ugyanis azzal, hogy valamit mővészinek titulálunk, egyúttal 
alkotmányjogi relevanciával is felruházzuk: onnantól a mővészet 
szabadságának alapjoga oltalmazza. (Mindemellett az sem elhanyagolható 
szempont, hogy ez a jogilag értelmezett legitimitás visszacsatolást is jelent az 
alkotó felé: mővészi értéket hozott létre.) De kinek a döntése legitimáló 
hatású az alkotásra és azok keresztül az alkotóra nézve? 

a) Zsinórmérték a mővész szempontjából 

Elsı pillantásra önkéntelenül is magára az alkotóra gondolunk. 
Kézenfekvınek tőnik, hogy egyedül a mővész, a legközelebbi személy, az 
alkotás „szülıatyja” jogosult eldönteni, hogy mővészi-e a létrejött kifejezési 
forma. Ám, ha valóban így lenne, akkor lépten-nyomon mővészi értéket 
hordozó alkotásokba botlanánk és – talán nem túlzás kimondani – minden 
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ember alanyi jogon mővész lenne – tehetségtıl függetlenül.20 Ez alapján ezt a 
megoldást kizárhatjuk és a további vizsgálódást az alkotó személyén kívül 
kell folytatnunk.21 

b) A befogadó véleménye a mővészi érték kérdésében 

A továbbiakban egy igen bonyolult személyi kört szeretnék górcsı alá venni: 
a kívülálló személyek helyzetét, azaz a befogadókat. Ezt a személyi kört, tág 
keretei miatt, két csoportra lebontva célszerő vizsgálni: az „egyszerő” 
befogadó – azon belül is külön az egyén, valamint külön a társadalom, mint a 
befogadók nagyobb csoportja –, illetve a szakmailag hozzáértı személyek 
szintjén. Ennek a személyi körnek a fontossága abban áll, hogy a mővet „a 
mővészeti alkotás szerzıje rendszerint a nyilvánosságnak (a közönségnek) 
szánja.”22 Mint nyilvánvaló, befogadója bárki könnyőszerrel lehet egy 
mővészi alkotásnak – gondoljunk csak a nézıre, aki beül a színházba, elmegy 
egy kiállításra vagy az olvasóra, aki fellapoz egy verseskötetet –, ellentétben 
a mővésszel, aki többlettulajdonsággal rendelkezik: egy mővészi töltettel 
rendelkezı alkotást kell létrehoznia. Az alábbiakban a befogadók egyes 
csoportjainak elemzésével folytatom vizsgálódásomat. 

ba) A befogadó egyén 

E csoport – legyen az akár az egyén, akár egy adott társadalom – mővészettel 
kapcsolatos megítélése nagyon egyszerően ragadható meg: tetszik-e neki a 
mő, avagy sem. Azaz, az elızı példákkal élve: élvezte-e az elıadást, 
kiállítást, tetszett-e neki az adott vers. Meglehet, túl „primitívnek” tőnik ez a 
megítélési mód, de ha jobban belegondolunk: mi is a mővészet lényege? A 
„szépség”. Tehát bármennyire is felületesnek hangzik, a befogadó egyén 
értékmérıje igazodik legteljesebben ahhoz, amit mővészet alatt értünk: a 

                                                           
20 Vö.: „a múltbéli felfogással ellentétben ma az a mővészet (és irodalom), amit alkotója 
annak nevez. Gyakorlatilag a kifejezés kontextusa, körülményei önmagukban »mővészetté« 
emelhetik az alkotást (bár nem feltétlenül nagyra értékelt mővészetté).” Koltay: i.m. 188. o. 
21 Meglátásom szerint azonban van egy olyan helyzet, amikor a mővész mégis dönthet az 
alkotásának mővészi volta felöl: ha az arra jogosult személyi kör a mővészi értéktartalmat 
már megállapította. Ebben az esetben – a szerzıi jog szerzıt megilletı személyhez főzıdı 
azon jogosultságából kiindulva, miszerint a szerzı szabadon dönthet arról, hogy 
nyilvánosságra akarja-e hozni a mővet vagy titokban kívánja tartani (droit de divulgatio) – 
jogról való lemondással élve, igényelheti alkotásának mővészi megítélésétıl való 
megfosztását. Ám ezzel alapjogi szinten – a szerzıi jogi jogosultságtól eltérıen – csak egy 
feltétel fennforgása esetén élhet: ha a visszavonást a szerzı aggálya indokolja a mő 
színvonalával, érettségével kapcsolatban. Lontai Endre – Faludi Gábor – Gyertyánfy Péter – 
Vékás Gusztáv: Magyar polgári jog – Szerzıi jog és iparjogvédelem. Eötvös József 
Könyvkiadó, Budapest 2012. 64. o. 
22 24/1996. (VI. 25.) AB határozat 
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széphez. De elég-e ez a mérce ahhoz, hogy elhatárolja a mővészetet a 
véleménynyilvánítástól? Természetesen egyetlen ember véleménye egy 
mővészi alkotásról nem lehet az egész társadalom számára legitimáló hatású, 
mert akkor nem demokratikus jogállamról, hanem diktatúráról beszélnénk. 

bb) A társadalom, mint befogadók összessége 

Vajon mi a helyzet a társadalommal, mint befogadók nagyobb csoportjával? 
Normaképzı és legitimáló-e a befogadók kollektív véleménye egy adott 
alkotás kapcsán? A részletes vizsgálódás során kiderül: itt is felmerül néhány 
probléma. A társadalmak és más nagyobb csoportok egyaránt hasonló 
tulajdonsága a rendszer egyensúlyának fenntartása iránti égetı vágy. Ebbıl 
óhatatlanul az következik, hogy csak a biztosat, a régóta beváltat részesítik 
általában elınyben – a bukások elkerülése végett. E konzervatív hozzáállás 
miatt olyan elıítéletek vannak belekódolva az egyén gondolkodásába, 
amelyen túllépni nagyon nehéz, és ennek súlyos hozadéka, hogy gátat állít a 
mővészeti élet világába, amelynek „lényege abban is rejlik, hogy megkísérel 
folyvást megújulni és új utakra törni”.23 Tehát kérdés, hogy rábízhatjuk-e az 
egyszerő befogadóra a döntést és elegendı-e kiindulnunk az embereknek a 
„szépséggel” (és így a mővészettel) kapcsolatos magatartásmódjaiból: hogy 
megpróbáljuk felfedezni ezekben a jogi relevanciát, és azután ama alkotások 
összességét ismerjük el mővészetként, amelyekkel szemben ez a normatív 
magatartás törvényszerően fennáll – még ha ez káros hatásokkal jár is?24 

bc) A szakma 

Az alkotófolyamaton kívülálló személyek másik csoportja a hozzáértı 
személyek köre, azaz a szakma. Ennek a „státusznak” a létjogosultsága az 
Alaptörvény X. cikkének (2) bekezdésébıl ered: „Tudományos igazság 
kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások 
értékelésére kizárólag a tudomány mővelıi jogosultak.” E tilalmat az 
Alaptörvény csak a tudományos élet szabadsága kapcsán említi, ám 
analógiával élve egyaránt alkalmazható ez az elv a mővészetre is – sıt, 
alkalmazandó, mivel az Alaptörvény X. cikke a tudomány és a mővészet 
szabadságát egyenrangú alapjogokként szabályozza. Tehát átültetve a 
tudomány szabadságánál megállapítottakat a mővészet szabadságába azt 
mondhatjuk: mővészeti kérdésében az állam nem jogosult dönteni, mővészeti 
eredmény értékelésére kizárólag a mővészet mővelıi jogosultak. Ebben az 

                                                           
23 Hadi Nikolett: A mővészeti élet szabadsága. In: Drinóczi Tímea (szerk.): Studia Iuvenum 
Iurisperitorum. PTE ÁJK, Pécs 2006. 70-84. o. 
24 Lukács György: A heidelbergi mővészetfilozófia és esztétika. A regény elmélete. Magvetı 
Kiadó, Budapest 1975. 16. o. 
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értelemben a mővészeti élet szereplıi megfogalmazás a szakmával 
megegyezı alanyi kört fed le. 
A szakma elválasztása az „egyszerő” befogadótól szükségszerő, mivel ahhoz 
képest többlettulajdonságokkal rendelkezik. A hozzáértı az „egyszerő” 
befogadótól abban különbözik, hogy birtokában van egyfajta társadalmi 
legitimitásnak, amely a mővészettel kapcsolatos véleményét szakmainak 
minısíti. Ez megnyilvánulhat abban, hogy a hozzáértı egyén ugyanabban a 
mővészeti ágban, széles körben és mővészileg elismert alkotó, avagy a 
mővészet adott területén tudományos fokozattal vagy egyéb kitüntetéssel 
rendelkezik.25 A másik nagy különbség a hozzáértı értékmércéjében 
mutatkozik meg. Ahogy már fent szó volt róla, az egyszerő befogadó – mind 
az egyén, mind a társadalom szintjén – mővészettel kapcsolatos értékítélete 
attól a szubjektív benyomástól függ, hogy az alkotás tetszik-e neki vagy sem. 
Ezzel ellentétben a hozzáértı egyén nem e zsinórmérték szerint foglal állást a 
mővészi tartalom megléte kapcsán – hiszen, ha így tenné, akkor már nem 
hozzáértırıl, hanem „egyszerő” befogadóról beszélnénk. A hozzáértı a 
„szépségen” túl azt is vizsgálja, hogy az alkotás megfelel-e a szakma 
elvárásainak az adott mővészeti ág kapcsán. A probléma ennél az új 
aspektusnál lép fel: mi lehet az a plusz, amitıl a szakma mővészinek ismeri el 
az alkotást? Valamilyen mögöttes tartalom, erkölcsi üzenet, esetleg 
társadalomkritika? Talán újítás? Vagy pont ellenkezıleg: a hagyományokhoz 
való ragaszkodás? Vagy – visszatérve az alapokhoz – elég csupán a 
„szépség”, amely mindenféle fölösleges elvárás nélkül önmagában elegendı? 
És persze kérdés az is, hogy ez a mérce mennyivel objektívebb az elıbbi, 
egyszerő befogadó által képviselt értékrendtıl? 

c) Az állam szerepe a mővészet megítélésében 

Az említett csoportok közötti döntés – és ezzel közvetve a zsinórmérték 
meghúzása –, valamint az azok kapcsán felmerült kérdések megválaszolása – 
ha szükségszerő célként tőzzünk ki a mővészi élete alapjogi szintő normatív 
szabályozását – végsı soron (jobb híján?) az államra hárul. A felmerülı 
biztosítékok és az intézményvédelmi kötelezettség azonban kettıs jelleget 
kölcsönöz az államnak a mővészet (és tudomány) szabadsága terén: egyrészt 
tartózkodási kötelezettséget jelent, másrészt állami szerepvállalást igényel. 
                                                           
25 Vö. a Magyar Mővészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (továbbiakban: 
MMAtv.) 7. § (1) bek.: A rendes tagok a magyar mővészi életben kimagasló szellemi vagy 
alkotói teljesítményt felmutató mővészek. A kimagasló szellemi vagy alkotói 
teljesítménynek minısül az adott mővészeti ágban való széles körő társadalmi ismeretség, 
illetve elismertség, így különösen a) a mővész vagy a mő igazolhatóan széles körő 
nyilvánosság elıtt való megjelenése vagy b) valamely állam vagy nemzetközi szervezet, 
valamely kulturális, mővészeti intézmény vagy civil szervezet által alapított, mővészek 
számára vagy mővészek számára is adományozható elismerésben való részesülés. 
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Az államot ezen alapjog(ok) tekintetében tartózkodási kötelesség terheli, 
aminek legfontosabb megnyilvánulási formája, hogy nem foglal állást 
tudományos és – analógiával élve – mővészeti kérdésekben.26 Ez a mővészeti 
(és tudományos) élet szabad mőködését jelenti.27 Az állami objektív 
intézményvédelmi kötelezettség körébe tartozik a tudományos, valamint 
mővészeti intézmények [például mővészi díjak, mővészi felsıoktatási 
intézmények és a Magyar Mővészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) 
létrehozása és támogatás, valamint biztosítania kell a mővésszé válás 
lehetıségeit is.28 

d) Megoldás? 

Meglátásom szerint a kánon megszabása elsısorban a befogadók 
csoportjának feladata, azon belül is – az Alaptörvény rendelkezése 
értelmében29 – a mővészi kérdésekben döntési jogosultsággal rendelkezı 
szakmára hárul. A mővészi élet szereplıinek legitimitását azonban 
erıteljesen befolyásolja az állam szerepe: bár nem jogosult dönteni mővészi 
(és tudományos) kérdésekben, de pont ezért, illetve az intézményvédelmi 
kötelezettsége miatt, létre kellett hoznia egy olyan intézményi rendszert, 
amelyen keresztül eleget tud tenni az alkotmányos kötelezettségeinek. Ennek 
eredménye (a Magyar Tudományos Akadémia mintájára) a 2011. évi CIX. 
törvény a Magyar Mővészeti Akadémiáról, amely a továbbiakban, mint 
köztestület látja el feladatát – azaz a mővészettel, továbbá a mővészet 
elemzésével, támogatásával, oktatásával, hazai és nemzetközi bemutatásával, 
közkinccsé tételével és a magyar mővészek képviseletével összefüggı 
országos közfeladatokat.30 

4. A mővészet jogi értelemben vett fogalma 

A mővészet fogalmának meghatározásánál kétségtelenül a legnagyobb 
problémáját az jelenti, hogy mindennemő definíció egy esztétikai értékítéletet 
fog tartalmazni, amely önmagában korlátozhatja a mővészek kifejezési 
szabadságát. Ez pedig, adott esetben szőkebb kifejezési lehetıségeket 
biztosíthat, mint amit a véleményszabadság keretében biztosítani lehetne.31 
Ahogy a fenti elemzésbıl is kitőnik, a mővészet szabadsága a 
véleménynyilvánítás saját, mővészi kifejezési formáján nyugszik, az egyén 

                                                           
26 Alaptörvény X. cikk (2) bek. 
27 24/1996. (VI. 25.) AB határozat 
28 Chronowski – Drinóczi – Petrétei – Tilk – Zeller: i.m. 600. o. 
29 Az Alaptörvény X. cikk (2) bekezdés rendelkezéseinek analógiával való alkalmazása a 
mővészi élet szabadságára. 
30 Vö. MMAtv. 1. § (1) bek. 
31 Sólyom: i.m. 



A mővészet szabadsága – Az elıadó-mővészet alapjogi megközelítésben 

185 

kifejezési szabadságát védı gyakorlat azonban el akarja kerülni, hogy a 
mővészet egy bizonyos elképzelésére támaszkodva korlátozza a kifejezési 
szabadságot.32 Ezért a mővészet jogi megfogalmazásához nem adott meg 
kritériumokat.33 
A német alkotmányos gyakorlat szerint a mővészet fogalmának 
meghatározása a külön alkotmányos szakaszban való szabályozás miatt 
elkerülhetetlen, ám azt a lehetı legnyitottabban kell értelmezni. Ezért a 
fogalom meghatározásakor úgy kell eljárni, hogy sem tartalmi, sem pedig 
formai szempontok alapján ne privilegizáljon esztétikai felfogásokat. Azzal 
azonban, hogy a mővészet szabadságát külön védelemben részesítettük, már 
érvényre jutattunk egy esztétikai felfogást, amit nem tudunk elfedni a 
mővészet fogalmának nyitott értelmezésével.34 
A mővészet szabadságának tehát nemcsak az alkotmány értékrendjébıl 
adódó (erkölcsi) korlátai lehetnek, hanem a mővészet fogalmának 
meghatározásából következı esztétikai korlátai is.35 
A fentiekben kifejtett megállapítások alapján megkísérlek egy jogilag 
értelmezhetı fogalmat találni a mővészetnek, mint sajátos kifejezési 
eszköznek. Meglátásom szerint a mővészetnek képtelenség egy általános, 
interdiszciplinárisan is elfogadott és használható definíciót adni, lévén, hogy 
a lényegét, a „szépséget” sem lehet egzakt módon, objektíven meghatározni. 
A jognak azonban nem is kell ezekre mind választ adni,36 elég, ha egy jól 
mőködı, rugalmas és átlátható rendszer keretei között szabályozza a 
mővészet jogilag releváns oldalát – ami természetesen szintén nem egyszerő 
feladat. 
E fejezet következtetéseit és eredményeit összegezve, meglátásom szerint, a 
mővészet (alkotmány)jogi meghatározása a következı: a mővészet 
valamilyen tény vagy vélemény mővészi megformálása. 
A definíció elsı ránézésre meglehet, semmit mondónak tőnik, azonban 
vizsgáljuk meg közelebbrıl a fenti értelmezést. A fogalom tárgya valamilyen 
tény vagy vélemény, amely a már kifejtettek szerint értelmezendı: a mővészet 
alapja egy egyszerő tény vagy vélemény, azaz megegyezı a 
véleménynyilvánítás szabadságánál említett tárggyal. A véleményszabadság 
tárgyától való különbség a meghatározás másik felében használt mővészi 
megformálásban nyilvánul meg, ami a mővészi formát jelöli meg egyedüli 

                                                           
32 Uo. 
33 Vö. 24/1996. (VI. 25.) AB határozat 
34 Sólyom: i.m. 
35 Uo. 
36 Vö.: „a jog számára elegendı, ha a mővészet kritériumává annyit tesz csupán, hogy az 
olyan teremtı alkotás, amely megalkotója személyiségének közegén (médiumán) átszőrve 
ábrázolja a mővész élményeit, tapasztalatait.” Szamel Katalin: Gazdasági, szociális, 
kulturális jogok, illetve szabadságok az új Alkotmányban. MTA 1995. 
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kritériumnak a mővészi érték elismerése során – hiszen a mővészi forma 
megléte a „szépség” nélkülözhetetlen jelenségére épül és célja, annak 
kifejezésre juttatása. A mővészi forma (és így a „szépség” is) – ahogy 
fentebb már említettem – megkövetel egy zsinórmértéket, egy határvonalat, 
ami alatt a kifejezési mód, mővészi tartalom híján, nem tartozik a mővészet 
szabadságának oltalma alá, csupán a szabad véleménynyilvánítás joga védi. 
És arról, hogy ki jogosult ezt a kánont megszabni szintén szó volt az eddigi 
vizsgálódásom során: a befogadó, azon belül is a szakma feladata annak 
eldöntése, hogy mi számít mővészinek, és mi nem – azaz, hogy esetenként, 
külön-külön, melyik kifejezési mód felel meg a mővészi forma 
kritériumának. 
Meglátásom szerint, e fogalmi elemek mentén célszerő meghatározni a 
mővészet definícióját, anélkül, hogy egyéb, fölösleges aspektusok 
hozzáadásával bonyolítanánk az amúgy is nehéz meghatározást.37 

II. A m ővészeti élet szabadságának alanyi köre az elıadó-mővészet 
kapcsán 

Az elıadó-mővészet, nyilvános elıadás kereteiben, a mővek közönséghez 
juttatásának legrégebbi formája (gondoljunk csak az ókori görög 
színházakra), amelynél az elıadó és a befogadó (közönség) egy helyen van. 
Éppen ezért a leginkább „leülepedett” szabályozás ezen a területen található, 
amelyet magánjogi keretek között a szerzıi jog38 ölel fel.39 
Tekintettel arra, hogy az elıadó-mővészetre a mővészetek szabadságának 
alkotmányjogi védelme is kiterjed (hiszen mővészi értékkel bíró kifejezési 
formáról beszélünk itt is), érdemes – a szerzıi jog mellett és azzal karöltve – 
alapjogi szemszögbıl is megvizsgálni a témát. 

                                                           
37 Több szakirodalom és a szerzıi jog is plusz elemként csatolja az általános mővész-
fogalomhoz például a máshoz közvetítést, mint mővészi attitődöt. Bár a mővészi érték 
meglétét mindenképp az alkotó közegén kívül kell elhelyezni, azaz a befogadók körében, ám 
véleményem szerint, nem helyén való az az aspektus a mővészet általános jogi 
definiálásánál, hogy a máshoz közvetítést feltétlen fogalmi elemnek ismerjük el, hiszen ez 
már egyfajta célzatot jelentene a mővész oldalán – pedig nem attól lesz egy tény vagy 
vélemény mővészileg releváns, hogy azt mások számára elérhetıvé teszik. Ráadásul az sem 
biztos, hogy a mővésznek célja a közönség megnyerése, hanem „csupán” l’art pour l’art, „a 
mővészet öncélúságát vallja, vagyis hogy a létét önnön szépsége indokolja, s éppen ezért 
nem kell semmilyen társadalmi, politikai, vallási, erkölcsi vagy gazdasági célt szolgálnia, az 
igazi mővész feladata az örök szépség ábrázolása.” 
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%E2%80%99art_pour_l%E2%80%99art 
38 Magyarországon a szerzıi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 
39 Szinger András – Tóth Péter Benjamin: Gyakorlati útmutató a szerzıi joghoz. Novissima 
Kiadó, Budapest 2004. 100. o. 
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A következıkben, mint az elızı fejezetben a mővészetrıl általánosságban 
megtett elemzés folytatásaként, az elıadó-mővészet kapcsán, mint szőkebb és 
speciálisabb témát szeretném vizsgálni, annak alanyi körén keresztül. 

1. Az elıadómővész jogállása 

A szerzıi jog az elıadó-mővész fogalmának definiálásánál, valamint 
jogállásának megadásakor a szerzı magatartásából, pontosabban a szerzı és 
az elıadó közti különbségbıl indul ki. Ha szerzıi jogi szempontból nézzük, 
nem nehéz elkülöníteni egymástól az alkotó és az elıadómővész mibenlétét: 
a szerzı mővet, egyéni-eredeti alkotást hoz létre, míg az elıadómővész azt 
csupán közvetíti, reprodukálja.40 Azonban ez a határ elmosódni látszik olyan 
esetekben, amikor az elıadómővész magatartásával eltér a mőtıl (pl.: 
improvizáció, azaz rögtönzés) és ezzel a mő átdolgozott formában történı 
felhasználása kerül a közönség elé.41 
Ezek alapján az elıadómővész az a személy, aki az irodalmi vagy mővészeti 
mőveket, szellemi alkotásokat más személyek számára élvezhetıen 
megjeleníti.42 Az elıadó-mővészet tárgya más mőve vagy saját alkotás is 
lehet,43 sıt nemcsak a védett vagy már nem védett szerzıi alkotások 
megjelenítése elıadó-mővészet, hanem a folklór vagy egyéb mősoroké is.44 
Mivel azonban a szerzıi jogi definíció speciálisan a tárgyra orientált, azaz az 
„irodalmi vagy mővészeti mőveket, szellemi alkotásokat” hangsúlyozza ki, és 
a szerzı tárgyhoz való viszonya meghatározott: a mővel kapcsolatos érdekeit 
szabályozzák a személyhez főzıdı és vagyoni jogai. Ehhez képest pedig 
meghatározott a kapcsolódó jogi oltalomra jogosultak köre – és így az 
elıadómővészé is –, és ezáltal a szerzıi jog számára csupán annyiban 
értékelendı a mővész „teljesítménye”, amennyiben az a szerzıi mővel 
kapcsolatos. Alapjogi szempontból ez a fogalom azonban akként módosul, 
hogy az elıadómővész az a személy, aki valamilyen tényt vagy véleményt 
mások számára mővészi formában ad elı. Mint látható, a szerzıi jogi 
                                                           
40 Lontai  – Faludi – Gyertyánfy – Vékás: i.m. 137. o. 
41 Ha az átdolgozással nem jön létre új mő, akkor csupán személyhez főzıdı 
jogosultságokról beszélhetünk az alkotó oldalán, azonban ha új mő jön létre, akkor vagyoni 
jogok is megilletik. 
42 A szomszédos jogi védelem alapintézménye, az 1961-es Római Egyezmény értelmében 
(1999. évi XLIV. törvény) szőken kell értelmezni az elıadómővész fogalmát: 
„elıadómővészek: a színészek, énekesek, zenészek, táncosok és más olyan személyek, akik 
irodalmi vagy mővészeti mőveket megjelenítenek, énekelnek, elmondanak, szavalnak, 
eljátszanak vagy bármely más módon elıadnak”. Lontai – Faludi – Gyertyánfy – Vékás: i.m.  
137. o. 
43 Példa lehet erre Bodó Viktor színházrendezı Motel címő munkája, amely elıadás a 
színészek közös improvizációira épült (bemutató elıadás: 2003. október 17., Katona József 
Színház). 
44 Lontai – Faludi – Gyertyánfy – Vékás: i.m. 137. o. 
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meghatározáshoz képest három fogalmi elem is változott a definícióban: a 
tárgy, az állítmány, valamint a módhatározó. A tárgy, bár teljesen nem 
maradt el, mégis javarészt megváltozott az alapjogi kontextusban: az 
„irodalmi vagy mővészeti mőveket, szellemi alkotásokat” megfogalmazást 
indokolt kicserélni a fenti kifejezésre. Ennek oka, hogy az elıadó-mővészet 
kapcsán nem a tárgy, a „hozott anyag” a releváns, hanem a máshoz 
közvetítés, azaz a megjelenítés, az elıadás; továbbá a szerzıi jogi 
meghatározás alkotmányjogilag túl szőknek bizonyul: hiszen egy elıadás 
alapját nem csak egy irodalmi vagy mővészeti mő, szellemi alkotás 
képezheti, hanem egyéb, mővészi értékkel éppen nem bíró tény vagy 
vélemény is. Ezek alapján elınyösebb, ha az alapjogi meghatározás tárgyánál 
a „valamilyen tényt vagy véleményt” kifejezést használjuk. A módhatározó 
megváltoztatása egyaránt fontos aspektusa az alkotmányjogi 
megközelítésnek. Egyrészrıl az „élvezhetıen” megfogalmazás nem a 
legmegfelelıbb, hiszen szubjektív töltető jelentéssel bír (bizonyára mindenki 
látott már olyan elıadást, amely – bár teljes mértékben kimerítette a 
mővésziség kritériumát – minden volt, csak élvezhetı nem). Ennek okán egy 
pontosabb kifejezést célszerő találni a szerzıi jogi helyett. Meglátásom 
szerint a „mővészi formában” megfogalmazás a legideálisabb ebben az 
esetben – bár a mővészet lényege a „szépségben” ragadható meg, amely 
nyilvánvalóan élvezhetı a mindenkori befogadó számára, mégis ez az 
aspektus, közvetlenül, itt elveszti relevanciáját és túlzott figyelembe vétele 
pontatlan fogalomhoz vezet. Másrészt, mivel a szerzıi jogból át nem mentett 
tárgyban megjelenı mővészi kifejezıdést valahol vissza kell emelni a 
fogalomba, itt a legcélszerőbb megtenni, módhatározóként – hiszen, mint már 
fent említettem, nem a tárgy mővészi értéke, hanem a máshoz közvetítés 
ilyen tartalma a releváns. Az állítmány kapcsán az alábbiak rögzítendık. A 
szerzıi jog a „megjelenít” kifejezést használja, amely szintén nem kellıen 
szabatos. A megjelenítés, mint magatartás felmerülhet más esetkörben is, 
amely nem elıadó-mővészethez kapcsolódik (pl.: képzımővészet, vagy akár 
irodalmi mővek esetén nyomtatás útján) és így zavaró, megtévesztı lehet a 
meghatározásban. A fenti definícióban alkalmazott „el ıad”  kifejezés 
kizárólag az elıadó-mővészet esetén értelmezhetı, nem használható más 
kontextusban: a megjelenítéssel ellentétben, olyan magatartás, amely az 
elıadó és a befogadó (közönség) egyazon helyen való tartózkodását, valamint 
minden esetben egyszeri, jelen idejő és személyes megjelenítést feltételez.45 
Tehát ezen fogalmi ismérvek alapján definiálható alapjogi szinten az elıadó-
mővész fogalma, amely a szerzıi jogi meghatározásból kiindulva, azzal sok 
                                                           
45 Az elıadó-mővészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 
szóló 2008. évi XCIX. törvény Értelmezı rendelkezésének 44. §-ának 6. pontja értelmében 
„elıadás: prózai, zenés, táncos színpadi mővek személyes elıadómővészi teljesítménnyel, 
közönség jelenlétében történı nyilvános bemutatása”. 
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helyütt megegyezı, ám mégis eltérı aspektusokban ragadható meg. 
Természetesen, a fogalmak eltéréseitıl függetlenül a két jogág (alkotmányjog 
és polgári jog) célja ugyanaz: jogi védelmet biztosítani a mővészeti élet 
szereplıi, illetve a mővészi értékkel rendelkezı alkotások számára – jogágtól 
függıen: alapjogi, valamint szerzıi jogi szinten. 

2. A befogadó (közönség) fogalma 

Mielıtt a befogadói „státusz” jellemzı ismérveit összegyőjtve, megpróbálnék 
egy fogalmilag tiszta és a gyakorlatban is mőködı meghatározást adni, az 
alábbi kérdés tisztázása elkerülhetetlen a továbbiakban: szükség van-e 
közönségre, feltétele-e a közönség az elıadó-mővészetnek – és így az 
elıadásnak? 
Elsı ránézésre egyszerő és fölösleges kérdésnek tőnhet, hisz a mővészet 
egyik célja és jellemzıje a máshoz közvetítés, és ha ez nem történik meg, 
akkor nem is beszélhetünk mővészetrıl, mivel így a mővek titokban 
maradnának és az íróasztal fiókjában porosodnának, akár az idık 
végezetéig.46 Ez nyilvánvalóan így is van, ám ez a mővészetre, mint 
„egészre” vonatkozik, ellenben az elıadó-mővészetnél kissé más a helyzet. 
Itt ugyanis hatványozottabban elıtérbe kerül a „befogadó-kényszer”, 
mondhatni a befogadó (közönség) az elıadás sine qua nonja – hiszen ha nincs 
nézı, kinek játsszon az elıadó? Tehát bizton kijelenthetjük, hogy a közönség 
az elıadó-mővészet legfontosabb feltétele, amely elem az elıadómővész fent 
megadott alkotmányjogi fogalmában is szerepel: az elıadómővész az a 
személy, aki valamilyen tényt vagy véleményt mások számára mővészien ad 
elı. 
Itt át is térhetnék a közönség definiálására, de – csupán a vizsgálódás 
kedvéért – hagyjuk el a befogadót az elıadómővész fogalmából és vegyük 
górcsı alá az így kapott helyzetet: amikor az elıadómővész valamilyen tényt 
vagy véleményt mővészi formában ad elı. 
Az így kapott szituációt próbának hívják, amikor az elıadókon kívül 
legfeljebb a rendezı/koreográfus és a segédszemélyzet van jelen.47 

                                                           
46 Bár nyilván van olyan mővész, aki l’art pour l’art, „a mővészet öncélúságát vallja, vagyis 
hogy a létét önnön szépsége indokolja, s éppen ezért nem kell semmilyen társadalmi, 
politikai, vallási, erkölcsi vagy gazdasági célt szolgálnia, az igazi mővész feladata az örök 
szépség ábrázolása.” http://hu.wikipedia.org/wiki/L%E2%80%99art_pour_l%E2%80%99art 
(2014.01.02.) 
47 Az elıadó-mővészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 
szóló 2008. évi XCIX. törvény Értelmezı rendelkezésének 44. §-ának 35. pontja értelmében 
„színpadi próba: minden olyan próba, amely színpadi körülmények között zajlik, jelmezzel, 
díszlettel, világítással, hanggal vagy ezek nélkül úgy, hogy a próba közvetlen célja az alkotás 
színpadi körülmények között történı elıadásának valamennyi mővészi, szakmai és technikai 
feltételének együttes kialakítása és összehangolása”. 
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Természetesen, a próba nem minısül elıadásnak, de egyetlen és legfontosabb 
célja, hogy az elıadók a jövıbeni elıadáson a lehetı legtökéletesebben 
tudják a mővet elıadni – ami gyakorta sok és kínkeserves munkával 
(próbával) jár együtt. Tehát mondhatni a cél szentesíti az eszközt. Ám igen 
érdekes megoldás és így fontosnak látom megemlíteni, hogy míg a szerzıi 
jog csupán a „célt” szabályozza, addig a mővészetek szabadságának alapjoga 
magát az „eszközt”, azaz a próbát is védelemben részesíti. Ugyanis a próbán 
az elıadók által tanúsított magatartások és kifejezési módok is 
rendelkez(het)nek vitathatatlan mővészi tartalommal – még közönség 
hiányában is –, amelyeket az alkotmányjog rendel szabályozni (általában) a 
mővészetek szabadságán keresztül, alapjogok szintjén.48 
Ezek után kísérletet teszek a közönség és az elıadómővész elhatárolására, 
aminek következtében a közönség fogalmáról is pontosabb képet kapunk. Az 
elıadómővész ismérveit már összegeztük: az a személy, aki valamilyen tényt 
vagy véleményt mások számára mővészi formában ad elı. De vajon mit 
jelent a mások számára fordulat? 
Nem véletlenül használtam a „mások számára” kifejezést, ennek is megvan a 
maga relevanciája. Ugyanis nem mindegy az, hogy az elıadó másoknak ad 
elı vagy mondjuk mások elıtt. Egyrészt az elıadó-mővészet lényege a 
mások számára történı közvetítés, amely mővészi formával rendelkezik – 
tehát kvázi célzatról beszélhetünk. Másrészt, ha mások elıtt ad valaki elı 
valamit, abban nincs meg ugyanaz a kapcsolat az elıadó és befogadó között, 
valamint az elıadó oldalán is hiányzik a célzat (ilyen helyzet lehet például 
egy iskolai felelés az osztálytársak elıtt). Fontosnak tartom ennek a 
megfogalmazásnak a kihangsúlyozását, ugyanis az elıadómővész egy 
elıadás alkalmával egyszerre ad elı mások számára és mások elıtt egyaránt. 
Az elıbbi a mindenkori közönség, az utóbbi pedig mindenki más, aki nem 
közönség (ilyenek lehetnek például a rendezı, a segédszemélyzet tagjai, vagy 
akár egy színházi elıadás esetén a többi elıadó is, akik a színpad mögül, ún. 
takarásból nézik az aktuális elıadót). 
A közönség definiálásánál tehát mindenképp az elıadómővész fogalmából 
kell kiindulni. Negatív meghatározással élve: közönség az a személy, aki 
számára valamilyen tényt vagy véleményt mővészi formában adnak elı (ez 
elıadástól függıen lehet nézı, hallgató vagy akár mindkettı egyszerre). Ezek 
alapján az elıadómővész és a közönség közti különbség és egyben kapcsolat 
lényege, hogy az elıbbi valamilyen tényt vagy véleményt mővészi formában 
ad elı az utóbbi számára, amely azt befogadja. 
A fentiekben megvizsgáltuk az elıadó-mővészet két nagy – mondhatni 
ellentétes, de mégis teljesen összenıtt – csoportját: az elıadót és a 
közönséget. A gyakorlatban azonban nem lehet ilyen tisztán elhatárolni ezt a 

                                                           
48 Ezekrıl az esetekrıl és a lehetséges kollíziókról mutatis mutandis ld. Cseporán: i.m. 70. o. 
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két oldalt egymástól: léteznek olyan köztes szereplık, amelyek besorolása 
érdekes kérdéseket vethet még fel. A következıkben ezekrıl ejtek néhány 
szót. 

3. Határesetek – az elıadó-mővészet egyéb szereplıi 

A „határesetek” cím arra akar utalni, hogy az elıadó-mővészet és egy adott 
elıadás kapcsán, illetve folyamán jó néhány olyan szereplı is jelen van, akik 
besorolása az egyik vagy másik oldalra – nevezetesen, hogy elıadó-e vagy 
befogadó (közönség) – nem egyszerő feladat – példának okáért, gondoljunk 
csak a fent már említett esetkörre, amikor az elıadómővész nem mások 
számára, hanem mások elıtt játszik. A továbbiakban ezekrıl a személyekrıl, 
illetve ezek csoportjairól szeretnék szólni. 

a) A segédszínész 

Az elsı nagyobb csoportot azok a mővészek teszik ki, akik valamilyen úton-
módon közremőködnek vagy közremőködtek (a próbák folyamán) az 
elıadásban, de nem sorolhatóak az elıadó-mővészek közé. Az elsı ilyen 
személy a színház világában ismeretes segédszínész vagy statiszta, aki 
annyiban különbözik az elıadó-mővésztıl, hogy az elıadásnak nem 
szereplıje, hanem résztvevıje. Ez abban nyilvánul meg, hogy a statiszta 
szerepe általában kicsi, legtöbbször szöveg nélküli és rendszerint 
„tömegként” van jelen a színpadon az elıadómővész mellett – de inkább 
mögött.49 A segédszínész ennél fogva az elıadók közé tartozik, de mégsem 
egyenrangú a tényleges elıadó-mővésszel – sem mővészi teljesítményét, sem 
fizetését tekintve. 

b) A rendezı és/vagy koreográfus 

A csoport másik tagja a rendezı vagy – táncelıadás esetén – koreográfus, aki 
már ténylegesen sem lép fel a színpadra – mégis nélkülözhetetlen a személye, 
illetve munkája. A rendezı/koreográfus az a mővész, aki a „nyers” tényt 
vagy véleményt mővészi formával azért ruházza fel, hogy azt az 
elıadómővészek mások számára (mővészi formában) elı tudják adni. Ez a 
forma a rendezı által képviselt mondanivalót és annak közvetítéséhez 
szükséges módot, formanyelvet jelenti. A rendezı/koreográfus és az elıadó-
mővész munkája idıben és viszonyukban eltér egymástól: míg az elıadó az 

                                                           
49 Nagyon sok elıadásban alkalmaznak segédszínészeket, fokozva ezzel a produkció 
atmoszféráját, realitását. Példa erre Mohácsi János rendezı, Istenítélet címő drámája, amely 
Arthur Miller: Salemi boszorkányok mőve alapján készült, és ahol a salemi népet, többek 
között, egyetemisták játszották (Bemutató elıadás: 2008. október 10., Pécsi Nemzeti 
Színház). 
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elıadáson és az azt megelızı próbákon is dolgozik, addig a 
rendezı/koreográfus munkája (jobb esetben) csupán a próbafolyamatra 
korlátozódik.50 A másik eltérés a rendezı-elıadó viszonyban ölt testet, amely 
egy sajátos alá-fölérendeltségen alapul: az elıadó köteles követni a rendezı 
utasításait a próbákon, de fıleg az elıadásokon, amelyek azt szolgálják, hogy 
az elıadómővész minél hitelesebben tudja elıadni a mő és/vagy a 
rendezı/koreográfus mondanivalóját. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a 
rendezı/koreográfus az elıadás elkészültében és sikerében oroszlánrészt 
vállal: a próbák alatt mindenki az ı elgondolását szolgálja ki, vele értekezik, 
valamint mindenkit és mindent ı irányít – beleértve a zeneszerzıt, a díszlet- 
és jelmeztervezıt,51 a segédszemélyzetet, és természetesen az elıadókat. 

c) A szerzı 

A színház világában azonban van egy olyan személy, aki sokszor fölötte áll 
még a rendezınek és/vagy koreográfusnak is: ez pedig nem más, mint az író. 
Az elıadás szerzıje ugyanis – a szerzıi jogi jogosultságán keresztül – olyan 
jogokkal rendelkezhet, amelyek gátat szabhatnak a mindenkori rendezı 
és/vagy koreográfus akaratának.52 A szerzıt mővének felhasználása esetében 
szerzıi jogdíj illeti meg, amelynek két módja lehetséges: „kisjogos” vagy 
„nagyjogos” joggyakorlás útján53 – mivel egy már létezı mő elıadásához a 
szerzıtıl engedélyt kell kérni, amely általában jogdíjfizetéssel jár. Ugyanis 
nem csak a mő megváltoztatása eredményezhet átdolgozást, hanem a mő új 
környezetbe helyezése is, így maga a törvény mondja ki, hogy átdolgozásnak 
minısül a mő színpadi feldolgozása is – és „a szerzı kizárólagos joga, hogy a 
mővét átdolgozza, illetve hogy erre másnak engedélyt adjon,”.54 
Természetesen a kötelezı engedélykérésnek és a szerzıi jogdíjigénynek is 

                                                           
50 Vannak olyan rendezık és koreográfusok, akik a már futó elıadás közben is elıszeretettel 
instruálják az elıadókat. E rendezıi hozzáállás jellemzı például a már fent említett Bodó 
Viktor munkamoráljára, aki két fellépés között is tart próbát, tökéletesítve – és ha úgy látja, 
átrendezve – ezzel az elıadást. („Valamilyen út végén” – interjú Bodó Viktorral) 
http://kultura.hu/main.php?folderID=1181&ctag=articlelist&iid=1&articleID=269560 
(2014.01.02.) 
51 A zeneszerzı, valamint a díszlet- és jelmeztervezı egyaránt mővészek, csak a maguk 
szakterületén dolgoznak, és olyan mővet hoznak létre (zenemő, díszlet- és jelmezterv), amely 
a mindkori rendezı/koreográfus elgondolását szolgálja ki. 
52 A szerzı kizárólagos joga, hogy mővét nyilvánosan elıadja, és hogy erre másnak 
engedélyt adjon. Elıadás a mő érzékelhetıvé tétele jelenlévık számára. Szjt. 24. § (1) bek. 
53 Közös jogkezelés („kisjogos joggyakorlás”) csupán a nem színpadra szánt mővek 
nyilvános elıadására vonatkozik. Ezek alapján a színpadra szánt irodalmi vagy zenemővek 
elıadására közvetlenül a jogosulttól (vagyis a szerzıtıl vagy – amennyiben egy kiadónak 
engedte át a felhasználás jogait – a kiadótól) kell a felhasználónak engedélyt kérnie 
(„nagyjogos joggyakorlás”). Szinger András – Tóth Péter Benjamin: i.m. 130. o. 
54 Szjt. 29. § 



A mővészet szabadsága – Az elıadó-mővészet alapjogi megközelítésben 

193 

vannak korlátai. Ennek két esetét érdemes megemlíteni: a szerzıi mő elıadás 
keretében történı szabad felhasználását,55 illetve az idımúlást, aminek 
következtében lejár a védelmi idı és megszőnik a szerzıi jogdíj 
követelhetısége – ugyanis „a szerzıi jogok a szerzı életében és halálától 
számított hetven éven át részesülnek védelemben”.56 De ezeken a 
korlátozásokon kívül az elıadni kívánt mő szerzıje figyelemmel kísérheti, 
sıt bele is szólhat a rendezı/koreográfus által megalkotott elıadásba, ha az a 
Szjt. 13. §-ába ütközik, vagyis a beavatkozás egyéni-eredeti jellegő, azaz 
szerzıi alkotó tevékenységnek minısül (átdolgozás); illetve ha a beavatkozás 
a mővet torzítja, csonkítja, illetve ha sérelmes a szerzı becsületére, hírnevére 
(mő egységének sérelme) – ugyanis a mő megváltoztatása ebben a két 
esetben a szerzı engedélyét igényli.57 Ezek alapján az író, bár itt a szerzıi 
jogi szabályozás az elsıdlegesen alkalmazandó, könnyedén keresztül 
húzhatja a rendezı/koreográfus számításait az elıadással kapcsolatban. 

d) A közönség elıadói helyzete 

A következı csoportról, amit vizsgálni szeretnék már a fentiekben szó esett: a 
közönség. Bár az elıadó-mővészet kapcsán fennforgó befogadók közégét 
már elemeztem, mégis visszatérek hozzá, mert maradt olyan aspektus, amit 
érdemes közelebbrıl szemügyre venni. A fejezet elnevezésében feltüntetett 
„határesetek” kifejezés itt fog elıször – és talán a legélénkebben – elıjönni: 
olyan szituációkat fogok ismertetni, amelyekben a közönség „státuszát” az 
elıadás struktúrájában nem lehet egyértelmően megállapítani – mivel túllép a 
megszokott szerepkörén. 
Az elsı ilyen helyzetre példa a Pécsi Nemzeti Színház Hajmeresztı címő 
elıadása, amelyben a nézıközönség aktívan beleavatkozhatott a darab 
dramaturgiai struktúrájába.58 A közönség számára újdonság számba megy az 

                                                           
55 Ha az elıadás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, és 
a közremőködık sem részesülnek díjazásban, a mővek elıadhatók a következı esetekben: a) 
színpadi mő esetében mőkedvelı mővészeti csoportok elıadásán, kiadott szöveg vagy 
jogosan használt kézirat alapján, feltéve, hogy ez nem ütközik nemzetközi szerzıdésbe, b) 
iskolai oktatás céljára és iskolai ünnepélyeken, c) szociális és idıskori gondozás keretében, 
d) nemzeti ünnepeken tartott ünnepségeken, e) egyházak, alapcélként vallási tevékenységet 
végzı egyesületek vallási szertartásain és vallási ünnepségein, f) magánhasználatra, 
valamint alkalomszerően tartott zártkörő összejövetelen. Szjt. 38. § (1) bek. 
56 Szjt. 31. § (1) bek. 
57 Szinger – Tóth: i.m. 61. o. 
58 „A darab igazi írói bravúr: színpadi krimi, melynek végkifejletét maguk a nézık 
határozzák meg. Az izgalmas, sötét gyilkossággal terhelt történet szereplıi egy 
fodrászszalon munkatársai és vendégei, akik egy nyomozás kellıs közepén találják 
magukat, és nem szabadulhatnak, míg egyikükrıl ki nem derül, hogy gyilkos. A játék 
szellemességét és különlegességét az adja, hogy a nézık maguk is tanúk és nyomozók 
egyszerre, folyamatosan munkában vannak, kérdezhetnek, közbeszólhatnak, és szavazással 
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effajta (és nekik talán szokatlan) interakció, de a kezdeti megilletıdöttség 
után nagy lelkesedéssel használják ki a helyzetet: azt, hogy ık is 
szerepelhetnek. De vajon ebben a helyzetben a közönség miként van jelen: 
mint befogadó, vagy mint elıadó? Az, hogy beleszólhatnak az elıadás 
folyásába, mennyiben módosítja a hagyományos befogadói „státuszt”? 
Részese lesz a darabnak, mint elıadó? Esetleg – mivel megszabhatja a 
végkifejletet – mint rendezı, netalántán, mint dramaturg? Vagy ez egyáltalán 
nem változtat semmin és marad nézı? 
Egy másik hasonló szituáció a bővészmutatványok állandó kelléke, a 
mindenki által jól ismert nézıbevonás – de talán pontosabb a 
„nézıhasználás” kifejezés.59 Itt az elıadó tulajdonképpen „kelléknek” 
használja a közönség kiszemelt tagját és rajta hajtja végre mutatványát. Itt 
hogyan alakul a nézı szerepe? A statisztáéval azonos – hiszen ugyanúgy 
jelen van, az elıadás szerves része, ám mégsem elıadó-mővész? 
Végül pedig vegyük szemügyre a legszélsıségesebb esetet, azt a szituációt, 
amikor a közönség kvázi elıadó lesz: nem csak beleszól a darab folyásába, 
hanem részt is vesz abban.60 Itt is ugyanazok a kérdések merülnek fel: 
elıadónak számít-e a közönség, ha a hagyományos befogadói helyzetet 
felhagyva, hozzátesz az elıadáshoz? És ha igen, akkor ez milyen 
következményekkel jár – például igényelhet-e fellépti díjat vagy a nevének 
feltüntetését? 
Mindhárom esetben hasonló, hogy a közönség valamilyen módon kimozdul a 
megszokott szerepkörébıl és az elıadás alkotó oldalán megjelenı magatartás 
tanúsít. De kérdés, hogy ezáltal oda is tartozik-e? Ha józan eszünkre 
hallgatva gondolunk bele, egyértelmő következtetésre jutunk: ettıl még nem 
lesz elıadó. De vizsgáljuk meg ezt a jog szemszögébıl. A fent kialakított 
alkotmányjogi fogalmat alapul véve, elıadómővész az a személy, aki 
valamilyen tényt vagy véleményt mások számára mővészi formában ad elı. 
Ebbıl kiindulva, azt kéne megnézni, hogy a közönség interakció során 
tanúsított magatartása ráillik-e az elıadómővész meghatározására. Az elsı 
fogalmi elem a „valamilyen tényt vagy véleményt”. Bár a megfogalmazásból 
nem biztos, hogy egyértelmően kihallatszik, de a „valamilyen” szó nem 
akármilyent jelent. Ez alatt azt értem, hogy az elıadómővész elıadása során 
egy meghatározott kifejezési módot használ, szabadon; míg a bevont nézı az 
elıadó által „rákényszerített” vagy „kikényszerített” cselekvést folytat – és 
mivel a mővészet nem kényszer, hanem intuíció függvénye, nehezen 
beszélhetünk itt mővészi kifejezésrıl. A második fogalmi elem a „mások 

                                                                                                                                                      

dönthetik el: ki a leggyanúsabb figura.” http://www.pnsz.hu/eloadas/28/hajmereszto 
(2014.01.02.) 
59 Ilyenek lehetnek pl. a különbözı kártyatrükkök vagy az eltüntetıs szemfényvesztések. 
60 A Janus Egyetemi Színház próbaDADA I. címő elıadásának egyik jelenetében az egyik 
szereplı felkéri a közönség tagjait, hogy énekeljenek el vele egy egyszerő dalt. 
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számára” szókapcsolat, amelyet már részletesen vizsgáltam. Ezt a fenti 
elemzést alapul véve, szintén arra az eredményre jutunk, hogy a befogadó 
nem lehet elıadó is, hiszen nem mások számára ad elı, hanem más miatt (a 
szituáció, azaz az elıadómővész akaratából), így hiányzik az ı oldalán a 
célzat, hogy a mővet mások számára továbbítsa. Végül a módhatározó 
kérdése vet fel feloldhatatlan problémát: egyértelmő, hogy a befogadó – még, 
ha esetleg mővész is – nem tud olyan hatással elıadni, mint amilyen 
minıségben maga az elıadómővész képes, így a „mővészi formában” 
kifejezés által támasztott feltétel is megdılni látszik. 
Ezek alapján megállapítható, hogy az elıadó-mővészet kapcsán senki sem 
lehet befogadó (közönség) és elıadómővész is egyszerre. Ám sok helyzetben 
mégsem lehet tisztán elhatárolni e két oldalt egymástól az esetleges átfedések 
miatt. 

e) Az elıadó-mővészet egyéb alanyainak köre 

A következı és egyben utolsó köztes csoport az egyéb résztvevık köre, akik 
nem mővészek, mégis nélkülözhetetlen „fogaskerekei” az elıadásnak. Egy 
mővészi elıadás során a közönség rendszerint csupán az elıadó-mővészekkel 
kerül „kapcsolatba”, de rajtuk kívül gyakran más, jelenlévı személyek is 
hozzátesznek a sikerhez – névtelenül. Mivel megérdemlik, a továbbiakban 
róluk ejtenék néhány szót. 

ea) A súgó és a kellékes 

Az elsı ilyen személy a színház világában ismeretes súgó.61 Feladatából 
adódóan segít az elıadónak, ha az elıadáson nem jut eszébe a szöveg. De mi 
történik jogilag ebben a szituációban – fıleg, ha észreveszi a közönség? 
Mivel hozzátett a darabhoz, elıadóvá válik? Ugyanez a kérdés merül fel a 
kellékes62 személyével a következı szituációban: a Picasso kalandjai címő 
elıadás63 egyik jelenetében a falból képeket tartó kezek nyúlnak ki – amelyek 
a kellékesekhez tartoznak. A helyzet megegyezı: elıadó vagy sem? A választ 
a bevont közönségnél levezetett úton megközelítve ugyanarra a 
következtetésre jutunk, mint ott: mivel a fogalmi elemek nincsenek jelen, 

                                                           
61 A színtársulatok állandó alkalmazottja, aki az elıadás szöveg- és játékbiztonságát 
szolgálja. A 18. század óta a súgólyukban ül, a súgópéldányból követi az elıadást és a 
színész memóriáját segítve „felad”, azaz elımond minden fontosabb szót a szereplınek. 
Részt vesz a próbafolyamatban is. 
62 A színpadi kellékek (és esetleg bútorok) kezelıje, aki felügyel a kellékek beszerzésére, 
pótlására, raktározására, javíttatására, ill. az elıadás kezdete elıtt a kelléklista alapján az 
elıírt helyekre készíti azokat.  
63 Bemutató elıadás: 2012. szeptember 28., Pécsi Nemzeti Színház. 
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nem lehetnek elıadómővészek ezek a személyek – bár egyértelmően az 
elıadói oldalhoz sorolhatóbbak inkább, mint a befogadók közé. 

eb) A technikai munkatársak 

Legvégül, de nem utolsó sorban a technikai munkatársak helyzetét tenném 
vizsgálódásom tárgyává pár gondolat erejéig (ilyenek a világosító és a 
hangtechnikus). Fontos megemlíteni, hogy a hangtechnikus nem 
összekeverendı a zeneszerzıvel: míg a zeneszerzı mővészként egyedi-
egyéni alkotást hoz létre, addig a hangtechnikus azt csak, a legtökéletesebb 
hangzás érdekében kezeli. Bár a technikai munkatársak sem sorolhatóak a 
mővészek közé, mégis szakmai képesítést és hozzáértést igényel a munkájuk. 
Nem minısülnek azonban – ahogy a súgó vagy a kellékes esetén már láttuk – 
az elıadó-mővészeket védı mővészetek szabadságának alapjogi védelmében. 
Ezen személyek csoportalkotó tulajdonsága egyrészt, hogy bár nem 
elıadómővészek, mégis nélkülük elképzelhetetlen lenne egy mő létrejötte és 
elıadása; másrészt, hogy – bár a mővészetek szabadságának hatálya ilyen 
kontextusban nem terjed ki rájuk – munkajogi jogviszonyban állnak a 
munkáltató intézménnyel. 

III. Összegzés 

Tanulmányomban törekedtem egy átlátható és pontos képet festeni a 
mővészetek szabadságának egyik szegmensének, az elıadó-mővészetnek az 
alanyi körérıl. Ahogy láthattuk, nem olyan egyszerő a helyzet, mint azt elsı 
pillantásra megítélnénk: a fogalmi meghatározások problémáján túl, az eseti 
jelleggel változó átfedések és elhatárolási kérdések jogilag is nehéz és 
sokszor megválaszolhatatlan kérdésekhez vezetnek, amelyek megoldása 
sokszor kompromisszumok meghozására kényszerítenek. Meglátásom szerint 
az Alkotmánybíróság szegényes, ám annál értékesebb megállapításai a 
mővészet szabadsága kapcsán, ill. a gyakorlatból merített – sokszor 
problémás – helyzetek egy olyan alanyi szempontból is megragadható 
alapfogalomhoz- és rendszerhez vezettek, amely képes kielégíteni azt az 
elvárást, amit a mővészet szabadságának eddig kitöltetlen kerete igényel. Így 
a fenti megállapítások egy viszonylag jól alkalmazható alappal szolgálhatnak 
a további vizsgálódáshoz az elıadó-mővészet alapjogi kérdései terén – és 
nem utolsó sorban: támpontként szolgálhat a mindennapi alkotó életben az 
alanyok számára is. 
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Heid Krisztina 

A fenntartható fejl ıdés és az uniós ökocímke* 

I. Bevezetés 

A fenntartható fejlıdés napjainkban igen sok szemszögbıl megvizsgált téma, 
ám még nem történt meg eszközeinek teljes körő kiaknázása. Amikor egyes 
számítások szerint az Egyesült Államokban már a 2000-es évek elején a 
tartós fogyasztási cikkek elıállítására kitermelt anyagok több mint 90%-a 
szinte azonnal hulladékká vált, amikor a két és fél centiméter vastag, 
mikroorganizmusokban és tápanyagokban gazdag talajréteg kialakuláshoz 
körülbelül ötszáz év szükséges és jelenleg ötezerszer annyi talaj pusztul el, 
mint amennyi keletkezik, akkor minden rendelkezésünkre álló eszközt meg 
kell ragadni és a lehetı legjobban felhasználni, annak érdekében, hogy az 
emberi tevékenységet a fenntartható fejlıdés vezérelje. Ehhez véleményem 
szerint mindenképpen szükséges, hogy a társadalom környezet iránti 
felelısségtudata felerısödjön, amelyhez kiváló eszköz lehet, többek között a 
termékcímkézés.1 Egy-egy termékjelzésnek ugyanis információértéke van: 
tájékoztatja a vásárlót a termék egyes tulajdonságairól, gyártásának és 
használatának a környezetre gyakorolt hatásairól, újrahasznosításának 
lehetséges módozatairól. Így bizonyos termékjelzéssel rendelkezı árucikk 
megvásárlása vagy szolgáltatás igénybevétele mellet való döntéssel a 
vásárlók véleményt is nyilvánítanak, amelyek naponta hatással vannak a 
környezet állapotára. 
Korábban, amíg nem alakult ki a termékjelzések egységes minısítési 
rendszere, a környezetbarát termékek piacát a bizonytalanság jellemezte. Így 
elengedhetetlen volt kezdetben csak országos szintő, késıbb pedig az egész 
Európai Unióban érvényesülı szabályozás megteremtése. Ennek megfelelıen 
tanulmányomban elıször a fenntartható fejlıdés fogalmát, majd annak az 
Európai Unió környezetpolitikájába való beépülését vázolom, rövid 
kitekintéssel a környezetvédelmi akcióprogramokra. A környezetvédelmi 
eszközök ismertetése után az uniós ökocímkézési rendszer tárgyalása 
következik, a termékcsoportok és a kritériumrendszerek bemutatásával. 
Végül az összegzés során ismertetem a munkám megírása közben levont 
konklúzióimat. 

                                                           
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXXI. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián „Környezetvédelmi jogi” szekcióban II. díjban részesült. Konzulens: Dr. 
Horváth Zsuzsanna egyetemi docens 
1 Ágoston Eszter: Az öko-címke és a környezeti tudat. Glossa Iuridica 2012. 1. sz. 52. o. 
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II. A fenntartható fejl ıdés 

1. A fenntartható fejlıdés fogalma 

„A fenntartható fejlıdés olyan fejlıdés, amely kielégíti a jelen 
szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövı nemzedékek esélyét 
arra, hogy ık is kielégíthessék szükségleteiket”2 

A fenti meghatározás a Közös Jövınk címő 1987-es jelentésben található. Ezt 
a dokumentumot a Gro Harlem Brundtland asszony által vezetett Környezet 
és Fejlıdés Világbizottsága alkotta meg, amelynek magyar tagja Láng István 
akadémikus volt. Ennek, a másként Brundtland-jelentésnek is nevezett 
dokumentumnak a publikációja után a fenntartható fejlıdéssel kapcsolatos 
elméleti megközelítések és definíciók száma a többszörösére növekedett. Így 
olvashatunk olyan értelmezést is, amely szerint ez nem kizárólag gazdasági, 
hanem egyben szociális fejlıdés is, amelyben a gazdasági fejlıdés az 
ökológiai határokon belül valósul meg, biztosítva ezzel a környezet eltartó 
képességét a jövı generációi számára. A fenntartható fejlıdés tehát nem 
egyszerően a környezet védelmérıl szól, hanem a világ fejlıdésének egy új 
irányvonalát jelenti, amely egyenlı lehetıségeket igyekszik biztosítani 
mindenki számára, anélkül, hogy a természeti erıforrásokat pusztulásra 
ítélné.3 A fogalomra a Természetvédelmi Világalap (World Wide Fund for 
Nature – WWF) meghatározása a következı: „fenntartható fejlıdés az emberi 
életminıség javítása az ökoszisztémák fenntartható teherbíró képességén 
belül”.4Míg a hazai 1995. évi LIII. törvény 4. § 29. pontjának 
megfogalmazása szerint: „fenntartható fejlıdés: társadalmi-gazdasági 
viszonyok és tevékenységek rendszere, amely a természeti értékeket megırzi 
a jelen és a jövı nemzedékek számára, a természeti erıforrásokat takarékosan 
és célszerően használja, ökológiai szempontból hosszú távon biztosítja az 
életminıség javítását és a sokféleség megırzését”. Akár ezeket a 
definíciókat, akár más, a világ bármely pontján mőködı szakértıkbıl álló 
bizottságok, gyakorlati tapasztalattal rendelkezı személyek általi 
megfogalmazásokat vizsgálunk, mindegyikben ugyanaz a felismerés 
tükrözıdik vissza: a társadalmi összetartásnak, a gazdaság növekedésének és 

                                                           
2 Brundtland, G. H. et al.: Our Common Future. Oxford University Press, Oxford – New 
York 1987. 
3 Kiss Ágnes: A fenntartható fejlıdés, mint az EU horizontális politikája. In: Gidai Erzsébet 
(szerk.): Tanulmánykötet. Akadémiai Kiadó, Sopron 2005. 187. o. 
4 Horváth Gergely: A fenntartható fejlıdés környezetjogi elvének fıbb toposzai a hatályos 
magyar jogrendszerben és az Európai Unió jogában. In: Egresi Katalin (szerk.): Fiatal 
oktatók tanulmányai. UNIVERSITAS-GYİR Kht., Gyır 2006. 118. o. 
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a környezet védelmének kézen fogva kell elıre haladnia egy jobb, 
hatékonyabb, egészségesebb, környezettudatosabb világ felé. 

2. Fenntartható fejlıdés a világban 

Az 1960-as évekig a világ szinte összes országát gazdasági növekedés 
jellemezte, amely egyrészrıl jólétet és stabilitást eredményezett az emberek 
számára, másrészrıl azonban nem alaptalanul, elszaporodtak a kritikus hangú 
vélemények vele kapcsolatban. Ilyen volt az Egyesült Nemzetek Szervezete 
(ENSZ) fıtitkárának 1969-es felszólalása. U Thant ekkor a Gazdasági és 
Szociális Tanács 17. ülésszakán a következıket nyilatkozta:  

„Az emberiség történelme során most elsı ízben vagyunk tanúi egy 
olyan világviszonylatú válság kibontakozásának, amely mind a fejlett, 
mind a fejlıdı országokat érinti; az emberi környezet válságáról van 
szó. Ha a jelenlegi irányzatok továbbra is érvényesülnek, biztosra 
vehetı, hogy veszélybe kerül az élet a földgolyónkon. Ezért sürgısen 
fel kell hívni a világ figyelmét azokra a problémákra, amelyek 
megakadályozhatják az emberiséget abban, hogy legmagasabb rendő 
törekvéseink megvalósulását lehetıvé tevı környezetben éljen.”5 

Ettıl kezdve az Egyesült Nemzetek Szervezete folyamatosan napirendjén 
tartotta a globális környezeti problémákat, amelynek következtében 
megalakult ENSZ program keretében több konferencia is megrendezésre 
került. Az elsı ilyen az 1972-es stockholmi találkozó volt. A 113 állam 
delegációja részvételével tartott svédországi csúcson még nem esett szó a 
fenntartható fejlıdésrıl. Ám a következı, 1992-ben Rio de Janeiróban 
megtartott, ENSZ konferencia elfogadta a fenntartható fejlıdés átfogó 
programját („Feladatok a XXI. századra”), valamint a „Riói Nyilatkozat” a 
fenntartható fejlıdésrıl címet viselı dokumentumot, amely a fenntarthatóság 
alapelveit deklarálta.6 Majd tíz évvel a riói konferencia után Johannesburgban 
rendezték meg a Fenntartható Fejlıdés Világkonferenciát. Ennek során 
áttekintették az elmúlt évtizedben elért eredményeket, és megállapították, 
hogy nem sikerült az akkor megfogalmazott célokat teljesíteni. Ezért egy 
politikai nyilatkozatot, valamint egy végrehajtási tervet fogadtak el, 
amelyben szerepelt többek között az emberi egészségre és környezetre 
ártalmas anyagok csökkentése. Ezt a konferenciát követıen az ENSZ 

                                                           
5 
http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/megujulo/Fenntarthato%20fejlodes/Fenntarthat
o%20fejlodes.html (2012.10.01.) 
6 Faragó Tibor: ENSZ program a fenntartható fejlıdésrıl, az ENSZ fenntartható fejlıdés 
bizottsága és ezek hazai vonatkozásai In: Faragó Tibor (szerk.): Nemzetközi együttmőködés 
a fenntartható fejlıdés jegyében és az Európai Unió fenntartható fejlıdés stratégiája. 
Fenntartható Fejlıdés Bizottság, Budapest 2002. 15. o. 
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Fenntartható Fejlıdés Bizottsága egy 2004-tıl 2017-ig, azaz 14 évre kiterjedı 
program alapján kezdte meg a csúcstalálkozón elfogadottak végrehajtását. 
2012. június 20. és 22. között Rió de Janeiróban az ENSZ a Rió+20 
elnevezéső konferenciáját rendezték meg. Rió+20 volt a valaha tartott 
legnagyobb ENSZ konferencia a kormányok, az üzleti élet és a civil 
társadalom vezetıinek ENSZ hivatalnokok, akadémikusok, újságírók és a 
nyilvánosság széleskörő részvételével. Ezt bizonyítja többek között, hogy 
több mint 100 kormány képviseltette magát, 57 államfıi, 8 helyettes államfıi, 
31 kormányfıi, 9 miniszterelnök-helyettesi szinten, és 487 miniszter volt 
jelen. A találkozóra az eredménytelen szó alkalmazása nem csak azért 
indokolt, mert semmilyen érdemi döntés vagy elıremutató megállapodás nem 
született, hanem azért is, mert a végül elfogadott záródokumentum („The 
Future We Want”) sem tartalmaz konkrét rendelkezéseket, csupán „soft law” 
jellegő. A konferenciáról készült 53 oldalas jelentésben deklarálták, hogy a 
fenntartható fejlıdés középpontjában az emberek állnak, illetve 
kihangsúlyozták még a szerepét a kormányzatoknak, valamint a jogalkotási 
szerveknek is. Különbözı cselekvési területek is kiemelésre kerültek, mint 
például a szegénység felszámolása vagy a fenntartható mezıgazdaság. 
Továbbá megfogalmazták a fenntartható fejlıdés intézményi kereteinek 
megerısítését, többek között az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) 
számára stabil és megfelelı nagyságú pénzügyi források biztosításával és az 
önkéntes hozzájárulások ösztönzésével.7 Továbbá rögzítették a 
Nyilatkozatban az általános, kormányközi Magas Szintő Politikai Fórum 
létrehozását, amely felváltja a korábbi Fenntartható Fejlıdés Bizottságát. 

3. A fogalom meghonosodása az Európai Unióban 

A fenntartható fejlıdés olyan globális célkitőzés, amelynek 
meghatározásában és megvalósításában az Európai Uniónak kulcsfontosságú 
szerepe van. Már az EK szerzıdés 2. cikke is deklarálta, hogy a Közösség 
feladata, hogy „egész területén elımozdítsa a gazdasági tevékenységek 
harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlıdését”, valamint célul 
tőzte még ki „a fenntartható és inflációt nem gerjesztı növekedést, a 
gazdasági teljesítmények nagyfokú versenyképességét és konvergenciáját, a 
környezet minıségének magas szintő védelmét és javítását”. A jelenleg 
hatályos EUMSz 11. cikke szerint a környezetvédelmi követelményeket – 
különösen a fenntartható fejlıdés elımozdítására tekintettel – be kell 
illeszteni az uniós politikák és tevékenységek meghatározásába és 

                                                           
7 Report of the United Nations Conference on Sustainable Development. Rio de Janeiro, 
Brazil 20-22 June 2012. 17. o., 
http://www.uncsd2012.org/content/documents/814UNCSD%20REPORT%20final%20revs.p
df (2012.10.01.) 
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végrehajtásába.8 A kialakított közösségi politikák és konvergencia-
programok mellett is mind jobban gyökeret vert az a felismerés, hogy a 
Közösségen belül tartós növekedés csak akkor lehetséges, ha az valójában a 
fenntartható fejlıdést jelenti.9 Ennek megfelelıen a fenntartható fejlıdés a 
környezet és a természet védelme mellett mind a regionális, mind a közösségi 
stratégiák és az egységes belsı piac kialakításakor is elismertté vált. 

a) Környezetvédelmi Akcióprogramok 

Elıször 1972-ben fogalmazódott meg az igény a közös környezetpolitikára. 
Ennek nyomán dolgozták ki a Környezetvédelmi Akcióprogramokat. Az 
elsıre 1973 és 1977 között került sor, amelyben meghatározták az 
alapelveket, amelyek elsısorban a nemzetközi környezetvédelmi politikában 
már megfogalmazott alapelvekre épültek. Ezek közül néhány fontosabb: a 
szennyezés vagy környezeti ártalmak megelızése, környezeti hatások 
figyelembe vétele, a természeti erıforrások ésszerő hasznosítása, a tudomány 
és a technológia környezetvédelmi célú fejlesztése, a szennyezı fizet 
alapelve.10 A második Akcióprogram az 1977 és 1981 közötti idıszakra 
vonatkozott. Az idıbeli folyamatosságnak köszönhetıen új területek 
integrálására kerülhetett sor, amelyek közül kiemelhetı a víz- illetve a 
levegıvédelem. A harmadik Akcióprogram (1982-1986) keretében merıben 
új intézmény került bevezetésre, amelyet az Amerikai Egyesült Államokból 
vettek át. Ez a környezetvédelmi hatásvizsgálat kötelezettsége volt. A 
következı, sorban a negyedik Akcióprogram (1987-1992) már markánsabb 
eltéréseket mutat a korábbiakhoz képest. Itt már a célok jóval konkrétabb 
megfogalmazásával találkozhatunk: közösségi szintő jogalkotásra hív fel, 
valamint fı célként emeli ki az integrált szennyezés-megelızést. Ám ilyen 
tárgyú jogalkotásra csak jóval késıbb került sor: a 96/61/EK irányelv 
rendelkezik az integrált szennyezés-megelızésrıl és csökkentésrıl (IPPC – 
Integrated Pollution Prevention and Control).11 Az ötödik Akcióprogram, 
amely az 1993 és 2000 közötti idıszakra vonatkozott, és megalkotására 
hatással volt az 1992-es Maastrichti Szerzıdés, új megközelítést adott a 
közösségi környezetvédelmi politikának a következı elvek 
megfogalmazásával:  

                                                           
8 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:FULL:HU:PDF 
(2012.10.01.) 53. o. 
9 Gordos Árpád – Bartha Péter: A fenntartható fejlıdés célkitőzéseinek és stratégiai 
alapjainak elfogadásához vezetı folyamat az Európai Unióban. In: Faragó Tibor (szerk.): 
Nemzetközi együttmőködés a fenntartható fejlıdés jegyében és az Európai Unió fenntartható 
fejlıdés stratégiája. Fenntartható Fejlıdés Bizottság, Budapest 2002. 23. o. 
10 www.nctei.ie/environ/fith.htm (2012.09.28.) 
11 http://www.ippc.hu (2012.10.02.) 
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- globális és proaktív megközelítés, amely elsısorban azokra a 
tevékenységekre irányul, amelyek hatással vannak a természeti 
erıforrásokra vagy szennyezik a környezetet; 

- az akarat megléte, amellyel megváltoztathatók azok az aktuális trendek 
és tevékenységi formák, amelyek úgy károsítják a környezetet, hogy az 
nem csak a jelenlegi, hanem a jövıbeni generációkra is hatással van; 

- a szociális viselkedésben történı változások ösztönzése az összes 
érintett szereplı megnyerésével, úgy, mint: az állami hatóságok, 
állampolgárok, fogyasztók, vállalkozások stb.; 

- a megosztott felelısség fogalmának létrehozása; 
- új környezetvédelmi eszközök létrehozása.12 
A hatodik Környezetvédelmi Akcióprogram 2002 és 2012 között már 

biztos alapokra építkezett, mert már öt program végrehajtása elızte meg. 
Középpontjában a fenntartható fejlıdés tényleges megvalósítása áll.13 Fontos 
célkitőzései között szerepelt, többek között, a már meglévı jogszabályok 
végrehajtásának javítása, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása, a 
talaj és a víz minıségének javítása.14 Ez az Akcióprogram szerves részét 
képezi az Európai Unió Fenntartható Fejlıdés Stratégiájának. A legújabb, 
2020-ig tartó idıszakra vonatkozó Akcióprogram tervezetének 2. sz. kiemelt 
célkitőzései között több, az ökoiparra és a környezetileg fenntartható 
termékekre vonatkozó rendelkezés található. Ezek alapján várhatóan olyan 
intézkedésekre kerül majd sor, amelyek növelik a környezetileg fenntartható 
termékek kínálatát és elımozdítják a fogyasztói kereslet jelentıs növekedését 
az ilyen termékek iránt. Az egyes kategóriába tartozó termékek esetén pedig 
kötelezıvé teszik a zöld közbeszerzést.15 

III . Környezetvédelmi eszközök 

1. Környezetvédelmi szabályozóeszközök 

A környezetvédelmi szabályozóeszközöknek két csoportját különböztetjük 
meg. Az egyik a normatív vagy más néven közvetlen eszközök. Ezek 
jogszabályokon alapulnak, és alkalmazásuk gyakoribb a nemzeti 
környezetvédelmi törekvések körében. Ilyenek például a különbözı 
engedélyeztetési eljárások, valamint az emissziós normák. Használatuk nem 
megfelelı hatékonyságú, mivel a meghatározott normaértékek alatt a 
szennyezık megkötések nélkül folytathatják tevékenységüket. A szabályozó 

                                                           
12 http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28062_en.htm (2012.09.30.) 
13 Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2002 
laying down the Sixth CommunityEnvironment Action Programme, OJ L 242, 10/09/2002 
14 http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm (2012.09.30.) 
15 http://ec.europa.eu/environment/newprg/pdf/7EAP_Proposal/hu.pdf (2012.09.30.) 19.o. 
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eszközök másik csoportja az úgynevezett gazdasági, más néven közvetett 
szabályozó eszközök. Ezek a piacba történı olyan állami beavatkozással 
járnak, mint például az öko-adók alkalmazása.16 

2. Környezettudatosság és a termékcímke 

Hazánkról elmondható, hogy ökológiai deficittel rendelkezik, így a jelenlegi 
gazdasági és fogyasztási struktúra hosszú távon nem fenntartható.17 A 
legrövidebb idı alatt intézményi szinten lehet változásokat eszközölni a 
környezet megóvása terén. Az intézményi szint változásának alapvetı 
akadálya azonban a politikai akarat hiánya. A politika ugyanis rövid távú 
megoldásokban érdekelt, mert megítélésére egy választói periódus, azaz négy 
év áll rendelkezésére, ez alatt kell eredményeket felmutatni.18 A fent említett 
szabályozások (gazdasági és normatív eszközök) alkalmazásával szintén csak 
rövidtávon lehet elérni a kívánt célokat, mivel ahhoz, hogy valódi 
távlatokban történhessen meg a tervezés, a hatékony módszerek és eszközök 
mellett, elengedhetetlen a társadalom környezettudatosságának magas szintre 
való fejlesztése. Daniel Goleman ökológiai intelligenciának nevezi azt a 
tudását az embernek, amely lehetıvé teszi, hogy azt, amit az emberi 
tevékenység környezeti hatásairól tudunk, képesek legyünk felhasználni 
annak érdekében, hogy környezetünkben a lehetı legkevesebb kárt okozzuk 
és bolygónk állapotát a lehetı legjobb állapotban megırizhessük.19 A 
környezettudatosság néhány olyan egyéni vagy intézményi szintő 
megnyilvánulásával, mint a szelektív hulladékgyőjtés, környezeti nevelés, 
környezeti érdekeket szem elıtt tartó döntéshozatal és tervezés20 vagy a 
termékcímkézés megvalósulásával könnyebben alkalmazhatóak a kevésbé 
költséges és jóval hatékonyabb szabályozóeszközök. 
2013 áprilisában az Európai Bizottság közleményt fogadott el „Building the 
Single Market forGreen Products Initiative” címmel. Célja, hogy egységes 
legyen az Unió területén a környezetbarát termék tanúsítvány 

                                                           
16 Horváth Attila: Az öko-címkézés, mint környezetvédelmi szabályozó és a környezet-
tudatosság fejlesztésének eszköze In: Bender Zoltán – Rácz Csaba (szerk.): Tanulmányok az 
információ- és a tudásfolyamatok világából 8. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Információ- és Tudásmenedzsment 
Tanszék, Budapest 2004. 148. o. 
17 Gyulai Iván: Kérdések és válaszok a fenntartható fejlıdésrıl. Magyar Természetvédık 
Szövetsége, Budapest 2008. 37. o. 
18 Gyulai Iván: A fenntartható fejlıdés. Ökológiai Intézet. A Fenntartható Fejlıdésért 
Alapítvány, Miskolc 2012. 99. o. 
19 Daniel Goleman: Zöld út a jövıbe. A tudatos vásárlás mindent megváltoztathat. Nyitott 
Könyvmőhely, Budapest 2009. 50. o. 
20 Nistor Laura: Környezettudatosság. Elméleti megközelítések és empirikus vizsgálatok. 
Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Cluj-Napoca 2010. 25. o. 
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megszerzésének folyamata, és ezáltal könnyebbé tegyék a vásárlók helyzetét, 
akik a „zöld termékek” („green products”) rendszerét átlátva, megértve 
nagyobb bizalommal és gyakrabban választják az ilyen tanúsítvánnyal 
rendelkezı árukat és szolgáltatásokat. A kezdeményezést az Eurobarometer 
széleskörő felmérése elızte meg 2012. december 4. és 10. között, amelyben 
több mint 25.000 válaszadó 28 tagállam különbözı szociális és demográfiai 
csoportjaiból vett részt. A kérdıív témaköre az uniós állampolgárok 
véleménye volt a környezetbarát termékekkel kapcsolatban. Eredményeképp 
megállapítható, hogy szerte az Unióban az állampolgárok nagy része vásárol 
környezetbarát termékeket, ugyanis a válaszadók több mint fele (54%) 
sorolta magát az alkalmankénti vásárlók kategóriájába. Ugyanakkor a 
megkérdezettek több mint negyede (26%) rendszeres vásárlónak titulálta 
magát. A felmérés rámutatott arra is, hogy mennyire fontos a hiteles 
információ az emberek számára, mert a válaszadók 77%-a hajlandó lenne 
magasabb árat is megfizetni egy-egy termékért, ha biztos lehet annak 
környezetbarát mivoltában.21 
Ám kizárólagosan a környezeti jellemzıi miatt a társadalom java része nem 
vásárol meg egy-egy terméket. A termékek olyan tulajdonságai, mint ár és 
minıség is mérvadó szempontok, és ezen a ponton válik valóban fontossá a 
környezettudatosság. Hiszen nem minden, magát pozitív környezeti 
szemléletőnek tekintı fogyasztó veszi figyelembe a címkéket, csupán azok, 
akik környezettudatossága megfelelı szintő. Mindezekbıl levonható az a 
következtetés, hogy a termékcímkézés használatához elengedhetetlen a 
társadalom megfelelı környezettudatossága, ám a termékjelzések 
alkalmazása növeli is annak szintjét, mivel a környezeti hatásokról informálja 
a vásárlókat. 

IV. Az uniós ökocímke 

1. A termékcímkézésrıl általában 

Napjainkban a környezet károsításával kapcsolatos problémák megoldása az 
egyik leginkább napirenden lévı téma. Az erre irányuló erıfeszítések a 
lehetı legtöbb eszközt igyekeznek felhasználni, ám mivel a károsodás 
elsısorban az ipari termelési folyamatok következménye és azok szorosan 
összefüggnek a társadalom fogyasztási szokásaival, a károsító folyamatok 
befolyásolása kihat a társadalomra és annak fogyasztására is. Ennek 
folyományaként, ha a fogyasztói társadalmat a környezettudatosság irányába 
lehet elmozdítani, akkor mindenképpen szükséges e társadalom irányítása, 
orientációja is. Azaz szükség van olyan rendszerre, amely biztosítja 
                                                           
21 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/news/archives/news_alert/july2013.pdf 
(2012.09.30.) 
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számukra, hogy a mindennapjaik során is környezettudatos döntéseket 
hozhassanak, ennek a kritériumnak pedig a termékcímkézés rendszere 
kiválóan megfelel. A környezeti termékjelölések Fodor László szerint adott 
termék kedvezı környezeti tulajdonságaira vagy éppen a környezetre 
gyakorolt veszélyes hatására hívják fel a figyelmet.22 Mindezek alapján több 
csoportba sorolhatóak. 

2. A termékjelzések csoportjai 

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) három csoportot különböztet 
meg: I-es, II-es, III-as típust.23 Az elsı csoportba tartoznak azok a címkék, 
amelyet olyan termékek kaphatnak meg, amelyek a saját 
termékcsoportjukban a lehetı legkiválóbb környezeti tulajdonságokkal 
rendelkeznek. Ilyenek az Európában legismertebb rendszerek: a német „Kék 
Angyal” (Blauer Engel), az „Északi Hattyú”, a holland „Milieukeur” 
valamint az „Európai Virág”. A második csoportba olyan címkék tartoznak, 
amelyek a termelık által tett nyilatkozatok a termékek ökológiai 
sajátosságairól, mint például a német ÖkoTex vagy a holland EKO jelzés. A 
harmadik csoportot olyan termékjelzések alkotják, amelyek a produktum 
valamely sajátosságáról szolgáltatnak információt, úgy, mint az Európai Unió 
Energia-címkéje (Energie-label). Ebbıl tájékozódhat a fogyasztó, hogy az 
elektromos árammal mőködı árucikk mennyire energia- vagy víztakarékos.24 

3. Az Európai Unió címkézési rendszere 

Olyan termék, amelynek elıállítása a környezetre semmilyen hatást nem 
gyakorol, nem létezik, így a környezetbarát jelzı használata relatív. Lehet, 
hogy a produktum könnyen lebomló anyagból készült, ám a gyártása során 
szennyezı anyagok kerültek a levegıbe. Mindebbıl az következik, hogy ha a 
termékeknek csak egy-egy tulajdonságát vizsgáljuk, megtévesztı 
eredményeket kaphatunk, így szükség volt olyan önkéntességen alapuló 
rendszer kialakítására, amely valósághően tükrözi a termékek összes 
környezetre gyakorolt tulajdonságát. 

a) A rendszer kialakulása, alapja 

Az elsı környezetvédelmi címke a német „Kék Angyal” volt, amelyet már 
1977 óta kaphatnak meg az arra érdemes termékek. A németországi rendszer 
kialakulása hatással volt az Európai Unióra is. 1987-ben az Európai 
                                                           
22 Fodor László: Környezetjog. Bíbor Kiadó, Miskolc 2002. 111. o. 
23 http://okocimke.kvvm.hu (2012.08.11.) 
24 Fodor László: Integratív környezetjog. Az Európai Unióban és Magyarországon. Bíbor 
Kiadó, Miskolc 2000. 141. o. 
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Parlament felvetette a hulladékgazdálkodással kapcsolatos határozatában a 
szükségességét a közösségi környezetvédelmi védjegy bevezetésének, amely 
elısegítheti a negyedik Akcióprogramban foglaltak teljesülését. Késıbb, 
1990-ben a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara elkészítette a 13 elvet 
tartalmazó állásfoglalását, amely szintén befolyással volt az uniós rendszer 
kialakítására. Az elvek a következık: 

- a termékjelzést odaítélı szervezetben az üzleti életnek megfelelı 
képviselethez kell jutnia; 

- a rendszer legyen nyitott minden vállalat felé; 
- a rendszer legyen önkéntes; 
- a jelölés és a rendszer legyen pozitív, tehát más terméket ne 

minısítsen; 
- az eljárás legyen áttekinthetı; 
- az odaítélés legyen objektív és komplex, minden kritériumra 

kiterjedı; 
- az alapvetı jellemzık a jelölésen szerepeljenek; 
- a tartósság és a felülvizsgálat egyszerre jelenjen meg – meghatározott 

idıre szól az odaítélés, de megújítható; 
- az elsıbbségi területek és a kizárt termékek legyenek megjelölve; 
- a rendszer legyen önfinanszírozó; 
- alkalmazzon egyszerően megismerhetı és felismerhetı jelzést (logót); 
- legyen nemzetközileg elismert, és mőködjön viszonossági alapon.25 

Az Unió rendszere az életciklus-elemzésen (Life-Cycle Assessment, LCA) 
alapul. Ezt módszertani eszközként alkalmazták a technikai elıkészítı 
munkálatok során, amelynek következtében áttekinthetı és tudományos 
alapokon álló rendszert hoztak létre.26 Ez az elemzés a termék elıállításához 
szükséges alapanyag kinyerésétıl a használat utáni lehetséges 
újrahasznosításig vagy a végsı ártalmatlanításig követi nyomon a termék 
minden életciklusát, így biztosítva hiteles információkat annak környezetre 
gyakorolt hatásáról. Így az életciklus során megjelenı állomások a 
következık: tervezés – nyersanyagforrás/erıforrás – gyártás/kivitelezés – 
csomagolás – felhasználás/fogyasztás – hulladék/újrahasznosítás. Az 
életciklus elemzés során általában a számszerősíthetı adatok mérvadóak, ám 
ezek hiányában a kvalitatív szempontokat veszik figyelembe. 

                                                           
25 Bándi Gyula: Környezetjog. Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest 2011. 307. o. 
26 Marco Loprieno: The EU Eco-label In: Pier Vellinga – Erns Berkhout – Joyeeta Gupta 
(eds): Managing a Material World. Kluwer Academic Publisher, Netherlands 1998. 308. o. 
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1. ábra: Az életciklus-elemzés grafikája 

Forrás:http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/the-ecolabel-scheme.html 

Az Egyesült Államokban már az 1960-as évektıl alkalmazzák ezt a 
módszert, és szerepel az ISO-szabvány ajánlásában is, amely a világ szinte 
minden országában elfogadott.27 Mindezek alapján megállapítható, hogy az 
Európai Unió az életciklus elemzés során a „bölcsıtıl a sírig” elvet követi, 
ám ha a produktum újrahasznosítása lehetséges, akkor akár a „bölcsıtıl a 
bölcsıig” elv is kivitelezhetı.28 

b) „Eco-label”  

Az Európai Unióban az ökológiai termékjelzés közösségi szintő rendszerét a 
880/92 EGK sz. tanácsi rendelet állította fel. A rendszert két ízben is 
felülvizsgálták: 2000-ben és 2010-ben, de a rendszer lényegét jelentısen 
befolyásoló változások nem történtek. Az 1992-es rendelet legfıbb céljai 
voltak: 
                                                           
27 Ágoston: i.m. 2012. 53. o. 
28 William McDonough – Michael Braungart: Bölcsıtıl a bölcsıig. Környezettudatosság - a 
tervezéstıl a gyártásig. HVG Kiadó, Budapest 2007. 224. o. 
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- a környezetbarát termékeket termelık közti versenyhelyzet 
harmonizálása; 

- a fogyasztók minél szélesebb körő informálása; valamint 
- a környezetbarát termékek fejlesztésének, gyártásának és 

forgalmazásának elısegítése.29 
Az uniós ökocímke szerves és hatékony részét képezi a szélesebb értelemben 
vett Fenntartható Fogyasztás és Termelés (Sustainable Consumption and 
Production – SCP) Akció Tervnek.30 A rendszer az ökológiai logóból áll, 
amelyben a tizenkét EU-s csillagból álló sziromkoszorú „E” betőt körbevéve 
ad ki virágformát (innen ered az elnevezése is: „Európai Virág”, angolul 
„European flower”). 

 

 
2. ábra: Az uniós ökocímke 

Forrás: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.html 

Mind a 880/92 EGK sz., mind a most hatályos 66/2010/EK rendelet kiterjed 
az uniós piacon forgalmazott ipari termékekre és kínált szolgáltatásokra 
egyaránt. Nem tartoznak azonban a hatálya alá: 

- az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek; 
- az állatgyógyászati készítmények; 
- az orvostechnikai eszközök;31 
- az élelmiszerek, italáruk; 
- a külön jogszabály hatálya alá tartozó nagyon mérgezı, mérgezı, 

karcinogén, mutagén, reprodukciót és az utódok fejlıdését károsító, és a 
környezetre veszélyes anyagnak vagy készítménynek minısülı 
termékek; 

                                                           
29 Fodor: i.m. 2000. 142. o. 
30 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/about_ecolabel/pdf/work_plan.pdf (2012.07.20.) 
31 HL L 27. 3. o. (2010.01.30.) 
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- az emberre vagy környezetre jelentıs károsodást okozó eljárással 
elıállított vagy használata során a fogyasztóra nézve káros hatású 
termékek.32 

Az uniós ökocímkézési rendszerben való részvétel önkéntes és nyitott 
minden olyan termék számára, amely megfelel a felállított kritériumoknak. 
Az 1992-es deregulációs hullámot követıen a gazdasági szereplık kísérlet 
tettek a címkézési rendszer privatizálására, ám az Unió Tanácsa, élén 
Dániával és az Egyesült Királysággal, gátat vetett az ilyen irányú 
törekvéseiknek. A rendszerrel szemben, már annak kiépülésekor, többször is 
kifogásokat fogalmaztak meg, például olyan országokban, ahol tartottak a 
címke által generált versenytıl. Ám mivel a fogyasztók tájékoztatása nem 
volt megfelelı, kevesen értesültek a logóról, az nem generált valódi 
versenyhelyzetet, így annak használatával nem tettek elınyökre szert a 
termelık, legfıképpen annak magas ára miatt. Valamint kritika érte a 
rendszert az Unión kívüli országok részérıl is (például az Egyesült 
Államokból), amely szerint az gátolja a szabad nemzetközi kereskedelmet33 
és diszkriminatív is egyben. 
A jelenleg hatályos uniós rendelet hivatkozik az 1980/2000/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre, amelynek célja egy önkéntes ökocímke-
rendszer közösségi odaítélési alapjainak meghatározása volt, s ezzel egyfelıl 
olyan termékek népszerősítése, amelyek teljes életciklusukat tekintve kisebb 
mértékben károsítják a környezetet, másfelıl a fogyasztók tájékoztatása a 
termékek környezeti hatásairól pontos, nem megtévesztı és tudományosan 
megalapozott információk alapján. 
A 2000-ben módosított rendszer kezdetben hatékonyan mőködött, ám a 
hatékonyság további növelése, valamint mőködtetésének ésszerősítése, az 
adminisztratív terhek csökkentése érdekében elengedhetetlenek voltak az 
újabb módosítások. Szükséges továbbá a rendszer összehangolása a 
2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel is.34 Az átállást a 
korábbi sémáról átmeneti rendelkezésekkel igyekszik biztosítani az Európai 
Unió. A rendeletben megfogalmazott további cél az uniós ökocímke 
használatához kapcsolódó költségek csökkentése, amellyel elısegíthetı 
annak szélesebb körben való elterjedése és ösztönzı erıként is hathat 
alkalmazására. Mindezeket a nyilvánosság tájékoztatásával kell elısegíteni, 
amelyet nemcsak helyi, hanem nemzeti illetve közösségi szinten indított 
promóciós, valamint oktatási kampányok kivitelezésével lehet megvalósítani. 
Ezáltal elérhetı, hogy az uniós ökocímke beépüljön a köztudatba és így a 
fogyasztók döntése kellı informáltságon alapulhasson. Mindezek mellett az 
                                                           
32 Bándi: i.m. 2011. 309. o. 
33 Ludwig Krämer: Az Európai Unió környezeti joga. Dialóg Campus, Budapest 2012. 249. 
o. 
34 HL L 27. 1. o. (2010.01.30.) 
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uniós termékjelzés használata harmóniában kell, hogy legyen a 
tagállamokban már alkalmazott más környezetbarát termékjelzésekkel. 
A Bizottság jogosult az 1980/2000/EK rendelet helyébe lépı 66/2010/EK 
rendelet mellékleteit módosítani, továbbá az olyan kritériumokat elfogadni, 
amelyeket az uniós ökocímkét viselı termékekkel szemben kell támasztani. 
A rendelet alapján, az abban foglaltak végrehajtásának biztosítására minden 
tagállam köteles kormányzati minisztériumokat, vagy azokon kívüli illetékes 
testületet kijelölni és azt mőködtetni. Ezek összetételét a pártatlanságot és 
függetlenséget biztosítva kell meghatározni, eljárásrendjüknek pedig 
átláthatónak kell lennie. 

c) Az Európai Unió ökocímkézésért felelıs bizottsága (EUÖB) 

Az Európai Unió Bizottsága létrehozta az Európai Unió ökocímkézésért 
felelıs bizottságát (EUÖB), amely a tagállamok már említett illetékes 
testületeinek, az Európai Unió, Izland, Liechtenstein és Norvégia, valamint 
olyan szervezetek képviselıibıl áll, mint például az Európai 
Környezetvédelmi Iroda.35 
Jelenlegi elnöke a német Henning Scholtz, akit a bizottság idei elsı 
ülésnapján, március 7-én választottak meg. Az EUÖB tevékenységével 
hozzájárul az uniós ökocímke-kritériumok kidolgozásához és módosításához, 
valamint az uniós ökocímke-rendszer végrehajtásának bármely 
felülvizsgálatához. Ezeken a területeken szaktanácsadást és támogatást 
biztosít a Bizottság részére.36 A bizottság feladatai közé tartozik, a már 
említettek mellett, az új termékcsoportokra vonatkozó javaslatok 
véleményezése és értékelése, a minısítési feltételek meghatározása, 
elfogadása, valamint a közösségi ökocímkével kapcsolatos véleményezı, 
javaslattevı feladatok ellátásában való közremőködés is. 
A tavalyi évben a dán testület javaslatot tett a díjrendszer felülvizsgálatára. 
Ennek hatására az idei ülés során elhangzott, hogy az EUÖB célja az 
igazságos, árbevétel arányos díjfizetés és az illetékes testületek befektetett 
munkájával arányos díjrendszer kialakítása. Ám a tagállamok különbözı 
fejlettségi szinten állnak az ökocímkézésben is, ennek következtében 
érdekeik sem azonosak a díjak megállapításakor. A kérdésben nem született 
végleges döntés, mivel tagországok képviselıi megállapodtak abban, hogy a 
díjrendszer felülvizsgálatára még visszatérnek, és a következı ülésen közös 
közép-kelet európai álláspont kialakításával képviselik pályázóik érdekeit.37 

                                                           
35 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/who-does-what.html (2012.10.01.) 
36 HL L 27. 3. o. (2010.01.30.) 
37 http://www.kornyezetbarat-termek.hu/news.php?aid=34&pID=9&ncID=1&nID=147 
(2012.08.30.) 
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d) Az Unió munkaterve 2011-2015 

Az Európai Unió megfogalmazta a 2011 és 2015 között teljesítendı 
munkatervet, amelynek alapvetı célja az volt, hogy olyan célokat tőzzenek 
ki, amelyek reálisak és megvalósíthatóak a dokumentum létrehozatalát 
követı öt évben. Már ezt megelızıen is készült két ilyen dokumentum: az 
egyik 2002-ben, a másik 2006-ban. A mostani munkaterv tartalmazza a 
végrehajtáshoz szükséges stratégiát, valamint nem teljes körő listát azokról a 
termékekrıl, amelyeket a közeljövıben kiemelten figyelembe kell venni az 
uniós ökocímkére érdemes termékek sorában. Az ökocímke láthatóságának 
mérésére ez a munkaterv az alábbi paramétereket határozta meg. 

- Vállalatok: az ökocímkét elnyert vállalatok számát mutatja, és azt, hogy 
az ilyen cégek hány engedéllyel rendelkeznek. 

- Termékek: azoknak a termékeknek a száma, amelyeket a fent említett 
vállalatok állítanak elı. 

- Tudatosság: azoknak a személyeknek a száma, akik már látták az 
ökocímkét, hallottak róla vagy vásároltak ilyen termékjelzéssel ellátott 
árucikket.38Ezek a paraméterek és az Eurobarométer felméréseibıl 
származó adatok az alábbi táblázatban foglalhatóak össze: 

Paraméterek/Év 2001 2005 2010 
Vállalatok száma 83 250 ~1000 
Engedélyek száma 95 279 1127 (2011: 1357) 
Termékek száma nincs adat nincs adat 24592 

Személyek száma, akik 
látták a címkét, hallottak 
róla, vásároltak ilyen 
címkéjő terméket 

nincs adat 11 % (2006-ban) 37 % (2009-ben) 

1. táblázat: Az ökocímke számszerősíthetı paraméterei 

Forrás: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/about_ecolabel/pdf/work_plan.pdf 
(2012.10.10) 

e) Termékcsoportok, kritériumrendszerek, címkehasználat 

ea) A termékcsoportok 

Ahhoz, hogy a termék vagy a szolgáltatás elnyerje az ökocímke, mint 
védjegy használati jogát, meg kell, hogy feleljen az adott termékcsoportra 
vonatkozó kritériumrendszernek. Azaz a rendszer mőködéséhez 
elengedhetetlen elıfeltételként jelenik meg a termékcsoportok kialakítása. Ez 
a folyamat az EU-ban két szakaszra bontható: az egyik a termékcsoportok 
kiválasztásából áll, míg a másik az egyes csoportokra vonatkozó 

                                                           
38 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/about_ecolabel/pdf/work_plan.pdf (2012.08.30.) 
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kritériumrendszer kiépítésébıl.39 A következıkben az Unió által elkülönített 
13 termékcsoport kerül ismertetésre (amely számot a közeljövıben 19-re 
kívánja növelni legkésıbb 2014-ig), az azokba tartozó termékekkel, valamint 
néhány, a csoportot jellemzı tulajdonságukkal: 

1. Szépségápolási termékek/kozmetikumok (e termékek megfelelnek a 
veszélyes anyagok használatára vonatkozó szigorú szabályoknak, a 
termékek kisebb hatást gyakorolnak a vízgazdálkodásra) 
a) Szappanok 
b) Samponok 
c) Hajbalzsamok 
2. Tisztítószerek (e termékek kevésbé idézik elı a vizekben elıforduló 
algásodást, ám hatékonyságuk garantáltan legalább olyan jó, mint a 
hagyományos termékeké) 
a) Mosogatógépekhez használatos mosószer 
b) Kézi mosogatáshoz használatos mosogatószer 
c) Mosószerek 
3. Öltözködés (ebbe a csoportba tartozó ruhanemők színe ellenáll a 
mosásnak, nedves és száraz dörzsölésnek és a fényhatásnak is; a cipık 
pedig nem tartalmaznak PVC-t, kivéve az újrahasznosított PVC-bıl 
készült talpakat) 
a) Textíliák 
b) Lábbelik 
4. „Do-it-yourself” (azaz a barkács kategória termékei nem 
tartalmaznak nehézfémeket, rákkeltı vagy mérgezı anyagokat) 
a) Festékek 
b) Lakkok 
5. Elektronikus berendezések (ezek könnyen szétszerelhetıek és 
újrahasznosíthatóak, kevesebb energiát fogyasztanak használat során és 
készenléti üzemmódban) 
a) Személyi számítógépek 
b) Hordozható számítógépek 
c) Televíziók 
6. Padlóburkolatok (amelyek újrahasznosított rostokból készültek, vagy 
olyan szálakból, amelyeket fenntarthatóan kezelt erdıkbıl nyertek ki; 
gyártásuk során kevesebb szennyezı anyag kerül a levegıbe) 
a) Faburkolatok 
b) Kemény burkolatok 
c) Textil padlóburkolatok 
7. Bútorok (amelyek újrahasznosított csomagolásban kerülnek 
forgalomba, a használati utasítás helyes környezeti felhasználásra 
ösztönöz) 

                                                           
39 Baranyi Rita: Öko-címkézés! De hogyan? Az uniós és a hazai öko-címkézı rendszer 
összehasonlító elemzése. In: Gidai Erzsébet (szerk.) Tanulmánykötet. Akadémiai Kiadó, 
Sopron 2005. 89. o. 
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a) Fabútorok 
8. Kertészkedés (kategória termékei nem szennyezik a talajt 
nehézfémekkel, és nem tartalmaznak baktériumokat) 
a) Talajjavító szerek 
b) Növekedésserkentı szerek 
9. Háztartási eszközök (ebbe a kategóriába tartozó izzók ötször 
kevesebb áramot fogyasztanak, mint a hagyományosak; kevésbé hatnak 
ki a globális felmelegedésre) 
a) Villanykörték 
b) Hıszivattyúk 
10. Kenıanyagok (amelyek használatuk során kevésbé szennyezik a 
vizeket és a talajt, ám mégis garantálják a magas szintő teljesítményt) 
a) Kenıolajok 
11. Egyéb háztartási cikkek (gyártásuk során korlátozottan alkalmaznak 
olyan nehézfémeket, mint arzén, ólom, króm, réz, nikkel vagy higany) 
a) Matracok 
12. Papír termékek (amelyek elıállítása során kevesebb kén és 
üvegházhatást okozó gázok kerülnek a levegıbe, kevésbé szennyezik a 
vizet, és nyomukban kevesebb szerves hulladék keletkezik) 
a) Másoló- és grafikai papírok 
b) Újságnyomó papírok 
c) Nyomtatott papírok 
d) Háztartáshigiéniai papírok 
13. Idegenforgalmi szálláshely-szolgáltatás (ahol csökkentett a 
hulladéktermelés, és elınyben részesítik a megújuló energiaforrásokat, 
nem használnak szenet energiaforrásként) 
a) Kempingek 
b) Egyéb szálláshelyek40 

                                                           
40 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/eu-ecolabelled-products-and-services.html (2012. 
09.05.) 
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3. ábra: A termékcsoportok megoszlása az EU-ban 

Forrás: saját szerkesztés a http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/facts-and-figures.html 
alapján 

eb) Kritériumrendszerek 

A kritériumrendszerek felállításához az Európai Unióban elsı lépésként ad-
hoc munkacsoportokat hoznak létre (Ad-Hoc Working Group – AHWG), 
amelynek tagjai az összes érdekelt felet képviselik: így az ipari szektort, a 
civil szervezeteket (non-governmental organizations – NGOs), a hatóságokat, 
de vannak a tagok közt szakértık és más érdekelt felek is. A munkacsoportok 
körülbelül évente háromszor ülnek össze annak érdekében, hogy az 
elıkészítı munkájuk eredményeképpen kidolgozzák a kritériumokat. Ez az 
elıkészítı munka magában foglalja környezeti és piaci tanulmányok, 
megvalósíthatóságról szóló elemzések készítését, és a már meglévı 
életciklus-elemzések vizsgálatát, illetve amennyiben szükséges, új életciklus 
elemzés készítését. A kritériumok fejlesztési folyamatának következı 
lépéseként az Európai Unió ökocímke bizottsága megtárgyalja a 
munkacsoportok által készített tervezeteket, amelyeket jóváhagyás céljából 
továbbítanak az Európai Bizottság illetékes szerveinek. Majd az EUÖB által 
is jóváhagyott tervezetekrıl szavaznak a nemzeti hatóságok szabályozási 
bizottságai (Regulatory Committee) is. A már elfogadott kritériumokat 
bizottsági határozatban deklarálják, végül a határozatot közzé teszik az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában.41 

                                                           
41 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/criteria-development-and-revision.html (2012. 
09.05.) 
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Az így elfogadott kritériumok tudományos alapokon nyugszanak és 
meghatározásuk a termékek teljes életciklusának figyelembevételével 
történik. Az uniós ökocímke-kritériumok a termékek környezetvédelmi 
teljesítményén, valamint a Közösség legutóbbi környezetvédelmi stratégiáin 
alapulnak, valamint rögzítik azokat a környezetvédelmi elıírásokat, 
amelyeket adott terméknek teljesítenie kell az uniós ökocímke viseléséhez. A 
meghatározásukkor figyelembe kell venni:  

- a környezetet érintı legjelentısebb változásokat (mint például 
szennyezıanyag kibocsátás, hulladéktermelés, veszélyes anyag 
kibocsátás, energiafelhasználás); 

- a veszélyes anyagok biztonságosabb anyagokkal történı 
helyettesíthetıségét; 

- a termékek tartósságának és újrahasznosíthatóságának köszönhetıen 
a környezetre gyakorolt hatás csökkentésének lehetıségét; 

- szükség esetén a szociális és etikai szempontokat, utalva például az 
olyan kapcsolódó nemzetközi egyezményekre és megállapodásokra, 
mint a vonatkozó ILO-szabványok és magatartási kódexek; 

- más környezetvédelmi címke-rendszerek követelményeit, így 
különösen a tagállami vagy regionális szinten hivatalosan elismert, 
EN ISO 14024 I. típusú környezetvédelmi szabvány kritériumait; 

- amennyire lehetséges, az állatkísérletek csökkentésének 
célkitőzését.42 

ec) A címke használata 

A címkét használni kívánó piaci szereplınek kérelmet kell benyújtania a 
termék származásának megfelelı tagállami illetékes testületnek. Az uniós 
ökocímkét kizárólag olyan termékek esetén lehet alkalmazni, amelyek 
megfelelnek a velük szemben támasztott kritériumoknak. Az illetékes testület 
szerzıdést köt a címkehasználati jogot elnyert piaci szereplıvel a használat 
feltételeire vonatkozóan. Az ilyen szabványszerzıdés megkötéséhez a 
66/2010/EK rendelet IV. mellékletében rögzített minta használandó. A 
korábban (2. ábrán) bemutatott címke helyett a címke használója választhatja 
az alábbi termékjelzést is:  

                                                           
42 HL L 27. 4. o. (2010. 01. 30.) 
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4. ábra: Az uniós ökocímke változata 

Forrás: 66/2010/EK rendelet 

A termékjelzést viselı címkén fel kell tüntetni a termékjelzés 
nyilvántartási számát is (5. ábra). Az elsı négy karakter a nyilvántartó 
országot, a következı három a termékcsoportot, míg az utolsó öt az illetékes 
testület által kibocsátott nyilvántartási számot jelöli. 

 

5. ábra: Az ökocímke nyilvántartási száma 

Forrás: 66/2010/EK rendelet 

A 66/2010/EK rendelet alapján az uniós ökocímke használatának feltétele 
a díj határidıre történı befizetése. Az eljárás során kétféle díj szabható ki: 
kérelmezési díj, illetve éves díj. A kérelmezési díjat az illetékes testület 
számíthatja fel a kérelem elbírálásának tényleges adminisztratív költségeinek 
fedezésére. Ennek minimális összege 200 EUR, ám nem lehet 1200 EUR-nál 
magasabb. A kis- és középvállalkozások valamint a fejlıdı országok piaci 
szereplıi esetében a kérelmezési díj legmagasabb összege 600 EUR lehet. 
Mikrovállalkozások esetében a kérelmezési díj maximális összege 350 EUR. 
A kérelmezési díj a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszer (EMAS) által regisztrált és/vagy ISO 14001 szabvánnyal tanúsított 
kérelmezık esetében 20%-kal csökken. E kedvezmény igénybevételének 
feltétele: a kérelmezı kifejezetten elkötelezi magát, és környezeti 
politikájában biztosítja, hogy ökocímkével ellátott termékei az uniós 
ökocímke-kritériumoknak teljes mértékben megfelelnek a szerzıdés 
érvényességének idıtartama alatt. Az illetékes testület elıírhatja a 
kérelmezık számára, hogy maximum 1500 EUR éves díjat fizessenek a 
címke használatáért. A kis- és középvállalkozások, valamint a fejlıdı 
országok piaci szereplıi esetében az éves díj legmagasabb összege 750 EUR 
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lehet. A mikrovállalkozások esetében ez a díj maximum 350 EUR. Ezek 
alapján a díjfizetési kötelezettség az alábbi táblázatban foglalható össze: 

 KÉRELMEZÉSI DÍJ ÉVES DÍJ 
Átlagos kérelmezı 200 - 1200 EUR max. 1500 EUR 

Kis- és középvállalkozások, 
fejlıdı országok piaci 

szereplıi 
200 - 600 EUR max. 750 EUR 

Mikrovállalkozások 200 – 350 EUR max. 350 EUR 
EMAS által regisztrált vagy 

ISO 14001 szabvánnyal 
tanúsított kérelmezı 

20 % kedvezmény - 

2. táblázat: Az ökocímkéhez kapcsolódó díjak 

Forrás: saját szerkesztés a 66/2010/EK rendelet alapján 

A legtöbb uniós ökocímkével ellátott terméket Olaszországban 
forgalmazzák. 2013 januárjáig szám szerint 9379 termék kapta meg a 
termékjelzést. A második helyen Franciaország áll közel 4000 termékkel, 
míg a harmadik az Egyesült Királyság több mint másfél ezer produktummal. 

V. Összegzés 

A fentiekben igyekeztem bemutatni az Európai Unióban mőködı címkézési 
rendszert. A dolgozat magját ez jelenti, de mindezt álláspontom szerint 
szükséges elhelyezni a fenntarthatóság keretében. Bár a fenntartható fejlıdés 
nem tekinthetı a nemzetközi jog kötelezı erıvel rendelkezı normájának, 
számos nemzetközi egyezmény fogalmaz meg célokat azzal összefüggésben 
és egyre gyakoribb hivatkozási alappá vált.43 A fenntartható fejlıdés egyik 
eszköze a fenntartható és tudatos fogyasztás, amely véleményem szerint 
legegyszerőbben a termékek tulajdonságainak feltüntetésével valósítható 
meg. Úgy gondolom, hogy az uniós és más nemzeti rendszerek nem 
hasonlíthatóak össze. Ezt az állításomat megerısítve kiemelem a 
leglényegesebb különbséget e rendszerek között: míg a nemzeti csak adott 
ország területén érvényesül, addig az uniós rendszer az összes tagállamra 
kiterjedıen szabályozza a termékcímkézés metódusát. Ebbıl következıen 
lehetnek olyan jellegzetességei, amelyek egy-egy ország szabályozásának 
megalkotásakor nem voltak relevánsak. Ilyen például a fejlıdı országok 
részére nyújtott díjkedvezmények lehetısége a kérelmezésnél az Unióban. 

Az viszont országoktól független elvárás a környezetbarát termékkel 
szemben, hogy ugyanazt a funkciót képes legyen ellátni, mint a vele azonos 

                                                           
43 Horváth Zsuzsanna – Schmidt Norbert: A fenntartható fejlıdés koncepciója az uniós 
fejlesztési dokumentumokban. Jura 2012. 1. sz. 55. o. 
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kategóriában lévı többi termék, de legalább egy paramétert tekintve kevésbé 
környezetterhelı legyen azoknál. Ez a kisebb környezetterhelés jelentkezhet 
a gyártás, a csomagolás, szállítás, vagy a használat, esetlegesen a 
hulladékként történı újrafeldolgozás során, azaz a produktum életciklusának 
bármelyik fázisában. Mivel – bár jelenleg az országokban végzett kutatások 
még igen alacsony számokat mutatnak – a környezettudatos vásárlói réteg 
folyamatosan bıvül, növekszik az igény a környezetbarát termékek, a hiteles 
információk iránt is. A címkék használata a beszerzési tenderek során is 
elınyt jelenthet, ugyanis a minısítéssel egyszerően bizonyítható, hogy a 
termék megfelel a vele szemben elıírt legszigorúbb környezetvédelmi 
elıírásoknak. A címke alkalmazásával tanúsítható a gyártó vagy forgalmazó 
megbízhatósága a nyilvánosság felé, elhivatottságát tükrözi, amely külsı 
elismerést eredményez. Ezáltal használóját elınyösebb pozícióhoz juttatja a 
hasonló termékek piacán. A környezet szempontjából elınyös, hogy 
közvetve, de csökken a környezeti ártalom, és mivel a hazai és az uniós 
rendszer is az életciklus elemzésen alapul, a termék egész életciklusa során 
csökken a negatív környezeti hatások mértéke. Vásárlói elınyök, hogy a 
címkék egyértelmő és pontos információt nyújtanak, valamint megbízhatóak 
is, mivel intézményi háttér és független minısítı bizottságok tanúsítják a 
bennük foglaltakat, és így mintegy garanciaként funkcionálnak a produktum 
vagy szolgáltatás környezetbarát jellegének igazolására. 
Mindezek alapján véleményem szerint kijelenthetı, hogy maga a rendszer 
megfelelıen mőködik és funkciója betöltésére teljesen alkalmas. Az akadály, 
amiért mégsem tud a remélt hatékonysággal üzemelni, az a 
környezettudatosság hiánya a társadalomban. A környezetbarát védjeggyel 
ellátott termékek és szolgáltatások köre egyre bıvül, ám errıl a 
társadalomnak igen csekély információja van. Úgy gondolom, hogy az olyan 
projektek, mint például Magyarországon a KEOP I. és II. üteme, bár nem 
hoznak azonnali változást, mégis elısegítik a környezettudatosság szintjének 
emelését a lakosság körében. Ahhoz, hogy a már elért eredményeket még 
tovább lehessen fokozni, további, a korábbiaknál is aktívabb és szélesebb 
körő reklámkampányokra van szükség uniós és nemzeti szinten is. Ezekkel 
párhuzamosan pedig további elınyök és kedvezmények biztosítására lenne 
szükség a termékjelzések alkalmazói részére, hogy az igénylésbe, a gyártási 
technológiák „zöldebbé” tételébe való befektetések a lehetı leghamarabb 
megtérüljenek, ezáltal növelve a címke alkalmazásához főzıdı gazdasági 
érdekeltséget. 



 

219 

Kalo Bianka Györgyi 

Az Alaptörvény helyi önkormányzatokat érintı fıbb 
rendelkezéseinek értékelése* 

I. Bevezetés 

A Magyar Köztársaság Alkotmányának, illetve a 2012. január 1-jétıl 
hatályos Magyarország Alaptörvényének helyi önkormányzatokat érintı 
rendelkezéseinek áttekintését követıen láthatjuk, hogy az Alaptörvényben 
számos helyen az Alkotmány helyi önkormányzatokkal kapcsolatos 
rendelkezései tükrözıdnek vissza, de emellett lényeges átalakításokat, 
újításokat is eszközölt az Alaptörvény. 
Míg egyes szabályokat az alapnorma már nem tartalmaz, csak a 
részletszabályok (például az önkormányzatok alkotmánybírósági, bírósági 
védelme), addig van olyan rendelkezés is, amit korábban csak törvény 
deklarált, de az új Alaptörvényben már megjelenik. Erre példa lehet az, hogy 
a Kormánynak ki kell kérnie az Alkotmánybíróság véleményét a helyi 
önkormányzat képviselı-testülete felosztásáról való indítványa megtétele 
elıtt. Néhol pedig az Alaptörvény pontosabb, egyértelmőbb szabályozást 
tartalmaz a korábbi Alkotmányhoz képest, mint például azzal, hogy rögzíti, 
hogy a helyi önkormányzat az önkormányzati feladat- és hatáskörök 
mindegyikét törvény keretei között köteles végezni. 
Az átalakítások körében véleményem szerint az egyik legfontosabb változás 
az önkormányzatok feletti törvényességi ellenırzés felügyeletté válása, amely 
egy közvetlenebb beavatkozási lehetıséget biztosít az állam részére, 
amelynek egyik legfıbb eszköze az újonnan bevezetett, a kormányhivatalok 
vezetıit megilletı rendeletpótlási jog. Ezen újítások mellett az 
önkormányzatok gazdálkodása is jelentısen átalakult az új szabályozás 
következtében, így a következıkben e fontos átalakulások ismertetésére 
vállalkoznék. 
Vizsgálódásom során igyekeztem fıként az alkotmányi, illetve alaptörvényi 
elıírásokra szorítkozni, de ahol szükséges volt, ott a törvényi rendelkezéseket 
is bemutatom. 

                                                           
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXXI. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián „Alkotmányjog II.” tagozatban került bemutatásra. Konzulens: Dr. Tilk Péter 
egyetemi docens 
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II. Törvényességi ellenırzés történeti (át)alakulása 

Az Alkotmány 35. § (1) bekezdés d) pontja szerint a Kormány biztosítja a 
helyi önkormányzatok törvényességi ellenırzését, míg az Alaptörvény 34. 
cikk (4) bekezdése szerint a Kormány már törvényességi felügyeletet 
gyakorol az önkormányzatok felett, amelyet kormányhivatalok útján 
biztosít.1 Ezt az „átalakítást” a szakirodalom már régóta sürgette.2 
Az Alaptörvény hatályba lépése elıtt, az önkormányzati rendszer kialakítása 
óta törvényességi ellenırzést gyakorolt az önkormányzatok mőködése felett 
az államigazgatás egyik szerve. Ezt a feladatot 1990. szeptember 30-ától a 
köztársasági megbízottak látták el, regionális alapon szervezıdve. Ezt 
követıen, 1994-tıl az önkormányzatok törvényességi ellenırzését a megyei, 
illetve a fıvárosi kormányhivatalok látták el, amely területi államigazgatási 
szerveket 2007. január 1-jétıl regionális szintre emeltek,3 így („jelzı 
nélküli”) közigazgatási hivatal néven mőködtek tovább,4 azonban az 
Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek mondott ki két, a közigazgatási 
hivatalokról szóló kormányrendeletet is, ezért megalkotásra került egy újabb 
kormányrendelet [318/2008 (XII. 23.) Korm. rendelet],5 amely 2009. január 
1-jétıl mőködı regionális államigazgatási hivatalokat hozott létre.6 Ettıl 
kezdve azonban, egészen 2010. augusztus 31-ig az Országgyőlés nem tudott 
eleget tenni az Alkotmányban rögzített feladatának – így ex lex állapot jött 
létre –, ugyanis az említett kormányrendelet már nem tartalmazott a 
törvényességi ellenırzéssel kapcsolatos feladatokat, tehát ebben az 
idıszakban szünetelt az önkormányzatok feletti törvényességi ellenırzés.7 
2010. szeptember 1-jétıl véget ért ez az állapot és újból fıvárosi és megyei 
közigazgatási hivatal néven illették a szóban forgó általános hatáskörő 
területi államigazgatás szervet, amely 2011. január 1-jével fıvárosi, illetve 
megyei kormányhivatallá alakult,8 ami 2012. január 1-jétıl már nem 

                                                           
1 Alaptv. 34. cikk (4) bek. 
2 Ivancsics Imre – Fábián Adrián: A helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályok az 
Alaptörvényben. In: Drinóczi Tímea (szerk.): Magyarország új alkotmányossága. Pécs, Pécsi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2011., 
http://www.law.pte.hu/files/tiny_mce/File/karikiadvanyok/magyarorszag_uj_alkotmanyossag
a_kotet_11.pdf (2012.03.19.) 104. o. 
3 Balogh Gábor – Szögi Ágnes: A helyi önkormányzatok törvényességi szempontú 
vizsgálatának múltja, jelene és jövıje – 20 év után ismét törvényességi felügyelet (Elsı rész). 
Kodifikáció és Közigazgatás 2012. 1. sz. http://kodifikator.hu/ (2012.11.04.) 53. o. 
4 Horváth Eszter: Régi-új közigazgatási hivatalok - Szeptembertıl megyei szintő 
közigazgatási hivatalok, januártól egyablakos ügyintézés. 
http://www.jogiforum.hu/hirek/23792 (2012.10.31.) 
5 Balogh – Szögi: i.m. 53. o. 
6 Horváth Eszter: i.m. 
7 Balogh – Szögi: i.m. 54. o. 
8 Horváth Eszter: i.m. 
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törvényességi ellenırzést, hanem törvényességi felügyeletet gyakorol az 
önkormányzatok felett.9 
A törvényességi ellenırzés történeti alakulásának tömör ismertetése után – 
amelynek utolsó lépcsıje, mint láthattuk a felügyeletté alakulás – szükséges 
az ellenırzés és a felügyelet elhatárolása, mert e két fogalmat sokan 
szinonimaként használják. Ezt láthatjuk például az Alaptörvény 
indokolásában is, ahol azt olvashatjuk, hogy a kormányhivatalok a 
rendeletalkotással kapcsolatos törvényességi ellenırzés mellett – amit a 
jogalkotás minıségének biztosítása érdekében végeznek, – hagyományos 
törvényességi felügyeletet is gyakorolnak az önkormányzatok felett.10 Annak 
ellenére, hogy még az alkotmányozó is szinonimaként használta az 
ellenırzést és a felügyeletet az alaptörvény indokolásában,11 valójában – a 
legelfogadottabb, legelterjedtebb nézet szerint12 – a felügyelet szélesebb körő 
jogosítványokat tesz lehetıvé, mint az ellenırzés.13 Ennek oka, hogy a 
felügyeleti jog a felügyeleti szerv számára közvetlen beavatkozási 
lehetıséget biztosít a felügyelt szerv mőködésébe (pl. döntés 
megváltoztatása, felfüggesztése, illetve megsemmisítése), míg ha egy szerv 
csak ellenırzési jogokkal rendelkezik egy másik szerv felett, akkor csupán 
jelzési joga van az ellenırzött szerv felé, és ha ennek megtétele után is 
fennáll a jogsértés, akkor az ellenırzı szerv bírósághoz, illetve az 
Alkotmánybírósághoz fordulhat. Tehát az ellenırzı szerv csak közvetve, 
gyengébb eszközökkel tud hatást gyakorolni az általa ellenırzött szervre,14 és 
gyenge eszközrendszerük révén az ellenırzés kapcsán létrejövı 
megállapításaiknak gyakran nincs következményük.15 
A fentiekbıl következıen tehát az Alaptörvény által egy erısebb állami 
beavatkozási lehetıség jelent meg a törvényességi ellenırzés felügyeletté 
válásával.16 
A két alapnorma szövegének összevetése során azonban észrevehetjük, hogy 
az Alaptörvénybıl hiányzik az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában 
található azon kitétel, amely szerint a helyi önkormányzat döntése kizárólag 
törvényességi okokból vizsgálható felül.17 Tilk Péter ebbıl arra 

                                                           
9 Balogh – Szögi: i.m. 54. o. 
10 Az Alaptörvény indokolása. 
11 Ivancsics – Fábián: i.m. 105. o. 
12 Balogh – Szögi: i.m. 53. o. 
13 Tábit Renáta: A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata. In: 
Fogarasi József (szerk.): A helyi önkormányzatok. HvgOrac Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2010. 525. o. 
14 Balogh – Szögi: i.m. 53. o. 
15 Tilk Péter: Gondolatok a kormányhivatalok vezetıinek önkormányzati rendeletalkotásra 
vonatkozó (pótlási) hatáskörérıl. Új Magyar Közigazgatás 2011. 8. sz. 8. o. 
16 Uo. 
17 Uo. 
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következtetett (még az új Ötv.18 megjelenése elıtt), hogy annak ellenére, 
hogy „az Alaptörvény mindenütt alapvetıen alkotmányossági és 
törvényességi kontrollt alakított ki (bíróság, Alkotmánybíróság, 
kormányhivatal), nincs akadálya a más szempontú – gazdaságossági, 
eredményességi – döntés-felülvizsgálat lehetısége törvényben történı 
megteremtésének”.19 Ezzel szemben Balogh Gábor és Szögi Ágnes a 
törvényességi felügyeletrıl szóló egyik tanulmányukban arra a 
megállapításra jutottak, hogy a jogalkotó által tiszteletben tartott, sıt 
alapelvként kezelt, az Alaptörvénybıl fakadó önkormányzati autonómiából, 
miszerint a helyi önkormányzat törvény keretei közt önállóan igazgat, 
rendeletet alkot és határozatot hoz, arra lehet következtetni, hogy az állami 
felügyelet során, akárcsak az ellenırzés esetében, csak törvényességi 
szempontokat lehet vizsgálni, míg célszerőségi, hatékonysági szempontokat 
nem.20 Utóbbi álláspontot igazolhatnák az új Ötv. 132. § (2) és (3) 
bekezdései, amelyekbıl azt láthatjuk, hogy a felügyelet célja a jogszerőség 
biztosítása; azonban a 133. § (2) bekezdése szerint: „[a] kormányhivatal 
javaslattal élhet a helyi önkormányzat mőködésére, szervezetére, 
döntéshozatali eljárására vonatkozóan. A javaslatot a helyi önkormányzat 
képviselı-testülete köteles megtárgyalni és arról döntést hozni. A javaslat 
elutasításának indokát a helyi önkormányzat köteles a kormányhivatallal 
ismertetni.” E rendelkezésbıl véleményem szerint nem az tükrözıdik, hogy a 
kormányhivatal csupán jogszerőségi szempontokat vehet figyelembe 
felügyelete során. Ez a rendelkezés egyébként a szerzıpáros szerint sem illik 
a törvényességi felügyelet, de még az eddigi ellenırzés logikájába sem; 
nehezen fér össze a felügyelet módszerével, céljával.21 
Felmerült bennem ez a kérdés (tehát, hogy a felügyelet csak törvényességi 
szempontú lehet-e) az Alaptörvény 34. cikk (5) bekezdésével kapcsolatban is, 
amely szerint törvény a helyi önkormányzat kölcsönfelvételét, illetve más 
kötelezettségvállalását feltételhez, illetve a Kormány hozzájárulásához 
kötheti.22 Véleményem szerint, a kölcsönfelvételrıl, kötelezettségvállalásról 
szóló alaptörvényi rendelkezés is tulajdonképpen egy beavatkozási 
lehetıséget biztosít. Azonban e beavatkozási eszköz kapcsán inkább a 
célszerőségi, hatékonysági szempontok kerülnek elıtérbe a felügyelet 
kapcsán. 

                                                           
18 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Új Ötv.) 
19 Tilk: uo. 
20 Balogh – Szögi: i.m. 54. o. 
21 Balogh – Szögi: A helyi önkormányzatok törvényességi szempontú vizsgálatának múltja, 
jelene és jövıje – 20 év után ismét törvényességi felügyelet (Második rész). Kodifikáció és 
Közigazgatás 2012. 2. sz., http://kodifikator.hu/ (2012.11.04.) 61. o 
22 Alaptv. 34. cikk (5) bek. 
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Kérdés lehet azonban, hogy mennyire lesz gátja e korlátozó rendelkezés 
például olyan fejlesztési beruházásoknak, amelyek csak hosszú távon 
térülnének meg, és esetleg az ehhez szükséges kölcsönfelvételhez nem járul 
hozzá a Kormány, mert meglátása szerint kérdéses a megtérülése a 
beruházásnak, de valójában több szempontból is a település érdekét 
szolgálná. Aggályos lehet e rendelkezés például abban az esetben, ha a 
Kormány eme eszközt felhasználva megakadályozza egy ellenzéki település 
indokolt kölcsönfelvételét. 
Amint már említettem, az ellenırzés felügyeletté alakításával tehát az 
eszközök erısödtek, amelyre a legjobb példaként talán a rendeletpótlási jog 
hozható fel,23 mely részletezését a következı fejezet tárgyalja. 

III. Az önkormányzati rendeletalkotás és az aktuspótlási jog 

A következıkben az önkormányzati rendeletalkotással kapcsolatos – 
elsısorban alaptörvényi – szabályozással szeretnék foglalkozni, elsıként az 
önkormányzati jogalkotás törvényességi felügyeletével, ezt követıen pedig a 
kormányhivatalok vezetıjét illetı aktuspótlási joggal, mely a nemzetközi 
összehasonlításban is újdonságnak számít.24 
A rendeletalkotással kapcsolatban az Alaptörvény pontosítja a 
normaszöveget, azzal, hogy az önkormányzat törvény által nem szabályozott 
helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott 
felhatalmazás alapján alkothat olyan rendeletet,25 amely más jogszabállyal 
nem lehet ellentétes.26 (Utóbbi kitételt az Alkotmányban a 44/A. § (2) 
bekezdésében találjuk.) A rendeletet a kihirdetését követıen haladéktalanul 
meg kell küldenie a fıvárosi és megyei kormányhivatalnak,27 mivel a 
kormányhivatalnak való megküldési kötelezettség – vagyis ezáltal a 
kormányhivatal tudomásszerzése a jogalkotásról – az elıfeltétele az 
önkormányzati jogalkotással kapcsolatos törvényességi felügyeleti eszközök 
gyakorlásának.28 A rendelet kötelezı megküldésével kapcsolatban rögzíteni 
szükséges, hogy a részletszabályokban pontosították, hogy a „haladéktalanul” 
való megküldési határidı a kihirdetést követı munkanapot jelenti.29 

                                                           
23 Tilk: uo. 
24 Balázs István: A helyi önkormányzati autonómiafelfogás változása az új törvényi 
szabályozásban. Új Magyar Közigazgatás. 2012. 10. sz. 40. o. 
25 Alaptv. 32. cikk (2) bek. 
26 Alaptv. 32. cikk (3) bek. 
27 Alaptv. 32. cikk (4) bek. 
28 Tilk: i.m. 9. o. 
29 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet az önkormányzati rendeleteknek és jegyzıkönyveknek a 
fıvárosi és megyei kormányhivatalok részére történı megküldésének rendjérıl, 1. § (1) bek. 
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A kormányhivatal – a törvényesség biztosítása érdekében30 – a bíróságnál az 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatát kezdeményezheti, amennyiben az 
önkormányzati rendelet egészét vagy valamely rendelkezését 
jogszabálysértınek találja.31 Az állami felügyelet célja, hogy az állami 
szervek elısegítsék az önkormányzati feladatellátást, továbbá, hogy növeljék 
az önkormányzatok felelısségérzetét.32 
Ahogy tehát azt az Alaptörvény 32. cikk (4) bekezdésébıl láthatjuk, az 
önkormányzati rendeletek jogszabályba ütközését a bíróságok vizsgálják 
felül, amely a bíróságokról szóló 25. cikk (2) bekezdés c) pontjából is 
következik. A részletszabályok pedig pontosítják, hogy a rendeletek 
jogszabállyal való összhangjáról a Kúria dönt,33 továbbá rendelkeznek az 
önkormányzati határozatok felülvizsgálatáról is, melyet a közigazgatási és 
munkaügyi bíróság hatáskörébe utaltak.34 
Az Alkotmány alapján az önkormányzati rendeletek törvénybe ütközését 
egyébként végsı soron az Alkotmánybíróság bírálta el,35 de az 
önkormányzati rendeletek törvényességi felülvizsgálatának bírósághoz 
kerülésével egyidejőleg, a rendeletek Alaptörvénybe ütközése miatti 
felülvizsgálat, ahogy azt már korábban említettem, az Alkotmánybíróságnál 
maradt.36 Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesség felülvizsgálati 
eljárását azonban a kormányhivatal csak közvetetten, a helyi 
önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelıs miniszteren keresztül 
kezdeményezheti a Kormánynál, miután a törvényességi felhívás, vagy a 
képviselı-testület összehívása, illetve annak kezdeményezése eredménytelen 
eszközöknek bizonyultak.37 
Összefoglalva az eddigieket tehát, ha egy önkormányzati rendelet 
jogszabályellenes, akkor a Kúriához, míg ha alaptörvény-ellenes, akkor az 
Alkotmánybírósághoz kell fordulni, ezzel tehát elvált egymástól a 
törvényességi és az alkotmányossági szempontú felülvizsgálat.38 
Felmerült azonban néhány kérdés, amikor nem ilyen egyértelmő, hogy 
melyik szerv eljárását kell kezdeményezni. Az egyik ilyen helyzet akkor 

                                                           
30 Az Alaptörvény indokolása. 
31 Alaptv. 32. cikk (4) bek. 
32 Ivancsics – Fábián: i.m. 101. o. 
33 Új Ötv. 136. § (2) bek. 
34 Új Ötv. 132. § (1) bek. d) pont 
35 Észrevételek az Alkotmánybíróságra vonatkozó szabályozási elvekrıl. Budapest 2010. 
szeptember 30. 3. o. Idézi: Seereiner Imre Alfonz: Helyi önkormányzatok az új 
Alkotmányban. In: Fábián Adrián (szerk.): 20 éves a magyar önkormányzati rendszer, Pécs 
2011. 
36 Tilk: i.m. 9. o. 
37 Új Ötv. 136. § (1) bek. 
38 Tilk Péter: Változások az önkormányzati jogalkotás törvényességének biztosításában. 
Jegyzı és Közigazgatás 2012. 2. sz. 14. o. 
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állhat elı, amikor egy önkormányzati rendelet egyes rendelkezései 
alaptörvény-ellenesek, míg mások jogszabálysértıek.39 Ha az önkormányzat 
a felhívás ellenére sem szünteti meg a jogsértést, akkor ilyen esetben a 
3097/2012. (VII. 26.) AB végzés értelmében a kormányhivatalnak a 
Kúriához kell fordulnia az alaptörvény-ellenes és a jogszabályt sértı 
rendelkezések megsemmisítését kérve. 
A másik problémás kérdés akkor jelentkezhet, ha egy rendelet, vagy annak 
egy része egyszerre jogszabály-, illetve alaptörvény-ellenes. Ebben az 
esetben a kormányhivatalnak úgyszintén a Kúriához kell fordulnia, hiszen az 
Alkotmánybíróság kizárólag az önkormányzati rendeletek Alaptörvénnyel 
való összhangját vizsgálhatja.40 Emellett a Kúria azért is vizsgálhatja ezeket a 
„vegyes indítványokat”, mert minden alkotmányos szabálynak megvan a 
törvényi megfelelıje. A probléma az indítványozók köre kapcsán merülhet 
fel, ugyanis a Kúriához az érintett polgár csak közvetetten, vagyis bírósági 
eljáráson keresztül (ha az ügyben per indul), illetve a kormányhivatalon 
keresztül (a törvényességi felügyelet kapcsán) kezdeményezheti az 
önkormányzati rendeletek vizsgálatát. E problémára megoldásként a Kúria 
eljárását indítványozók körének bıvítése szolgálhatna.41 
Problémát jelenthetnek a párhuzamos eljárások is, vagyis, például az az eset, 
ha az önkormányzat egyik rendeletét a kormányhivatal megtámadja a 
Kúriánál, és ezzel egyidejőleg az ombudsman megtámadja ugyanazt a 
rendeletet az Alkotmánybíróságnál. 
További erıs felügyeleti hatáskörnek tekinthetı a rendeletek törvényességi 
vizsgálata mellett a kormányhivatal vezetıjének rendeletpótlási joga,42 az 
önkormányzat jogalkotási kötelezettségének elmulasztása esetére. E szabály 
bevezetésére vélhetıen azért került sor, hogy csökkentsék az önkormányzati 
jogalkotásban bekövetkezett mulasztásokat, így biztosítva, hogy „valamilyen 
úton-módon” (ahogy majd látni fogjuk, vagy a képviselı-testület, vagy a 
kormányhivatal vezetıje által) végül megalkotásra kerüljön az adott 
rendelet.43 
Az Alaptörvényben található szabályozást megelızıen, ugyanis ha az 
önkormányzat képviselı-testülete ún. mulasztásban megnyilvánuló 
törvénysértést követett el, akkor az Alkotmánybíróság megállapította a 
törvény- és alkotmánysértést is. Az Alkotmánybíróság ezután határidı 
tőzésével kötelezte a képviselı-testületet a jogalkotási kötelezettségének 
teljesítésére (tehát a jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés megalkotására), 
és így az alkotmányellenesség megszüntetésére. Azonban nem volt érdemi 

                                                           
39 Balogh – Szögi: i.m. (Második rész) 66 o. 
40 Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 37. § (1) bek. 
41 Balogh Zsolt: Önkormányzati jogvédelem. Fundamentum 2012. 2. sz. 17. o. 
42 Ivancsics – Fábián: i.m. 102. o. 
43 Tilk: Gondolatok… 10. o 
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jogkövetkezménye annak, ha a képviselı-testület ezután sem alkotta meg a 
hiányzó jogszabályt.44 
Az Alkotmánybíróság számos határozatában vizsgálta a mulasztási hatáskör 
sajátosságait, így a taláros testület szerint mulasztásnak minısül az is, ha: 

- „valamely alapvetı jog érvényesüléséhez jogszabályból 
szükségszerően következik az újabb jogszabály megalkotásának 
kényszere”;45 

- a jogalkotó konkrét jogszabályi felhatalmazás nélkül is köteles eleget 
tenni jogszabályalkotó kötelezettségének, ha észleli, hogy feladat-és 
hatáskörébe tartozó területen jogszabályi rendezést igénylı kérdés 
merült fel;46 

- egy jogszabály az alkotmányos jogok érvényesítésétıl fosztja meg az 
állampolgárokat, és nem gondoskodik a jogalkotó új jogszabály 
megalkotásáról, valamint; 

- „szükségszerően következik a további jogalkotás feladata” valamely 
jogszabályból, vagy jogszabály felhatalmazásából,47 végül 

- ha „alapjog érvényesüléséhez szükséges jogszabályi garanciák 
hiányoznak.”48 

Ebbıl kifolyólag tehát nem csupán a törvényben kifejezetten kimondott 
jogalkotási kötelezettség nem teljesítésébıl adódhat a képviselı-testület 
mulasztása.49 
Az Alaptörvény hatályba lépésétıl a rendeletpótlási jog keretében a fıvárosi, 
illetve a megyei kormányhivatal a helyi önkormányzat törvényen alapuló 
jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását kezdeményezheti a 
bíróságnál,50 pontosabban a Kúriánál.51 Ezután két eshetıség jöhet létre: az 
egyik, hogy a bíróság nem állapítja meg az önkormányzat képviselı-
testületének mulasztását, és ekkor az eljárás lezárul. A másik esetben pedig a 
bíróság megállapítja a mulasztást.52 Ekkor, ha az önkormányzat e 
kötelezettségének a bíróság mulasztást megállapító döntése ellenére sem tesz 
eleget a bíróság által meghatározott idıpontig,53 a kormányhivatal a határidı 
leteltét követı 30 napon belül kezdeményezi a bíróságnál54 annak 

                                                           
44 Tilk: Gondolatok… 10. o. 
45 159/B/1993. AB határozat. Idézi: Tilk: Gondolatok… 11. o. 
46 22/1990. (X. 16.) AB határozat. Idézi: Tilk: Gondolatok… 11. o. 
47 317/E/1990/7. AB határozat. Idézi: Tilk: Gondolatok… 11. o. 
48 37/1992. (VI. 10.) ABH, 60/1994. (XII. 24.) ABH, 799/E/1998. ABH. Idézi: Tilk: 
Gondolatok… 11. o. 
49 Tilk: Gondolatok… 11. o. 
50 Alaptv. 32. cikk (5) bek. 
51 Új Ötv. 137. §  
52 Tilk: Gondolatok… 10. o. 
53 Alaptv. 32. cikk (5) bek. 
54 Új Ötv. 137. § 
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elrendelését, hogy a fıvárosi és a megyei kormányhivatal vezetıje alkossa 
meg a helyi önkormányzat nevében a mulasztás orvoslásához szükséges 
önkormányzati rendeletet,55 amely által tehát a vezetı csupán helyettesítı 
jogkörben és csak korlátozottan alkothat rendeletet. Mégpedig akkor, ha a 
bíróság által már kötelezett képviselı-testület nem teljesíti jogalkotási 
kötelezettségét.56 E jog alkalmazásakor hatáskörelvonás valósul meg a 
kormányhivatal vezetıje által.57 
A rendelet-pótlási joggal kapcsolatban azonban aggályos kérdés lehet, hogy 
vajon mennyire tud megfelelni a helyi sajátosságoknak az önkormányzat 
nevében megalkotott rendelet? Hogyan tud például a kormányhivatal 
vezetıje az önkormányzat helyett Szervezeti- és Mőködési Szabályzatot 
alkotni? Illetve kérdéses azon rendeletek kormányhivatal általi 
megalkotásának megfelelısége is, mely rendeleteket kötött eljárási rendben 
lehet csak megalkotni.58 A rendeletalkotással kapcsolatban az imént 
felvetettekkel összefüggésben nagy szerepe kell, hogy legyen a 
kormányhivatal vezetıje és az önkormányzat közötti kooperációnak. 
Tovább mélyítheti az imént említett problémát, hogy bár a kormányhivatal 
vezetıje által megalkotott rendeletet a helyi önkormányzat jogosult 
módosítani, illetve hatályon kívül helyezni, de ezt csak a következı 
önkormányzati választást követıen teheti meg, addig pedig a 
kormánymegbízott jogosult a módosítás megtételére.59 Ez akkor jelenthet 
gondot, ha a rendelet módosítása elengedhetetlenül szükséges lenne, például 
azért mert idıközben egy törvénymódosítás által a rendelet törvénysértıvé 
vált. 
További problémát vethet fel, hogy e jog kapcsán sajátos „önfelügyelet” jön 
létre, hiszen a rendeletek felügyeletét annak a szervnek kellene végrehajtania, 
amely az adott rendeletet megalkotta.60 Kérdés tehát, hogy milyen 
jogvédelem biztosított a kormánymegbízott által alkotott rendeletekkel 
szemben? 
Amennyiben a kormányhivatal vezetıje által megalkotott rendelet 
Alaptörvénybe ütközı lenne, akkor két út áll rendelkezésre. Az egyik az 
alkotmánybírósági eljárás kezdeményezése, a másik lehetıség pedig az 
egyedi ügyben, bírói kezdeményezésre történı felülvizsgálat.61 Ha pedig az 
aktuspótlási jog keretében megalkotott rendelet jogszabályba ütközik, akkor 
                                                           
55 Alaptv. 32. cikk (5) bek. 
56 Tilk: Gondolatok… 10. o. 
57 Balázs: i.m. 40. o. 
58 Tilk: Gondolatok… 13. o. 
59 Új Ötv. 138. § (3) bek. 
60 Tilk Péter: Az önkormányzatok bírósági és alkotmánybírósági védelme az Alaptörvény és 
az új sarkalatos törvények tükrében. Kodifikáció és Közigazgatás 2012. 1. sz. 50. o. 
http://kodifikator.hu/ (2012.11.04.)  
61 Balogh – Szögi: i.m. (Második rész) 67. o. 
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annak felülvizsgálatára csak folyamatban lévı egyedi ügyben, bírói 
kezdeményezés esetén van lehetıség.62 
Az Alaptörvény negyedik módosítását követıen az Alaptörvény is rendezi az 
önkormányzat határozathozatali mulasztásának esetét az új Ötv. mellett, mely 
utóbbi a feladat-ellátási kötelezettség elmulasztásának esetére is tartalmaz 
szabályozást. Az eljárás menete egyébként ugyanúgy zajlik, mint a 
rendeletalkotási kötelezettség elmulasztása esetében, annyi különbséggel, 
hogy itt a kormányhivatalnak a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz kell 
fordulnia, nem pedig a Kúriához, és mindez az önkormányzat költségére 
történik.63 
A közszolgáltatás elmulasztása esetén is felmerülhetnek problematikus 
kérdések. Például: mi a teendı akkor, ha az önkormányzat azért nem tudta 
kötelezı feladatát ellátni, mert nem rendelkezett az ehhez szükséges anyagi 
eszközökkel, és végül a kormányhivatal pótolja e mulasztást, de a törvényi 
elıírásnak megfelelıen az önkormányzat költségére, ami azonban forráshiány 
következtében nem lehetséges? Erre megoldásként valószínőleg csak az 
szolgálhat, ha a feladatellátáshoz szükséges összeget a következı évi 
normatívából vonják el. Az ilyen problémákat a jövıbeni központi 
jogalkotásnak rendeznie kell. 

IV. Az önkormányzatok gazdasági alapjai 

Az önkormányzatok kialakításától kezdve elkülönítették az önkormányzati 
vagyont az állami vagyontól, mely az önkormányzati autonómia egyik 
jelentıs biztosítéka volt, védelmet nyújtva ezzel az állami beavatkozásokkal 
szemben. Ezzel kapcsolatban azonban szükséges megjegyezni, hogy az 
Alkotmánybíróság álláspontja szerint az önkormányzati (köz)tulajdon 
védelme nem volt olyan erıs, mint a magántulajdoné.64 
Az Alkotmány az önkormányzat tulajdonával elsıként a 12. § (2) 
bekezdésben foglalkozott, ahol az önkormányzati tulajdon állam általi 
tiszteletben tartásáról szólt. Az említett rendelkezés mellett az Alkotmány 
44/A. § (1) bekezdés b) pontja is érintette az önkormányzati tulajdonnal 
kapcsolatos kérdéskört, amikor a helyi önkormányzatok alapjogaként 
rögzítette a tulajdonosi jogok gyakorlását az önkormányzati tulajdonnal 
kapcsolatban.65 Ezek a rendelkezések biztosították elsısorban az 

                                                           
62 Uo. 
63 Új Ötv. 140. §  
64 Hoffman István: Átalakuló önkormányzati vagyon – az alkotmányos szabályok és a 
sarkalatos törvények tükrében. Jegyzı és Közigazgatás 2012. 3. sz. 18. o. 
65 Hoffman: i.m. 18. o. 
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Alkotmányban az önkormányzati tulajdon alkotmányjogi védelmét.66 2011. 
november 15-én azonban a 12. § (2) bekezdése a következıképpen módosult: 
„[h]elyi önkormányzati tulajdonnak az állam vagy helyi önkormányzat 
részére történı ingyenes átadásáról törvény rendelkezhet.”67 E rendelkezés az 
Alaptörvény Átmeneti Rendelkezései között, a 28. cikk (1) bekezdésben is 
szerepelt, mely 2013. április 1-jétıl az Alaptörvény „Záró és vegyes 
rendelkezések” 25. pont (1) bekezdésében kapott helyet, amelyben az 
önkormányzati tulajdon államosítására vonatkozó rendelkezéseket 2013. 
december 31-ig tartja fenn. E rendelkezésnek a bevezetése azonban 
nagymértékben korlátozza az önkormányzatok tulajdonosi jogainak 
gyakorlását.68 
Az önkormányzati tulajdonnal az Alaptörvényben is több bekezdés 
foglalkozik. Így a 32. cikk (1) bekezdésének e), f) és g) pontjai mellett 
további rendelkezéseket tartalmaz ugyanezen cikk (6) bekezdése, melyben 
rögzíti, hogy „[a] helyi önkormányzat tulajdona köztulajdon, amelyek 
feladataik ellátását szolgálja.”69 
Az önkormányzatok gazdálkodásánál szem elıtt kell tartani az Alaptörvény 
N) cikkét is, amely az (1) bekezdésében kimondja, hogy „Magyarország a 
kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét 
érvényesíti”, amely elvet a (3) bekezdés alapján – többek között – a helyi 
önkormányzat feladatellátása során köteles tiszteletben tartani. 
Az Alaptörvény 34. cikk (1) bekezdése alapján az önkormányzat a kötelezı 
feladatok „ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más 
vagyoni támogatásra jogosult”.70 E támogatásnyújtásról valóban szükséges 
gondoskodnia az államnak, hiszen ha az állam kötelezı feladatellátást ró az 
önkormányzatra, annak teljesítése költségeket idéz elı, amelyeket az 
önkormányzat nem képes önerıbıl teljesíteni.71 A törvényi megfogalmazás 
értelmezésében problémát jelent az „azokkal arányban álló” kifejezés, mely 
az ún. határozatlan jogi fogalmak közé tartozik, és nem biztosít semmilyen 
érdemi garanciát a helyi önkormányzatoknak.72 Ezt az Alkotmánybíróság 
gyakorlata is következetesen igazolta, kezdve a 2/1997. (I. 22) 
Alkotmánybírósági határozattal. A költségvetési támogatással kapcsolatban 

                                                           
66 Herbert Küpper: A helyi önkormányzatok, In: Jakab András (szerk.) Az Alkotmány 
kommentárja II., Századvég Kiadó, Budapest 2009. 1580. o. 
67 Hoffman: i.m. 18-19. o. 
68 Szabó Lajos: Törvények a helyi önkormányzatokról – Összevetés 1990, 2011 – 
Kodifikáció és Közigazgatás, 2012. 1. sz. 33-34. o. http://kodifikator.hu/ (2012.11.04.) 
69 Véleményem szerint ezt a bekezdést célszerőbb lett volna máshol, például a 38. cikkben 
vagy a feladat- és hatáskörök felsorolását követıen; és nem a rendelet-pótlási jog után 
elhelyezni. 
70 Vö. Alk. 44/A. § (1) bek. c) pont 
71 Küpper: i.m. 1586. o. 
72 Ivancsics – Fábián: i.m. 103. o. 
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az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az 57/A. §-ában rögzíti, 
hogy amennyiben a helyi önkormányzat jogosulatlanul vette igénybe a 
költségvetési támogatás egészét vagy annak egy részét, illetve azt nem a 
megjelölt célra használta fel, vagy a jogszabályban rögzített arányt 
meghaladó mértékő támogatást vett igénybe, továbbá ha az igényléshez 
valótlan adatot szolgáltatott, akkor a támogatásról haladéktalanul köteles 
lemondani; a költségvetési év végén pedig el kell számolnia az igénybe vett 
hozzájárulásokkal, támogatásokkal.73 
Az önálló gazdálkodásnak az Alaptörvény egy jelentıs korlátot állít azzal, 
hogy a 34. cikk (5) bekezdésében a helyi önkormányzat 
kötelezettségvállalásait, kölcsönfelvételeit igyekszik visszaszorítani,74 azzal a 
rendelkezésével, amely szerint törvény a helyi önkormányzat 
kölcsönfelvételét, illetve más kötelezettségvállalását feltételhez, illetve a 
Kormány hozzájárulásához kötheti, a költségvetési egyensúly megırzése 
érdekében.75 Ez – a helyi gazdálkodási autonómiát erısen korlátozó – eszköz 
egyébként vélhetıen az önkormányzati gazdálkodás racionalizálását,76 az 
önkormányzatok további eladósodásának megakadályozását igyekszik 
szolgálni, amely mára akkora méreteket öltött, hogy az állami költségvetés 
egyensúlyát is veszélyeztetheti,77 ugyanis az önkormányzatok 
adósságállománya (a bankokkal szembeni hitel- és kötvényállománya) 2012-
ben az 1000 milliárd forint körül mozgott.78 Ezeknek az eladósodásoknak, 
önkormányzati kölcsönfelvételeknek az okai, hogy az önkormányzat saját 
bevételei, illetve az állami támogatások már nem elegendıek a kötelezı 
feladatok ellátására sem,79 illetve, hogy az uniós támogatások megjelenésével 
a fejlesztési beruházások pályázásához egyre nagyobb önerıre volt szükség. 
Szintén növekedett az adósságállomány, az önkormányzatok általi 
kötvénykibocsátások révén,80 amelyet elsısorban a fejlesztési feladatok 
finanszírozására szántak az önkormányzatok, de azokból végül különbözı 
pénzügyi mőveletek lebonyolítására került sor.81 Az önkormányzatok 
eladósodása visszavezethetı továbbá a korábbi hiányos törvényi 
szabályozásra is, amely lehetıséget teremtett az önkormányzatok 

                                                           
73 Szabó: i.m. 35. o. 
74 Tilk Péter: A helyi önkormányzatok az Alaptörvényben. Új Magyar Közigazgatás 2011. 6-
7. sz. 24. o. 
75 Alaptv. 34. cikk (5) bek. 
76 Tilk: A helyi… 24. o. 
77 Ivancsics – Fábián: i.m. 105. o. 
78 „Senkinek nem lehet érdeke az önkormányzatok ellehetetlenítése” Interjú Tamási 
Andreával, az OTP Bank kereskedelmi banki üzletágának értékesítési igazgatójával. Jegyzı 
és Közigazgatás 2012. 3. sz. (továbbiakban: Interjú) 24. o. 
79 Ivancsics – Fábián: i.m. 105. o. 
80 Interjú 24. o. 
81 Szabó: i.m. 36. o. 
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hitelfelvételéhez, illetve ahhoz, hogy az igényelt pénzösszeget szabad 
belátásuk szerint használják fel.82  
Az önkormányzatok adósságának rendezéséhez szükséges szabályok az új 
Ötv.-ben, illetve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. törvényben találhatók, amelyek meghatározzák a kölcsönfelvétel 
kereteit. A stabilitási törvény 10. § (2) bekezdése meghatározza azokat az 
adósságot keletkeztetı ügyleteket, melyekhez nem kell a Kormány elızetes 
engedélye, ilyen például az Európai Uniós pályázat megnyerése esetén 
szükséges önrész és a támogatás elıfinanszírozása kapcsán vállalható 
adósságot keletkeztetı kötelezettség, vagy például a likvid hitel felvétele, 
melynek feltétele azonban, hogy azt a naptári éven belül vissza kell fizetni.  
Az említett részletszabályok az adósságállomány csökkentése érdekében 
bevezették a feladatalapú támogatási rendszert,83 vagyis ezáltal az 
önkormányzatok nem vállalhatnak el a jövıben olyan feladatot, melyek 
finanszírozására nem képesek,84 és a támogatás csak a kötelezıen ellátandó 
feladatok kiadásaira fordítható, ellenkezı esetben vissza kell fizetni a 
központi költségvetésnek a támogatás összegét, annak kamataival együtt.85 
Azonban a forrásszabályozásról a feladatfinanszírozásra való áttérés86 nem 
jelent lényeges változást, az inkább az önkormányzatoknak nyújtott 
támogatások felhasználásának kötöttségét szolgálhatja,87 de hosszútávon ez 
sem nyújt megoldást.88 
További korlát jelenik meg az éves adósságszolgálattal kapcsolatban, amely 
nem haladhatja meg a saját bevétel 50 %-át, továbbá fontos szabály az is, 
hogy 2013-tól az önkormányzatok költségvetésükben nem tervezhetnek 
mőködési hiánnyal.89 
Az Alaptörvény már nem tesz utalást az állammal szembeni védelemrıl, sıt 
az új szabályozásban a nemzeti tulajdon koncepciója jelenik meg, a 38. cikk 
(1) bekezdésének rögzítésével, miszerint: az állam és a helyi önkormányzatok 
tulajdona nemzeti vagyon.90 Ennek deklarálása mellett meghatározza ez a 
bekezdés, e vagyon kezelésének és védelmének négy célját, amelyek: a 
közérdek szolgálata; a közös szükségletek kielégítése; a természeti 

                                                           
82 Vincze Attila: Származékos pénzügyi tranzakciók és a helyi önkormányzatok. Közjogi 
Szemle 2012. 2. sz. 23. o. 
83 Interjú 24. o. 
84 Szabó: i.m. 10. o. 
85 Új Ötv. 118. § (1) bek. 
86 Horváth M. Tamás: Kiszervezés – visszaszervezés: a helyi közszektor változása. 
Fundamentum 2012. 2. sz. 6. o. 
87 Szente Zoltán: Az önkormányzati rendszer átalakítása. Fundamentum 2012. 2. sz. 13. o. 
88 Horváth: i.m. 7. o. 
89 Interjú 24. o. 
90 Hoffman: i.m. 18. o. 
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erıforrások megóvása, valamint a jövı nemzedékek szükségleteinek 
figyelembevétele.91 
Hoffman István szerint abból, hogy (az Alaptörvény 32. cikk (6) bekezdése 
által) az önkormányzati vagyon egyfajta célvagyonná alakult, továbbá abból, 
hogy az alapnorma rögzíti, hogy a helyi önkormányzatok számára kötelezı 
feladat- és hatáskört törvény állapíthat meg, illetve, hogy törvény keretei 
között gyakorolhatják azokat, levezethetı, hogy ha törvény egy feladatot – 
amely korábban önkormányzati feladat volt – helyibıl országos közüggyé 
minısít és állami feladattá válik, akkor az ahhoz kapcsolódó vagyon a helyi 
közösségektıl ingyenesen, kártalanítás nélkül elvonható.92 Ezt a korlátozó 
szabályozási megoldást készíthette elı a már említett (2011-ben módosított) 
Alkotmányba foglalt 12. § (2) bekezdése, melynek az Alkotmányban való 
rögzítése a megyei önkormányzatok közszolgáltatási feladatainak elvonása 
kapcsán vált szükségessé, melyet a megyei önkormányzatok 
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi 
CLIV. törvény rendezett.93 
E rendelkezések bevezetésével – az önkormányzati autonómia egyik kulcs 
szerepét betöltı – az önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodását jelentıs 
mértékben korlátozó szabályozás született meg.94 
Az Alaptörvény 38. cikke (1) bekezdésének utolsó mondata és (2) bekezdése 
alapján a nemzeti vagyon megırzése és védelme érdekében a felelıs 
gazdálkodás követelményeit, illetve az állam kizárólagos tulajdonának és 
kizárólagos gazdasági tevékenységének körét, továbbá a kiemelt jelentıségő 
vagyon elidegenítésének korlátait és feltételeit sarkalatos törvényben kell 
rendezni. E követelménynek megfelelıen alkották meg a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. (sarkalatos) törvényt (továbbiakban: Nvtv.). 
E törvény alapján az önkormányzat vagyona két csoportra, így 
törzsvagyonra, illetve üzleti vagyonra osztható. A törzsvagyon a kötelezı 
feladatatok ellátását szolgálja, mely további két alcsoportra bontható: a 
forgalomképtelen törzsvagyonra (amely lehet kizárólagos önkormányzati 
tulajdonban álló vagyon, illetve olyan vagyon, melyet törvény vagy helyi 
önkormányzati rendelet kiemelt jelentıségő nemzeti vagyonnak minısít) és 
korlátozottan forgalomképes törzsvagyonra.95 
Az Nvtv. a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatban tartalmaz néhány 
korlátozó rendelkezést. Az egyik ilyen korlátozás (amely a korábbi 

                                                           
91 Alaptv. 38. cikk (1) bek. 
92 Hoffman: i.m. 19. o., Vö. Nvtv. 14. § (1) bek. 
93 Hoffman: uo. 
94 Uo. 
95 Nvtv. 5. § (1)-(2) bek. 



Az Alaptörvény helyi önkormányzatokat érintı fıbb rendelkezéseinek értékelése 

233 

szabályozásban is megjelent)96 a vállalkozási tevékenységet érinti, azzal a 
szabályozással – ami az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés g) pontja által is 
rögzítésre került – amely szerint a vállalkozás nem veszélyeztetheti a 
kötelezı feladatok ellátását; illetve a gazdálkodó szervezetben való részvétel 
esetén az önkormányzat felelıssége nem haladhatja meg vagyoni 
hozzájárulásának mértékét.97 A gazdasági társaságokkal összefüggésben 
további korlátok jelennek meg az Nvtv. 8. §-ában, így például, hogy a helyi 
önkormányzat nem alapíthat, illetve nem szerezhet részesedést olyan 
gazdasági társaságban amely, vagy amelynek valamely – nem természetes 
személy – tagja nem átlátható.98 Emellett a törvényben is megjelenik az az 
alaptörvényi szabály, amely szerint a nemzeti vagyon átruházására és 
hasznosítására vonatkozó szerzıdés csak átlátható szervezettel köthetı.99  
Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdasági szervezetek 
gazdálkodásával kapcsolatban az Alaptörvény 38. cikkének (5) bekezdése 
további követelményrıl rendelkezik. Eszerint az említett gazdálkodó 
szervezetek gazdálkodásukat önállóan és felelısen; a törvényesség, a 
célszerőség és az eredményesség követelményei szerint kötelesek végezni. 
A törvényben megjelenı további korlátozás, hogy az önkormányzat közép és 
hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni a nemzeti vagyon 
rendeltetésének biztosítékául.100 E szabályt megelızıen az önkormányzatok 
inkább csak „helyzetértékelést követı gazdálkodási irányelveket fogalmaztak 
meg”, de az új szabály bevezetésével vélhetıen „az önkormányzatok 
rákényszerülnek a tervszerő vagyongazdálkodásra és nem túl szigorú, de 
annál következetesebb és elıreláthatóan megalkotott tervek mentén haladva 
sok, eddig nem orvosolt, gazdaságossági szempontból sem elhanyagolható 
mértékő problémára találhatnak megoldást”.101 
Ezek mellett az Nvtv. is megadja a lehetıséget az önkormányzati tulajdon 
elvonására azzal a rendelkezéssel, amely alapján a feladatellátáshoz 
szükséges vagyont ingyenesen át kell adni, abban az esetben, amikor törvény 
egy önkormányzati feladatot más önkormányzatra, vagy az államra, illetve 
állami feladatot az önkormányzatra telepít.102 E rendelkezésnek megfelelıen 
történt például a 2011. évi CLXXXVI. törvény alapján Esztergom Város 
Önkormányzata valamennyi középfokú közszolgáltatást nyújtó 
intézményének fenntartói jogának, valamint vagyonának és vagyon értékő 
jogának átadása is, de szükséges megjegyezni, hogy mivel a vagyon nem 

                                                           
96 Hoffman: uo. 
97 Nvtv. 9. § (2) bek. 
98 Nvtv. 8. § (1) bek. 
99 Alaptv. 38. cikk (4) bek., Nvtv. 11. § (10) bek., Nvtv. 13. § (2) bek. 
100 Nvtv. 9. § (1) bek. 
101 Károlyi Helga: Gazdálkodj okosan! Jegyzı és Közigazgatás 2012. 1. sz. 17. o. 
102 Nvtv. 14. § (1) bek. 
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csak a jogokat, hanem a kötelezettségeket is magába foglal, így ennek 
megfelelıen az adósságállomány átadása is megtörténhet. Esztergom 
esetében az imént megjelölt törvény 1. §-a alapján az állam az intézmények 
szállítói tartozását is átveszi.103 E törvény egyébként egyedinek számít abban 
a tekintetben, hogy csak egyetlen város intézményeinek átadásáról, illetve 
adósságának kezelésérıl rendelkezik. Ez azzal magyarázható, hogy ez volt az 
egyetlen nagyobb település, amely (a helyi politikai patthelyzet miatt) a 
mőködésképtelenség határa jutott.104 
Másként alakult ez a korábban már említett 2011. évi CLIV. törvény 
esetében, ugyanis e törvény 5. §-a alapján az állam átveszi a megyei 
önkormányzatok teljes adósságát, míg a Fıvárosi Önkormányzat 
adósságállományából azokat, amelyek az átvett intézményekhez és az általuk 
ellátott feladatokhoz kapcsolódóan keletkeztek.105 
Beépült a törvénybe az a rendelkezés, amely alapján az államot elıvásárlási 
jog illeti meg a helyi önkormányzat tulajdonában lévı ingatlan értékesítése 
esetére.106 A volt állami és önkormányzati bérlakások esetében azonban az 
állam elıvásárlási jogát megelızi a bérlı elıvásárlási joga.107 
Összességében az mondható el az önkormányzatok gazdálkodására 
vonatkozó új szabályozásról, hogy ezek jelentısen korlátozzák az 
önkormányzatok autonómiáját,108 de mint láthattuk, az önkormányzatok 
tetemes adósságának rendezése folytán szükséges ennek az állapotnak a 
kezelése, azonban ezek a szabályok magukban rejthetik az állami visszaélés 
lehetıségét. 

V. Összegzés 

Az Alaptörvény által eszközölt változások sok esetben valóban szükségesek 
voltak, azonban e szabályok által meglehetısen szőkült az önkormányzati 
autonómia, mellyel párhuzamosan az államigazgatás befolyása erısödött. A 
fentiek alapján elmondható tehát, hogy az egyik legjelentısebb változás, 
hogy a korábbi törvényességi ellenırzést egy erısebb állami beavatkozási 
lehetıségeket biztosító törvényességi felügyelet váltotta fel, illetve, hogy az 
önkormányzatok gazdasági önállósága is erıs korlátok közé került a 
hitelviszonyok létesítéséhez kapcsolódó hozzájárulás szükségességével, 
illetve finanszírozás kötöttségével, ezzel szabva gátat az önkormányzatok 

                                                           
103 Hoffman: i.m. 20. o. 
104 Horváth: i.m. 6. o. 
105 Hoffman: uo. 
106 Nvtv. 14. § (2) bek. 
107 Nvtv. 14. § (3) bek. 
108 Hoffman: i.m. 18. o. 
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további eladósodásának, amivel szemben korábban csak korlátozott módon 
tudtak fellépni az állami szervek. 
A helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályozás azonban állandó 
változásoknak van kitéve, és nemcsak törvényi szinten, melyet jól mutat, 
hogy a 2013. március 25-én a Magyar Közlönyben kihirdetett Alaptörvény 
negyedik módosítása több ponton is érintette az önkormányzatokat, melyek 
közül csak néhányat emelnék ki. Ezek között számos olyan változás van, 
amely lényegében a korábbi alkotmányi szabályozást hozta vissza. Ilyen 
például, hogy a területi tagozódás részeként a fıváros, illetve annak kerületei 
újra megjelennek az alkotmányi szabályozásban,109 illetve felhozható 
példaként erre, hogy a kivételesen államigazgatási hatáskört ellátására újra 
jogosult képviselı-testület hivatalának vezetıje, illetve ügyintézıje, a 
polgármester és a megyei képviselı-testület elnöke mellett.110 Fontos 
változás, hogy bıvült az utólagos normakontrollt kezdeményezık köre, 
ezentúl tehát Kúria elnöke és a legfıbb ügyész is kérheti a jogszabályok 
Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát.111 Változás az is, melyet 
korábban már említettem, hogy a pontosítások érdekében az önkormányzati 
határozatok pótlásának lehetısége is megjelenik az alapnorma szintjén.112 A 
negyedik módosítás révén egy újabb feladat is megjelent az alaptörvényi 
szabályozásban, mely kapcsán az önkormányzatok is érintettek. Nevezetesen, 
hogy az államnak és a helyi önkormányzatoknak törekedniük kell a 
hajléktalan személyek számára szállást biztosítani, sıt, törvényben vagy 
önkormányzati rendeletben jogellenessé minısíthetik az életvitelszerően 
közterületen tartózkodást a közterület meghatározott részére vonatkozóan.113 
Természetesen ez az új feladat is számos kérdést vet fel, amellyel 
kapcsolatban a részletszabályok kidolgozása, módosítása jelenleg is tart. 

Mint láthattuk, a szabályozás állandó változása ellenére számos kérdés 
tekintetében felmerült néhány problematikus kérdés, melyek rendezésére még 
nem került sor, és amelyek tekintetében még kiforratlan a gyakorlat is. 

                                                           
109 Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása (továbbiakban: Negyedik mód.) 21. 
cikk (1) bek. b.) pont 
110 Negyedik mód. 15. cikk 
111 Negyedik mód. 12. cikk (2) bek. 
112 Negyedik mód. 21. cikk (1) bek. v.) pont 
113 Negyedik mód. 8. cikk 
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Nagy-Gál Eszter 

Magyary Zoltán vs. Magyary Program* 

„Közigazgatásunknak komoly reformra 
van szüksége. Annak lényegét úgy fejeztük 
ki, hogy preindusztriális közigazgatásból 

posztinduszriális közigazgatássá kell 
átalakulnia!” 

(Magyary Zoltán) 

I. Bevezetı gondolatok 

2010 tavaszán a kormány hozzálátott a magyar közigazgatás 
újjászervezéséhez. Ennek keretében megalkotta az államigazgatás 
modernizálását célzó programot, amelynek névadójául Magyary Zoltánt, a 
magyar közigazgatás tudományának kétségtelenül legnagyobb, nemzetközi 
hírő mővelıjét választotta. 
A téma iránti érdeklıdésemet a benne rejlı kihívás alapozta meg. A Magyary 
Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program (továbbiakban: Magyary Program) 
elsı oldalainak elolvasása után úgy éreztem, hogy amit olvasok, azt nem 
értem teljes mértékben, de nagyon szeretném megérteni. Az örökös 
kíváncsiságom oka személyes jellegő. Az életem folyamán sokszor 
tapasztalhattam, hogy a jó eredmények és az elismerés nem hullik az ember 
ölébe. Azért igenis tenni kell. Az egyediség és a kihívás iránti vágyam pedig 
a mai napig megmaradt, így a témát nagyon kézenfekvınek találtam. 
A témaválasztás másik oka az aktualitásában rejlik. Napjainkban is 
folyamatosan zajlik a közigazgatás átalakítása. Bekapcsoljuk a tévét, a rádiót, 
fellapozzuk az újságokat vagy megnyitjuk az internetes hírportálokat, 
mindenütt hallhatunk és olvashatunk róla. Kiváltképp a szervezeti 
átalakítások és a közigazgatás személyzetpolitikai változtatásai miatt pedig a 
saját bırünkön is tapasztalhatjuk azt, amit a Magyary Program keretében, a 
döntéshozók megváltoztatnak.  
A dolgozatom célja a bemutatni a Magyary Programot és – a tárgyalt 
témákkal kapcsolatban – megismertetni a Magyary Program névadójának 
néhány gondolatát. Arra a kérdésre keresem a választ, vajon hogyan 
kapcsolódik a Magyary Program Magyary Zoltán életmővéhez? Mindehhez a 
„recept”: közel 25 cikk, tanulmány, prezentáció, számos könyv és PhD 

                                                           
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXXI. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián „Közigazgatási jog II.” tagozatban II. díjban részesült. Konzulens: Dr. Fábián 
Adrián egyetemi docens, Dr. Fülöp Péter PhD-hallgató 
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értekezés elolvasása, Magyary Zoltán életének, legfıbb mővének mélyreható 
elemzése, az aktuálpolitika figyelemmel követése, jogszabályok 
feldolgozása, illetve a témával kapcsolatos elıadásokon való részvétel, 
folyamatos konzultáció és gondolkodás. A teljes körő vizsgálódás céljából 
interjút készítettem Dr. Gál András Leventével, a korábbi Jó Állam 
Fejlesztési Koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelıs 
kormánybiztossal.  
A dolgozatom felépítése követi a Magyary Program tematikáját. Az elsı 
részben röviden bemutatom Magyary Zoltán életét, a magyar közigazgatásra 
gyakorolt hatását, majd az elméleti részben foglalkozom a Magyary Program 
elhelyezésével, eszközrendszerével és a legfontosabb fogalmaival, így 
különösen a Jó Állam, a közjó, a hatékonyság, a nemzeti jelzı és a 
közigazgatás tisztázásával. Törekszem az átláthatóságra és a Magyary 
Program minél érthetıbbé tételére. Ezt követıen térek rá a négy beavatkozási 
területre, ugyanis a Magyary Program gyakorlati része négy nagy egységre 
oszlik. Ezek a közigazgatási szervezet, feladat, eljárás és a személyzet. Ezek 
közül, a közigazgatási feladatokat és a személyzet kérdésköreit tárgyalom 
részletesen.  
Magyarországon a napjainkban végbemenı közigazgatási változások igen 
kényes kérdésnek minısülnek. Ebbıl kifolyólag igazán objektív elemzésre 
csak bizonyos idı eltelte után vállalkozhatunk. Figyelemmel kell lenni 
továbbá arra is, hogy ez nem statikus, hanem egy folyamatosan változó és 
évenként megújuló program. Éppen ezért a dolgozatom hipotézise 
elsıdlegesen nem a végrehajtásra, hanem sokkal inkább az elméleti alapokra 
koncentrál. 

II. A Magyary Program áttekintése 

1. A Magyary Program fogalma 

„A Haza üdvére és a Köz szolgálatában” mottó égisze alatt a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium (továbbiakban: KIM) 2011 júniusában 
elindította a Magyary Programot, amely az évenkénti, ciklikus újratervezésen 
alapul. 
A közigazgatás átalakításáról szóló program lényege a közigazgatás 
korszerősítése, egy takarékosabb, átláthatóbb rendszerlétrehozása.1 A 
Magyary Program lefekteti, hogy ez nem egy terv, hanem egy értelmezési 
keret, amely meghatározza a beavatkozási területeket, a legfontosabb célokat 
és a soron következı intézkedéseket.2 

                                                           
1 http://index.hu/belfold/2011/06/14/magyary_program/ (2012.09.17.) 
2 Magyary Program 11.0 7. o.  
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A közigazgatás megújítása azzal a kinyilatkoztatással indul, hogy a 
kormányzásnak van kézzelfogható célja és egyúttal zsinórmértéke: a „Jó 
Állam” megvalósítása.3 A kormány a Jó Állam megteremtése érdekében 
három jelentıs közigazgatási reformot indított el, amelyeknek – az 
önkormányzati és igazságügyi reform mellett – harmadik fontos pillére a volt 
kormánybiztosról elnevezett Magyary Program. Ahhoz, hogy 
megismerhessük a Magyary Program „filozófiáját”, szükséges tisztáznunk, 
hogy a kormányzat szerint miben áll a Jó Állam lényege. Ennek mibenlétét a 
Magyary Program 2012. augusztus 31-én bemutatott második kiadása 
(továbbiakban: Magyary Program 12.0) már definíciószerően határozza meg. 
Eszerint az állam attól tekinthetı jónak, hogy az egyének, közösségek és 
vállalkozások igényeit a közjó érdekében és keretei között, a legmegfelelıbb 
módon szolgálja. A közjó pedig abban rejlik, hogy:  

- az állam jogszerő és méltányos egyensúlyt teremt a számtalan érdek 
és igény között, e célból igényérvényesítést tesz lehetıvé, és védelmet 
nyújt; 

- az állam kellı felelısséggel jár el az örökölt természeti és kulturális 
javak védelme, továbbörökítése érdekében; 

- az állam egyetlen „önérdeke”, hogy az elızı két közjó elem 
érvényesítésére minden körülmények között és hatékonyan képes 
legyen, azaz megteremti a hatékony joguralmat, ennek részeként az 
intézményi mőködést, az egyéni és közösségi jogok tiszteletben 
tartását és számon kérhetıségét.4 

Felvetıdhet a kérdés, hogy a Jó Állam fogalma önmagában nem egy 
ellentmondás-e? Arra utalok, hogy a jó fogalmáról mindenkinek valami 
pozitív jut az eszébe és általában a legutolsó sorban asszociálunk ezzel 
kapcsolatban az államra, hiszen a közfelfogás szerint ha valami jó, akkor ez a 
legkevésbé sem kötıdhet az államhoz.  
A Magyary Program legfıbb célja, hogy szakítson ezzel a felfogással, nem 
csak elméleti, hanem gyakorlati szinten is. Éppen ezért a zászlajára tőzte ki, 
hogy a közigazgatás „kifelé” a lehetı legegyszerőbb – megismerhetı és 
átlátható – „befelé” pedig a leghatékonyabb legyen.5 Ezzel együtt, mindig 
szem elıtt kell tartani Magyary Zoltán szavait, miszerint közigazgatás mindig 
volt, mert egyedül ez tudja az állam nélkülözhetetlen funkciót teljesíteni.6 
Nélküle nincs állam, és ha nincs állam, akkor nincs Jó Állam se.  

                                                           
3 Jó Állam a megvalósulás útján. KIM, Budapest 2012. 4. o. 
4 Magyary Program 12.0 6. o.  
5 Jó Állam a megvalósulás útján. KIM, Budapest 2012. 3. o.  
6 Magyary Zoltán: A mai közigazgatás lényege és feladatköre. In: Lırincz Lajos (szerk): 
Közigazgatás-tudományi antológia. HvgOrac, Budapest 2007. 351. o.  
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2. A Magyary Program célkitőzései 

„A Magyary Program az egész közigazgatás fejlesztését célozza, de azon 
belül is elsısorban a központi közigazgatást, az államigazgatást vonja 
fókuszába, noha egyes intézkedései hozzájárulnak természetesen az 
igazságügyi és az önkormányzati szervezet és emberi erıforrások 
fejlesztéséhez.”7 
A dokumentumot jegyzı KIM, el is helyezte a Magyary Programot a Nemzeti 
Együttmőködés Programja címő kormányprogram keretei között. Ezen belül 
található a Darányi Terv, amelynek névadója Darányi Ignác a modern 
agrárpolitika elsı hazai követe. A Darányi Terv középpontjában a 
vidékfejlesztés áll.8 A Széll Kálmán Terv, amelynek legfıbb célja az 
államadósság csökkentése, ehhez pedig szorosan a Nemzeti Reform 
Program.9 Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás bıvítése, a 
gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése és hazánk 
versenyképességének javítása áll.10 
Az utóbb említett két gazdaságfejlesztési terv metszetében található a Jó 
Állam Fejlesztési Koncepció, amelynek része a Magyary Program, a Moór 
Gyuláról elnevezett igazságszolgáltatási stratégia és az önkormányzati 
reform.11 Ezek a programok számos ponton egymással kölcsönhatásban 
alakulnak.12 

3. A Magyary Program eszközrendszere 

A Magyary Program munkamódszere a helyzetfelméréssel kezdıdik és 
folyamatosan törekszik a végrehajtott intézkedések elemzésére. A tervezés és 
ellenırzés folyamatának biztosítására a Magyary Program a következı 
intézményrendszert vázolja fel. 

- Közigazgatási stratégiáért felelıs helyettes államtitkárság: a feladatai 
közé tartozik többek között, hogy kidolgozza a közigazgatás-
fejlesztési stratégiát.13 

- Nemzeti Közigazgatási Intézet: a feladatai közé tartozik többek között, 
hogy közigazgatás-tudományi tudásbázisként segítse a kormányzati 
közigazgatást, a közigazgatás-fejlesztés tudományos megalapozását.14 

                                                           
7 Magyary Program 11.0 6. o.  
8 http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/hirek/daranyi-ignac-program. 
(2012.09.25.) 
9 http://www.kormany.hu/hu/hirek/szell-kaman-terv-magyarorszag-megujul. (2012.09.25.)  
10 http://ujszechenyiterv.gov.hu/strategia_leiras. (2012.10.25)  
11 Folytatódik a közigazgatás fejlesztése – Magyary Program 12.0 Sajtóháttéranyag, 2012. 
augusztus 31. 
12 http://www.jogiforum.hu/hirek/26089 (2012.09.18.) 
13 KIM Szervezeti és Mőködési Szabályzat 18. o.  
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- Nemzeti Közszolgálati Egyetem: a megújuló közszolgálati életpálya 
követelményeit és lehetıségeit közvetíti15 és a közszolgálat felsıfokú 
szakemberképzését egységes intézményi alapokra helyezi.16 

- ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ: a szervezet célja, 
hogy elemzésekkel, hatásvizsgálatokkal és megbízható 
információkkal segítse a felelıs szakpolitikai döntéshozatalt és a 
minıségi jogalkotást.17 

- Közpolitikai Kutatások Intézete: alapfeladatai körében közpolitikai 
kutatásokat végez, elemzi a kormányzást segítı hazai és nemzetközi 
szakpolitikai tapasztalatokat, valamint egyéb államigazgatási célú 
döntés-elıkészítési szolgáltatásokat nyújt.18 

Kiemelt cél az állampolgárok bevonása az ügyfélbarát és hatékony eljárások 
megalkotásának folyamatába. Ennek érdekében hozta létre a KIM, a 
www.nemzetikonzultacio.kormany.hu weboldalt, ahol valamennyien 
megfogalmazhatjuk észrevételeinket és elgondolásainkat a közigazgatás 
fejlesztésérıl, az ügyintézés egyszerősítésérıl.19 
A Magyary Program kidolgozói az intézkedések nagyobb részét az 
Államreform Operatív Program (ÁROP) és az Elektronikus Közigazgatás 
Operatív Program (EKOP) révén rendelkezésre álló európai uniós forrásból, 
kisebb hányadát pedig belsı, nemzeti forrásból kívánják megvalósítani. 
Megvalósításának idıtartamát 2014-ig terjedı idıintervallumban határozták 
meg.20 

4. A Magyary Program elsı kiadásának kritikus értékelése 

A Kormány a Magyary Program célrendszerét és beavatkozási területeit úgy 
alakította ki, hogy a megvalósult fejlesztés eredményeit mérni lehessen az 
OECD21 által alkalmazott indikátorrendszerrel. Az OECD minden évben 
közzéteszi értékelését a tagállamainak kormányzati intézkedéseirıl annak 

                                                                                                                                                      
14 12/2011. (II.25.) KIM utasítás a Nemzeti Közigazgatási Intézet Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról 
15 http://www.kormany.hu/hu/videok/bemutatjuk-a-nemzeti-kozszolgalati-egyetemet 
(2012.10.14.) 
16 http://portal.zmne.hu/portal/page?_pageid=34,179395&_dad=portal&_schema=PORTAL 
(2012.10.14.) 
17 http://www.ecostat.hu/ (2012.10.14.)  
18 http://kki.kormany.hu/tevekenysegunk (2012.10.14.) 
19 Magyary Program 11.0 8. o.  
20 Ld. Dr. Gál András Levente brüsszeli prezentációja. 
21 Organization for Economic Cooperation and Development (Gazdasági Együttmőködési és 
Fejlesztési Szervezet, nemzetközi gazdasági integrációs szervezet) 
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érdekében, hogy a kormányok összehasonlíthassák eredményeiket, ezzel is 
hozzájárulva például a közigazgatási teljesítmény optimalizálásához.22 
Eszerint a Magyary Program 2011. június 10-én bemutatott elsı kiadása 
(továbbiakban: Magyary Program 11.0) több ponton is kritika tárgyát 
képezte, pedig 2011 júniusában még arról lehetett hallani, hogy a Magyary 
Program egy olyan jól megszerkesztett értelmezési keret, amelyet az elmúlt 
20 év folyamán egyik kormányzatnak sem sikerült megalkotnia és amelyet, 
az OECD is példaértékőnek tekint majd. Mivel a Jó Állam nyitott és 
„ıszinte” az állampolgárai felé, így bizony szembe kell nézni azzal, hogy a 
közigazgatás reformjában kitőzött célok nem, vagy csak részben valósultak 
meg.23 
Annak érdekében, hogy az elért eredmények fenntarthatóak legyenek, fontos, 
hogy évrıl évre a kormány elszámoljon – az egyértelmő fejlıdést mutató 
területek mellett – a magyar közigazgatás gyenge pontjaival is. A Magyary 
Program 12.0 már tartalmazza a Magyary Program 11.0 végráhajtásának 
kritikáját, amelyet az alábbi kilenc pontban foglaltak össze. 

- Nem elég gyors eljárások: az államigazgatási eljárások nem 
gyorsultak fel a kellı mértékben. 

- A hatékonysági visszacsatolás hiánya: a közigazgatásban felszabaduló 
erıforrásokat felemészti többek között, az államadósság csökkentése, 
a költségvetési egyensúly fenntartása és kevés pénz marad vissza a 
minıségi fejlesztésekre.  

- Fejlett eszközök lassú bevezethetısége: a személyi állománynak nem 
volt elég ideje elsajátítani a magasabb fejlettségő eszközök 
használatát. 

- Túlterhelés miatti határidıcsúszások: a közigazgatás személyi 
állományára egyre több feladat hárul, a teljesítıképességének határa 
véges, emiatt gyakoriak a határidıcsúszások.  

- A feladat és létszámalapú tervezés nem általános: a folyamatos 
változások miatt, nem adottak a feltételek a feladat és létszámalapú 
tervezéshez.  

- Lassú a fejlesztési források lehívása: többek között az eljárások 
bonyolultsága és a hatásköri viták miatt, nem elég gyors a szervezet 
hatékonyságát javító fejlesztési források lehívása. 

- Túl gyors, ezért sokszor formális az érdekegyeztetés: a nagysebességő 
átalakítás és jogalkotás miatt, nem maradt idı fontos egyeztetésekre, 
amelyeket a kormányzat utólag tervez pótolni.  

- Lassan feltöltıdı közszolgálati életpálya: ennek oka lehet, az 
elmaradt illetményrendezés.  

                                                           
22 Magyary Program 11.0 12. o.  
23 Folytatódik a közigazgatás fejlesztése – Magyary Program 12.0 Sajtóháttéranyag, 2012. 
augusztus 31. 
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- Hiányos mérési és statisztikai rendszer: a mérési rendszerek nem 
épültek ki, nem fejlıdtek.24 

Remélhetıleg a kritikus pontok 2013-ban már számon kérhetıek lesznek, és 
a kormányzat a következı Magyary Program megalkotásakor tekintettel lesz 
az ország és a közigazgatás korlátozott teljesítıképességére. 

III. A hatékony nemzeti közigazgatás 

„Az állam – a mőködésének hatékonyága, a közszolgáltatások színvonalának 
emelése, a közügyek jobb átláthatósága és az esélyegyenlıség elımozdítása 
érdekében – törekszik az új mőszaki megoldásoknak és a tudomány 
eredményeinek az alkalmazására.”25 
A 2012. január 1-jén hatályba lépett Alaptörvény elvárásként deklarálja a 
hatékonyság megvalósítását. A Magyary Program is rögzíti, hogy 
megalkotásakor a legfontosabb feladat a cél eléréséhez vezetı lehetı 
leghatékonyabb megoldás megtalálása, a hatékony nemzeti közigazgatás 
létrehozása. 
A hatékonyság eredendıen nem közigazgatási kategória, hanem a gazdasági 
életbıl származik, amelynek közvetett célja a profit maximalizálása. Azaz, 
hogy a piac szereplıi a termékeiket és szolgáltatásaikat a lehetı legnagyobb 
mennyiségben, a legjobb minıségben és a lehetetı legkisebb költséggel 
állítsák elı. A (köz)igazgatás-tudományban sem számít azonban újdonságnak 
a hatékonyság kívánalma. Már a XIX. század végén, a XX. század elején 
Frederick W. Taylor és Henri Fayol is próbálkoztak az ipari 
nagyvállalatoknál jól bevált szervezési és mőködési módszereket a 
közigazgatásban alkalmazni. Ezáltal kívánták a közigazgatás racionális, 
gazdaságos és eredményes mőködését elérni.26 Ebben a vonatkozásban a 
hatékonyság azt jelenti, hogy a közigazgatás a feladatait ugyanazon vagy 
jobb színvonalon, a lehetı legolcsóbban tudja megvalósítani. Szociológiai 
megközelítés szerint az eredményesség a szervezet „befelé” ható feladatainak 
megfelelı mértékő megvalósulása, a hatékonyság pedig a „kifelé” – a 
társadalom irányába –történı megvalósulását jelenti.  
A hatékonyság a Magyary Program kontextusában egy kiemelt jelentıségő 
elvárás, annak fokmérıje, hogy a Jó Állam elvárásai mennyiben teljesülnek, 
hiszen a Jó Állam legfontosabb „önérdeke”, hogy a közjó elemeinek 
érvényesítésére, minden körülmények között, hatékonyan képes legyen.27 A 

                                                           
24 Magyary Program 12.0 9-10. o.  
25 Alaptörvény XXVI. cikk 
26 Fábián Adrián: Vezetık és beosztottak a magyar közigazgatásban. Dialóg Campus Kiadó, 
Budapest – Pécs 2011. 104. o. 
27 Magyary Program 11.0 5. o.  
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fogalom pontos megértése érdekében további hat – pontosan értelmezett – 
elemre bontja szét. Ezek mélyülı sorrendben a következık.  

- Eredményes: a feladat végrehatása akkor eredményes, ha az, az elvárt 
mértékben került teljesítésre. 

- Gazdaságos: a feladat végrehajtása akkor gazdaságos, ha a 
ráfordítások a tervezett – vagy annál jobb – arány szerint alakulnak. 

- Hatásos: a feladat végrehajtása akkor hatásos, ha az térben és idıben 
nem idéz elı olyan változást, amely részben vagy egészben – a 
feladatot vagy az attól remélt eredményt – leredukálná. 

- Biztonságos (rugalmas): a feladat végrehajtása akkor biztonságos, ha 
az elızetesen kísérletre került, több lehetséges eredmény 
számbavétele megtörtént és ezek alapján a biztonságos végrehajtási 
mód megtervezésre került.  

- Felügyelhetı: a feladat végrehajtása akkor felügyelhetı, ha a folyamat 
az arra jogosult számára követhetı és döntése szerint befolyásolható. 
Ez a fogalmi elem magába foglalja a tevékenység átláthatóságát – 
uralását– számon kérhetıségét is.  

- Alkalmazkodó (fejlıdı): a feladat végrehajtása akkor alkalmazkodó, 
ha az képes egy nagyobb feladat részeként elnyerni értelmét. Az a 
feladat végrehajtási megoldás hatékony, amely fejlısére képes. A 
feladat végrehajtás egy eszköz, amely nem jelent mást, mint az új 
viszonyokhoz történı optimális alkalmazkodást.28 

Míg a XIX. században az általános elvárás a jogállami közigazgatás 
megteremtése volt, a XX. század már a közigazgatás eredményessé tételét 
tőzte célul, a XXI. században pedig már egyértelmően a hatékonyság áll a 
középpontban.  
A XIX. században a legalitás elve a polgárok számára a közigazgatással 
szemben a kiszámíthatóság, a szilárdság és a biztonság érzését adta. 1942-ben 
Magyary Zoltán a Magyar Közigazgatás címő mővében követelményként 
már az eredményességet jelöli meg: „[a]z, hogy a közigazgatásnak 
eredményesnek kell lennie, és csak az eredményesség adja meg a 
létjogosultságát, magától értetıdik és mindig érvényes tétel”.29 Ez az 
elıremutató meghatározás ma is megállja a helyét, és a róla elnevezett 
közigazgatás-fejlesztési programból is kiolvasható. Továbbá – folytatja 
Magyary – az új közigazgatás kialakulásának mindig és egyaránt fontos 
követelménye kell legyen annak jogszerősége, gazdaságossága és 
eredményessége. Ezek nem alternatívaként állnak egymással szemben, 
hanem kiegészítik egymást és szükséges, hogy egymás irányába fejlıdjenek. 

                                                           
28 Magyary Program 11.0 18. o. 
29 Magyary Zoltán: Magyar Közigazgatás. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest 
1942. 77. o.  
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Ennek az iránynak a neve, Magyary Zoltán szerint a közigazgatás 
racionalizálása.30 
Álláspontom szerint ezt a vonalat viszi tovább a Magyary Program is. Az 
egyes korokban megfogalmazott célkitőzéseket ma is fontosnak tartja 
megvalósítani, azokat nem áldozza fel, hanem kiegészíti a biztonság, az 
eredményesség, a gazdaságosság szempontjaival, a felügyelhetıség és a 
hatásosság eszméjével és továbbmutat a jövıre nézve azzal, hogy lefekteti az 
alkalmazkodás és fejlıdés követelményét. Mindezeket keretbe fogalja és 
hatékonyságként definiálja. Ami korábban értékesnek bizonyult azt 
megtartja, de nem éri be vele, hanem a jog keretében és a jog eszközeivel a 
hatékonyságot kívánja megvalósítani. 

IV. A „nemzeti” jelz ı a Magyary Programban 

A „nemzeti” jelzı a Magyary Program megfogalmazása szerint kétféle 
jelentéstartalommal rendelkezik. Egyrészt kifejezi, hogy a közigazgatásnak 
nem csupán a jogi normák által meghatározott ügyfelei vannak, hanem 
egyfajta mögöttes ügyfélként ott áll a magyar nemzet, annak valamennyi 
tagjával és amelynek méltányos érdekeire tekintettel kell lenni.31 Magyary 
Zoltán szerint a méltányosság egy olyan generális klauzula, amelyen 
többfélét érthetünk, és jelentése folyamatosan változik.32 Sajnálatos, hogy a 
Magyary Program többszöri elolvasása után sem válik világossá, hogy mit is 
takar a „méltányosan tekintettel lenni” szófordulat.  
Európában a nemzethez tartozás megélése szempontjából fontos, hogy 
képesek legyünk az EU, NATO és más nemzetközi szövetségi rendszerek 
adta keretek között, az egyéni és a tagok közös érdekeit egyensúlyba hozni.33 
Magyary Zoltánnak nyilván minden ország közigazgatása nemzeti volt, 
hiszen azt határokon belülinek tekintette. Az egyes országokban szerzett 
tapasztalatait próbálta összegyőjteni és az alapján megalkotni a magyar 
közigazgatást. Véleményem szerint kérdéses, hogy az Európai Unió 
tagjaként, mennyire lehet nemzeti egy tagállami közigazgatás. Tekintettel 
arra, hogy egyrészt az Európai Uniós jogszabályok a jogforrási hierarchia 
csúcsán állnak, ezzel közvetlen befolyást gyakorolva a (magyar) 
közigazgatási jogra, másrészt a pénzügyi-gazdasági korlátok nagyban 
befolyásolják a nemzeti közigazgatás mőködését. Így a nemzeti 
közigazgatásról „dédelgetett álmunk” – a jelenlegi fiskális helyzet 
következményeként is – könnyen csak álom maradhat.  

                                                           
30 Magyary: Magyar Közigazgatás. 81. o. 
31 Magyary Program 11.0 18. o. 
32 Magyary: Magyar Közigazgatás. 77. o. 
33 Magyary Program 12.0 5. o. 
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A második jelentéstartalom a nemzeti lét idıbeni tartósságából fakad. A 
Magyary Program megalkotói szerint a magyar közigazgatás nem pusztán a 
ma élı közösség sorsának alakítója és kerete, hanem egy, az évszázadok alatt 
formálódott rendszer, ami elıdeink öröksége. Ebbıl az elvbıl kiindulva 
pedig a jelen közigazgatás-fejlesztési intézkedései az eljövendı nemzedékek 
életére gyakorolnak majd jelentıs hatást.34 Meglátásom szerint a nemzeti 
teória megvalósítása, ez utóbbi jelentéstartalommal reálisabb. Mint ahogy azt 
már a hatékonyság tárgykörénél kifejtettem, a Magyary Program visszanyúl a 
múlthoz, rögzíti a jelen elvárásait és továbbmutat az elkövetkezı 
idıszakokra. 
Az a kérdés, hogy valójában mit is jelent a közigazgatás, egy külön dolgozat 
témája lehetne. Éppen ezért a Magyary Program szellemiségéhez igazítva 
szőken határozom meg, a fogalmat csak röviden tárgyalom. A Magyary 
Program legfontosabb célkitőzése a Jó Állam megteremtése, ezen belül pedig 
a közjó és a közérdek megvalósítása. Ezen értelmezés alapján pedig a 
közigazgatás, ezek megvalósításának az eszköze. A „közigazgatás a közérdek 
érvényesítése céljából, a közhatalom birtokában végzett tevékenység”35 
mondja ki a Magyary Program és ezt azonosítja a Magyary Zoltán által 
leírtakkal, ami szerint „a közigazgatás az állam adminisztrációja” azaz „a 
közigazgatást úgy határozhatjuk meg, hogy az az állam szervezete, a 
közfeladatoknak ezek természete által megszabott módszerrel a jogrend 
keretében való eredményes megoldására”.36 A közigazgatásnak meg kell 
fogalmaznia a társadalmi igényeket is, hiszen a közigazgatásban bekövetkezı 
változások végsı soron a társadalom tagjainak életére gyakorolnak jelentıs 
hatást. A Magyary Program közigazgatás-fogalma nem utal a társadalmi 
elvárásokra, hiányzik a szociológiai megközelítés, pedig Magyary Zoltán „A 
közigazgatás és az emberek” címő írásában arra világít rá, hogy a 
közigazgatásnak az elmélet magasságaiból vissza kell térnie az emberekhez, 
a közigazgatás és az emberek mai kapcsolatának valódi ismeretéhez. Így 
fejlıdhet ki a közigazgatás új eszménye, amelyet a közigazgatás eszményének 
nevezhetünk.37 

V. A Magyary Program beavatkozási területei 

A Magyary Program 4 területen jelöli ki a további szükséges intézkedéseket. 
- A közigazgatási szervezetrendszer egyszerősítése. 

                                                           
34 http://www.jogiforum.hu/hirek/26089 (2012.09.18.) 
35 Magyary Program 11.0 19. o. 
36 Ereky István: A közigazgatás fogalmának meghatározásáról 1. Közigazgatás és 
önkormányzat. 1939. Idézi: Magyary: i.m. 41. o. 
37 Magyary Zoltán – Kiss István: A közigazgatás és az emberek. Magyary Zoltán 
Népfıiskolai Társaság, Tata 2009. 372. o. 
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- A közigazgatási feladatok átláthatóbbá tétele.  
- A közigazgatási eljárások egységesítése és egyszerősítése. 
- A közigazgatás emberi erıforrás menedzsmentje.  

A Magyary Program egyik fı vállalkozása, hogy a közigazgatás szerteágazó 
kérdésköreit úgy tudja bemutatni, hogy ne legyen olyan felmerülı kérdés, cél 
vagy intézkedés, amit ebben a négyes felosztásban nem lehetne elhelyezni.38 
Az említett 4 terület közül kettıt, a közigazgatási feladatokat és a személyzet 
témakörét emelem ki, és ezekkel foglakozom a továbbiakban részletesen. 
Célom, hogy – bizonyos keretek között – átfogóan bemutassam a Magyary 
Program által leírtakat, és ezt összevessem Magyary Zoltán 
megállapításaival.  

VI. A közigazgatás feladatai 

1. A Magyary Program célja 

A Magyary Program célja a hatékony nemzeti közigazgatás megteremtése. A 
Magyary Program szerint az alacsony hatékonyságú mőködés az esetek 
túlnyomó részében a hiányos feladatkiosztásra vagy annak helytelen 
értelmezésére vezethetı vissza. A fogalom-meghatározás azért fontos, hogy a 
feladat telepítıje (általában a vezetı) a tisztviselı számára a 
legegyértelmőbben tudja megfogalmazni az utasítást a feladat megoldására 
vonatkozóan. A Magyary Program rögzíti, hogy „az állami mőködés elemi 
egysége a feladat”.39 Továbbá ezt kibontja és meghatározza a kötelezı és 
eshetıleges tartalmi elemeket is. Eszerint a feladat kötelezı tartalmi elemei a 
következık: felelıs, tárgy, határidı és forrás.  
Eshetıleges tartalmi elemek azok, amelyek a feladat végrehajtásának 
körülményeit és annak hatékonyságát lényegileg befolyásolhatják. Így 
különösen: az adott feladat közremőködıi, érintettjei, fedezete, elıfeltétele, 
végrehajtási módja, az eljárás típusa és a cél meghatározása. 
A feladatnak minden esetben kell, hogy legyen forrása, amelynek szintjei 
fontossági sorrendben, pontosan rögzítve vannak. Legmagasabb szinten áll az 
Alaptörvény, utána jönnek a nemzeti és nemzetközi jogszabályok, majd a 
stratégiai dokumentumok – ilyen többek között a Magyary Program is – a 
felsorolás végén pedig az elıre nem tervezett, úgy nevezett vis maior áll. A 
feladatforrások pontos meghatározását a Magyary Program különösen 
fontosnak tartja azért, hogy a szükséges összhang, a feladatok egymásra 

                                                           
38 Folytatódik a közigazgatás fejlesztése – Magyary Program 12.0 Sajtóháttéranyag, 2012. 
augusztus 31. 
39 Magyary Program 11.0 29. o.  
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épülése megvalósulhasson és a párhuzamos eljárások megelızhetık 
legyenek.40 

2. Az állami feladatkataszter 

A Kormány célkitőzései közé tartozik, a közigazgatásban a közfeladatok 
teljes körő meghatározása és rendszerezése. A 2010 ıszén indított munka 
célja egy olyan átfogó felmérés, alapvetı közfeladat-kataszter kialakítása, 
amelyre a stratégiai döntések és a jogalkotást támogató információrendszer 
épül. A feladatkataszter egyaránt szolgálja a végrehajtási szintő jogalkotást és 
a deregulációt.41 Ezzel az állam a közfeladatok teljes körő meghatározására 
és rendszerezésére tesz kísérletet. A hatékony nemzeti közigazgatás 
megteremtéséhez alapfeltételnek tekinti, hogy a közigazgatás tudja, hogy 
milyen feladatokat határoznak meg a jogszabályok és a stratégiai 
dokumentumok.42 Magyary Zoltán már 1942-ben arról írt, hogy a 
közigazgatás feladatköre mennyiségi és minıségi szinten is a feladatok 
hosszú sorára szélesedett ki. A közigazgatás emiatt átlépte a csak 
impériummal végezhetı hatalmi igazgatás korlátait. Már nem csak 
szükségképpen, hanem célszerőségi szempontok alapján is bizonyos 
területeket a tevékenységi körébe soroltak.43 A feladatok kiszélesedése miatt 
szükséges azok rendezése, átláthatóbbá tétele.  
A kataszter ágazatcsoportonként, ágazatonként valamint alágazatonként, 
tevékenységcsoportonként – típus, tevékenység altípus és intézkedés – 
felépítésben tartalmazza, a valamennyi jogszabályban, stratégiai 
dokumentumban és közjogi szervezetszabályozó eszközben rögzített állami 
feladatot. Megjelöli a feladat pontos forrását, a felelıs szervezetet és 
személyt, az együttmőködés formáját és az együttmőködı szerveket, továbbá 
a feladat ellátását garantáló költségvetési helyet és a végrehajtás határidejét.44 
A Magyary Program 11.0 2011 végére tervezte a közfeladat-kataszter 
létrehozását. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemet 2011 márciusában kereste 
meg a KIM azzal a kéréssel, hogy az állami feladatkataszter feltöltéséhez 
szakmai segítséget nyújtson. A Közigazgatás-tudományi Kar mintegy 200 
hallgatója vett részt a rendszerezésben és 2012. május 4-ére valamennyi 
munkacsoport végzett a kijelölt feladattal.45 A Magyary Program 12.0 már 
beszámol az eredményekrıl. Az elıre elkészített módszertan alapján, mintegy 
8000 jogszabály, stratégiai és szervezeti dokumentum által rögzített állami 

                                                           
40 Magyary Program 11.0 29. o. 
41 http://ktk.uni-nke.hu/index.php/hu/befejezett-projektek/271-feladatkataszter (2012.10.16)  
42 Magyary Program 11.0 30. o. 
43 Magyary: A mai közigazgatás lényege és feladatköre. 353. o.  
44 Magyary Program 12.0 38. o.  
45 http://ktk.uni-nke.hu/index.php/hu/befejezett-projektek/271-feladatkataszter (2012.10.16.) 
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feladatot rendszereztek. A teljes kataszter így közel 30 000 feladatot és 
250 000 adatot tartalmaz. A Magyary Program alkotói szerint a jövıben erre 
tekintettel megalapozottabban lehet tervezni mind a költségvetést, mind az 
egyes átszervezéseket.46 
Magyary Zoltán 1932-ben, A magyar közigazgatás tükre címő mővében már 
kísérletet tett a közigazgatás feladatainak számba vételére. Ez a győjtemény 
mintegy 9850 tételt tartalmazott és minden feladathoz hozzárendelte a 
hatályos jogszabályi rendelkezést és az eljáró közigazgatási szervet. Az 
elmúlt évtizedben is voltak ugyan kísérletek, amelyek közül érdemes 
kiemelni, hogy 2007-ben készült egy külcsínre igényes anyag és honlap, de a 
tartalmi egyenetlensége okán, az nem tekinthetı valódi felmérésnek.47 A 
Magyary Program szerint a közfeladatok teljes körő meghatározása és 
rendszerezése egy olyan régi adósság volt, amelyet pótolni kellett, ezzel is 
folytatva a Magyary Zoltán által megkezdett munkát. 

3. A jogrendszer „megtisztítása” 

A jogbiztonság és hatékonyság elérése végett a Magyary Program keretében 
kerül sor a hatályos központi joganyag meghatározott jogterületeinek 
áttekintésére. Ez a munka lehetıvé teszi a joganyag mennyiségének a 
csökkentését, az adminisztratív terhek mérséklését, a meglévı 
ellentmondások kiküszöbölését, valamint az egyéb tartalmi jogtisztítást.48 
Reményeink szerint tehát a dereguláció ahhoz nyújthat segítséget, hogy 
átlássuk a jogszabályi rengeteget. Ennek a mechanizmusnak a – Magyary 
Program szerint – 2013 második félévére meg kellene valósulnia, de ez a 
nagyszabású munka kisebb csúszással halad.49 
A létrejött deregulációs csoport elıször csak formai jogtisztítást végez. Ez azt 
jelenti, hogy elsı lépésben a jogszabályok közül kiválogatják a részben vagy 
egészben szükségteleneket, és ezáltal a jogszabályok mennyisége csökken. A 
hatályos joganyag így nem változik, de figyelemmel a megfeszített 
jogalkotási munkára, a törvények esetében már az új szabályozások 
alkalmával kell sort keríteni mind a formai, mind a tartalmi 
jogegyszerősítésre.50 
Mindezek mellett a Magyary Program fontosnak tartja, hogy a teljes 
jogszabályi redukció után évente sor kerüljön a jogalkotási folyamatba épített 
technikai deregulációra, tehát a már végrehajtott vagy párhuzamos 
jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezése 

                                                           
46 Magyary Program 12.0 38. o.  
47 Magyary Program 11.0 30. o.  
48 Magyary Program 11.0 32. o. 
49 Magyary Program 12.0 39. o. 
50 Magyary Program 11.0 33. o. 
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megtörténjék. A joganyag áttekintése során kiemelt jelentıséget élveznek az 
ügyfeleket érintı eljárási, és az ügyintézés egyszerősítését célzó kódexek. Így 
különösen:  

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény, 

- a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény, 
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
- az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény.51 

A Magyary Program 12.0 a jogi dereguláció mellett, a stratégiai deregulációt 
is tartalmazza. Ennek a lényege, hogy 2012. december 31-ig felül kell 
vizsgálni az érvényben lévı stratégiákat és programokat. Magyarország jelen 
állapotában kulcsszónak kell tekinteni a jogi dereguláció fogalmát és 
alapvetı követelménynek az érdemi jogi dereguláció minél gyorsabb 
bekövetkezését. A jogalkalmazók számára kifejezetten lényeges a meglévı 
jogszabályok egyszerősítése, terjedelmi csökkentése, tartalmi 
közérthetıségének javítása.52 

4. A közigazgatás átfogó feladatai a Magyary Program szerint 

A Magyary Program néhány közigazgatással szemben támasztott kiemelt 
elvárást, mint átfogó feladatot jelenít meg. Ezek a következık: 

- az elektronikus közigazgatás kiterjesztése, 
- az adminisztratív terhek csökkentése, 
- az esélyegyenlıség biztosítása, 
- az elszámoltathatóság megteremtése és a korrupció felszámolása, 
- a kezdeményezı kommunikáció megteremtése: konzultáció, 

partnerség, befogadás.53 

a) Az elektronikus közigazgatás 

Az elektronikus közigazgatás kezdeti alapjait a különbözı 
folyamatmodellezések adták. Magyary Zoltán és tanítványai több kézzel 
rajzolt ábrát is készítettek, amellyel az ügyviteli feladatok egyszerősítését 
kívánták elérni. Ilyen rajzot készítettek például a községi lakos pótlásra 
szoruló névváltoztatási ügyének vázlatos menetérıl vagy a budapesti 
magánépítkezési ügyek intézésnek egyszerősítésérıl.54 Ezáltal a folyamatokat 

                                                           
51 Magyary Program 11.0 32. o.  
52 http://www.felsofokon.hu/jogalkotas-es-parlament/2012/06/26/parlament-kezeben-
magyarorszag-eselyei-jogi-deregulacio-a (2012.10.16.)  
53 Magyary Program 11.0 36-37.o. 
54 Magyary: Magyar Közigazgatás. 553-554. o. 
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egyszerő elemekre lehetett bontani, az informatika megjelenésével pedig 
lehetıség nyílt arra, hogy ezeket felgyorsítsák, és így az ügyintézés 
egyszerősödjék. 
A közigazgatás hatékonyságának elérése végett a Magyary Program fontos, 
de nem önálló része az e-közigazgatási szolgáltatások körének bıvítése és 
minıségének javítása. Fontos követelmény az ügyfelek és a tisztviselık 
tehermentesítése, valamint az eljárások gyorsabbá és egyszerőbbé tétele. Az 
e-közigazgatás a közszféra kapcsolatrendszerének tudás alapú átalakítását és 
racionalizált, szolgáltató jelleg újraszervezését jelenti, az infokommunikációs 
technológiai alkalmazások használata révén.55 
Az e-közigazgatás a közigazgatás-fejlesztés olyan szegmense, amely szinte 
minden területen feltőnik. Általános vélekedés, hogy a közigazgatás 
mőködésében az informatika legújabb eredményeinek az alkalmazása 
további, forradalmi változásokat hozhat. Egyrészrıl kiteljesítheti az 
elektronikus ügyintézés lehetıségét, másrészrıl lehetıvé teheti az 
állampolgároknak az állam a mőködésébe való nagyobb beleszólást.56 
Jelenleg még rendkívül megosztott az e-demokrácia lehetıségeinek 
megítélése. Az e-demokrácia lényege abban áll, hogy a közvetett, képviseleti 
demokráciából továbblépve, az új infokommunikációs hálózatok és 
szolgáltatások révén, elektronikus módon elvileg minden állampolgár 
közvetlenül a politikai közösség része lehessen.57 Sokan minden problémára 
megoldást jelentı csodaszernek tekintik, mások pedig utópisztikusnak és 
távolinak tartják, amelybe jelenleg még szükségtelen energiát és pénzt 
fektetni. Az igazság valószínőleg a két megközelítés között van. A hazai és 
külföldi példák sora bizonyítja, hogy az informatika, az internet segítségével 
számos olyan lehetıség adódik, amely körültekintı végrehajtással 
nagymértékő minıségi javulást jelenthet.58 
A Jó Állam fórumra beérkezett javaslatok alapján az e-közigazgatás 
vonatkozásában az alábbi három állampolgári igény fogalmazódott meg: 

- elektronikus ügyintézés, 
- elektronikus adatkikérési és tájékoztatási lehetıség, 
- egyablakos rendszerben, kellı felhatalmazással, ellenırzés mellett a 

közigazgatás teremtsen átjárást saját adatbázisai között.59 

                                                           
55 Budai Balázs Benjámin: E-közigazgatás axiomatikus megközelítésben. PhD értekezés. 
Kézirat, Pécs 2009. 14. o.  
56 Magyary Program 12.0 41. o. 
57 Fülöp Péter: E-önkormányzat, illúzió vagy realitás? In: Fábián Adrián (szerk.): Pécsi 
közigazgatás-tudományi közlemények 3. A „Jövı Közigazgatásáért” Alapítvány, Pécs 2011. 
253-264. o.  
58 Budai Balázs Benjámin – Tózsa István: E-közigazgatás. Debreceni Egyetem Agrárjogi és 
Vidékfejlesztési Kar, Debrecen 2007. 74. o. 
59 Magyary Program 12.0 41. o. 
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Tapasztalatom alapján a határozott véleményem az, hogy a közigazgatáson 
belül az elektronikus ügyintézés lehetısége vagy kifejezett kizárólagossága 
egyre több területen adott, azonban ahelyett, hogy ez egyszerősítené és 
gyorsítaná a folyamatokat, inkább lassító és – olykor – bosszantó tényezıként 
hat.  
Az elektronikus közigazgatás megteremtése célként a Magyary Program 
keretében is megjelenik, annak tényleges megvalósítása érdekében a 
kormányzat már korábban létrehozta az Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Programot. Ennek célja, a közigazgatás és igazságszolgáltatás mőködésének, 
folyamatainak, eljárásainak és szolgáltatásainak az infokommunikációs 
technológiát kihasználó modernizáció elérése.60 
A Magyary Program 12.0 az e-közigazgatás körében tárgyalja a Nemzeti 
Egységes Kártyarendszer (továbbiakban: NEK) bevezetését. Ennek lényege, 
hogy egységesítik az állam által kibocsátott okmányokat, így a polgárok a 
jelenleginél kevesebb igazolvánnyal, kártyával rendelkeznek majd, valamint 
egy kártyával több helyen is azonosíthatják magukat. A NEK megalkotásával 
olcsóbbá és egyszerőbbé válhat az okmányok igénylési folyamata is. Azt 
tervezik, hogy, az érintett okmányok között lesz többek között a 
személyazonosító igazolvány, a jogosítvány, a diákigazolvány, a taj-kártya, a 
kormánytisztviselıi kártya és az állami intézmények belépıi is. Az 
egységesítés azonban az útlevelet nem érinti. A NEK megvalósításának elsı 
lépése az új típusú diákigazolványok kiadása.61 

b) Az adminisztratív terhek csökkentése 

A közigazgatás különbözı területein fontos a folyamatokat jelentısen 
bonyolító mechanizmusok egyszerősítése és az átláthatatlan eljárások 
megszőntetése. Ezek révén válik lehetıvé mind a közigazgatás ügyfeleinek, 
mind a személyzetének és szervezetének tekintetében az adminisztratív 
terhek csökkentése.62 E témával bıvebben, az általam nem tárgyalt eljárási 
részben foglalkozik a Magyary Program. 

c) Az esélyegyenlıség biztosítása 

A Kormány elkötelezett az esélyegyenlıség és egyenlı bánásmód a 
közigazgatás egészét érintı és tényleges megvalósítása iránt. Ennek 
alátámasztására a Magyary Program 12.0 az alábbi két példát emeli ki. 

                                                           
60 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 8. o.  
61 http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-
miniszterium/hirek/egyuttmukodes-a-nemzeti-egyseges-kartyarendszer-es-a-budapesti-
elektronikus-jegyrendszer-kozott (2012.10.20.) 
62 Magyary Program 11.0 36. o.  
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- Az országgyőlés elfogadta a 2011. évi CLXXIV. törvényt, amely a 
korábban központi hivatalként megszervezett Egyenlı Bánásmód 
Hatóság részére autonóm jogállást biztosít, 

- Az egyenlı bánásmód és az esélyegyenlıség elveinek integrálása a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvény szövegébe.63 

d) Az elszámoltathatóság megteremtése és a korrupció felszámolása 

Mindezek mellett a Magyary Program a korrupció visszaszorítását is célul 
tőzte ki. „A korrupció a kormányzást és a társadalom egészének szövetét 
pusztító betegség, s ahogy a betegségek ellen is állandóan küzdenünk kell, 
úgy a korrupcióval szemben sem adhatjuk meg magunkat soha.”64 Korrupció 
alatt valamilyen elıny nyújtását értjük, kedvezıbb bánásmódért, amelynek 
egyik típusa, a közigazgatási korrupció. Ez hátráltatja a fejlıdést, aláássa a 
jogállami és demokratikus alapelveket, értékeket.65 Éppen ezért a Kormány 
2012. március 28-án elfogadta, és április 6-án közzétette a Korrupció 
Megelızési Programot, amelyet 2 év alatt kívánnak megvalósítani és fı 
iránya, hogy a jövıben a hangsúly a megelızésre kerüljön.66 

e) A kezdeményezı kommunikáció megteremtése 

A Magyary Program szerint a kommunikáció egy, a hatékonyságot egyre 
jelentısebb mértékben meghatározó feladatrendszer. Fontosnak tartja, hogy a 
közigazgatás megfeleljen a kor elvárásainak, kellıképpen tudja képviselni 
álláspontját, az embereket pedig belevenni az ıket érintı döntések 
meghozatalába.67 Ennek érdekében indultak el az állampolgári konzultációk. 

- Alkotmányozással kapcsolatos nemzeti konzultáció – 2011. március 
és április. 

- Szociális kérdésekkel kapcsolatos nemzeti konzultáció – 2011. május 
és június. 

- Gazdasági kérdésekkel kapcsolatos nemzeti konzultáció – 2012. július 
és augusztus. 

A konzultációk mellett az állampolgároknak lehetıségük van a Jó Állam 
Fórumon szabadon megfogalmazni az ötleteiket, javaslataikat.68 A Magyar 
Közigazgatás fülszövegében olvastam az alábbi idézetet és ezen a ponton, 
megfelelı szavak híján, Platón gondolataiba burkolózom. 
                                                           
63 Magyary Program 12.0 45-46. o. 
64A kormány korrupció megelızési programja. 2. o.  
65 Magyary Program 11.0 37. o. 
66 Magyary Program 12.0 46. o. 
67 Magyary Program 11.0 37. o. 
68 Magyary Program 12.0 47. o. 
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„Az athénieket én is, mint a többi görög, bölcsnek tartom. Azt látom 
mármost, hogy amikor tanácsba győlnek össze, ha a városoknak a 
házépítések ügyében kell intézkednie, akkor az építımestereket hívatják, 
hogy az építkezésekre vonatkozó tanácskozásban részt vegyenek, ha pedig 
hajóépítésrıl van szó, akkor a hajóépítıket; és így járnak el, minden más 
dologban is, amirıl úgy gondolják, hogy megtanulható. […] Amikor azonban 
államügyrıl kell tanácskozni, akkor felállhat és tanácsot osztogathat nekik az 
ács éppúgy, mint a kovács, a cipész, a kereskedı, a hajótulajdonos, gazdag és 
szegény, elıkelı és pór, és ezeknek nem hányja senki a szemére, úgy, mint az 
elızıeknek, hogy noha sehol sem tanulták és senki ebben tanítójuk nem volt, 
mégis megpróbálnak tanácsot adni. Nyilván azért, mert (az athéniek) úgy 
tartják, hogy ezek a dolgok nem taníthatók.”69 Ehhez csak annyit tennék 
hozzá, hogy nyilván nem csak az athéniek tartják így. 

5. Magyary Zoltán által megjelölt feladatok vs. Magyary Program 
feladatai 

Magyary Zoltán meghatározása szerint a közigazgatás egész mőködése abból 
adódik, hogy milyen feladatokat tart fontosnak, amelyek megoldására 
vállalkozik, valamint, hogy melyek megoldására kénytelen vállalkozni. „A 
terület, az emberek és a gazdasági lehetıségek minden államban és korban 
mások. A közigazgatás feladatait csak ezeknek a tényezıknek, mint 
koordinátáknak, a segítségével lehet idırıl-idıre megállapítani” – írja 
Magyary, majd megjelöli a korabeli nemzetközi standardnak is megfelelı 
legszőkebb közigazgatási feladatokat.70 

- Községi szervezet, kellı teljesítıképességgel. 
- Utak, közlekedés biztosítása. 
- Annak biztosítása, hogy mindenkinek legyen munkája, és mindenre 

legyen is munkaerı.  
- A munkaerı fenntartása, társadalombiztosítás. 
- A gazdasági élet állami irányítása. 
- Táplálkozás, lakás, ruházat biztosítása. 
- A közegészségügy fejlesztése. 
- A közoktatás, tudomány, mővészet fejlesztése. 
- Rendészet. 

Rögzíti azt is, hogy vannak feladatok, amelyek kikényszeríthetık és 
elkerülhetetlenek, azonban vannak, amelyek fakultatívak és abból az állam 
tetszése szerint válogathat.71A XXI. században a Magyary Zoltán által 

                                                           
69 Platón, Protagoras. 319. B-320. Idézi: Magyary: i.m. 1. o.  
70 Magyary: Magyar Közigazgatás. 174. o. 
71 Magyary: Magyar Közigazgatás. 174. o. 
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tárgyalt közigazgatási feladatok már, mint célok megfogalmazódnak ugyan, 
de annak nagy részét, az Alaptörvény tartalmazza. Példának okáért:  

- lakhatás biztosítása: „Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez 
méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést 
mindenki számára biztosítsa.”72 

- munkahely biztosítása: „Magyarország törekszik megteremteni annak 
feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki dolgozni akar, 
dolgozhasson.”73 

A Magyary Program nem ismétli meg ezeket és nem is utal sem az 
Alaptörvényre, sem Magyary Zoltán – fenti – kilenc pontjára. Igaz, a 
szolgáltató közigazgatás folyamatos térhódítása közepette lehetetlen lenne 
egy hasonló felsorolást készíteni, hiszen a társadalmi szinten jelentkezı 
problémák sem határozhatók meg elızetesen.74 A tankönyvek szerint a 
közigazgatás feladatai a hatalomgyakorlás és a közszükségletek kielégítése. 
Ez alapján megkülönböztetünk utasító (beavatkozó) és szolgáltató 
közigazgatást. A modern államban egyszerre van jelen mind a kettı.75 A 
Magyary Program feladatkitőzései követik a kor követelményeit, ugyanakkor 
több helyen inkább jól hangzó jelszavaknak lehet ezeket tekinteni. Tény, 
hogy a Magyary Program is egy gazdaságilag determinált idıszakban próbál 
a közigazgatás kihívásaival szembenézni, azt azonban remélem, hogy 
feladatainak nem csak töredékét lesz képes megvalósítani és ebben a 
tekintetben nem lesz követıje elıdjének. Egy elkeseredett pillanatában 
ugyanis Magyary azt írta, hogy számos javaslata közül csak a közigazgatási 
gyakorlati vizsgára vonatkozó javaslata valósult meg.76 
A cél – mint már említettem – a hatékony nemzeti közigazgatás 
megteremtése. Ennek elérése érdekében, meghatározott intıintervallumban 
az egész Magyary Program megvalósítását tartom a feladatnak. Talán csak 
ennek a beavatkozási területnek az elnevezése nem a legmegfelelıbb, hiszen 
feladat a gyorsabb hatósági eljárás megvalósítása, a szervezet egyszerősítése 
és az életpályamodell valóra váltása is, és nem csak a feladatkataszter 
létrehozása, a jogi dereguláció elvégzése vagy éppen az e-közigazgatás 
megteremtése.  

                                                           
72 Alaptörvény XXII. cikk  
73 Alaptörvény XII. cikk (2) bek. 
74 Fábián: i.m. 23. o. 
75 Günter Püttner: Verwaltungslehre. C.H. Beck’scheVerlasbuchhandlung, München, 1942. 
35. o. 
76 Verebélyi Imre: A közigazgatás és a kormányzás alapkérdései Magyary Zoltán 
életmővében. In: Gellén Márton – Hosszú Hortenzia (szerk.): Államszerep válság idején – 
Magyary Zoltán emlékkötet. CompLex, Budapest 2010. 29. o.  
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VII. A közszolgálat a közigazgatásban 

1. A hivatásos közszolgálat 

A szolgálat elıször a magyar állam területén a király szolgálatát jelentette és 
ezen az alapon nevezte magát a nemesség servientes regisnek. Erre utal a 
szolgabíró elnevezés, akik a király szolgáinak, a királyi servienseknek a bírói 
voltak és késıbb ez az egész nemzet szolgálatát jelentette, amelyet a 
Szentkorona jelképezett.77 A közszolgálati megbízás sokáig nem jelentett 
mást, mint hatalmat és annak kijáró tiszteletet, de nem járt fizetéssel vagy 
más ellenszolgáltatással. A közszolgálat tehát nobile officium78 volt, amelyet 
úgy láttak el, hogy megélhetésük másként volt biztosított, például saját 
birtokaik révén, amelyen gazdálkodtak vagy papok, püspökök voltak és a 
javadalmaikat élvezték. Egészen 1848-ig minden hatalom és jog a 
fölbirtokban gyökerezett, eleinte még a járások székhelyei is azokban a 
községekben voltak, amelyekben a szolgabírákká megválasztott földesurak 
laktak. A közszolgálati alkalmazás azonban nem maradhatott meg 
mellékfoglalkozásként. Zömmel az abszolút államokban kezdtek el az 
uralkodók fıfoglalkoztatású alkalmazottakat dolgoztatni, akiket élethosszig 
alkalmaztak és javadalmaztak. Ez tette lehetıvé a munkamegosztás 
szervezését és az egyes ügykörökben a tapasztalat és szakértelem 
megszerzését. A hivatásos közszolgálat az alkalmazottaknak nem csak a 
munkaerejét, hanem egész egyéniségét igénybe kívánta venni.79 
A közszolgálat Magyary szerint a köznek, azaz mindenkinek, válogatás 
(megkülönböztetés) nélküli szolgálatát jelenti. Egyúttal olyan szabályos 
szolgálatot, amely az ember életének rendes berendezésévé válik, amelyre az 
emberek számíthatnak.80 A közigazgatásban azonban nem csak hivatásos 
közszolgálat létezik. Mellette még két rendszert emel ki Magyary Zoltán: a 
kötelezı közszolgálatot, amely az állampolgárokat a törvények erejénél fogva 
terhelı szolgálati kötelezettség. Ennek iskolapéldája a kötelezı katonai 
szolgálat. A második típus a magánjogi illetve munkajogi szerzıdéssel vállalt 
szolgálat, amelynek lényege például a tisztviselık munkaerejének biztosítása 
a különbözı érdekképviseleti vagy gazdasági igazgatási szerveknél.81 
Manapság a közigazgatási közszolgálat alatt az állami szektor (tehát nem 
csak a közigazgatás) személyi állományát szokás érteni, akik speciális 

                                                           
77 Ivancsics Imre – Tóth József: A járások múltjáról és lehetséges jövıjérıl. Területi 
Statisztika 2011. 1. sz. 6. o.  
78 Jelentése: nemes kötelesség, fizetés nélküli tisztség. 
79 Magyary Zoltán: Magyar Közigazgatás. 129. o. 
80 Magyary Zoltán: Magyar Közigazgatás. 131. o.  
81 Magyary Zoltán: Magyar Közigazgatás. 135. o.  
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közjogi foglalkoztatotti jogviszonyban látják el feladataikat, illetve 
gyakorolják hatásköreiket.82 

2. A közigazgatás személyi hatóköre a Magyary Programban 

„Minden organizáció emberek tervszerő összefogásából áll közös feladatok 
megoldására. A közigazgatás szervezetében kiváló jelentısége van annak, 
hogy kik azok az emberek, akikbıl a szervezet alakul és azokat milyen 
kapcsolat főzi a közigazgatáshoz.”83 
A Magyary Program által érintett személyi állományba tartoznak a 
közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselık – a rendırök és katonák – 
vagyis a fegyveres és hivatásos szolgálatban állók. A személyzet fogalmába 
továbbá beletartozik mindenki, aki bármilyen jogviszony keretében a 
közigazgatás számára rendszeres munkát végez. Ez alapján megállapítható, 
hogy a fogalomba nem tartoznak bele a közalkalmazottak (tanárok, 
egészségügyi dolgozók stb.) hiszen a Magyary Program csak 
államigazgatással és így a kormánytisztviselıkkel foglalkozik. A Magyary 
Program személyzetre vonatkozó tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a 
személyi állomány folyamatosan átalakul, mind az összetételében, mind a 
képességeiben. Példa erre, hogy a diplomával rendelkezı közigazgatási 
személyzetben a jogi képzettségőek aránya évrıl-évre csökken, míg a 
közgazdasági-pénzügyi diplomával vagy éppen az egészségügyi-szociális 
oklevéllel rendelkezık köre egyre bıvül.84 

3. A személyzeti politika meghatározása 

Személyzeti politika alatt olyan alapelvek, célok kidolgozását, 
meghatározását és kidolgozását értjük, amelyek determinálják az adott állam 
közigazgatásában foglalkoztatottak létszámát, munkájának minısítését, 
elımenetelét, díjazását, felelısségi alakzatait és elbocsátásának feltételeit. 
Továbbá ezáltal születik meg az egész közigazgatás jellege és arculata. A 
közigazgatási személyzeti politika magában foglalja még a közigazgatás 
személyi állományának alkalmazását érintı emberi erıforrás gazdálkodási 
megoldásokat is.85 
A közigazgatási személyzeti politika kidolgozása és megvalósítása a 
kormányzat feladata. Természetesen megvalósulhat személyzeti politika egy 
adott szerven belül is, de ez csak az általános személyzeti politika 

                                                           
82 Fábián: i.m. 25. o. 
83 Magyary: i.m. 129. o.  
84 Magyary Program 11.0 42. o.  
85 Linder Viktória: Személyzeti politika – humánstratégia a közigazgatásban. PhD értekezés. 
Kézirat, Debrecen 2010.  
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olvasatában értelmezhetı és kivitelezhetı.86 A fentiekkel kapcsolatban 
Magyary Zoltán véleménye az, hogy a személyzeti kérdés minden 
szervezetben nagy jelentıséggel bír. A közigazgatásban a fontossága azonban 
attól nagyobb, hogy a közigazgatási szervezet igen nagy. Magyary Zoltán 
meghatározásában a személyzeti politika teendıje kettıs. Egyfelıl össze kell 
egyeztetni a közszolgálatban érdekelt három tényezı érdekeit: az állam, az 
alkalmazottak és a közönség érdekeit. Utóbbi az, aki a közigazgatás 
költségeit viseli. Másfelıl teendıje még, a személyzet kérdéseinek olyan 
intézése, amely annak teljesítményét állandóan az elérendı legmagasabb 
színvonalon tartja, magyarán az eredményesség megvalósítása.87 
A Magyary Program 11.0 szerint, a kormányzati személyzeti politika két 
részre tagolódik: személyügyi igazgatásra és a közszolgálati életpályára. 

4. A személyzeti igazgatás, az irányítás és a vezetés 

Az igazgatás fogalmát tekintve nincs egységes nézet a közigazgatás-
tudományban. A magam részérıl elfogadom és követem a helyi 
Közigazgatási Jogi Tanszék nézeteit, amely Szamel Lajos meghatározásával 
ért egyet. Eszerint az igazgatás a döntésig terjed (döntés elıkészítése), illetve 
a döntést követi (döntés kivitelezése). Tehát a döntéshozatal az igazgatási 
tevékenység körén kívül esik, a döntést a vezetés és/vagy az irányítás hozza 
meg.  
Leszögezhetjük tehát, hogy az igazgatás, irányítás és a vezetés nem szinonim 
fogalmak. A fejtegetésekben odáig juthatunk, hogy az igazgatás azonos a 
szervezéssel. „Igazgatni annyi jelent, mint szervezni.”88 Ehhez képest az 
irányítás lényege az, hogy a közigazgatási szervek között fennálló jogviszony 
keretében a fölérendelt szerv meghatározó befolyást gyakorolhat az 
alárendelt szerv mőködésére.89 A vezetés pedig tartalmát tekintve hasonló, 
mint az irányítás, de a befolyás itt szerven belül érvényesül. Más 
megközelítésben a vezetés bizonyos személyi adottságokhoz, vagy 
körülményekhez kötött képességet is jelent.90 
A Magyary Program nem tisztázza az elméleti hátteret, a tárgyalt fogalmakat 
nem használja következetesen, összekeveri, néha szétválasztja, olykor 
azonban szinonimaként használja ıket. Például azt írja, hogy az irányítási, 
rendszerszintő megközelítés a személyzeti igazgatással egyenlı. Másutt a 
személyzeti igazgatás kulcselemének tekinti a vezetıi képességeket, a 

                                                           
86 Fábián: i.m. 29. o. 
87 Magyary: i.m. 425. o.  
88 Fábián: i.m. 65. o. 
89 Fábián Adrián: Közigazgatás-elmélet. Dialóg Campus, Budapest – Pécs, 2011. 42. o. 
90 Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft. Zweitausendeins, NeuIsenburg 2005. 179. o. 
Idézi: Fábián: i.m. 77. o.  
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vezetést. A Magyary Program 12.0 pedig kifejezetten a személyzeti igazgatás 
témakörén belül tárgyalja a rendszerirányítást.  
„A közigazgatási személyzetpolitika alapja a legalább középtávra szóló 
személyzetfejlesztési stratégia.”91 Konkrétan ilyen elnevezéső stratégia nincs, 
de a Magyary Program személyzetpolitikai koncepciója így is felfogható. E 
közszolgálati gondolkodás elsı lépéseként pedig új szabályozás született. 
Az Alaptörvény 17. cikk (5) bekezdésében foglaltak alapján – „A 
kormánytisztviselık jogállását törvény szabályozza” – az Országgyőlés 
megalkotta az egységes szabályozást, a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 
2011.évi CXCIX. törvényt.92 A korábbi köztisztviselıi törvényt 
hatálybalépésétıl kezdıdıen közel nyolcvanszor módosították, ez átlagosan 
évi 4-5 módosítást jelentett.93 A magyar törvényhozó egyik adóssága volt az 
egységes közszolgálati kodifikáció, amit két körülmény tett aktuálissá. 
Egyrészt, hogy Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása után 
felmerült a közszolgálat európai normákhoz történı igazítása, másrészt a régi 
szabályozás áttekinthetetlenné és ellentmondásossá vált.94 
„A hatékony közigazgatási személyzetpolitika további feltétele a központi 
koordinációs szint kiépülése.”95 Ezen a szinten kell összehangolni a 
minisztériumok, önkormányzatok és egyéb szervek személyzeti 
tevékenységét és meghatározni a személyzetpolitikai elveit. Magyary Zoltán 
szerint fontos, hogy legyen egy szellemi centrum, amit a Magyary Program is 
követ azzal, hogy lényegesnek tartja egy ún. rendszerirányító központ 
kialakítását. Ennek a feladatául szánja, hogy megrajzolja az irányokat, 
kialakítsa az egységes elveket és garantálja ezek megvalósulását. Mindez 
azért fontos, hogy a közigazgatási személyzetpolitika többszereplıs irányítása 
és az ágazati érdekek ne gátolhassák az egységes közigazgatási politika 
kialakulását.96 A személyzeti irányítás érdekében a következı központokat 
építette ki az új törvény: 

- stratégiai központ, (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)  
- módszertani központ, (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
- „önbecsülési központ”, (Magyar Kormánytisztviselıi Kar) 
- képzési központ. (Nemzeti Közszolgálati Egyetem).97 

„A személyi igazgatás kulcskérdése a megfelelı munkáltatói képesség: az 
állam s annak részeként az egyes munkáltatók milyen színvonalú 

                                                           
91 Magyary Program 11.0 43. o.  
92 A közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011.évi CXCIX. törvény preambuluma 
93 Magyary Program 11.0 43. o. 
94 Horváth István: Diagnózis és terápia. PhD értekezés. Kézirat, Pécs 2006. 20. o. 
95 Magyary Program 11.0 43. o. 
96 Magyary Program 11.0 43. o. 
97 Magyary Program 12.0 57. o.  
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személyzetpolitikát folytatnak.”98 Adott szervezet hatékonysága nem csupán 
az ott dolgozók egyéni teljesítményétıl függ, hanem fontos, hogy a vezetı a 
megfelelı képességek és jogosítványok birtokában legyen. Éppen ezért 2011 
szeptemberében a KIM közrebocsátott egy ún. munkáltatói mátrixot, amely 
összefoglalja a személyi állományra vonatkozó munkaszervezési és vezetési-
irányítási rendszert.99 A XX. század közepén az amerikai Herbert Simon is 
kimutatta, hogy a szervezet hatékony mőködése minimum 50%-ban a 
vezetésen múlik.100 
Ezt az elvi vonalat követte maga Magyary Zoltán is: szervezet 
eredményességének legfontosabb tényezıjeként a fınököt jelölte meg. 
Véleménye szerint a kiválasztásnál a legnagyobb gondot a fınöki állások 
betöltésére kell fordítani. A hibákat, amiket egy rossz vezetı kiválasztása 
okoz, nem lehet ellensúlyozni még az alárendeltek jó kiválasztásával sem.101 
Márpedig „minden szervezeti és eljárási reform attól függ, hogy mennyit 
érnek a tisztviselık”.102 A vezetı felelıs a szervezet mőködéséért, megilletik 
azok a jogok, amelyek egy adott szerv vezetéséhez kapcsolódnak és terhelik 
az ezzel összefüggı kötelezettségek is.103 A vezetı pedig annál jobb, minél 
inkább jellemzi a szervezetét a törvényesség és a hatékonyság.104 

5. A közszolgálati életpálya 

Annak ellenére, hogy a Magyary Program nem vonatkozik a pedagógus 
életpályamodellre, mégis fontosnak tartom megemlíteni, hogy nem csak a 
kormánytisztviselık tekintetében jelenik meg az életpályamodell intézménye, 
hanem a tágabb értelemben vett közigazgatás személyzet tekintetében is.  
A Jó Állam elvét leginkább az szolgálná, ha a stabil közjogi alapokon álló 
életpályák fejlesztése közös elvek és értékek mentén történne. Ennek 
képezheti alapját a több ponton is egymással érintkezı életutak koordinált 
kiépítése. Ezáltal a teljes rendszerben megvalósítható lenne az átjárhatóság és 
a közös tudás mértéke sem csökkenne az adott munkahelyrıl való 
kilépéssel.105Az érintett jogviszonyokat szabályozó törvények: 

- a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény, 

                                                           
98 Magyary Program 11.0 44. o. 
99 Magyary Program 11.0 44. o. 
100 Simon A. Herbert: Proverbs of administration. Public Administration Review. 
Vol.VI.1946. Idézi: Fábián: i.m. 78. o. 
101 Magyary: i.m. 429. o. 
102 Magyary Program 11.0 42. o.  
103 Fábián: i.m. 67. o.  
104 Fábián: i.m. 100. o. 
105 A Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter elıterjesztése a Kormány részére a 
közszolgálati életpályák összehangolásáról, Vezetıi összefoglaló 3. o. 
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- a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény,  

- a Magyar Honvédség hivatásos és szerzıdéses állományú katonáinak 
jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény. 

„Az összehangolás tárgyát képezı három jogviszony fejlesztését önálló 
életpálya-modellek határozzák meg. A közös elveken és értékeken nyugvó 
életpálya-modell kialakításához a belépéstıl a pályafutás lezárulásáig tartó 
életút-elemeket kell kialakítani, megteremtve az egyes ágazatok közötti 
többirányú mobilitás lehetıségét. Ugyanakkor a költségvetés teherbíró 
képességét figyelembe kell venni valamennyi életpálya-modellnél, különösen 
az elımeneteli és illetményrendszerek kialakításánál, méretezésénél és a 
bevezetés idıbeli ütemezésénél.”106 
Az életpályamodell kialakítása egy folyamat és bevezetésének legkorábbi 
idıpontját 2013. január 1-jében határozták meg. A 2013. évi költségvetés 
tervezetében is szerepel „a közszférában foglalkoztatottak 
bérkompenzációja” alcímen járó „személyi juttatások”,107 habár a 
nemzetgazdasági tárca korábban már több alkalommal is felhívta a figyelmet 
arra, hogy a gazdasági helyzet függvényében erre 2013-ban mégsem lesz 
pénz. Ennek folyományaként elképzelhetı, hogy a Magyary Program 
harmadik kiadása már egy újfajta, szerényebb életpályamodellt kínál majd.108 
Ezzel is halogatva az életpályamodell legmarkánsabb elemének, az 
illetményrendezésnek a bevezetését.109 
A Magyary Program által rögzített életpályamodell annyiban haladja meg az 
eddigieket, hogy ezek a jövıben nem egymás mellett, elszigetelten alakulnak 
majd, hanem meg kívánják teremteni a közös kapcsolódási pontokat annak 
érdekében, hogy a karrier ne csak egyirányú elımenetelt jelentsen, hanem az 
életutak közötti mozgást is szolgálja.110 A Magyary Program szerint ezzel 
javítható a stabilitás és a hatékonyság.111 
Álláspontom szerint pedig ez azáltal lehetne elérhetı, ha a közszolgáknak 
nem attól kellene félniük és azon gondolkodniuk, hogy egy hét vagy egy 
hónap múlva vajon lesz-e munkájuk? Egy közszolga erejét nagyban 
felemésztheti ez a bizonytalanság. Mint, ahogyan azt Magyary Zoltán is írja, 

                                                           
106 A Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter elıterjesztése a Kormány részére a 
közszolgálati életpályák összehangolásáról, Vezetıi összefoglaló 3. o. 
107 T/7655.számú törvényjavaslat Magyarország 2013.évi központi költségvetésérıl 
108 http://www.origo.hu/itthon/20121002-most-mar-biztos-lottek-a-
pedagoguseletpalyamodellnek.html (2012.10.23.)  
109 Magyary Program 12.0 10. o. 
110 Magyary Program 11.0 45. o.  
111 A Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter elıterjesztése a Kormány részére a 
közszolgálati életpályák összehangolásáról 17. o. 
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„a közigazgatás eredményessége sok tekintetben a közhivatalnokok 
személyében rejlı okoktól függ.”112 
A Magyary Program felsorolja, hogy mely kapcsolódási pontok figyelembe 
vételével szükséges kialakítani a közszolgálati életutakat. Ezek a következık: 

- a hivatásetikai normák, 
- a munkakör-alapú rendszer, 
- a kiválasztás, 
- az értékelés, 
- az elımenetel és a javadalmazás,  
- a képzési, továbbképzési és vizsgarendszer, 
- az állami-munkáltatói gondoskodás.  

a) A hivatásetikai normák 

A Magyary Program jelmondata „A Haza üdvére és a Köz szolgálatában” is 
mutatja, hogy mennyire fontos a közszolgálatban dolgozók hivatástudata. A 
közszolgálati tisztviselıkrıl szóló törvény rögzíti a hivatásetikai 
követelményeket,113 így különösen a közszolgálati hivatás alapelveit, a 
közszolgálatban dolgozók hivatalukhoz méltó, kötelességtudatos 
magatartásának elemeit.114 A magyar kormánytisztviselıi kar kiemelt 
feladata a Kormánytisztviselıi Hivatásetikai Kódex megalkotása, amely az 
általános elvárhatóságon felül rögzíti majd a további 
magatartásszabályokat.115 „A Kormány erıs szándékát jelzi, hogy a jelenlegi 
szabályozást a személyzetpolitika tekintetében egy munkakör alapú, karrier 
utakat biztosító, átképzésekkel könnyen átjárható, az egyes munkakörök 
éréke szerinti bérezést, is az alkalmazottak munkamorálját és teljesítményét 
nyomon követı rendszerré alakítsa át.”116 

b) A munkakör-alapú rendszer 

A munkakör-alapú rendszer lényege, hogy a különbözı munkaköröket 
csoportosítják, munkakör-családokba rendezik. Ezután meghatározott 
szempontok alapján ezeket rangsorolják és meghatározzák a közigazgatás 
számára hordozott értékét. Mindehhez a Hay guide Chart módszertant vették 
alapul. Ez egy pontozásos módszer, amelyet akkor érdemes alkalmazni, 
amikor a munkakörök száma, sokszínősége olyan nagymértékő, hogy a 
hagyományos eljárásokkal már képtelenség lenne eredményesen értékelni 
ıket. Mára már majdnem 9000 vállalat és közigazgatás használja világszerte. 
                                                           
112 Magyary: i.m.  
113 Magyary Program 12.0 62. o.  
114 Magyary Program 12.0 46. o.  
115 Magyary Program 12.0 62. o.  
116 Magyary Program 12.0 62. o.  
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Ez egyrészt meghatározza a munkakör profilját, másrészt kikalkulálja a 
profilhoz tartozó értékeket, ezáltal mutatja meg, hogy az egyes munkakörök 
mennyiben járulnak hozzá a kitőzött célok eléréséhez.117 A módszertan 
alapján beérkezett adatok feldolgozása folyamatban van.  

c) A kiválasztás 

Magyary Zoltán szerint – ahogy erre már utaltam – a közigazgatás 
eredményessége sok tekintetben a közhivatalnokok személyétıl függ. Emiatt 
a legnagyobb jelentıséget a közhivatalnok személye kiválasztásának 
tulajdonítja.118 Ezt az elvet követi a Magyary Program is. A közszolgálati 
jogviszony létesítésének egyik legfontosabb szakaszának, a kiválasztást 
nevezi meg, erre vonatkozóan különféle kiválasztási módszereket 
alkalmaznak. A kiválasztás pályáztatás alapján történik. A közigazgatás iránt 
elkötelezett szakemberek kereséséhez segítséget nyújt a Magyar 
Közigazgatási Ösztöndíj, az egyetemekkel való együttmőködés és az 
önkéntes katonaság is.119 

d) Az értékelés 

A személyzeti rendszer megfelelı mőködése azonban nem csak a jó 
munkaerı kiválasztásától függ. Szükség van arra is, hogy közszolgálatban 
állók, munkahelyi tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérjék, 
ellenırizzék és értékeljék.120 Ennek okán, a kormánytisztviselıi, a rendészeti 
és a katonai életpályamodellek kialakításához egységes elvi és módszertani 
alapon álló, de az érintett szervezetek sajátosságaihoz igazodó 
teljesítményértékelési rendszert építettek ki. Ez a közszolgákra vonatkozó új, 
integrált Közszolgálati Teljesítménymenedzsment Rendszer (TÉR), amely 
2012. július 1-jétıl indult. A rendszernek vannak kötelezı, – valamennyi 
közigazgatási, rendészeti és honvédelmi szervezetre nézve egységesen 
érvényes – valamint ajánlott – az érintett szervezetek munkáltatói jogkörrel 
rendelkezı vezetıinek döntése alapján, szabadon felhasználható – moduljai. 
A kötelezı modulok a közigazgatási, rendvédelmi és honvédelmi 
szervtípusoktól független értékelési elemként, valamennyi szervezetben 
alkalmazhatók lesznek. A teljesítményértékelés eredménye alapot adhat majd 
a képzések fejlesztésére, az életpálya tervezésére illetve elismerések, 
jutalmazások adására vagy éppen a szankcionálásra is.121 A minısítési kérdés 
                                                           
117 http://www.hrportal.hu/index.phtml?page=feature&id=34315 (2012.10.30.) 
118 Magyary: i.m. 433.o.  
119 Magyary Program 12.0 63.o.  
120 Fábián: i.m. 36. o. 
121 http://www.hrportal.hu/hr/egyseges-teljesitmenyertekelesi-rendszer-indul-a-kozszferaban-
20120206.html (2012.10.31.) 
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fontosságát hangsúlyozza Magyary Zoltán is. Véleménye szerint, mivel a 
közigazgatásban az egyéni teljesítmények konkrét mérése ritkán lehetséges, 
ezért szükséges olyan eljárások kidolgozására, amelyek az egyén 
teljesítményének jellemzését idıközönként biztosítják.122 A személyzet 
minısítésénél fontos megemlíteni, hogy mivel az értékelést gyakran a 
munkáltató végzi, gyenge pontnak számít a tárgyilagosság és az objektivitás 
követelménye.123 

e) Az elımenetel és a javadalmazás 

A Magyary Program által bevezetett munkakör alapú rendszer alapvetı 
jelentıségő eleme a teljesítményt és a munkakör jellegét figyelembe vevı 
munkaköri pótlék bevezetése. A közigazgatásban jelenleg alkalmazott 
illetmény mértékére nem az elvégzett feladatok, hanem a foglalkoztató 
szervezeti hierarchiájában betöltött szerepe van döntı hatással. Eszerint 
például a Miniszterelnökségen vagy minisztériumokban dolgozó 
kormánytisztviselınek magasabb az illetménye, mint az azonos jogállású, de 
megyei kormányhivatalban dolgozó tisztviselınek. Erre az indokolatlan 
egyetlenségre jelenthet megoldást a munkakör alapú rendszer.124 Magyary 
Zoltán idejében az állami tisztviselıket az 1893. évi IV. törvénycikk 11 
fizetési osztályba sorolta és az ehhez társuló különbözı pótlékok egy nagyon 
szerteágazó, szinte átláthatatlan rendszert alkottak.125 Ez a bonyolultság 
jellemzı napjainkban is: közszféra bérszisztémájának hatékonyabbá tételét 
ma az szolgálná, ha egy, a rendırökre, katonákra, köz- és 
kormánytisztviselıkre stb. vonatkozó ésszerőbb, igazságosabb 
illetményrendszert vezetnének be. 

f) A képzési, továbbképzési és vizsgarendszer 

„A közigazgatási továbbképzés és vezetıképzés alapjainak megteremtése 
1998-ig nyúlik vissza. Ettıl az idıponttól kezdve biztosítottak azok a jogi, 
pénzügyi, módszertani feltételek, amelyek a köztisztviselık közszolgálati 
jogviszonya idején – a kötelezıen abszolválandó alap- és szakvizsgán túl – a 
munkájuk ellátásához szükséges ismeretek folyamatos fejlesztését, új 
ismeretek, készségek és képességek elsajátítását lehetıvé teszik.”126 A 
Magyary Program a közigazgatási továbbképzési rendszert új alapokra 
kívánja helyezi. Ennek az új rendszernek a részleteit mutatja be a Magyary 
Program 12.0. Eszerint a kormánytisztviselı képzési idıszaka 4 év, 
                                                           
122 Magyary: i.m. 433. o.  
123 Fábián: i.m. 37. o.  
124 Magyary Program 12.0 65. o.  
125 Magyary: i.m. 408. o. 
126 http://kih.gov.hu/magyar-kozigazgatasi-osztondij1 (2012.10.31.)  
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továbbképzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal bázisán jön létre. Bevezetésre kerülne a tanulmányi 
pontrendszer, amely meghatározza, hogy a felsıfokú illetve a középfokú 
végzettséggel rendelkezı közszolgálati tisztviselınek mennyi pontot kell 
teljesíteni. A továbbképzéseknek két fajtáját különböztetik meg: egyrészt az 
általános közigazgatási ismeretekre, szakvizsgára felkészülést szolgáló 
képzési programot, másrészt az adott munkakörhöz kapcsolódó szakmai és 
kompetenciafejlesztı képzéseket.127 

g) Az állami-munkáltatói gondoskodás 

Napjainkban lépten-nyomon hallhatunk a közigazgatási személyzet 
karcsúsítására irányuló döntésekrıl. Annak érdekében, hogy a korábbi 
munkáltató az elbocsátott munkavállaló újbóli elhelyezkedését támogatni 
tudja, a Magyary Program bevezeti a „gondoskodó elbocsátás” elvét és ezzel 
együtt a Karrier Híd Programot. A gondoskodó elbocsátás (outplacement) 
fogalmát elıször a jól hangzó, politikai kommunikáció termékének tudtam 
be. Kutatásaim során azonban rábukkantam arra, hogy ennek gyökereit (is) az 
Egyesült Államokban kell keresni. Az eredeti célkitőzés az volt, hogy 
második világháborúból hazatérı veteránokat vissza kellett vezetni egy 
teljesen megváltozott gazdasági környezetbe. A program sikere nyomán a 
1960-as években is újra felbukkant a jelenség, amikor az addigra elért és 
megszokott munkahelyi biztonságot és jólétet tömeges elbocsátások, 
csoportos létszámleépítések követték. A piaci szereplık kénytelenek voltak 
kezelni az egyre jobban elmérgesedni látszó helyzetet, így jöttek létre az 
„Outplacement Counselling” névre keresztelt leépítést támogató programok. 
A gondoskodó elbocsátás technikája Európába csak a 1980-as években 
győrőzött be, míg Magyarországon a rendszerváláskor jelent meg.128 
A 2012. január 11-én indult Karrier Híd Program a létszámleépítésben 
érintett alkalmazottak számára segítséget nyújt a magánszektorban történı 
elhelyezkedéshez. A programban való részvétel önkéntes és ingyenes, 
feltétele volt a regisztráció, amelyet 2012. március 31-ig kellett megtenni. A 
programban részt vevı személy foglalkoztatása esetén a munkáltató járulék-
kedvezményt vehet igénybe. A Magyary Program 12.0 adatai szerint a 
regisztrált 1489 fıbıl, 368 fı tudott elhelyezkedni, ez a regisztráltak 24,7%-
a.129 Ugyanakkor itt megjegyzendı, hogy számomra kérdéses, hogy a 2012. 
március 31 után felmentett tisztviselık milyen feltételekkel jelentek meg a 
munkaerı-piacon. Az elbocsátások célja egyébként nyilvánvalóan a 
költségcsökkentés, azonban be kell látni, hogy a közigazgatás lassan eljut 

                                                           
127 Magyary Program 12.0 67. o. 
128 http://www.hrportal.hu/index.phtml?page=feature&id=34251 (2012. 10. 31.)  
129 http://fn.hir24.hu/karrier/2012/02/16/karrier-hid-atveres-vagy-gondoskodas/ (2012.10.31.) 
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teljesítıképességének határára. Az állami gondoskodás körében a kormány 
tervezi még az üdültetést, az óvodai szolgáltatást mind több 
kormánytisztviselı számára kedvezményesen elérhetıvé tenni. Tervezés alatt 
áll továbbá a pedagógus- és mővész-otthonokhoz hasonló, idıs és rászoruló 
kormánytisztviselık számára gondozóházak kialakítása.130 

VIII. Összegzés 

A Magyary Programot egy fiatal, motivált közszolgákból álló csapat állította 
össze a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban. Létrehozásával 
Magyarország központi közigazgatásában megkezdıdött egy integrált és 
folyamatos reformtörekvés. A megalkotók nyitottak az új ötletekre, szívesen 
tanulnak más országok tapasztalataiból, ugyanakkor igyekeznek azokat az 
ország sajátosságainak megfelelıen adaptálni.131 
Magyary Zoltán két éven át kormánybiztosa volt a magyar közigazgatás 
racionalizálása elıkészítésének. Széles körő nemzetközi kapcsolatokkal 
rendelkezett és ezek keretében hosszabb tanulmányutakat is tett.132 Magyary 
racionalizálási kormánybiztosi tevékenysége azonban nem csak ennyiben 
hasonlatos a mai közigazgatási reformtörekvésekhez. Kétségtelen, hogy 
Magyary Zoltánnak a két világháború közötti munkássága hatással van az 
utókorra, hiszen az akkori problémák részben hasonlatosak a mai 
államigazgatás problémáihoz.  
A dolgozatom vizsgálati módszere azon alapul, hogy feldolgoztam a 
Magyary Programot, valamint Magyary Zoltán életmővét és azokat – a 
Magyary Program tematikáját követve – összevetettem. Elolvastam a 
témához kapcsolódó számtalan írásmővet és törekedtem arra, hogy a saját 
gondolataim is kifejezésre jussanak. Tehát vizsgáltam és összevettem, 
azonban arra nem vállalkozhatok, hogy a jövı lehetséges közigazgatás-
fejlesztései számára irányt mutassak. Amint azt már említettem, dolgozatom 
hipotézise elsıdlegesen nem a végrehajtásra, hanem az elméleti alapokra 
koncentrál. A választott témakör specifikusságából adódóan és arra 
tekintettel, hogy „csak” egy joghallgató vagyok, nem áll módomban a jövı 
közigazgatás-reformjai számára javaslatokat tenni. 
A dolgozat során tehát bemutattam a Magyary Programot, amelynek fıbb 
részeit összevetettem Magyary Zoltán gondolataival. Véleményem szerint a 
hatékonyság fogalmánál és a közigazgatás definiálásánál is egyértelmően 
visszaköszönnek Magyary Zoltán gondolatai. A közigazgatás feladatai 
témakörénél találtam kisebb eltéréseket, mivel Magyary Zoltán 

                                                           
130 Magyary Program 12.0 67. o. 
131 Magyary Program 12.0 70. o. 
132 Szamel Lajos: A polgári magyar közigazgatás-tudomány. In: Lırincz Lajos (szerk.): 
Közigazgatás-tudományi antológia. HvgOrac, Budapest 2007. 339. o.  
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racionalizálási programja a szükségletkielégítı közigazgatás kifejtésére 
irányult. Magától értetıdı jelenség, hogy a tudomány és technika változásait 
a kor közigazgatásának is követnie kell, éppen ezért feladatait ahhoz igazítani 
szükséges.  
Magyary Zoltánt iskolateremtınek tekinthetjük abban is, hogy felismerte, 
hogy a hazát elhivatottan szolgáló közigazgatás megteremtésének alapja a 
jelen és a jövı tisztviselıinek következetes, sokoldalú képzésében és 
fejlesztésében rejlik.133A Magyary Program is támaszkodik erre a felfogásra, 
ennek okán a közszolgálatban dolgozókkal kapcsolatos, tudatos személyzeti 
politikát dolgoztak ki. Hangsúlyosnak tekintik a közszolgálat társadalmi 
megbecsültségének helyreállítását és a közszolgálati tisztviselık képzésére, 
továbbképzésére, szakmai vizsgáztatására új szabályokat alkottak. Mindent 
összevetve elmondható, hogy Magyary Zoltán nem csupán divathullámból 
vagy marketingfogásból lett a magyar közigazgatás-fejlesztés névadója. Az 
állami, közigazgatási kapacitások fejlesztése terén – általában – az a felfogás 
érvényesül, ami Magyary Zoltán életmővét is áthatja, és amelyet kormányzat 
is irányadónak tekint. 

                                                           
133 Magyary Program 11.0 4. o.  
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Pál Emese 

A helyi önkormányzatok feletti törvényességi kontroll 
átalakulása* 

„Nagyszerő lesz dalod, ha letőnt szavakat 
felidézel újszerő lesz a kopott szó, elmés 

kapcsolatokban. Új fogalomhoz lelj új 
szóra, ha kell, amilyent még Nem hallott a 

kötényes pór, ama durva Cethegus. Lesz 
szabadalmad rá, csak túlzásokba ne 

tévedj.” 

Horatius: Ars Poetica 

A közigazgatással szemben megfogalmazódó elvárások koronként változnak. 
Magyarországon a rendszerváltást követıen a közigazgatás törvényessége 
alapkövetelményként jelent meg, amikor a politikai – gazdasági – társadalmi 
berendezkedés ismételten a jogállamiság felé fordult. A közigazgatás 
törvényessége a jog uralmát jelenti a közigazgatás mőködése felett, 
közelebbrıl azt, hogy a közigazgatás megtartja (és másokkal megtartatja) a 
jogot, a jogszabályokat, ahogyan azt a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 1. § (1) 
bekezdésében expressis verbis rögzíti eljárási alapelvként. Ugyanakkor a 
közigazgatás törvényessége magába foglalja egyéb feltételek érvényesülését 
is.1 
Hazánkban a közigazgatás törvényességének követelményét néhány, az 
Alaptörvényben meghatározott rendelkezés is rögzíti, példának okáért „az 
Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire nézve kötelezıek”, „a bíróság 
dönt a közigazgatási határozatok törvényességérıl, az önkormányzati 
rendelet más jogszabályba ütközésérıl és megsemmisítésérıl”, 2 illetve az 
Alaptörvény meghatározza a jogszabályok hierarchikus viszonyából fakadó 
követelményeket is.  
A közigazgatás törvényessége biztosításának fontos lépcsıfoka a helyi 
önkormányzatok mőködése feletti állami kontroll, amelyben szerepe van az 
Alkotmánybíróságnak, illetve különféle korrekciós mechanizmusoknak, így 

                                                           
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXXI. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián „Közigazgatási jog I.” tagozatban III. díjban részesült. Konzulens: Dr. 
Ivancsics Imre egyetemi docens, Dr. Bencsik András adjunktus 
1 Rácz Attila: A közigazgatás törvényességének követelményei. In: Csefkó Ferenc (szerk.): 
Szamel Lajos Tudományos Emlékülés. A Jövı Közigazgatásáért Alapítvány, Pécs 2000. 149. 
o. 
2 Magyarország Alaptörvénye R) cikk (2) bek., 25. cikk (2) bek. b)-c) pontok 
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az ügyészi kontrollnak, a jelenleg még szervezetileg el nem különülı 
közigazgatási bíráskodásnak, továbbá a fıvárosi, megyei kormányhivatalok 
által lefolytatható felügyeleti eljárásnak.  
Dolgozatomban természetesen nem vállalkozom és nem is vállalkozhatom az 
összes említett, kontrollt végzı szerv tevékenységének részletes 
ismertetésére. Vizsgálódásom elsıdleges aspektusát a megyei (fıvárosi) 
kormányhivatalok által a helyi önkormányzatok mőködése felett ellátott 
törvényességi felügyelet képezi.  
Az Alaptörvény az önkormányzatok mőködése feletti átfogó törvényességi 
felügyeleti jogkört a Kormánynak adja, amely e kötelezettségének a fıvárosi, 
megyei kormányhivatalok útján tesz eleget. A téma részletes tárgyalását a 
közelmúltban bekövetkezett jogalkotási lépések indokolják, amelyek 
keretében a jogalkotó a törvényességi felügyelet, mint kontrollmechanizmus 
mellett tette le a voksát, ezzel – a korábbi ellenırzéshez képest – eszközeiben 
és terjedelmében is erıteljesebb beavatkozást biztosítva az állam számára. Az 
ellenırzéstıl a felügyelet felé történı elmozdulás gondolata már lényegében 
az önkormányzati rendszer 1990. évi születése óta visszatérı „szereplıje” a 
különbözı szakmai konferenciáknak, illetve kedvelt témája a közigazgatás 
továbbfejlesztésével kapcsolatos tanulmányoknak is. Bár a rendszerváltozást 
követıen az önkormányzati modell kiépítése gyors ütemben történt – 
figyelembe véve a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának elıírásait is – 
mégis egyes elemei (így a törvényességi ellenırzés rendszere is), nem vagy 
nem megfelelıen kerültek kialakításra. Márpedig az állam fogalmába 
beletartozik a „legfeljebb” törvényességi felügyelet, de „legalább” 
törvényességi ellenırzés.3 Kiss László szerint az Ötv-ben meghonosított 
törvényességi ellenırzés – hatásaiban, eszközeiben – túllép a hagyományos 
ellenırzés keretein, afféle szemérmes felügyeletként funkcionál. Éppen ezért 
elırelépést jelentene, ha az ellenırzés felügyeletként kerülne definiálásra, 
azzal a megkötéssel, hogy a definíció a felügyeletet segítı, támogató 
alakzatként mintázná meg.4 Torma András is indokoltnak tartja az 
eszközrendszer bıvítését, a törvényességi ellenırzésnek a felügyelet felé 
történı elmozdításával.5 
Mint ahogyan az elızıekben kifejtettek alapján érzékelhetı, nem arról van 
szó, hogy ne lenne elegendı szerv az önkormányzatok törvényes 

                                                           
3 Ivancsics Imre: A helyi önkormányzatok törvényességi ellenırzése. In: Chronowski Nóra – 
Petrétei József (szerk.): Tanulmányok Ádám Antal professor emeritus születésének 80. 
évfordulójára. PTE ÁJK, Pécs 2010. 109. o. 
4 Kiss László: Az irányítás és a felügyelet idıszerő kérdései a közigazgatásban. In: Fogarasi 
József (szerk.): Az irányítás és a felügyelet közigazgatási dilemmái. UNIÓ Kiadó, Budapest 
1994. 64. o. 
5 Torma András: Adalékok a kontroll és közigazgatás kapcsolatához. In: Fogarasi József 
(szerk.): A közigazgatás és ellenırzése. UNIÓ Kiadó, Budapest 1995. 142. o. 
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mőködésének kontrollálására, hanem arról, hogy e szerveknek a korrekciós 
hatalmuk elenyészı,6 illetve az ellenırzés során tett megállapításoknak 
esetenként nincs következménye. Továbbá problematikusnak tekinthetı az is, 
hogy 1990-ben az önkormányzati törvény megalkotásakor egy túlságosan 
széles körő autonómiára épülı rendszer jött létre. Márpedig Magyarország 
nem 3200 önkormányzat laza konföderációja, az önkormányzatok is részei az 
államszervezetnek, nem élveznek területenkívüliséget, kötelezı érvényőek 
rájuk nézve a jogszabályok, s el kell viselniük a törvényességi kontrollt végzı 
szervek jelenlétét is.7 A következmények-nélküliségre és az „állam az 
államban”-állapot elkerülésére megoldást adhat a törvényességi ellenırzést 
felváltó törvényességi felügyelet intézménye, utalva a kormányhivatal e 
területen megjelenı többletjogosítványaira, az államigazgatás és az 
önkormányzati szféra kapcsolatának újraértékelésére. Nyilvánvaló, hogy az 
önkormányzatiság sine qua non-ját képezı autonómia nem eredményezheti 
az önkormányzatok teljes függetlenségét, ugyanakkor tisztázandók az állami 
beavatkozás határai, illetve az ehhez szükséges jogi eszközök, közelebbrıl 
az, mennyiben és miként korlátozható az önkormányzati mőködés. 
Dolgozatomban fel kívánom hívni a figyelmet a felügyeletre vonatkozó jogi 
szabályozásban megfigyelhetı hiányosságokra, jogalkalmazási problémákra. 
Nem célom a hatályos felügyeleti rendszer teljes elutasítása, csupán szeretnék 
rávilágítani olyan pontokra, amelyek módosítása, átgondolása 
hozzájárulhatna a jogi szabályozás finomításához, racionalizáltabb 
megvalósításához, s ezáltal a felügyeleti munka hatékonyabbá tételéhez. 
Mindehhez azonban elengedhetetlen egy „közös nyelv” kialakítása az 
ellenırzés és a felügyelet jelentéstartalmát illetıen. Ezért dolgozatomban egy 
teljes fejezetet szánok az ellenırzés és a felügyelet fogalmának illetve 
egymáshoz való viszonyának tisztázására. Majd röviden bemutatom a helyi 
önkormányzatok állami felügyeletére vonatkozó nyugat-európai modelleket, 
a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának érintésével, illetve egy 
fejezetben felvázolom az intézmény hazai történetének alakulását. Végül a 
hatályos hazai reguláció értékelı elemzésével foglalkozom. 

                                                           
6 Ivancsics Imre – Fábián Adrián: A helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályok az 
Alaptörvényben. In: Drinóczi Tímea (szerk.): Magyarország új alkotmányossága. PTE ÁJK, 
Pécs 2011.,  
http://ajk.pte.hu/files/tiny_mce/File/karikiadvanyok/magyarorszag_uj_alkotmanyossaga_kot
et_11.pdf 97. o. 
7 Kilényi Géza: A közigazgatás törvényességének garancia-rendszere. In: Csefkó Ferenc 
(szerk.): Szamel Lajos Tudományos Emlékülés. A Jövı Közigazgatásáért Alapítvány, Pécs 
2000. 146. o. 
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I. A felügyeletrıl általában 

1. Az ellenırzés és a felügyelet jogtudományi fogalmának elhatárolási 
problémái8 

Az ellenırzés és a felügyelet viszonyának meghatározása nemcsak a magyar, 
hanem a nemzetközi jogtudományban is gyakran ad táptalajt a különbözı 
elméleti vitáknak.  
A francia igazgatás-tudományban a felügyelet quasi-gyámságot jelent, az 
angol jogirodalomban viszont a felügyelet alatt részint ellenırzést, részint 
beavatkozást értenek a szakirodalom képviselıi.9 Lorenz von Stein 
„Közigazgatástan” címő mővében a felügyelı hatalomnak két alapformáját 
különbözteti meg: az ellenırzést (Controlle) és a felügyeletet (Oberaufsicht). 
Stein szerint az ellenırzés nem más, mint a közigazgatási szervezeten belül 
érvényesülı hierarchia, míg a felügyelet az önálló, azaz önkormányzatisággal 
rendelkezı egységek összhangjának biztosítására hivatott közigazgatási 
tevékenység. Tehát Stein az ellenırzést tekinti erısebb jogkörnek, hiszen az 
egységes közigazgatási szervezet részeit kapcsolja egybe.10 
Heinrich Triepel viszont e két fogalmat szinonimaként értelmezi, azonban 
Triepel óta létezik az ellenırzésnek egy olyan ábrázolása is, amely szerint az 
a felügyelet részjogosítványaként határozható meg.11 
A magyar jogirodalomban Egyed István és Tomcsányi Móric az ellenırzés és 
a felügyelet fogalmát – akárcsak Triepel – teljesen szinonim értelemben 
használja. 
A Magyar Nyelv Értelmezı Szótára szerint abban az esetben, ha valaki 
ellenıriz, az „valakinek a tevékenységét, munkáját figyelemmel kíséri vagy 
megvizsgálja azért, hogy megítélje, eleget tesz-e bizonyos 
követelményeknek” míg, aki felügyel, az „foglalkozásszerően ellenıriz 
valamit, különösen valakinek a tevékenységét, valaminek a mőködését.”12 
Érzékelhetı, hogy a Szótár az „ellenıriz” és „felügyel” fogalmak 
megkülönböztetı ismérveként a „foglalkozásszerően” módhatározó szót 
használja, ami utal a fennálló jogviszony tartósságára. Az Állam- és 
Jogtudományi Enciklopédia is konstatálja, hogy az ellenırzés és a felügyelet 
lényegében és általában hasonló tevékenységi formákat jelöl. „Ebbıl azonban 
nem következik az, hogy a jog szféráján belül ne lehetne megkülönböztetni a 
                                                           
8 Jelen tanulmányban nem térek ki a szervezéstudományi megközelítésre, az azonban 
hangsúlyozandó, hogy a jogi és a szervezéstudományi fogalomrendszer nem fedi egymást. 
9 Bércesi Ferenc – Ivancsics Imre: Önálló ellenırzési fajták a közigazgatásban. PTE ÁJK, 
Pécs 2001. 18. o. 
10 Kaltenbach Jenı: Az önkormányzati felügyelet. Universum Kiadó, Szeged 1991. 64. o. 
11 Kaltenbach: i.m. 65. o. 
12 A Magyar Nyelv Értelmezı Szótára. Budapest 1980 
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látszólag azonos tevékenységi formákat, jelen esetben a felügyeletet és az 
ellenırzést. A jogon belül ugyanis a két intézmény helye és szerepe más. 
Éppen ezért nem lehet egyetérteni azokkal, akik e terminus technicust 
szinonim értelemben használják a jog által szabályozott területen belül is, és 
tagadják elméleti megkülönböztetések lehetıségét.”13 
Magyary Zoltán az ellenırzést kizárólag szervezéstudományi nézıpontból 
tárgyalja a szervezés részeleméként, illetve fınöki funkcióként.14 Magyary 
szerint az ellenırzés az eredmények vizsgálata, bírálata: „ellenırizni annyi, 
mint meggyızıdni arról, hogy a munka az adott pillanatban az elfogadott 
programnak, az adott parancsnak és az érvényes elveknek megfelelıen 
történik-e.”15 A felügyelet Magyarynál csak az önkormányzatok feletti 
kormányfelügyelet formájában fordul elı, de magának a felügyeletnek a 
fogalmáról a szerzı nem tesz említést.16 
Szamel Lajos az ellenırzést egy olyan tevékenységnek tekinti, amelynek célja 
ténymegállapítás, információk szerzése, majd azokból következtetések 
levonása, továbbá – véleménye szerint – az ellenırzés a felügyeletet végzı 
szerveknek is rendszerint eszköze, és a felügyeleti jog többnyire tartalmazza 
az ellenırzési jogot.17 Szamel megállapítása, miszerint a felügyelet 
tartalmazza az ellenırzés jogát arra enged következtetni, hogy emellett más, 
egyéb jogosítványokat is magába foglal, ebbıl következıen az ellenırzés a 
felügyelethez képest szőkebb kevésbé erıteljes jogosítványokat foglal 
magában. 
A napjainkban uralkodónak tekinthetı álláspont szerint a felügyelet és az 
ellenırzés között a legfontosabb különbség abban ragadható meg, hogy az 
ellenırzés lényegében monitoring tevékenység, amely egyensúlyi viszonyt 
hoz létre a jogalanyok között, nem jelent lehetıséget az ellenırzött szerv 
belsı viszonyainak befolyásolására. Az ellenırzés jogi tartalma tehát 
információk szerzése és azok továbbítása, valamint az ehhez szükséges 
állami jogosítványok. A felügyelet esetén az elızıekben említett egyensúlyi 
viszony megbomlik, hiszen a felügyeletet gyakorló szerv 
többletjogosítványokkal rendelkezik, azaz az információszerzésen felül 
fennáll a befolyásolás lehetısége is.18 Vagyis az ellenırzés lehet a felügyelet 
része, e két kategória közötti fordított reláció azonban elképzelhetetlen. Tehát 
megállapítható, hogy az ellenırzés kevesebb, mint a felügyelet, mivel nem 

                                                           
13 Állam- és Jogtudományi Enciklopédia. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest 1980. 117-131. 
o. 
14 Fazekas Mariann – Ficzere Lajos (szerk.): Magyar Közigazgatási Jog – Általános rész. 
Osiris Kiadó, Budapest 2006. 249. o. 
15 Magyary Zoltán: Magyar Közigazgatás. 34. o. 
16 Kaltenbach: i.m. 67. o 
17 Szamel Lajos: Az államigazgatás vezetésének jogi alapproblémái. Budapest 1963. 162. o. 
18 Ivancsics: i.m. 108. o. 
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tartalmaz intézkedési jogot, míg a felügyeletnek részét képezik az intézkedési 
jogosítványok is, példának okáért az aktus megsemmisítése vagy a 
törvénysértınek ítélt döntés végrehajtásának felfüggesztése.19 A fentiek 
alapján a két fogalom között az alapvetı különbséget a jogosítványok alapján 
lehet megtenni. 
A felügyelet minimumának kell tekinteni – Szamel Lajos szerint – azt, hogy 
a felügyeleti szerv a vizsgált szervnél a hierarchikus rendben magasabban 
elhelyezkedı szervhez fordul abból a célból, hogy e szignalizációja nyomán 
intézkedésre kerüljön sor, míg maximuma annak lehetısége, hogy a 
felügyeleti szerv maga hozza meg az érdemi intézkedést.20Mindazon esetek 
azonban, amelyeknél a kontrollszerv az ellenırzött tevékenységét alapvetıen 
befolyásolja, meghaladják a felügyelet kereteit, s elvezetnek az irányítás 
intézményéhez. Hiszen – ahogyan Ekkehart Stein is mondja – ha a felügyelı 
hatóság magához vonja a funkciót és azt primer módon gyakorolja, 
irányításról van szó.21 Ugyanis ebben az esetben a kontroll gyakorlására 
hivatott szerv teljesen kizárja a kontrollált akaratát, s ily módon nincs 
lehetısége a saját felelısségő cselekvésre. Míg felügyelet esetén elsıdlegesen 
a felügyelt „illetékes”, a felügyelı hatóság csupán szekunder módon 
felelıs.22 Megállapítható tehát, hogy a felügyelı hatóság csak abban az 
esetben avatkozik be, ha a felügyeltek a rájuk bízott feladatokat nem látják el, 
vagy ellátják ugyan, de nem úgy, ahogyan azt a jogrend (vagy egyéb – 
szakmai – elvárások) megkövetelik. Ezzel szemben irányításnak az irányított 
szervezetre gyakorolt meghatározó befolyás tekinthetı23 például abban az 
esetben, ha a felügyeleti szerv nem csupán jóváhagyja, hanem maga alkotja 
meg a felügyelt szerv szervezeti és mőködési szabályzatát, egyértelmően 
irányításról van szó.  
Összegezve megállapítható, hogy az irányítás – felügyelet – ellenırzés 
hármas fogalomrendszerében az irányítás tekinthetı a legtágabb 
kategóriának, amely egyaránt magába foglal jogi és nem jogi elemeket.24 A 
felügyelet ehhez képest szőkebb jogkört jelent, hiszen kizárólag jogi 
tevékenységeket ölel fel, így az irányítás jogi eszközeinek egyes 
részjogosítványait tartalmazza. A három tevékenység közül az ellenırzés 
tekinthetı a legszőkebbnek, amely lényegében információszerzést jelent, 

                                                           
19 Bércesi – Ivancsics: i.m. 19. o. 
20 Szamel: i.m. 170. o. 
21 Ekkehart Stein: Die Wirtschaftaufsicht. Tübingen 1967. 1. o. Idézi: Kaltenbach: i.m. 74. o. 
22 Kaltenbach: i.m. 74. o. 
23 Madarász Tibor: Államigazgatási Jog – Általános rész. Budapest 1975. 174. o. 
24 Jogi eszközök például: szabályozási jog, konkrét utasítás kibocsátása, aktus-felülvizsgálati 
jog. Míg nem jogi eszközök lehetnek a tájékoztatás, feladat megmagyarázása, anyagi és 
erkölcsi ösztönzés, továbbképzések. 
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ugyanakkor a másik kettı gyakorlásának elıfeltétele és részeleme, 
amennyiben nem önálló ellenırzési formáról van szó.25 

2. A felügyelet típusai 

A felügyeletnek az alábbi típusai különböztethetık meg: a hatósági, a 
törvényességi és a szakfelügyelet.26 
A hatósági felügyelet lényege, hogy speciálisan erre rendelt szervek 
felügyeleti tevékenységet látnak el a hierarchia rendjén alapuló irányító-
felügyeleti mőködés támogatására. Ezt a tevékenységet indokolhatja a 
felügyelet alatt tartandó szervek száma és területi szétszórtsága, a 
visszaélések.27A hatósági felügyelet legfontosabb jogosítványa, hogy az 
összes érintett szervnél ellenırzést végezhet, de a vizsgált egység 
szaktevékenységét nem irányíthatja. A felügyeleti szervek egyéb 
jogosítványai közé tartozik a tevékenység korlátozása vagy megtiltása, 
fogyatékosság megszüntetésére való felhívás, felelısségre vonás 
kezdeményezése. Tehát bizonyos korlátozott rendelkezési joggal is bírnak a 
felügyeletek alá esı egységek felé.28 
A szakfelügyelet tulajdonképpen nem más, mint a hierarchia jogán való 
„felügyelet”,29 azaz ennyiben rokon a hatósági felügyelettel, a különbség e 
két jogintézmény között azonban abban rejlik, hogy a szakfelügyeleti jogkör 
azért létezik, mert adott ágazat területén a szakmai szempontok 
érvényesülését az ágazat szervei részére egyes jogosítványok megadásával 
kívánják biztosítani és az alárendeltségre tekintet nélkül összhangot teremteni 
az azonos szakmai mőködést végzı szervek között.30 
Végül szintén a felügyelet egyik típusaként aposztrofálható a törvényességi 
felügyelet is, amelyet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) is intézményesít. A 
törvényességi felügyelet kizárólag a jogszabálysértések orvoslására hivatott, 
vagyis csak a tevékenység jogszerőségére terjedhet ki az állami kontroll.31 

                                                           
25 Árva Zsuzsanna: A törvényességi ellenırzés és felügyelet egyes elméleti kérdései. In: 
Madai Sándor (szerk.): Generatio Regenerationis. Ünnepi tanulmányok a debreceni jogi kar 
újraalapításának 15. évfordulójára. Debrecen 2011. 10. o. 
26 Az egyéb kategorizálási lehetıségeket (alkotmányossági, eredményességi, gazdaságossági) 
a feldolgozott téma szempontjából mellızném. 
27 Irányítás, felügyelet, ellenırzés a közigazgatásban  
http://www.uni-miskolc.hu/~wwwallin/kozig/hirek/altalanos_resz/iranyitas.pdf (2012.10.04.) 
28 Szamel: i.m. 166. o. 
29 Kaltenbach: i.m. 141. o. 
30 Szamel: i.m. 167. o. 
31 Irányítás, felügyelet, ellenırzés a közigazgatásban… http://www.uni-
miskolc.hu/~wwwallin/kozig/hirek/altalanos_resz/iranyitas.pdf (2012.10.04.), 
http://www.uni-miskolc.hu/~wwwallin/kozig/hirek/altalanos_resz/iranyitas.pdf (2012.10.04.) 
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Egyszóval a jogi (törvényességi) felügyelet nem érintheti ún. célszerőségi 
problémák taglalását, szemben a szakfelügyelettel, amely inkább célszerőségi 
felügyeletet jelent.32 Törvényességi felügyeletet lát el a hatósági eljárások 
tekintetében a hatóság felettes szerve, az önkormányzatok tekintetében a 
fıvárosi, megyei kormányhivatal, illetıleg a közigazgatási szervek 
tevékenysége felett az ügyész, az általános felügyeleti jog körében. A 
törvényességi felügyeletet ellátó szervek jogosítványai közé tartozik az 
ellenırzés, fogyatékosság megszüntetésére való felhívás, felelısségre vonás 
kezdeményezése, aktus-felülvizsgálat kezdeményezése, továbbá hatósági 
ügyekben annak gyakorlása.33 
Amint fentebb már rögzítésre került, a jogszerőségi felügyelet sohasem lehet 
egyben célszerőségi is, ugyanakkor nem kizárt e két kontrolltípus 
párhuzamos megléte (gondolok itt a helyi önkormányzati hatáskörök 
dualizmusára, az átruházott és az önkormányzati ügyek csoportjaira). A helyi 
igazgatással foglalkozó szakirodalom e két hatáskör szerint különbséget tesz 
– a XIX. század végi német államok önkormányzati törvényeinek mintájára – 
a felügyelet típusai között. Az eredeti hatáskör esetén a felügyelet csak 
jogszerőségi, míg az átruházott hatásköröknél célszerőségi is lehet.34 Hasonló 
rendelkezéseket tartalmaz a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának 8. 
cikkelye is, amely kimondja, hogy „magasabb szintő államigazgatási szervek 
célszerőségi felügyeletet gyakorolhatnak azon feladatok vonatkozásában, 
amelyeknek végrehajtását a helyi önkormányzatokra ruházták át.” 
Véleményem szerint – egyetértve Kaltenbach Jenıvel – a felügyeletet 
gyakorló szerv jogosítványait a felügyeleti jogviszonyra vonatkozó jogi 
szabályozás rögzíti, s e hatásköröket ugyancsak törvény szabályozza, így 
tehát csak jogi felügyeletrıl lehet beszélni, amely teljes bírói felülvizsgálat 
alatt áll.35 

                                                           
32 Kaltenbach: i.m. 141. o. 
33 Irányítás, felügyelet, ellenırzés a közigazgatásban… http://www.uni-
miskolc.hu/~wwwallin/kozig/hirek/altalanos_resz/iranyitas.pdf (2012.10.04.) 
34 Kaltenbach: i.m. 36. o. 
35 Kaltenbach: i.m. 158-160. o. 
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II. A helyi önkormányzatok feletti törvényességi kontroll a mai 
Magyarországon  

1. Az Alaptörvény új rendje: törvényességi ellenırzés helyett 
törvényességi felügyelet 

A szakirodalom döntı része idırıl-idıre elméleti okokból, és az egyre 
bıvülı gyakorlati tapasztalatok alapján sürgette a törvényességi ellenırzés 
megerısítését, törvényességi felügyeletté történı átalakítását.36 
Így tulajdonképpen nem tekinthetı váratlannak és – elsı pillantásra – a 
korábbi szakirodalmi álláspontokra is támaszkodik Alaptörvényünk 34. 
cikkének (4) bekezdése, miszerint: a Kormány a fıvárosi és megyei 
kormányhivatal útján biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi 
felügyeletét. 
Az Alkotmánnyal ellentétben az Alaptörvény nem tartalmazza azt a 
megszorítást, hogy a helyi önkormányzat döntése „kizárólag törvényességi 
okokból” lenne felülvizsgálható. Bár az Alaptörvény mindenütt alapvetıen 
alkotmányossági és törvényességi kontrollt alakított ki, nincs akadálya más 
szempontú – gazdaságossági, eredményességi – döntés-felülvizsgálat 
törvényben történı lehetıvé tételének.37 
Az Alaptörvény indokolása szinonimaként kezeli az ellenırzés és felügyelet 
fogalmakat, amikor kimondja, hogy a fıvárosi, megyei kormányhivatalok a 
hagyományos törvényességi felügyelet mellett, az önkormányzati rendeletek 
törvényességét is ellenırzik. Márpedig a felügyelet (ahogyan az már az 
elızıekben is említésre került) az ellenırzéshez képest erısebb mértékő 
befolyást, több jogi eszközt és bizonyos mértékben hatáskörváltozást is 
jelent, egyszóval nemcsak elméleti-dogmatikai szinten kellene foglalkozni a 
fogalmak mögött rejtızı jelentéstartalommal, hanem ennek megfelelıen a 
jogi szabályozásnak is következetesnek kellene lennie a terminus technicusok 
használatakor az egységes, mindenki számára adekvát reguláció kialakítása 
érdekében. 
Az említett hatáskörváltozást kiválóan példázza az az újítás, – konkrétan az 
aktuspótlás mint új felügyeleti eszköz – amely az Alaptörvény 32. cikkének 
(5) bekezdésében került megfogalmazásra, és amely az önkormányzat 
normatív aktusai egy típusának, a rendeletnek a pótlására vonatkozik. Az 
említett szakasz a kötelezıen megalkotandó rendeletek elmulasztásának 
megállapítását a bírósághoz, a rendelet pótlását pedig a kormányhivatal 
vezetıjéhez telepíti: a fıvárosi és a megyei kormányhivatal kezdeményezheti 

                                                           
36 Ivancsics – Fábián: i.m. 104. o. 
37 Tilk Péter: Gondolatok a kormányhivatalok vezetıinek önkormányzati rendeletalkotásra 
vonatkozó (pótlási) hatáskörérıl. Új Magyar Közigazgatás 2011. 8. sz. 9. o. 
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a bíróságnál a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási 
kötelezettsége elmulasztásának megállapítását. Ha a helyi önkormányzat a 
jogalkotási kötelezettségének a bíróság által a mulasztást megállapító 
döntésben meghatározott idıpontig nem tesz eleget, a bíróság a fıvárosi és 
megyei kormányhivatal kezdeményezésére elrendeli, hogy a mulasztás 
orvoslásához szükséges önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzat 
nevében a kormányhivatal vezetıje alkossa meg.38 Tehát a törvény lehetıvé 
teszi, hogy a jogalkotási kötelezettségét elmulasztó helyi önkormányzat 
nevében a fıvárosi és megyei kormányhivatal vezetıje alkossa meg az 
önkormányzati rendeletet, amennyiben a helyi önkormányzat a kötelezı 
jogalkotási teendıjét nem teljesíti. Ez a megoldás azonban az eljárás 
elhúzódásának a veszélyét is magában rejti, hiszen az eljáró bíróságnak39 
egyrészt ellenıriznie kell a kormányhivatal vezetıje kezdeményezésének 
valósságát, másrészt nyilatkoztatnia kell az önkormányzatot arra 
vonatkozóan, hogy a rendelet megfelelıen megalkotásra került-e, ugyanis 
ellenkezı esetben a Kúria szerepe formálissá válna. Egyes vélemények 
szerint az eljárás elhúzódását részben kiküszöbölné a pótlási jog automatikus 
megnyílása, amelynek értelmében a Kúria által kitőzött határidı 
eredménytelen elteltét követıen a törvény erejénél fogva megnyílna a 
kormányhivatal vezetıjének a rendeletpótlási hatásköre.40 E javaslat 
annyiban kifogásolható, hogy a Kormányhivatalnak az elsıdleges profilja 
nem a rendeletalkotás és a hivataloknak sem idejük, sem megfelelı 
eszköztáruk, illetve társadalmi helyismeretük sincs a folyamatos 
rendeletalkotást illetıen. A gyakorlati kivitelezés nehézségeit illusztrálva 
említhetı például a költségvetési rendelet, amelynek megalkotásához mind a 
kisebb, mind a nagyobb önkormányzatok tekintetében megfelelı 
szakapparátusra van szükség, márpedig ez a kormányhivatalnoknál nem áll 
rendelkezésre. Továbbá nem mellızhetı az a szempont sem, hogy a pótlási 
jog automatikus megnyílásának lehetısége nem hatna ösztönzıleg az 
önkormányzatok attitődjére, abban a tekintetben, hogy eleget tegyenek a 
kormányhivatal jelzéseinek. 
Az Alaptörvény Átmeneti Rendelkezései az egyedi döntések pótlásáról való 
gondoskodást is rögzíti, vagyis azt az esetet, amikor a képviselı-testület 
egyedi ügyben nem hoz döntést. Ez esetben az alkalmazandó eljárás 
megegyezik a rendeletpótlás szabályaival.41 

                                                           
38 Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (5) bek. 
39 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetérıl és igazgatásáról 24. § (1) bek. 
kimondja, hogy a Kúria dönt helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási 
kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról. 
40 Tilk: i.m. 11. o. 
41 Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései 28. cikk (3) bek. 
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A törvényességi felügyelettel összefüggı Alaptörvényben rögzített hatásköri 
változások között említhetı még a bíróság hatáskörének bıvülése is. Az 
Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés alapján: „a bíróság dönt az önkormányzati 
rendeletek más jogszabályba ütközésének megállapításáról és 
megsemmisítésérıl, illetve a helyi önkormányzat törvényen alapuló 
jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról”. A Bszi 24. § 
(1) bekezdésének f) pontja szerint az eljáró bíróság ebben az esetben a 
Legfelsıbb Bíróság jogutódjaként 2012. január 1-jétıl mőködı Kúria, míg a 
határozatokkal kapcsolatos hatáskör a 2013. január elsejével felálló 
közigazgatási és munkaügyi bíróságok kompetenciájába fog tartozni. 

2. A törvényességi felügyelet intézményesítése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény az Alaptörvényben foglaltakon túl rögzíti, hogy a „Kormány a helyi 
önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelıs miniszter irányításával, 
a kormányhivatal útján biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi 
felügyeletét.” A törvényességi felügyeletet ellátó szerv pedig a Kormány 
általános hatáskörő területi államigazgatási szervének42 a fıvárosi, megyei 
kormányhivatalnak a Törvényességi Felügyeleti és Ellenırzési Fıosztálya. 
A törvény ezt követıen rendelkezik a törvényességi felügyelet céljáról, 
tárgyáról, eszközeirıl és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról. A Mötv. 
kimondja, hogy a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásának a 
célja, hogy biztosítsa a helyi önkormányzat képviselı-testülete, bizottsága, 
részönkormányzata, polgármestere (megyei közgyőlés elnöke), társulása, 
jegyzıje (a továbbiakban: érintett) mőködésének jogszerőségét.43 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény a Mötv-hez 
hasonlóan szintén rögzítette, hogy a közigazgatási hivatal vezetıje 
törvényességi ellenırzési jogkörében vizsgálja, hogy a helyi önkormányzat 
szervezete, mőködése, döntései megfelelnek-e a jogszabályoknak,44 azonban 
jogszabálysértés esetén nem tehetett közvetlen intézkedéseket az 
önkormányzatiság elvén mőködı testületek helyett. Ha az önkormányzat a 
határidı lejártáig sem tett eleget jogszabályból eredı kötelezettségének, vagy 
jogszabályellenes döntést hozott, akkor a kormányhivatal bírósági eljárást, ill. 
a képviselı-testületi ülés összehívását kezdeményezhette. Alkotmánysértı 
helyi önkormányzati rendelet esetén az Alkotmánybírósághoz fordulhatott 
felülvizsgálatért, ill. a rendelet megsemmisítéséért. Határozat esetén a 
fıvárosi/megyei bíróság volt a törvénysértés megállapítására jogosult. A 

                                                           
42 Magyarország Alaptörvény 17. cikk (3) bek. 
43 Mötv. 132. § (2) bek. 
44 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 98. § (3) bek. 
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keresetnek nem volt halasztó hatálya, de a végrehajtás felfüggesztését lehetett 
kérni a bíróságtól. Jelenleg a törvényességi felügyelet gyakorlása esetén a 
kormányhivatal a felhívásban közölt határidı letelte után a fegyelmi eljárás 
egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörében dönt, és a bírósági 
eljárás halasztó hatályú.45 
A Mötv. a 132. §-ban sorolja fel a kormányhivatal rendelkezésére álló 
törvényességi felügyeleti eszközöket és határozza meg a felügyelet 
terjedelmét, amely jóval bıvebb, mint a korábbi szabályozás által lehetıvé 
tett instrumentumok köre. A törvényben rögzítetteket az 119/2012 (VI.26.) 
számú Kormányrendelet részletezi, amely a törvényességi felügyeleti eljárást 
két szakaszra bontja, úgymint vizsgálati, illetve intézkedési szakasz. Látható, 
hogy a módosítások következtében sem került a kormányhivatal által 
lefolytatott eljárás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálya alá, tehát az nem a 
közigazgatási (hatósági eljárás) általános szabályai szerint történik, mint 
például Ausztriában. A kormányrendelettel kapcsolatban megjegyzendı, 
hogy talán célszerőbb lett volna, ha az a Mötv. tárgyalt rendelkezéseivel 
együtt lép hatályba 2012. január 1-jén, nem pedig 2012. június 27-én. 
A vizsgálati szakasz során a fıvárosi és megyei kormányhivatal által 
lefolytatott vizsgálat a Mötv. 132. § (3) és (5) bekezdéseiben 
meghatározottakra (a továbbiakban: önkormányzati intézkedés) terjedhet ki.46 
Ami az eljárás intézkedési szakaszát illeti, a kormányrendelet rögzíti, hogy a 
rendelkezése álló felügyeleti eszközök közül a kormányhivatal elsıként a 
törvényességi felhívást alkalmazhatja. Ha ez nem vezet eredményre, úgy más 
felügyeleti eszköz vehetı igénybe, egyszerre akár több is.47 Emellett a 
jogszabály meghatározza a kapcsolattartási módozatokat, amelyek lehetıvé 
teszik – többek között – akár rövid szöveges üzenet, azaz sms formájában, 
akár hangkapcsolatot biztosító elektronikus eszköz, például a skype 
igénybevételével való kapcsolattartást is, amely megköveteli a megfelelı és 
korszerő informatikai rendszer kialakítását is. 
A törvény által biztosított jogosítványok között indokolt különbséget tenni 
aszerint, hogy azok a kormányhivatalt saját hatáskörben jogosítják bizonyos 
intézkedések megtételére, avagy csupán jelzési/kezdeményezési lehetıséget 
biztosítanak a hivatal számára. 

                                                           
45 Szakos Judit: Az államigazgatás középszintjének fıbb strukturális változásai 2011 óta. 
http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/2_2012/az_allamigazgatas_kozepszintjenek_f
obb_strukturalis_valtozasai_2011_ota/#_edn1 (2012.10.17.) 
46 119/2012 (VI. 26.) Kormányrendelet a helyi önkormányzatok törvényességi 
felügyeletének részletes szabályairól 1. § (2) bek. 
47 119/2012 (VI. 26.) Kormányrendelet a helyi önkormányzatok törvényességi 
felügyeletének részletes szabályairól 2. § 
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a) A kormányhivatal saját hatáskörébe tartozó felügyeleti eszközök 

aa) Az információkérési jog 

Az Ötv-ben nevesített információkérési jog tulajdonképpen szinte 
megegyezik az ellenırzési jogviszony tartalmával, amely – mint ahogy e 
dolgozatban már kifejtésre került – nem más, mint információk szerzése az 
ellenırzött szerv tevékenységérıl és azok továbbítása. A Mötv. is követi azt 
az elméleti tételt, miszerint az ellenırzés a felügyelet részeleme: „a 
kormányhivatal a helyi önkormányzat feladat-és hatáskörébe tartozóan az 
érintettıl információt, adatot kérhet, konzultációt kezdeményezhet, 
amelyeknek az érintett a megadott határidın belül köteles eleget tenni”.48 

ab) A törvényességi felhívás 

A törvényességi felhívás, amely korábban törvényességi észrevétel néven 
szerepelt a törvényben, a legklasszikusabb és a leggyakrabban alkalmazott 
felügyeleti eszköz. A Mötv. alapján: „ha a kormányhivatal jogszabálysértést 
észlel, a törvényességi felügyelet körében legalább harminc napos határidı 
tőzésével felhívja az érintettet annak megszüntetésére.”49 A 
jogszabálysértéssel összefüggésben a törvényességi felhívás tárgya lehet 
jogszabálysértı vagy határidıben meg nem küldött, képviselı-testületi 
ülésrıl készült jegyzıkönyv, önkormányzati rendelet, önkormányzati 
határozat, jogalkotási-, határozathozatali- illetve feladat-ellátási kötelezettség 
elmulasztására szóló felhívás. A kormányrendelet ezen túlmenıen 
meghatározza a törvényességi felhívás minimumkellékeit, illetve a 
megállapítható határidık maximumát, amely jogszabálysértés esetén 
legfeljebb 60 nap, ami további 30 nappal meghosszabbítható, 
határozathozatali és feladat-ellátási kötelezettség elmulasztása esetén 45 nap 
(a határidı meghosszabbítására ebben az esetben nem ad lehetıséget a 
jogszabály). A kormányrendelet rögzíti azokat az esetköröket, amelyek a 
törvényességi felhívás eredménytelenségéhez vezetnek (az érintett határidın 
belül nem intézkedett a jogszabálysértés megszüntetés iránt, az intézkedése a 
jogszabálysértés nem szüntette meg, esetleg újabbat idézett elı stb.). Az 
elmúlt fél év gyakorlati tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkormányzatok – 
egy-két kivétellel – eleget tesznek a kormányhivatal ilyen irányú jelzéseinek. 
A törvényességi felhívás jellegét tekintve tehát egy tipikusan segítı, 
helyreigazító eszköznek tekinthetı.  

                                                           
48 Mötv. 133. § (1) bek. 
49 Mötv. 134. § (1) bek. 
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ac) A képviselı-testület ülésének összehívása 

A képviselı-testület ülésének összehívását a kormányhivatal 
kezdeményezheti, ha törvényességi kérdések képviselı-testület által történı 
megtárgyalása a helyi önkormányzat törvényes mőködésének biztosítása 
érdekében indokolt. Ha polgármester a javaslatnak 15 napon belül nem tesz 
eleget, a képviselı-testület ülését a kormányhivatal hívja össze. Az ülés során 
a kormányhivatal eltérhet a helyi önkormányzat szervezeti és mőködési 
szabályzatában meghatározott szabályoktól. Véleményem szerint az a 
lehetıség, hogy a kormányhivatal eltérhet az érintett önkormányzat SzMSz-
ében foglaltaktól – immanens módon – magában hordozza azt az eshetıséget 
is, hogy az eltérés következtében akár teljesen meg is változhatnak a 
szabályzatnak az ülés menetére vonatkozó rendelkezései, amelynek 
következtében a kormányhivatal már-már meghatározó mértékő befolyást 
gyakorolhat a felügyelt önkormányzatra. Vagyis e rendelkezés a 
kormányhivatalt olyan jogosítványokkal ruházza fel, amelyek már 
meghaladják a felügyelet határait és az irányítás felé közelítenek. 

ad) A helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének pótlása 

Az alaptörvényi szabályozásnál kifejtetteken túl aggályosnak tekinthetı a 
törvényi szabályozás hallgatása abban a kérdésben, hogy vajon a mulasztó 
önkormányzat képviselı-testülete javaslatokat tehetne-e a kormányhivatal 
vezetıjének a pótolni kívánt rendelet tárgyában.  
Kiemelendı, hogy az önkormányzati rendeletekben az adott településre 
vonatkozó specifikumok jelennek meg, amelyeket az adott képviselı-testület 
bizonyosan jobban ismer, mint a kormánymegbízott.50 Ebbıl kifolyólag 
problémás az Mötv. ama rendelkezése, miszerint a pótolt rendelet 
módosítására és hatályon kívül helyezésére a helyi önkormányzat kizárólag a 
következı önkormányzati választást követıen jogosult, ez idı alatt a 
módosításra a kormányhivatal vezetıje jogosult.51 Természetesen a 
szabályozásban el kellett kerülni annak a lehetıségét, hogy a kormányhivatal 
által megalkotott rendeletet, annak kihirdetését követıen a képviselı-testület 
az egész pótlási folyamatot negligálva azonnal módosítsa vagy hatályon kívül 
helyezze, ugyanakkor a Mötv.-ben meghatározott idıintervallumot hosszúnak 
találom. Mit tehet például a képviselı-testület akkor, ha kormányhivatal 
eljárásának következtében ugyan megszületik a helyi rendelet, de az nem 
egészen adekvát a helyi viszonyokat illetıen? Ebben az esetben a képviselı-
testületnek nincs más választása, mint várni a következı helyhatósági 

                                                           
50 Például: milyen intézmények mőködnek az adott településen, milyen intézmények 
alapítása szükséges 
51 Mötv. 138. § (3) bek. 
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választásokig vagy kezdeményezni a rendelet módosítását a kormányhivatal 
vezetıjénél, bár e tekintetben a szabályozás nem egyértelmő. A jogalkotó 
akarata eme rendelkezés megalkotásakor nyilvánvalóan arra irányult, hogy a 
törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztó önkormányzatot 
valamiképp szankcionálja, illetve megakadályozza azt, hogy az érintett 
képviselı-testület ellehetetlenítse a rendelet alkalmazhatóságát arra 
hivatkozva, hogy abban nem jelennek meg az adott településre vonatkozó 
sajátosságok. Mégis a törvényben rögzített „következı helyhatósági 
választásokig” kikötést életszerőtlennek ítélem, fıként arra tekintettel, hogy 
2014 októberét követıen az önkormányzati választási ciklus az eddigi négy 
évrıl öt évre emelkedik.52 Ezen kívül elıállhat az az eset is, hogy a 
helyhatósági választásokon egy új testületnek szavaznak bizalmat a település 
polgárai, vagyis a kormányhivatal által megalkotott rendelet módosítására – 
az elızıhöz képest – egy eszméjében és összetételében is más testület lesz 
jogosult.  
Nem hagyható figyelmen kívül továbbá az a lehetıség sem – különösen 
napjaink törvényhozási dinamikáját tekintve – hogy például módosul a 
szociális törvény, ami alapján a helyi ellátásokról kellett volna rendeletet 
alkotni, és azt a kormányhivatal tette meg. Felvetıdik a kérdés, hogy ilyen 
helyzetben módosítható a rendelet, hiszen törvényváltozáson alapul, vagy 
nem, mivel azt a kormányhivatal alkotta meg?  
Az 119/2012 (VI.26.) számú kormányrendelet ugyan tartalmazza az 
önkormányzat módosítási kezdeményezésének szabályait, miszerint 
amennyiben a kormányhivatal a kezdeményezéssel nem ért egyet – 
indokolással ellátott – elutasító döntést hoz. Véleményem szerint 
jogszabályban kellene rögzíteni azokat az indokokat, amelyekre a módosítási 
kezdeményezés esetén az érintett képviselı-testület hivatkozhat. A 
szabályozás ilyen irányú kiegészítésével elkerülhetıvé válna az indokolatlan 
kezdeményezés az önkormányzat, illetve az indokolatlan visszautasítás pedig 
a kormányhivatal részérıl. 

ae) Törvényességi felügyeleti bírság 

A törvényességi felügyeleti bírság vadonatúj intézmény a Mötv.-ben, ugyanis 
korábban semmilyen formában nem létezett a törvényességi ellenırzés 
területén. A kormányhivatal a helyi önkormányzattal szemben törvényességi 
felügyeleti bírságot állapíthat meg: 

- ha a jegyzı a kormányhivatal felhívása ellenére a megadott határidın 
belül nem tesz eleget a jegyzıkönyv megküldési kötelezettségének; 

- ha a polgármester, a jegyzı határidıben nem tesz eleget a 
kormányhivatal információkérésre irányuló megkeresésének; 

                                                           
52 Magyarország Alaptörvénye 35. cikk (2) bek. 
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- ha a törvényszék megállapítja, hogy a helyi önkormányzat jogalkotási, 
határozathozatali, feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének 
nem tett eleget és a bíróság által tőzött határidı eredménytelenül 
eltelt; 

- ha a kormányhivatal kezdeményezése alapján a képviselı-testület 
nem folytatja le határidıben a polgármester, valamint a polgármester 
a jegyzı ellen a fegyelmi eljárást.53 

Azzal, hogy a törvényességi felügyeleti bírság természeténél fogva pénzbeli 
fizetési kötelezettséggel jár, pénzbüntetés jelleggel bír, azonban már kisebb 
súlyú szabálytalanságoknál is alkalmazható,54 mint például a jegyzıkönyv-
megküldési kötelezettség határidıben való nem teljesítése. A jegyzı e 
kötelezettségével összefüggésben kell megemlíteni, hogy a jegyzınek ezentúl 
papír alapon egy eredeti példányban és elektronikus formában, elektronikus 
levél útján, vagy elektronikus úton, minısített elektronikus aláírással ellátva 
kell megküldenie a jegyzıkönyvet a kormányhivatalnak az ülést követı 15 
napon belül.55 
A törvényalkotó meghatározza a bírság mértékének minimumát, amely a 
köztisztviselıi illetményalap (38.650 Ft.), illetve maximumát, amely ennek 
tízszerese. A bírság kiszabásánál figyelemmel kell lenni a képviselı-testület 
teherbíró képességére, a mulasztás súlyára, és arra, hogy korábban került-e 
már sor bírság kiszabására az érintett képviselı-testülettel szemben. A 
törvény a polgármesternek lehetıséget biztosít arra, hogy méltányossági 
kérelmet terjesszen elı, amelynek alapján a kormányhivatal jogosult a 
bírságot annak legkisebb összegéig mérsékelni. A kormányhivatal a bírságot 
adott kötelezettség ismételt megszegése esetén újra kiszabhatja, kivéve, ha az 
érintett önkormányzat a bírságot megállapító határozat bírósági 
felülvizsgálatát kérte56 a döntés közlésétıl számított 15 napon belül a 
törvényszéknél, azaz a Mötv. jogorvoslati jogot is biztosít az önkormányzat 
számára. A bírságot megállapító döntésre a Ket. szabályait megfelelıen 
alkalmazni kell, azzal, hogy a törvényszék a kormányhivatal döntését 
megváltoztathatja, de a hivatal új eljárás lefolytatására nem kötelezhetı.57 
Álláspontom szerint – tekintettel az önkormányzatok jelenlegi gazdasági 
helyzetére – a törvényességi felügyeleti bírság jelenti a legsúlyosabb 
következményt a felügyeleti eszközök közül, éppen emiatt hatékonysága is 

                                                           
53 Mötv. 141. § (1) bek. 
54 Balogh Zoltánné: Lehet-e büntetni a törvénytisztelı önkormányzatot. 
http://www.jegyzo.hu/index.php?oldal=egycikk&id=2320 (2012.10.17.) 
55 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet az önkormányzati rendeleteknek és jegyzıkönyveknek a 
fıvárosi és megyei kormányhivatalok részére történı megküldésének rendjérıl 2. § 
56 119/2012 (VI. 26.) Kormányrendelet a helyi önkormányzatok törvényességi 
felügyeletének részletes szabályairól 15. § (2)-(4) bek. 
57 Mötv. 141. § (5)-(7) bek. 
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megkérdıjelezhetı.58 Nyilvánvalóan a törvényalkotó célja eme új felügyeleti 
eszköz bevezetésével az volt, hogy az önkormányzatok mőködése 
megmaradjon a törvényesség keretei között. Ugyanakkor nem számolt azzal, 
hogy egyfelıl a minimum pénzbírság kiszabása egy nagyobb önkormányzat 
esetén nem lenne visszatartó erejő, másfelıl a bírságolási maximum egy 
kisebb önkormányzat esetén likviditási gondokat jelenthetne. Emiatt 
tulajdonképpen nem várható a bírság eredményes alkalmazása. A 
gyakorlatban eddig még nem került sor a bírság eszközének igénybe vételére, 
ennek részint oka, hogy az érintettek általában eleget tesznek a törvényességi 
felhívásban foglaltaknak, részint azonban az, hogy a kormányhivatal is 
igyekszik elkerülni a bírság kiszabását annak érdekében, hogy ne terhelje az 
amúgy is eladósodott önkormányzatokat, hiszen a bírság nem a 
törvénysértésért felelıs személyt, hanem az önkormányzatot sújtja. 
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a helyi 
önkormányzatokról szóló törvényjavaslattal kapcsolatos módosító 
javaslataiban indítványozta a törvényességi felügyeleti bírság törlését a 
következı indokolással: „a kormányhivatal egyéb eszközrendszere elég a 
hatásos felügyeleti munkához, indokolatlan a felügyeleti bírsággal való 
fenyegetés.”59 

b) A Kormányhivatal kezdeményezési jogosítványai 

ba) Önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközése esetére alkotmánybírósági 
felülvizsgálat kezdeményezése 

A 2012-es évig az önkormányzati rendeletek alkotmányossági és 
törvényességi szempontú vizsgálatát az Alkotmánybíróság (a továbbiakban: 
AB) látta el. Az Alaptörvény, az új alkotmánybírósági törvény (a 
továbbiakban: Abtv.) és a Bszi. hatályba lépésével azonban csak az 
alkotmányossági kontroll maradt az AB hatáskörében, a törvényességi 
szempontú vizsgálat átkerült a Kúria önkormányzati tanácsához. 
E reform következtében a helyi rendeletek alkotmányossági ellenırzésére 
csak kivételes esetekben kerülhet sor. Egyfelıl, ha a bíró a bírósági eljárás 
során úgy ítéli meg, hogy az alkalmazott önkormányzati rendelet 
alaptörvény-ellenes és kezdeményezi az AB eljárását. Másfelıl, ha az, akire 
nézve a rendelet alaptörvény-ellenes szabályt tartalmaz, alkotmányjogi 
panasz keretében megtámadja. Ez a szituáció gyakrabban elıfordulhat, mint 
az elsıként említett eset, ám az alkotmányjogi panasz-eljárás viszonylagos 

                                                           
58 Jelenleg az önkormányzatok bankokkal szembeni adósságállománya 1000 mrd Ft.-ra 
tehetı, amely fele-fele részben oszlik meg a hitelek és a kötvények között. 
59 TÖOSZ módosító javaslatok a helyi önkormányzatokról szóló T/486. számú 
törvényjavaslattal kapcsolatban 14. sz. módosító javaslat 
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ismeretlensége és az indítványozás korlátozott volta60 miatt valószínőleg ez 
az eshetıség sem lesz rendszeres. Végül a harmadik esetkört a Mötv. 136. § 
(1) bekezdése szabályozza: „Amennyiben az önkormányzati rendelet 
Alaptörvénybe ütközik a kormányhivatal a helyi önkormányzatok 
törvényességi felügyeletéért felelıs miniszter útján kezdeményezi a 
Kormánynál az önkormányzati rendelet alkotmánybírósági felülvizsgálatának 
indítványozását.” Vélhetıen ez sem lesz gyakori, mivel a kormányhivatal az 
ismertetett szabályozás alapján nem fordulhat közvetlenül az AB-hoz. A 
rendelet felülvizsgálata nem törvény-, hanem alaptörvény-ellenesség esetén, 
a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelıs miniszter útján, 
az Abtv.-ben meghatározott követelményeknek megfelelı indítvány 
tervezetének megküldésével egyidejőleg kezdeményezhetı a Kormánynál az 
önkormányzati rendelet alkotmánybírósági kontrolljának indítványozása. Ez 
önmagában sem tőnik olyan lehetıségnek, ami vonzó a kormányhivatal 
számára, de az is nehezen képzelhetı el, hogy a kormányülés napirendi 
pontjai között helyi szabályok AB elıtti megtámadásának eldöntése túl 
gyakran szerepeljen.61 

bb) Önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangja bírósági felülvizsgálatának 
kezdeményezése 

Amint az elızıekben is említésre került a 2012-es évtıl az önkormányzati 
rendelet jogszabállyal való összhangjának felülvizsgálata – amelynek 
kezdeményezésére kizárólag a kormányhivatal jogosult – a Kúria hatáskörébe 
tartozik.  
Véleményem szerint ez a reguláció pozitív nóvumaként érzékelhetı azért, 
mert a helyi önkormányzatok által alkotott normatív aktusok felülvizsgálata 
inkább tény-, mint alapjogi bíráskodás, hiszen a hatáskör alapja az AB esetén 
az alaptörvény-ellenesség kimondása, míg a Kúria csupán a törvénysértés 
reparálására jogosult, és az önkormányzati rendelet más jogszabályba 
ütközése törvénysértésnek minısíthetı. Európa nyugati részén, például 
Franciaországban vagy Olaszországban az önkormányzati rendeletek 
törvényességi szempontú ellenırzését kizárólag a közigazgatási bíráskodást 
ellátó szervek végzik. Ugyanakkor problematikus lehet a 
hatáskörmegosztással összefüggésben, ha a felülvizsgálat során alapjogi 
sérelem fennálltának a lehetısége is felmerül. Errıl a Kúria nem dönthet, 
hiszen az alaptörvény-ellenesség vizsgálata az AB monopóliuma, ha 
megteszi, akkor lényegében hatáskörelvonásról van szó. 

                                                           
60 Vö. 2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról 30. § (1) bek. 
61 Tilk Péter: Változások az önkormányzati jogalkotás törvényességének biztosításában. 
http://www.jegyzo.hu/index.php?oldal=egycikk&id=2322 (2012.10.17.) 
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A korábbi szabályozás hiányosságát pótolandó a felülvizsgálattal 
kapcsolatosan határidık is megállapításra kerültek. A Kúria önkormányzati 
tanácsának részére a Bszi. írja azt elı, hogy a kormányhivatal indítványának 
beérkezésétıl számított 90 napon belül hozza meg határozatát, amely 
határidı 30 nappal meghosszabbodhat, ha személyes meghallgatásra van 
szükség.62Azaz a Kúria döntése három, de legfeljebb négy hónapon belül 
megszületik. 
A kormányhivatal szintén a Kúriánál kezdeményezheti a helyi önkormányzat 
jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, amennyiben az 
önkormányzat e kötelezettségének nem tett eleget. A Mötv. mindkét esetben 
rögzíti a bírósági indítvány tartalmai elemeit. 

bc) Önkormányzati határozat elleni bírósági eljárás kezdeményezési jog 

A kormányhivatal az önkormányzat döntései felett gyakorol törvényességi 
felügyeletet. Az önkormányzat döntései azonban nemcsak rendeletek63, 
hanem határozatok (egyedi és normatív aktusok) formájában is 
megjelenhetnek. Ennek megfelelıen a Mötv. 139. §-ában felhatalmazza a 
kormányhivatalt arra, hogy az önkormányzati határozat felülvizsgálatát 
kezdeményezze a bíróságnál. Ebben az esetben az új Ötv. eljáró bíróságként 
a törvényszéket nevesíti. Azonban e hatáskört a 2013. január 1-jével felálló 
közigazgatási és munkaügyi bíróságok veszik át. 

III. Záró gondolatok de lege lata és de lege ferenda 

Az Alaptörvény által intézményesített és a Mötv.-ben részletezett 
törvényességi felügyelet tükrözi az önkormányzati rendszer átalakítása során 
követett koncepciót, amely kétségkívül az állami hatáskifejtés erısödését, 
illetve a centralizációt helyezi a középpontba. 
Vitathatatlan, hogy alapvetı állampolgári, alkotmányos és a jogállamiságból 
fakadó érdekek főzıdnek az önkormányzatok törvényes mőködéséhez. Ebbıl 
következıen, végsı soron a jogállamiság egészét is kedvezıtlenül 
befolyásolja, amennyiben a kontroll eszközei nem megfelelıen mőködnek. 
Ugyanakkor a törvényességi felügyelet még a megfelelı garanciák mellett 
sem eredményezheti az önkormányzati autonómiába történı túlzott 
beavatkozást,64 ennek azonban feltétele, hogy a beavatkozást biztosító 
feltételrendszer és annak elemei ellentmondásmentesen legyenek 

                                                           
62 Bszi. 54. § 
63 Önkormányzati rendeletet kizárólag a képviselı-testület alkothat, azaz a rendeletalkotás az 
át nem ruházható hatáskörök közé tartozik. 
64 Dubeczné Károlyi Éva: A helyi önkormányzatok állami ellenırzésérıl. 
http://www.tiszanet.hu/kozig/Honlap2001-11-18/Cikk2.htm (2012.10.18.) 
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„összecsiszolva”. Bár a korábbi szakirodalmi álláspontok inkább a segítı és 
támogató felügyelet megvalósítását szorgalmazták, a hatályos szabályozás 
inkább represszív és helyettesítı jelleget fejez ki. 
Zavaros a törvényi szóhasználat, mivel Magyarország Alaptörvényének 
Indokolása nem tesz különbséget az ellenırzés és a felügyelet fogalma 
között, miközben a Mötv. figyelembe veszi azt az elméleti tételt, miszerint az 
ellenırzés a felügyelet részeleme. Mind a jogalkotás, mind a jogalkalmazás 
szempontjából szükséges lenne a jogszabályok közötti harmonizáció, 
amelyhez hozzájárulna a generális jellegő szabályozás a felügyelet 
jelentéstartalmát illetıen. Ezáltal talán elkerülhetıvé válna az is, hogy 
felügyelet címszó alatt kerüljenek szabályozásra olyan eszközök, amelyek 
már „súrolják” az irányítás határait. 
Az új szabályozás lehetıséget biztosít az aktuspótlásra a felügyeletet ellátó 
szerv (kormányhivatal) számára, vagyis egy olyan jogosítványt „ad” a 
kontrollt gyakorló szerv kezébe, amely módot ad a törvénysértés közvetlen 
orvoslására is. Mindemellett nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a 
rendeletpótlás nem tartozik a kormányhivatal elsıdleges tevékenységi 
körébe, erre megfelelı szakapparátus sem áll rendelkezésére. Éppen ezért 
indokolt lenne a felügyeleti munkába ún. szakmai csoportok bevonása, 
amelyek többek között biztosítanák a szakmaiságot, ami példának okáért egy 
költségvetési rendelet megalkotásához elengedhetetlen. Továbbá szintén az 
aktuspótlással összefüggésben említem dolgozatomban azt is, hogy a 
kormányhivatal által megalkotott rendeletre vonatkozóan a képviselı-testület 
módosítására vonatkozó kezdeményezéseinek hivatkozási alapját 
jogszabálynak kellene rögzítenie, hiszen így elejét lehetne venni annak, hogy 
a képviselı-testület indokolatlanul kérje, a kormányhivatal pedig megfelelı 
indok nélkül visszautasítsa a rendelet módosítását.  
Ami a felügyeleti bírságot illeti, célszerőbb lenne, ha ugyan a törvény a 
bírság alanyaként az önkormányzatot nevezné meg, de kötelezıen elıírná a 
bírság összegének szerven belüli átterhelését a törvénysértésért felelıs 
személyre. magát. Ezáltal növelhetı lenne ugyanis a bírság hatékonysága, 
mivel nem eredményezne likviditási gondokat az önkormányzatoknál, illetve 
visszatartó ereje is fokozható lenne, hiszen a képviselı-testület tagjai 
személyes vagyonukra sokkal inkább ügyelnek. 
Az önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangja bírósági 
felülvizsgálatának vonatkozásában, célszerőbb lenne a két fórum között a 
következı mechanizmust alkalmazni: alapjogi sérelem veszélye esetén a 
rendeletet az Alkotmánybíróságnak megküldeni, ı határoz errıl, majd a 
rendeletet jogszabály-ellenesség vizsgálata céljából megküldi a Kúriának. Ez 
nem jelente jelentıs többletterhet az Alkotmánybíróság számára, mert évente 
kb. 10-15 ilyen eset merül fel. 
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Végül, de nem utolsó sorban indokolt lenne megfontolni – angol mintára – az 
önkormányzati ombudsman intézményének bevezetését, amely lehetıvé 
tenné olyan állampolgári (nem alapjogi) sérelmek kivizsgálását, amelyet 
valamely önkormányzati döntés okozott. 
A lényeg azonban az – Zsuffa István szavaival élve –, „hogy a demokráciával 
ellentétes hierarchikus elemeket kikapcsolva találjuk meg azokat a törvényes 
és a jogállamisággal összeegyeztethetı módszereket, amelyek biztosítják, 
hogy a közigazgatáson belül is egy megfelelıen mőködı törvényességi és 
szakmai kontroll érvényesüljön”. 
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Spiegler Tamás 

Az egészségügyi alapjogok speciális alanyai* 

I. Alapvetés 

Nem kétséges, hogy az Alaptörvényben deklarált alapvetı jogoknak az élet 
minden területén, minden szituációban érvényesülniük kell, e tekintetben az 
államot szubjektív és objektív védelmi kötelezettség terheli, azaz a konkrét 
egyéni sérelmek orvoslása mellett az elvont jogi értékek, életviszonyok 
intézményvédelmét is biztosítania kell.1 Álláspontom szerint alapjogi 
szempontból sajátos helyzetet teremt azonban az egészségügyi 
intézményrendszer, a kapcsolódó ellátások és szolgáltatások, tekintettel arra, 
hogy az általánosan érvényesülı egészségügyi alapjogok mellett, számos 
alapvetı jogosultság, speciális alanyi körök vonatkozásában differenciáltan 
érvényesül. E differenciáltság jelent egyrészt klasszikus alapjog-kollíziókat, 
továbbá alapjog korlátozásokat, valamint a jogosultságok kiterjesztését 
egyaránt. 
E tanulmányban arra törekszem, hogy bemutassam az egészségügy területén 
érvényesülı alapvetı jogokat, ezek általános és speciális formáit. 
Szándékosan alkalmazom módszeresen az egészségügyi alapjog terminust, 
annak ellenére, hogy a jogirodalomban a betegjog, egészségügyi jog illetve 
az orvosi jog kifejezések terjedtek el. Véleményem szerint az egészségügyi 
alapjogok mindhárom fent említett jogterületet átfogják, mivel a betegeket 
megilletı alapvetı emberi és állampolgári jogok mellett, az egészségügyben 
fellelhetı egyéb alanyok és természetesen maguk az orvosok is számos 
jogosultsággal rendelkeznek, illetıleg kötelezettségekkel terheltek, amelyeket 
indokolt azonos körben tárgyalni. Egészségügyi alapjog fogalmán értem 
azokat az – az egészségügyi ellátások során is releváns alapvetı jogokat, 
amelyek az Alaptörvényben általános értelemben kerültek meghatározásra, 
de valódi tartalmukat, részletszabályaikat alacsonyabb, egészségügyi tárgyú 
jogforrások által nyerik el. 
Munkámban igyekeztem feltárni azokat az alapjogokat, amelyekkel az egyes 
speciális státusú alanyok az általánostól eltérı módon élhetnek. Célom, hogy 
rávilágítsak a kérdéskör azon sarokpontjaira, amelyek az egészségügyi 

                                                           
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXXI. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián „Alkotmányjog V.” tagozatban került bemutatásra. Konzulens: Dr. Kocsis 
Miklós adjunktus 
1 Chronowski Nóra – Drinóczi Tímea (szerk.) – Petrétei József – Tilk Péter – Zeller Judit: 
Magyar Alkotmányjog III. Alapvetı jogok. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs 2010. 
28. o. 
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alapjog érvényesítés körében mindennapi problémákat idézhetnek elı és 
bemutassam e problémák feloldásának metódusait. 

II. Az egészségügyi alapjogok 

Az egészségügyi alapjogok körében számos olyan jogosultságot találunk, 
amely nem kapcsolódik különleges alanyi státushoz, annak érvényesülését 
minden egészségügyi ellátásban résztvevı személy számára – törvény által 
meghatározott korlátokkal – biztosítani kell.  
Az egészségügyben szereplı alanyokat terhelı kötelezettségekhez hasonlóan 
az alapvetı jogok is megilletik mind a betegeket, mind az egészségügyi 
intézmények személyzetét egyaránt. Hangsúlyozni kívánom azonban, hogy e 
jogosultságok közel sem egyenlı mértékben állnak a két oldal rendelkezésére, 
az ellátottak oldalán jóval szélesebb körben találhatóak egészségügyi 
szolgáltatások során érvényesíthetı alapvetı jogok. 
Az egészségügyben érvényesülı alapjogok jellegzetes kettıs 
szabályozottsága itt is szembetőnı. Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. 
törvény (továbbiakban: Eütv.) kiemel néhányat az Alaptörvényben rögzített 
jogosultságok közül és részletes elıírásokat rendel hozzá, de számos 
jogintézmény kimaradt a törvénybıl, amelyek érvényre juttatásától nem lehet 
eltekinteni. Az alábbiakban azokat az alapvetı jogokat kívánom ismertetni, 
amelyek az egészségügyi ellátás, valamint a kapcsolódó szolgáltatások során 
relevánsnak tekinthetık, a tanulmány korlátainak megfelelve a teljesség 
igénye nélkül. 
Az Alaptörvény XX. cikkében deklarálja a testi és lelki egészséghez való 
alapvetı jogot, ami az egészségügyi szolgáltatások során kiemelkedı 
jelentıséggel bír. Az egészségügyi törvény ennél szőkebb körben – az 
egészség megırzéséhez szükséges egészségügyi ellátáshoz való jogról – 
tartalmaz rendelkezéseket, amelynek jellegzetessége az, hogy míg az 
Alaptörvény általános értelemben biztosítja mindenki számára az 
egészséghez való jogot, addig az Eütv. egy már bekövetkezett vagy 
bekövetkezni látszó egészségromlás esetében garantálja az emberi egészség 
javításának, megırzésének jogát. 
Az Alaptörvény Nemzeti hitvallása, valamint II. cikke tartalmazza az ember 
méltósághoz való jogát, szoros összefüggésben az élethez való joggal. Az 
egészségügyi törvény ugyanezt a követelményt támasztja az egészségügyi 
ellátásokra levetítve, ezen felül meghatározza az emberi méltóság 
részaspektusait, amelyek az ellátás során feltétlen érvényesülést kívánnak 
meg. A kapcsolattartás jogával összefüggésben elmondható, hogy a késıbb 
tárgyalásra kerülı speciális alanyok vonatkozásában, ez az egészségügyi 
alapjog érvényesül a legdifferenciáltabban. 
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További releváns alapjog az önrendelkezési jog, amely biztosítja a beteg 
számára az ellátás során felmerülı legfajsúlyosabb döntések meghozatalában 
való részvételt, valamint lehetıvé teszi, hogy a neki legmegfelelıbb módon 
vehessen igénybe egészségügyi szolgáltatásokat. A törvény rögzíti, hogy az 
embert megilleti az önrendelkezéshez való jog, illetve ennek egyes 
részjogosítványairól is rendelkezik, de ezek nem egységesen kerülnek 
szabályozásra, számos elemét a törvényszövegben szétszórva fedezhetjük fel. 
E körben említhetı az ellátás visszautasításának joga, a szabad orvos- és 
intézményválasztás, valamint dokumentáció megismerésének joga. 

III. Az egészségügyi alapjogok speciális alanyai 

Utalva a korábban elmondottakra megállapítható, hogy az egészségügyi 
alapjogok teljes skálája megilleti az ellátásban résztvevı jogalanyokat és 
jogaik gyakorlását csak a jogszabályok, valamint az egészségügyi 
szolgáltatók saját mőködésükkel kapcsolatos rendelkezései korlátozhatják. 
Ennek ellenére az egészségügyi alapjogok számos esetben az általánostól 
eltérıen, atipikus módon érvényesülhetnek, aminek oka a jogosultak speciális 
alanyi státusában vagy a rendhagyó ellátás szükségességében keresendı. 
Alapjogi szempontból sajátos kölcsönhatás figyelhetı meg az alanyi pozíció 
és a különleges egészségügyi helyzetek között. Amennyiben egy beteg 
speciális alanyi státussal rendelkezik, az általánostól eltérı egészségügyi 
szolgáltatást kell igénybe vennie. Ez az összefüggés fordítottan is igaz: ha 
egy beteg speciális ellátást vesz igénybe, ezt csak azért teheti meg, mert 
személyében speciális alanyi jellegzetességgel bír. Egyszerőbben 
megfogalmazva, aki a különleges egészségügyi alanyok körébe tartozik, 
speciális szolgáltatásokat köteles igénybe venni, illetve aki ilyen 
szolgáltatásokat vesz igénybe egyértelmően speciális egészségügyi alany.  
E különös jogállású személyeket több csoportba sorolhatjuk státusuk egyes 
jellegzetességeire tekintettel. Attól függıen, hogy a rendhagyó 
jogérvényesítés alapjául szolgáló helyzet tartósan, vagy csak átmenetileg áll 
fenn megkülönböztethetünk tartós és ideiglenes speciális jogosultságot. 
Elıbbire példaként szolgálhat a külföldieket megilletı egészségügyi 
alapjogok, utóbbihoz a sürgısségi ellátottakat lehet példálózva megemlíteni. 
Differenciálhatunk aszerint is, hogy az atipikus státus kiterjeszti vagy szőkíti 
az egyes alapjogok érvényesítésének lehetıségeit. Jellegzetesen a gyermekek 
részesülhetnek elınyösebb jogérvényesítésben, ezzel szemben a 
cselekvıképtelenek, szabadságvesztést töltık, valamint 
kényszergyógykezeltek lényegesen szőkebb körben élhetnek egészségügyi 
alapjogaikkal. E sajátos alanyi kör további jellegzetessége, hogy alanyi 
pozíciójuk kettıs természető. Egyrészt betegek, így élhetnek az általános 
egészségügyi alapjogok garantálta lehetıségekkel, másrészt rendelkeznek 
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bizonyos rendhagyó tulajdonsággal, amely miatt a speciális egészségügyi 
alapjogok egésze vagy egy része is megilleti ıket. Az alábbiakban igyekszem 
az egyes speciális alanyok vonatkozásában kiemelni azokat a jogokat, 
amelyek az általánostól eltérı módon érvényesülhetnek, hangsúlyozva, hogy 
az elızı részben meghatározott általánosan érvényesülı jogosítványok e 
személyeket továbbra is megilletik. 

1. Gyermekek és egyéb cselekvıképtelen vagy korlátozottan 
cselekvıképes betegek 

Az Eütv. alapján egészségügyi ellátásuk során a gyermekeket megilletik 
ugyanazok a jogosultságok, mint a felnıtteket, különbséget a jogok 
tartalmában fedezhetünk fel. A különbségtétel oka az, hogy a gyermekek 
életkori sajátosságaikból adódóan önállóan számos releváns döntés 
meghozatalára képtelenek, ezáltal kezelésük során is fokozott védelmet 
igényelnek.2 Ennek érdekében a jogalkotó bizonyos alapjogok gyakorlásának 
határait kiterjesztette, de jelentıs mértékő korlátozásokat is megfogalmazott a 
gyermekkorú beteg védelmének érdekében. Mindenekelıtt érdemes 
megvizsgálni, hogy az egészségügyi ellátás során ki számít gyermeknek, 
ugyanis az egészségügyi törvény – eltérıen a polgári jogi szabályoktól – 
minden 18 év alatti személyre a cselekvıképtelenekre vonatkozó szabályok 
alkalmazását rendeli alkalmazni, de tesz egy kivételt is: a 16. életévét 
betöltött gyermek számos olyan jogosítvány birtokosa lehet, amelybıl a 16 
év alatti betegek kizártnak minısülnek. 

a) A gyermekek önrendelkezési joga és összeütközése más alapjogokkal 

A törvényhozó a fiatalkorúak önrendelkezési jogát, saját fokozott védelmük 
érdekében szők határok közé szorítja, amelynek egyenes következménye, 
hogy bizonyos – rájuk nézve jelentıs – döntéseket helyettes döntéshozójuk, 
jellemzıen szüleik hozhatnak meg. A törvény taxatív felsorolásban rögzíti 
azon személyek körét, akik helyettes döntéshozóként léphetnek fel egy 
egészségügyi döntés meghozatala során. A helyettes döntéshozó(k) léte 
kiemelt fontosságú a gyermekek és más cselekvıképtelenek esetében, hiszen 
ık sajátos állapotuknál fogva nem képesek élni önrendelkezési jogukkal, 
azonban ekkor sem maradhatnak jogvédelem nélkül. Itt szükséges 
megemlíteni, hogy e körben az Alkotmánybíróság elvi éllel fogalmazta meg, 
hogy a fent említett szituációkban a helyettes döntéshozó kizárólag a 

                                                           
2 Simon Béla: A gyermekek jogai: ellátás és méltóság. 
http://www.webbeteg.hu/cikkek/jogi_esetek/1177/a-gyermek-jogai-ellatas-es-meltosag 
(2012.02.11.) 
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gyermek önrendelkezési jogának gyakorlását tudhatja magáénak és döntéseit 
nem saját nevében hozza.3  
Kuriózumként értékelhetı a tény, hogy a helyettes döntéshozó megléte és 
hiánya is alapjog-kollíziót eredményezhet. Elıbbi számít tágabb esetkörnek, 
ilyenkor jellemzıen a gyermek és a szülı akarata áll szemben egymással és 
16 év alatti beteg esetében a gyermek akarata szorul háttérbe. Utóbbi 
szituációban a döntéshozó átmeneti meg nem léte okozhat alapjogi 
konfrontációt, ugyanis ilyenkor az egészségügyi személyzet köteles értesíteni 
a gyámhivatalt és törvényes képviselı kirendelését kérvényezni, ezáltal 
fennáll a lehetısége olyan helyzet kialakulásának, amelyben egy kiskorú 
betegen – számára ismeretlen – helyettes döntéshozó által jóváhagyott 
beavatkozást végeznek. Alapjogi összeütközés akkor alakulhat ki, ha utóbb a 
gyermekhez érzelmileg közelebb álló hozzátartozó jelenik meg, aki a törvényi 
sorrendben hátrébb található ugyan, azonban a gyermek szükségleteit 
vélhetıen jobban ismeri, de a törvényes képviselı léte miatt döntési 
jogosultsága blokkolva van. Hasonló szituációt teremt a helyettes döntéshozó 
passzivitása. Amennyiben a jogosult nem képes vagy nem kíván döntést 
hozni a törvény értelmében a sorban következı jogosult élhet e jogával. A 
valóságban csekély az esélye annak, hogy a törvény nyújtotta valamennyi 
lehetıség kimerítése után sincs olyan személy, aki jogszerően hozhatna 
döntést a beavatkozással kapcsolatban. A törvény ilyen esetekre nem 
tartalmaz rendelkezést, de álláspontom szerint ilyenkor a döntést az ellátó 
orvos hozhatja meg, kizárólag szakmai szempontok alapján.4  
Az elmondottak kizárólag 16 éven aluli kezeltekre és cselekvıképtelenekre 
vonatkoznak, 16. életévét betöltött, valamint korlátozottan cselekvıképes 
beteg esetében saját maga is határozhat egy kezelés igénybevételérıl vagy 
megtagadásáról, ezáltal véleményem szerint helyettes döntéshozó hiányában 
ezt az akaratnyilatkozatot kell alapul venni. A törvény e rendelkezéseinek 
elsıdleges célja azonban a gyermekek érdekeinek fokozott védelme, ezért a 
helyettes döntéshozó rendelkezése elé még egy további akadályt gördít, 
miszerint a joggyakorlás nem érintheti hátrányosan a beteg egészségi 
állapotát, illetve nem vezethet súlyos, vagy maradandó 
egészségkárosodáshoz. További garanciális szabályként értékelhetı, hogy az 
orvosnak figyelembe kell vennie a gyermekek és korlátozott cselekvıképes 
betegek véleményét, így az eltérı nyilatkozatok esetén a beteg állapotára 
kedvezıbb döntést kell figyelembe venni.5 

b) A gyermek kapcsolattartása az egészségügyi ellátás során 

                                                           
3 36/2000. (X.27.) AB határozat 
4 Gyöngyösi Zoltán: Az élet és test feletti rendelkezések joga. HVG-ORAC Kiadó, Budapest 
2002. 160. o. 
5 Somfai Balázs: A beteg gyermekek jogai. Jura 2004. 1. sz. 180-183. o. 
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Az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele során történı kapcsolattartás 
kiemelt jelentıséggel bír a kiskorú betegek számára. Ennek megfelelıen a 
jogalkotó az általános alanyokhoz képest kiterjeszti a kapcsolatfelvétel és 
kapcsolattartás lehetıségeit és törvényi szinten biztosítja a gyermekek 
számára a folyamatos szülıi jelenlétet a kezelés teljes idıtartama alatt. E 
rendelkezés azonban nem jelenti azt, hogy az adott intézmény házirendje, 
vagy mőködési szabályzata a törvényes képviselı benntartózkodási jogát nem 
korlátozhatná, amennyiben annak ésszerő és a korlátozással arányos indoka 
van.6 További gátat szabhat e kiterjesztett jogosítvány gyakorlásának az 
egészségügyi szolgáltató tárgyi feltételrendszere, amely a 21. század derekán 
– tizenöt esztendıvel a törvény hatályba lépését követıen – sem mondható 
adottnak. Az egészségügyi törvény nem tartalmaz kifejezett rendelkezéseket 
arra nézve, hogy a kórházaknak és egyéb létesítményeknek mennyiben kell 
elısegíteniük a fokozott kapcsolattartást, de álláspontom szerint az alapjog 
lényegi tartalmából következıen az egészségügyi szolgáltatónak a 
lehetıségeihez mérten a legnagyobb mértékben biztosítania kell e jog 
gyakorlását. Nézıpontom szerint amennyiben adott szolgáltatónak lehetısége 
van egy vagy több szülı elhelyezésére, ennek igénybevételét csak a 
házirendben lefektetett feltételek megléte esetén, kizárólag mások védelme 
érdekében tagadhatja meg. 

c) A gyermek tájékoztatása 

A tájékoztatáshoz való jog általános jellemzése során kitértem arra az 
alapvetı követelményre, hogy a beteg életkorától, mentális képességeitıl 
függetlenül, de ezzel arányosan jogosult tájékoztatást kapni betegségérıl, 
sérülésérıl, valamint a kezelés módszereirıl, idıtartamáról és várható 
kimenetelérıl. E rendelkezések alapján a beteg gyermek is jogosult mindezen 
információk megismerésére, annak ellenére, hogy véleményem szerint 
számos esetben ez inkább hátrányos, mint elınyös jogosítvány. 
Kijelentésemet arra alapozom, hogy egy gyermek életkori sajátosságaiból és 
hiányos ismereteibıl adódóan nem feltétlenül tud reális képet alkotni 
állapotáról, így akár súlyosabbnak is vélheti azt. Ennek ellenpéldája lehet, ha 
a tájékoztatás olyan releváns információkat nélkülöz, amelynek megértésére 
csak egy felnıtt korú személy képes. Ez esetben a kezelt enyhébbnek hiheti 
betegsége mértékét, ezáltal a tájékoztatáshoz való jog elveszíti lényegi 
tartalmát. Hibásnak tartom a törvény azon rendelkezését, miszerint csak a 16. 
életévét betöltött fiatalkorú beteg számára adja meg a lehetıséget a 
tájékoztatásról való lemondásra.7 E megállapításomat azzal indokolom, hogy 

                                                           
6 Kovácsy Zsombor (szerk): Az egészségügyi jog nagy kézikönyve. Complex Kiadó, 
Budapest 2009. 451. o. 
7 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyrıl, 14. § (2) bek. 
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egy gyermek alapvetıen követi szülıje, vagy törvényes képviselıje utasításait, 
ezáltal elismerve, hogy reá nézve kedvezı döntéseket tud hozni olyan 
szituációkban, amelynek megítélésére ı maga még nem képes. Célszerőbbnek 
tartanám egy olyan szabály megalkotását, amely kortól függetlenül 
engedélyezi a tájékoztatásról való lemondást, illetve a joggyakorlás 
törvényes képviselıre történı átruházását. 
A tájékoztatáshoz való joghoz kapcsolódóan szükséges említést tenni a 
gyermek és szülı egészségügyi dokumentáció megismeréséhez való jogának 
kérdésérıl. A törvény ez esetben is csak a 16. életévét betöltött kiskorúnak ad 
lehetıséget arra, hogy betekinthessen a dokumentációba, amely álláspontom 
szerint gyakorlatilag azt eredményezi, hogy a nem érett kiskorú és 
cselekvıképtelen személyek számára a dokumentáció megismerésének joga 
nem létezı jogosítvány. Ennek oka, hogy amennyiben a szülı megismeri a 
kiskorúra vonatkozó iratokat, majd ezt követıen azok tartalmát, személyre 
szabottan osztja meg a gyermekkel, ezt a tájékoztatáshoz való jog keretében 
teszi. A fiatalkorú kezelt egyetlen lehetısége az orvosi dokumentumok 
megismerésére az, ha szülıje vagy törvényes képviselıje betekintést enged 
számára, azonban mivel jogszabály ilyen kötelezettséget nem ír elı, ez az 
alapjog a gyermekek számára nem létezınek minısíthetı. A fent rögzítettek 
alapján elmondható, hogy a gyermekek a speciális alanyok között is 
kiemelkedı jelentıséggel bírnak, tekintettel arra, hogy atipikus alapjog 
gyakorlásuk pozitív és negatív irányba is kileng, bizonyos jogokkal 
korlátozottan vagy egyáltalán nem élhetnek, ellenben lehetıségük van a 
kapcsolattartás lehetıségének kiterjesztésére. 

2. Pszichiátriai betegek 

Az egészségügyi ellátás során speciális alanyi státussal rendelkeznek a 
pszichiátriai kezelést igénylı betegek, amelynek oka kettıs természető. 
Egyrészt a legtöbb mentális betegséggel küzdı személynél fennáll a 
betegségbelátás részleges vagy teljes hiánya, másrészt – az elıbbiekbıl 
következıen – veszélyesek lehetnek saját maguk és más személyek testi 
épségére, ezért a jogalkotó számos egészségügyi alapjog gyakorlását 
korlátozza ezen alanyok vonatkozásában, azonban erre – a betegség 
intenzitásától függıen – nem egyenlı mértékben kerül sor.8 
Ugyanakkor a vizsgált alanyi kör sajátos helyzete egyúttal azt is 
eredményezi, hogy ellátásuk során bizonyos egészségügyi alapjogokat 
kiterjesztett módon gyakorolhatnak. Az Eütv. X. fejezete tartalmazza a 
pszichiátriai betegekre vonatkozó speciális rendelkezéseket, amelyekrıl 
alapvetıen elmondható, hogy a beteg orvosi kezelésben való részvételének 

                                                           
8 Kovácsy: i.m. 455. o. 
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önkéntességéhez igazodik, vagyis a teljesen önként pszichiátriai jellegő 
ellátást igénybe vevı alany jóval kevesebb korlátozással szembesül, mint aki 
jogszerő kényszer következtében áll elmekórtani megfigyelés alatt. A 
szabályozás a pszichiátriai betegek intézményesített gyógykezelésbe 
vételének három esetét különbözteti meg: 

a) önkéntes gyógykezelés, 
b) sürgısségi gyógykezelés, 
c) kötelezı gyógykezelés.9 

A törvényi felosztás miatt az egyes kategóriába tartozók által érvényesíthetı 
egészségügyi alapjogok külön vizsgálatát tartom indokoltnak. 

a) Önkéntes gyógykezeltek 

Kétségtelenül a pszichiátriai kezelést önként igénybe vevık képezik a 
legvitatottabb csoportot a mentálhigiéniás betegek közül. Tekintettel arra, 
hogy a gyógykezelésbe önként egyeztek bele, vagy éppen ık maguk 
kezdeményezték, elmondható, hogy kórbelátási képességükkel 
maradéktalanul rendelkeznek. Ezen alanyi kör alapjog gyakorlásáról 
elmondható, hogy igen kevés korlátozás foganatosítható velük szemben. 
Jellemzıen az intézeti kezelések során van lehetısége a gyógykezelést 
biztosító létesítményeknek bizonyos korlátokat felállítani, amelyeket azonban 
a kezelt ismer el magára kötelezınek, tehát ugyanígy dönthet ezek 
megtagadásáról. Egyetlen szankció jellegő lehetısége az intézményeknek az, 
ha a belsı mőködési szabályzatban lefektetett szabályok beteg általi 
megszegése esetére az intézménybıl való elbocsátást helyezi kilátásba.10 
Alapjogi szempontból kérdésesnek az a szituáció mondható, amikor egy beteg 
személy önkéntesen vesz igénybe bizonyos pszichiátriai egészségügyi 
szolgáltatást, azonban ennek során állapota olyan mértékben megromlik, 
hogy indokolt lehet a kezelés kényszer útján történı folytatása. Többek között 
e kétes helyzet feloldására alkotta meg a törvényhozó a sürgısségi 
gyógykezelés intézményét. Ha az önkéntes kezelés során a beteg állapota 
veszélyeztetıvé válik, kezelése átalakul sürgısségi gyógykezeléssé, annak 
szabályai szerint. A törvény alapvetı követelményként fogalmazza meg, 
hogy a pszichiátriai betegek ellátása lehetıség szerint családi, illetıleg 
lakókörnyezetében, továbbá a lehetı legkevésbé hátrányos és kellemetlen 
módszerrel történjen.11 Az általános gyakorlat szerint ez a lehetıség azonban 
csak az önkéntesen gyógyulni vágyó betegek és a csekély mértékben kóros 
elmeállapotúak számára áll fenn. 

                                                           
9 Jobbágyi Gábor: Orvosi Jog. Az apostoli szentszék könyvkiadója, Budapest 2011. 176. o. 
10 Bányai Borbála – Légmán Anna: Pszichiátriai betegek szociális intézeti környezetben. 
Esély 2009. 2. sz. 68-84. o. 
11 Jobbágyi: i.m. 176. o. 
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b) Sürgısségi gyógykezeltek 

Gyakorlatban történı manifesztálódás szempontjából a sürgısségi és a 
kötelezı gyógykezelés között nem sok különbséget lehet felfedezni, az 
elhatárolást a hatályos bírósági ítélet megléte vagy hiánya alapján lehet 
elvégezni. Amennyiben a beteget bírósági ítélet alapján kell pszichiátriai 
gyógykezelésben részesíteni, ıt a kötelezı gyógykezelésre vonatkozó 
szabályok alapján kötelezhetik a gyógyító eljárásban való részvételre. Fontos 
kiemelni, hogy sürgısségi és kötelezı gyógykezelésre is csak az erre 
szakosított intézetben kerülhet sor, azaz amíg az önkéntes kezelt részt vehet 
intézeti ellátásban, addig a kötelezıen intézeti ellátottak számára az otthoni 
kúrálás nem lehetséges. 
A sürgısségi gyógykezelés lényege, hogy a beteg akarata ellenére történı 
intézeti kezelésre még azt megelızıen kerül sor, hogy a bíróság ennek 
jogszerőségét vizsgálhatná. Tekintettel arra, hogy az e körbe tartozó betegek 
vonatkozásában általában nincs idı a bírósági eljárás eredményének 
bevárására, ezért a gyakorlatban ez a leggyakoribb kezelési forma. Ilyen 
jellegő kezelés elrendelésére akkor kerülhet sor, ha a beteg pszichés állapota 
miatt közvetlen veszélyeztetı magatartást mutat (ún. akut pszichózis) és az 
csak azonnali pszichiátriai intézeti beavatkozással hárítható el. A 
pszichotikus állapotot észlelı orvos köteles elrendelni a kényszerkezelést, 
amelyhez a hatóság közremőködését is igénybe veheti. A sürgısségi 
pszichiátriai ellátás maximálisan 72 óráig tarthat, a bíróság köteles – a kezelt 
meghallgatása után – döntést hozni, amelynek következménye vagy az 
elbocsátás, vagy a kötelezı gyógykezelés elrendelése lehet.12  
Az intézeti kezelés során számos egészségügyi alapjog-korlátozás 
foganatosítható a betegekkel szemben. Tekintettel arra, hogy az egészségügyi 
szolgáltatók maguk határozhatják meg pszichiátriai ellátottjaik 
joggyakorlásának határait, általános taxatív felsorolás e korlátokról nem 
adható. A következıkben azon jellegzetes egészségügyi alapjogokat kívánom 
vizsgálat alá vetni, amelyek korlátozása gyakorinak mondható a pszichiátriai 
betegellátók vonatkozásában. Legjelentısebb korlátozásként az 
önrendelkezési jog egyes részjogosítványainak megcsorbítása, valamint a 
kapcsolattartás lehetıségeinek redukálása rögzíthetı, amelynek szintjét az 
egyes létesítmények jogszabályi kereteik között maguk állapíthatják meg.13 
Természetszerőnek tekinthetı, hogy a mentálhigiéniás betegek sürgısségi, 
vagy kötelezı gyógykezelésük során nem élhetnek a szabad orvos- és 
kezelésválasztás jogával, valamint a kezelés megválasztásába sincs 
számottevı beleszólásuk. Ennek oka egyrészt maga a kezelés alatt állók 
elmeállapota, másrészt a kezelésre alkalmas intézmények számának csekély 
                                                           
12 Fridli Judit: A pszichiátriai betegek jogairól. Fundamentum 1997. 1. sz. 113-123. o. 
13 1/2000 EszCSM rendelet 101/A. § 
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volta. Ugyanezen okokból kifolyólag általában nem élhet a beutalt beteg az 
ellátás visszautasításának jogosultságával, hiszen ekkor az intézeti kezelésre 
kötelezés elveszítené fı célját, a beteg gyógyításának lehetıségét.14 
Az Eütv. biztosítja annak a lehetıségét az intézetek számára, hogy a 
kezelıorvos által indokoltnak tartott beavatkozást kényszer útján is 
végrehajtsák a betegen. A törvény négy alkalmazható módszert határoz meg 
erre a célra, amely egyben alkalmas az ellátottak mozgásszabadságának 
jelentıs korlátozására. Az említett négy eszköz a kémiai, biológiai, fizikai és 
pszichológiai korlátozó intézkedés alkalmazása. Álláspontom szerint a 
törvény eme tág megfogalmazása teret adhat a legsúlyosabb – akár alapjog 
sértı – kényszerintézkedések törvényes alkalmazásának. Egy 2003-ban 
végzett felmérés alapján az intézetek leggyakrabban pszichés nyugtatást 
próbálnak alkalmazni, de kritikus pillanatokban a gyógyszeres kezelést 
részesítik elınyben. Gyakori továbbá a mozgáskorlátozás bevezetése, 
amelyet az egyes létesítmények a legeltérıbb fokozatokban szoktak 
alkalmazni. Legenyhébb módozata a kezelés alatt állók kitiltása bizonyos 
helyiségekbıl (könyvtár, közösségi szobák), fokozottabb intézkedésnek 
minısül az elkülönítés foganatosítása, amely esetben a beteg minimális 
számú helyiség látogatására jogosult. Legsúlyosabb – mozgásszabadságot 
teljesen megszüntetı – kényszerintézkedés a lekötözés, amelyre csak a 
legsúlyosabb állapotban lévı személyekkel szemben kerülhet sor. Fontos 
követelmény, hogy bármilyen kényszer alkalmazásának feltételeit négy óra 
elteltével felül kell vizsgálni. 15 
Az intézetben kezelt pszichiátriai betegek kapcsolattartása általános 
megállapítás szerint erısen korlátozva van. Egyes intézmények a külvilággal 
való érintkezés minden formáját megtiltják, annak érdekében, hogy az 
esetleges kapcsolatfelvétel ne nehezítse, vagy gátolja a gyógykezelés sikerre 
vitelét. Meggyızıdésem, hogy a rokonokkal, barátokkal való idıszakonkénti, 
de rendszeresen biztosított érintkezés elengedhetetlen egy szociális lény 
számára. A két tanulmányozott alapjog mellett további kettı – a 
pszichopátiás kezeltek számára jellemzıen jelentéktelenebb – jogosultság 
gyakorlását vonhatja korlátozás alá egy pszichiátriai kezelést folytató 
szolgáltató. A dokumentáció megismerésének korlátozására, vagy 
megvonására – a szőkített kapcsolattartáshoz hasonlóan – a beteg 
gyógyulásának zavartalansága okán kerülhet sor. Amennyiben a kezelt 
egyben korlátozottan cselekvıképes is, e jogának gyakorlása a törvényes 
képviselıjét illeti meg. A fent rögzített megállapításokat a tájékoztatáshoz 
való jogra megfelelıen kell alkalmazni, kiegészítve egy 
többletjogosítvánnyal. Nevezetesen, ha az ellátott tájékoztatását a 

                                                           
14 36/2000. (X.27.) AB határozat 
15 Lomnici Zoltán: Az orvoslás joga. Lélekben Otthon Kiadó, Budapest 2009. 94. o. 
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kezelıorvosa indokoltnak és eredményesnek véli, mind szóban, mind írásban 
meg kell ezt tennie, kizárólag az egyik forma alkalmazása nem elegendı. 
Ahogy korábban kiemeltem, a számos alapjogi korlátozás mellett a 
törvényhozó néhány jogosultság vonatkozásában kitágítja a joggyakorlás 
határait a pszichiátriai betegek számára. A törvény lehetıséget ad számukra 
közösségi betegellátásban való részvételre, amely azt jelenti, hogy kezeltek 
jogában áll, hogy gyógyításuk ne szegregálva, hanem a többi beteggel együtt 
történjék, amennyiben ennek jogi és célszerőségi feltételei fennállnak. 
További speciális többletjogként nevesíthetı olyan alapjog biztosítása e 
személyek részére, amely az általános egészségügyi alapjogok között 
egyáltalán nem nyer értelmezést. A pszichiátriai betegek jogában áll terápiás 
foglalkoztatásban és az létesítmény fenntartását szolgáló tevékenységben 
részt venni és ezért díjazásban részesülni, azaz pszichiátriai intézetben 
kezelés alatt álló egészségügyi alanyok számára biztosított a munkához való 
jog egy speciális formája.16 

c) A kötelezı gyógykezelés 

A kötelezı gyógykezelés során hasonló alapjog korlátozások és alapjog 
kiterjesztések figyelhetık meg, mint az imént tárgyalt sürgısségi 
gyógykezelés során, mivel e kettı ugyanazon intézményben, ugyanazokkal a 
feltételekkel megy végbe, eltérés csak a bírói határozat léte vagy hiánya 
folytán állapítható meg a kötelezı gyógykezeléseket is két jól elkülöníthetı 
csoportba lehet sorolni. Az elsı csoportba azok az esetek tartoznak, amikor a 
beteg még nem követett el semmilyen, magára vagy másokra sérelmes 
cselekményt elmezavaros állapotban, így kötelezı gyógykezelésének alapja 
mindössze a pillanatnyi mentális állapota. A másik csoportba azokat a 
szituációkat sorolhatjuk, amikor a beteg belátási képessége hiányában követ 
el bőncselekményt, de büntethetıséget kizáró ok fennállta miatt vele szemben 
„csak” kényszergyógykezelés rendelhetı el.17 A kényszergyógykezelés egy 
speciális büntetıjogi intézkedés az egészségügy és a büntetés-végrehajtás 
határán, nagyrészt az egészségügyi szempontok dominálnak, de erısen jelen 
van a büntetés-végrehajtási jelleg is. E két csoport között alapjogi 
szempontból nem tudunk különbséget tenni, azonban a gyakorlat ettıl eltérı 
lehet. Álláspontom szerint a tény, hogy mindössze egy állapot minısítése 
alapján elrendelhetı ilyen súlyos kényszerintézkedés, a jogszerőségét 
kérdésessé teszi. 
A pszichiátriai betegek egészségügyi alapjog gyakorlásával kapcsolatos 
kérdések szabályozottsága meglátásom szerint erısen hiányos, számos 

                                                           
16 Kovácsy: i.m. 456. o. 
17 Simon Béla: A kényszergyógykezelés. 
http://www.webbeteg.hu/cikkek/jogi_esetek/1438/a- kenyszergyogykezeles (2012.02.11.) 
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kulcskérdésrıl nem rendelkezett a jogalkotó, továbbá problémát jelent az is, 
hogy az egészségügyrıl szóló törvényben, valamint a rendeleti szintő 
regulációban is fellelhetıek olyan jogosultságok, amelyek valódi, gyakorlati 
megvalósulása a tárgyi feltételek korlátozottsága miatt nehézkes vagy 
lehetetlen. Alapvetı problémát jelent, hogy a mentális betegségek 
megállapítására és külsı tüneteinek felismerésére nincs egységes orvosi 
szakvélemény, az egyes kórok súlyosságát eltérı módon definiálhatják a 
kezelıorvosok, ennek következtében kétirányú visszaélésekre kerülhet sor, 
amelynek során egy pszichiátriai kezelésre szoruló személy nem kap kellı 
segítséget, vagy egy magára- és a társadalomra kevésbé veszélyes beteg kerül 
túlzott korlátozás alá.  
Nincs megfelelı részletességgel rendezve a tájékoztatáshoz és az ellátás 
visszautasításához való jog tárgyköre. Példának okáért adott beteg 
tájékoztatásban részesülésérıl, valamint ennek módjáról és formájáról 
kizárólag kezelıorvosa dönthet, azonban ennek részletes jogszabályi 
feltételei jelenleg nem deklaráltak. Alapjogi szempontból teljesen kiesnek a 
törvényi szabályozás körébıl a sürgısségi, vagy kötelezı kezelést végzı azon 
intézmények, amelyek átmenetet képeznek a kórház jellegő létesítmények és 
az otthontörténı kezelés között. Tipikusan ilyen egészségügyi szolgáltatónak 
minısülnek az ápolást, gondozást végzı szociális otthonok, rehabilitációs 
intézetek, átmeneti elhelyezést biztosító intézmények, valamint a 
lakóotthonok. A törvény hatályáról szóló címében rögzíti, hogy e törvény 
rendelkezéseit a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények által 
nyújtott egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában is megfelelıen 
alkalmazni kell, azonban álláspontom szerint – az ilyen jellegő létesítmények 
sajátosságai miatt – ez korántsem elegendı.18 
Jelentıs hiányosságként értékelem a kényszerítıeszközök alkalmazási 
feltételeinek pontatlan meghatározottságát. A kényszereszközök használatát 
ugyan rövid idıközönként felül kell vizsgálni, de ez nem befolyásolja 
számottevıen annak a lehetıségét, hogy a beteget állandó korlátozás alá 
vonják. Ez a problémakör maga indukálja a következıt, nevezetesen azt, 
hogy ki és milyen feltételekkel felügyeli ezeknek az intézkedéseknek az 
alkalmazását. Célszerőnek tartanám egy törvényi szinten szabályozott skála 
létrehozását, amely a beteg állapotával és veszélyességéhez mérten arányos 
módon adna lehetıséget a korlátozó eszközök foganatosítására. Kitekintve a 
nyugat-európai joggyakorlatra megállapíthatjuk, hogy a pszichiátriai 
kezeltekre vonatkozó teljes szabályozás önálló kódexben került 
megalkotásra, amely véleményem szerint hazánkban is aktuális kérdéssé 
válhat.19 Az elmondottak azonban nem váltják ki a kívánt hatást, ha a 

                                                           
18 Jobbágyi: i.m. 177. o. 
19 Fridli: i.m. 113-123. o. 
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gyakorlat nem képes lépést tartani és a tárgyi feltételek hiánya miatt a 
törvényben rögzített jogok és kötelezettségek nem érvényesülhetnek. Érdekes 
kérdést vet fel az állam parens patrie elv alapján történı beavatkozásának 
mértéke, tekintettel arra, hogy a törvényhozó hozhat-e olyan szabályozást, 
amely megvalósulásának feltételeit nem biztosítja, azonban e problémakör 
vizsgálatával tanulmányomban bıvebben nem kívánok foglalkozni. 

3. A fogvatartott betegek egészségügyi alapjogai 

A fogvatartottak speciális egészségügyi státuszára és az ebbıl fakadó 
rendhagyó jogérvényesítésre a nemzetközi normák is megkülönböztetett 
figyelmet fordítanak, amelynek oka egyrészt a fogvatartottak társaikkal 
szembeni védelme, másrészt az a tény, hogy az egészségügy speciális alanyai 
közül a fogva levık élhetek legkorlátozottabban alapjogaikkal, ami az állam 
büntetıigényébıl fakadó következmény.20 A nemzetközi dokumentumok – és 
ennek megfelelıen a hazai szabályozás is – alapelvként rögzítik, hogy a 
fogvatartottat adott állam büntetı politikája sújthatja a legsúlyosabb 
jogkorlátozásokkal, de a büntetés semmilyen körülmények között nem 
hordozhatja magában az egészségkárosodás minimális kockázatát sem. Ezt 
megerısítendı, illetıleg megalapozandó a büntetések és intézkedések 
végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejő rendelet (továbbiakban: Bv. 
kódex) meghatározza, hogy az elítélt egészségügyi ellátása az általános 
egészségügyi jogszabályoknak megfelelıen történik, ettıl eltérni csak az 
igénybevétel lehetıségeinek függvényében lehet.21 
Mielıtt rátérnék a fogvatartottak speciális egészségügyi alapjogainak 
részletes tárgyalására, két alapvetı megállapítás rögzítését látom indokoltnak. 
Elsıdlegesen különbséget kell tennünk a fogvatartottakra vonatkozó 
jogkorlátozások általános és egészségügyi csoportja között. Míg a korábban 
vizsgált alanyi körök esetében a kapcsolattartás, vagy mozgásszabadság 
korlátozása az egészségügyi alapjogok körében történt meg, addig a 
szabadságvesztést töltık vonatkozásában e korlátok a jogerıs bírói ítéletben 
foglalt büntetés végrehajtásában, vagy a legsúlyosabb kényszerintézkedések 
körében jelentkeznek. Utóbbi témakört nem kívánom e pályamunkában 
vizsgálat tárgyává tenni. Szükséges továbbá meghatározni a tárgyalt alanyi 
kör pontos kiterjedését. Annak ellenére, hogy a Bv. kódex, valamint a 
fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998 (III. 6.) IM rendelet a 
fogvatartottak körében a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott 
elítélteket és elızetesen letartóztatottakat említi, alapjogi szempontból 

                                                           
20 Horváth Tibor (szerk.) Büntetés-végrehajtási Jog. Rejtjel Kiadó, Budapest 2007. 168. o. 
21 Heylmann Katalin: A fogvatartottak egészségügyi helyzete a büntetés-végrehajtási 
intézetekben. Börtönügyi Szemle 2002. 3. sz. 49-56. o. 
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véleményem szerint minden törvényesen fogságban lévı személyre 
vonatkoztatható e rendhagyó szabályozás. 
Habár a fogvatartott személyek vonatkozásában az egészségügyi alapjogi 
differenciálódás fıképp korlátozásokban mutatkozik meg, két esetben 
kiterjesztett alapjog gyakorlást vélhetünk felfedezni. Amennyiben a 
fogvatartott betegnek gyógyszertárból beszerezhetı gyógykészítményre vagy 
gyógyászati segédeszközre van szüksége, azt térítésmentesen biztosítja 
számára a büntetés-végrehajtási vagy hatósági intézmény. A fent említett 
speciális szabályból adódik, hogy a tulajdonhoz való jog körében a beteg 
adott gyógyszert, vagy eszközt folyamatosan birtokolhat, annak ellenére, 
hogy az elzárás során tulajdonhoz való joguk erısen korlátozható.22 
A joggyakorlás korlátozására leginkább az önrendelkezési jog körében 
kerülhet sor. Részben a tárgyi feltételek hiánya, részben a törvényi joghátrány 
kilátásba helyezése indokolja, hogy a fogvatartott betegek korlátozottan vagy 
egyáltalán nem élhetnek az önrendelkezési joguk egyes részaspektusaival. A 
törvény elıírásai alapján a kezeléseket – amennyiben annak feltételei 
fennállnak – lehetıleg a büntetés-végrehajtási intézeten belül kell lefolytatni, 
ezáltal e speciális alanyi körnek szabad orvos- és kezelésválasztás nem áll 
rendelkezésére, valamint az esetek többségében az ellátásban való részvételt 
sem tagadhatják meg.23 
Szükségesnek tartom kiemelni egy olyan alapjoggal kapcsolatos korlátozást, 
amely az általános fogva tartás okán kerül érvényesítésre, de az egészségügyi 
ellátások során fokozott szerepben részesül. A kapcsolattartás számának és 
minıségének meghatározása a törvényi keretek között az adott büntetés-
végrehajtási intézmények jogkörébe tartozik, ezért a kommunikációs 
lehetıségek kibıvítése is adott intézmény kompetenciája, tehát annak 
ellenére, hogy a fogvatartott kezelésére esetlegesen külsı egészségügyi 
intézményben kerül sor, a kapcsolattartásra automatikusan nem lesz jogosult. 
A leírtak alapján megállapítható, hogy a fogvatartottak speciális helyzete 
egészségügyi alapjogi szempontból is jelentıs differenciáltságot mutat az 
általános jogokhoz és kötelezettségekhez képest, de mind a korlátozások, 
mind a joggyakorlás kiterjesztése státuszukból fakadóan indokoltnak 
minısíthetı. 

                                                           
22 Horváth: i.m. 180. o. 
23 Nagy Ferenc – Juhász Zsuzsanna: Egészségügy a börtönben. Börtönügyi Szemle 2002. 1. 
sz. 7-20. o. 
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4. A külföldi betegeket megilletı egészségügyi alapjogok 

Az egészségügyi ellátásokat igénybevevık döntı többsége saját hazájában 
vesz igénybe különbözı egészségügyi szolgáltatásokat és általánosságban ezt 
a metódust részesíti elınyben, bizonyos körülmények folytán azonban 
elıfordulhat, hogy a beteg külföldön szorul kezelésre. Ennek kapcsán 
kiemelendı, hogy az eddigiekben vizsgált alanyi csoportokkal ellentétben a 
külföldi kezelést igénybe vevık részben önkéntesen kerülnek speciális 
szabályozás alá, mivel külföldre utazásuk az esetek legnagyobb hányadában 
önálló döntésük eredménye. Álláspontom szerint az egyes egészségügyi 
alapjogok külföldi betegek vonatkozásában történı meghatározására az 
alanyi részcsoportok szeparált vizsgálatával kerülhet sor. Egészségügyi 
alapjogi szempontból három relációban vizsgálhatóak külföldi betegek. 
Egyrészt beszélhetünk külföldi betegekrıl Magyarországon, vizsgálhatjuk az 
Európai Unión belüli betegellátást, valamint a magyar állampolgárok 
harmadik országbeli ellátásáról is célszerő említést tenni. 

a) Külföldi betegek ellátása Magyarországon 

Külföldi állampolgárok ideiglenesen, állandó jelleggel vagy életvitelszerően 
tartózkodhatnak Magyarországon. A szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. 
törvény figyelembe vételével az egészségügyi ellátást igénybevevık öt 
csoportját lehet megkülönböztetni: 

- ideiglenesen, rövidebb ideig Magyarországon tartózkodók (turisták), 
- Magyarországon munkát vállalók, 
- Magyarországon tanulók, 
- Magyarországon letelepedett külföldiek, 
- és menekültek.24 

Alapvetıen elmondható, hogy minden állampolgár saját országának 
társadalombiztosítási rendszerébe tartozik, járulékfizetési kötelezettségét is 
ott teljesíti, ezért az egyes államok életvédelmi kötelezettsége csak azokra az 
ellátásokra terjed ki, amelyek nélkülözhetetlenek a természetes személyek 
élethez való jogának biztosításához. A fent említett öt pozícióba sorolható 
személyek eltérı terjedelemben élhetnek egészségügyi alapjogaikkal, amely 
jogosultságok nemzetközi kétoldalú vagy multilaterális megállapodásokon 
alapulnak.  
Az ideiglenesen hazánkban tartózkodó betegek heveny megbetegedésük vagy 
sürgısségi beavatkozás indokoltsága esetén jogosultak alap orvosi ellátást, 

                                                           
24 Egészségügyi ellátás és a betegek jogai az Európai Unió országaiban. Jogvédelmi füzetek 
sorozat 2009. 5. o. 
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járóbeteg-ellátást és gyógyintézeti ellátást igénybe venni. Minden egyéb 
kezelés egyéni megállapodás és költségtérítés függvénye. A 
munkavállalókra, valamint tanulókra hasonló szabályozás vonatkozik, 
amelynek értelmében a belföldi munkáltatónál foglalkoztatott beteg és a 
középfokú oktatásban, felsıoktatási intézmény nappali oktatásában résztvevı 
külföldi állampolgár az egészségbiztosítás valamennyi ellátása jogosult. A 
menekülteket a magyar állampolgárokra vonatkozó jogok illetik és 
kötelezettségek terhelik. Ezek alapján kijelenthetı, hogy azokat a külföldi 
betegeket, akik a magyar állampolgárokhoz hasonlóan teljes 
egészségbiztosítással rendelkeznek, ugyanazok az egészségügyi alapjogok 
illetik meg, amelyekkel a hazai egészségügyi alanyok rendelkeznek. 

b) Az uniós betegellátás alapjogi vonatkozásai 

Az uniós jogharmonizáció egyik eredménye, hogy bármely uniós 
tagállamban meglévı biztosítás valamennyi tagállamban a belföldiekkel 
azonos szintő ellátásra jogosít fel. 
Ennek ellenére jelentıs különbségeket vélhetünk felfedezni, ha a különbözı 
európai országok külföldiekkel kapcsolatos egészségügyi ellátási 
kötelezettségeit vizsgáljuk. Ennek oka, hogy az EU a jogegységesítési 
ambíciói mellett, meghagyta a tagállamok számára azt a jogosítványt, amely 
alapján meghatározhatják a saját egészségbiztosítójuk által támogatott 
kezelések körét. Tehát elıfordulhat az az eshetıség, hogy egy „A” uniós 
tagállamban társadalombiztosítással rendelkezı beteg „B” tagállamban nem 
jut hozzá térítésmentesen egy olyan kezeléshez, amelyhez „A” tagállamban 
igen. Véleményem szerint ez egy olyan joghézag, amely kiküszöbölhetı 
lenne, amennyiben a szupranacionális szabályozás lehetıséget teremtene 
arra, hogy a külföldi beteg, saját államában ingyenesen igénybe vehetı 
kezeléseit adott országban is önköltség nélkül végezzék el a „szerzett jogok 
elismerésének elve” alapján. Hiányosságként értékelhetjük az ellátás 
költségei egységesítésének mellızését.25 Fontos követelménynek tartanám, 
hogy az unió tagállamainak gazdasági eltérései megjelenjenek a külföldi 
kezelések számlázása során, így minden beteg azon a költségen részesülhetne 
ellátásban, amelyen saját országában is. Összefoglalva megállapítható, hogy 
minden uniós állampolgár olyan mértékő és színvonalú ellátásra jogosult 
valamennyi tagállamban, amelyre hazájában is jogosult lenne, de a kezelés 
költségeinek megtérítésével kapcsolatban minden tagállam maga alkothat 
részletszabályokat. 

                                                           
25 Barcsai Tímea: Ellátás külföldön: a szükséges ellátás. 
http://www.webbeteg.hu/cikkek/jogi_esetek/647/ellatas-kulfoldon-a-szukseges-ellatas 
(2012.02.11.) 



Az egészségügyi alapjogok speciális alanyai 

307 

c) Magyar betegek egészségügyi alapjogai külföldön 

Amennyiben magyar állampolgárok utaznak külföldre és vesznek igénybe 
bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat, adott ország joga alapján ık 
számítanak külföldieknek, ezáltal az elsı pontban lefektetettek fordított 
relációban itt is érvényesek a közösségi szabályokkal kiegészítve. A magyar 
állampolgárok harmadik országban történı egészségügyi ellátásra való 
jogosultsága kétoldalú szociálpolitikai és egészségügyi egyezmények alapján 
lehetséges. Teljes körő szociálpolitikai egyezmény áll fenn Európa keleti 
régiójának szinte valamennyi államával, amely az útiokmány felmutatásával 
biztosítja a sürgısségi ellátásban való részvétel lehetıségét. Számos más 
országgal egészségügyi egyezmény áll fenn, amely heveny megbetegedés 
vagy halaszthatatlan orvosi beavatkozás esetére biztosít ingyenes ellátást.26 

d) A határon túli magyarok speciális helyzete 

A speciális alanyokon belül is különleges csoportot képeznek a határon túli 
magyarok. Ennek oka, hogy az 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet alapján a 
magyar állam rendhagyó módon biztosít lehetıséget a magukat magyar 
nemzetiségőnek valló külföldi állampolgárságú személyek egészségügyi 
ellátására. E rendelet szabályozza azokat az ellátásokat, amelyeket kérelem 
alapján, meghatározott feltételek mellett, a határon túli magyarok 
kedvezményesen vehetnek igénybe. 

5. A sürgısségi ellátottak egészségügyi alapjogai 

Az egészségügyi alapjogok speciális érvényesülését vonja maga után az a 
rendkívül gyakori szituációcsoport, amelyet összefoglaló néven sürgısségi 
helyzeteknek nevezhetünk. E meghatározott esetcsoport jellegzetessége az, 
hogy – az élethez és az egészséghez való jog primátusa alapján – egyrészt 
mindenkit egyenlı mértékben illet meg az azonnali egészségügyi ellátás, 
másrészt a beavatkozásra rendelkezésre álló csekély idı okán számos alapjog 
korlátozás foganatosítható az ellátottakkal szemben.27 
Az egészségügyrıl szóló törvény külön kezeli a sürgısségi ellátást a 
mentéstıl, azonban tekintettel arra, hogy a mentés alapvetı feltétele, hogy 
egy sérült személyt azonnali ellátásban részesítsenek, véleményem szerint e 
két fogalmat – néhány eltérı részelemtıl eltekintve – egységesen kell 
kezelni. Álláspontom szerint az egyetlen differencia a sürgısségi ellátás és a 
mentés között a beavatkozások végrehajtásának helyszíne. Amennyiben a 
                                                           
26 Pócs Balázs: Mőtét az EU-ban: fájni fog. http://nol.hu/kulfold/20100621-mutet_az_eu-
ban__fajni_fog (2012.02.13.) 
27 Homicskó Árpád Olivér: Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása. 
Telemedia Network, Budapest 2011. 43. o. 
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kezelés egészségügyi intézményben történik sürgısségi ellátásról, ha pedig a 
sérülés bekövetkezésének helyszínén megy végbe, akkor mentésrıl 
beszélhetünk. További összefüggés e két esetcsoport között, hogy a mentés – 
ha arra az állapotából kifolyólag szükség van – magában foglalja a beteg 
egészségügyi létesítménybe szállítását is, ahol további sürgısségi 
beavatkozások végezhetık. Jelentıs változások következtek be a sürgısségi 
ellátásban a 2004-es uniós csatlakozásunk alkalmával. A közösségi szabályok 
hazánkban is meghonosították a sürgısségi ellátás többlépcsıs alkalmazását, 
amely az egészségügyi alapjogok gyakorlására is jelentıs hatással bírtak, 
mivel az egészséghez való jog egyes részaspektusai, mint a folyamatos és 
szakszerő ellátáshoz való jog tárgyi feltételei jelentısen kibıvültek. A 
bevezetett ún. nulladik szint – a sürgısségi ügyeletekkel kapcsolatos 
információs szolgáltatások – a tájékoztatáshoz való jog szélesebb körben 
történı alkalmazását segítette elı. Az elsı szint a háziorvosi ügyeleti 
szolgálatot jelenti, amely a kisebb súlyú megbetegedések azonnali ellátását 
teszi lehetıvé, ezáltal tehermentesítve a felsıbb szinteket és biztosítva az 
ellátáshoz való folyamatos hozzáférhetıséget. A második szinten a nagyobb 
egészségügyi intézmények állnak, ahol már fekvı- és krónikus betegellátásra 
is sor kerülhet, a végsı szintet pedig azok a kórházak és egészségügyi 
létesítmények alkotják, ahol specifikus sürgısségi beavatkozások 
végezhetıek.28 
Felmerülhet a kérdés, hogy jogszerően korlátozhatóak-e bizonyos alapjogok 
a sürgısségi ellátások során. Az állampolgári jogok országgyőlési biztosának 
jelentése alapján sor kerülhet arányos jogkorlátozásra, amennyiben ez 
megfelel a gyógyulás és gyógyítás igényeinek.65 Ennek során a betegek 
korlátozottan élhetnek önrendelkezési joguk egyes részaspektusaival. 
Leginkább említésre méltó ezek közül az ellátás visszautasításának 
korlátozottsága. A sürgısségi szituációk különlegessége, hogy gyakori a 
beteg eszméletvesztése, így nem képes élni önrendelkezési jogával, tehát az 
ellátást sem képes visszautasítani. Ehelyütt megjegyzendı a kettısség, 
miszerint a beteg a fent vázolt helyzetben sürgısségi és cselekvıképtelen 
speciális egészségügyi alanynak minısíthetı. Fontos kiemelni, hogy ameddig 
a sürgısségi kezelt akaratnyilvánításra, addig véleményét a lehetı 
legmagasabb szinten figyelembe kell vennie az ıt ellátó személyzetnek, de 
természetesen a beteg saját és a közérdek védelme kap kiemelt szerepet, így a 
kezelt akaratnyilvánítása mellızhetı.29 
A tájékoztatási kötelezettség is csak abban az esetben áll fenn a sürgısségi 
ellátások során, ha a beteg képes azt megérteni, de ilyenkor az általános 
szabályok szerint személyre szabottan, teljes körően informálni kell a 

                                                           
28 Homicskó: i.m. 43. o. 
29 Az állampolgári jogok országgyőlési biztosának OBH 5948/2003. jelentése 
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beteget. Érdekes problémát vethet fel két speciális alanyi kör találkozása, 
amikor a sürgıs ellátásra szoruló sérült külföldi állampolgár. A személyre 
szabott tájékoztatás körében a beteg jogosult arra, hogy tolmács segítségével 
értesüljön a vele kapcsolatos egészségügyi adatokról, de a sürgısségi 
gyógykezelés gyakorlatában e jog érvényesülése csaknem lehetetlen. A 
sürgısségi betegellátásban korlátozás alá kerülhet a szabad mozgás is. A 
beteg amennyiben képes mozogni elvileg szabadon dönthetne arról, hogy 
igénybe kíván-e venni egészségügyi szolgáltatást, hol kívánja igénybe venni 
és mikor. Azonban ebben a szituációban is elsıbbséget élvez az ellátó 
személy – és rajta keresztül az állam – életvédelmi kötelezettsége, amely 
lehetıséget teremt a mentı személyzet számára, hogy a kezeltet orvosi 
kezelésre elszállítsák, vagy orvosi kezelés céljából visszatartsák.30 

6. Járványügyi ellátottak 

A járványügy az egészségügyi igazgatás meghatározó eleme, tekintettel arra, 
hogy járványgyanús esetben nemcsak az egyes személyek, hanem nagyobb 
létszámú közösségek élete, testi épsége, egészsége foroghat veszélyben. 
Mindezek miatt a járványügyi ellátottak az egészségügyi alapjogok speciális 
alanyainak tekinthetık, velük szemben jelentıs mértékő jogkorlátozásra és 
rendhagyó kötelezettségek megállapítására kerülhet sor. 
Mielıtt az egyes speciális korlátok és kötelezettségek ismertetését 
elvégezném, létfontosságúnak tartom az alanyi kör kiterjesztettségének 
bemutatását. A korábbiakban meghatározott valamennyi alanyi csoportra 
jellemzı volt a kettıs alanyi státusz, egyrészt betegek, másrészt rendelkeznek 
valamilyen rendhagyó tulajdonsággal, amely miatt speciális szabályozás 
vonatkozik rájuk. Járványügy során, atipikus módon betegnek kell tekinteni 
olyan személyeket is, akik nem feltétlenül szenvednek kóros elváltozásban. 
Az Eütv. a „fertızı beteg” kifejezést alkalmazza a járványügy alanyaira és a 
rájuk vonatkozó atipikus rendelkezéseket a fertızı betegségre gyanús 
személyekre is alkalmazandónak deklarálja.31 

a) Önrendelkezés járványügyi helyzetben 

A fertızı betegekkel való szembeni védettség kialakítása, valamint a fertızés 
megszőntetése olyan kiemelten fontos közérdek, amely lehetıséget biztosít 
az egyes egészségügyi alapjogok gyakorlásának korlátozására.32 E célból az 

                                                           
30 Pogány Magdolna: A betegjogok szabályozása és gyakorlata. JATEPress Kiadó, Budapest 
2007. 116. o. 
31 Gyöngyösi: i.m. 241. o. 
32 Csernus Eszter: Önrendelkezés – hol húzódnak a határok határai? Fundamentum 2005. 2. 
sz. 111-118. o. 
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egészségügyi hatóság számos alapjogot érintı – legtöbb esetben korlátozó – 
intézkedést foganatosíthat, amelynek részletes szabályait rendeleti 
szabályozásban fektette le a jogalkotó.33 Járványügy során mindenekelıtt 
korlátozható a betegek kezelés visszautasításához való joga, mivel ez olyan 
alapvetı feltétele a fertızés visszaszorításának, amelytıl eltekinteni és más 
alternatív megoldással helyettesíteni nem lehetséges. A kezelés 
visszautasításával kapcsolatban szükséges megemlíteni egy 
többletkötelezettség létét a járványügyi ellátottak vonatkozásában, amely 
nem más, mint a kötelezı védıoltás kérdése. Azon felül, hogy a fertızı beteg 
köteles eltőrni minden szükséges vizsgálatot, kötelezıen együtt kell 
mőködnie védıoltás beadásakor, illetve meg kell jelennie az e célra kijelölt 
egészségügyi intézményben. Hasonló – de a kötelezı védıoltásnál enyhébb – 
követelmény a kötelezı szőrıvizsgálaton való részvétel kötelezettsége, 
amelynek bevezetése jelentıs alkotmányossági aggályokat vetett fel. A 
vonatkozó rendelkezések alkotmányossági vizsgálatát a 2012/B/1991. AB 
határozat végezte el, amely a fertızı betegek felkutatása és a fertızés 
elhárítása céljából elrendelhetı kötelezı szőrıvizsgálat 
alkotmányellenességének megállapítására vonatkozó indítványt elutasította. 
További kifogás volt a szabályozással szemben, hogy rendeleti szintő 
regulációban került sor alapjog korlátozó rendelkezések rögzítésére, azonban 
az Alkotmánybíróság megállapította, hogy alapjog közvetlen és jelentıs 
korlátozásához szükséges csak törvényi szintő szabályozás, közvetett és 
távoli összefüggés esetében elegendı a rendeli szint is.34 Felmerülhet az 
önrendelkezési jog körében a kapcsolattartás problémája. A törvény az egyes 
elkülönítések során korlátozhatja a kapcsolattartás jogát, azonban 
véleményem szerint ez a megfogalmazás pontosítást igényel. A 
fertızésveszély és a közérdek fokozott védelme indokolttá teheti a személyes 
találkozás lehetıségének redukálását, vagy akár teljes megvonását, azonban 
a 21. században az elektronikus kommunikáció véleményem szerint ebben az 
esetben nem eshet korlátozás alá. 

b) Mozgásszabadság járvány idején 

Amennyiben szükséges, a fertızı betegek szabad mozgásának korlátozására 
is sor kerülhet súlyosabb járványügyi szituációban. A törvény négy 
lehetıséget nevesít, amely a fertızı személyek szabad mozgását korlátozza. 
Járványügyi elkülönítés esetében a beteget otthonában, tartózkodási helyén, 
fekvıbeteg-gyógyintézetben, vagy egyéb kijelölt gyógyintézetben el kell 
különíteni, ha a továbbfertızés veszélye fenn áll. Járványügyi zárlat során a 

                                                           
33 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertızı betegségek és a járványok megelızése érdekében 
szükséges járványügyi intézkedésekrıl 
34 64/1991. (XII.17.) AB határozat 
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beteget a speciálisan elkülönített helyre szállítják, amelyet indokolt ideig nem 
hagyhat el. A köznyelvben karanténnak nevezett két esetkörben a szigorú 
mozgáskorlátozással arányosan valamennyi egészségügyi alapjog 
korlátozására sor kerülhet. A fenti intézkedéseknél enyhébb követelményeket 
támaszt a járványügyi megfigyelés és a járványügyi ellenırzés. Amíg elıbbi 
esetében sor kerülhet az egészségügyi intézményben történı szigorúbb 
jogkorlátozásokra, addig az ellenırzés során a beteg alapvetıen élhet szabad 
mozgáshoz való jogával, de a hatóság megállapíthat bizonyos 
kötelezettségeket, amelyek feltétlen érvényesülést kívánnak meg (pl. 
megjelenés vizsgálaton, lakhely elhagyásának bejelentési kötelezettsége, 
bizonyos intézmények látogatásának mellızése). Mind a négy intézkedés a 
foglalkozásban való részvétel ideiglenes felfüggesztését vonhatja maga 
után.35 

c) A járványügyi ellátottak tájékoztatása 

Annak ellenére, hogy a törvény nem nevesít különleges szabályokat a 
járványügyi ellátottak tájékoztatására vonatkozóan, említésre méltónak 
tartom, hogy a teljes körő, általános tájékoztatás hátrányos is lehet a 
járványügyi helyzet kezelésére. Amennyiben jelentıs számú fertızött beteg 
kerül elkülönítés vagy zárlat alá egy – akár halálos kimenetelő – fertızés 
tüneteivel, az errıl való maradéktalan tájékoztatás véleményem szerint a 
közérdek védelmének elsıdlegessége miatt megkérdıjelezhetı.  

d) Járványügyi adatkezelés 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a fertızı betegekkel, valamint fertızı 
gyanús személyekkel szemben nyilvántartásba vételi célból bejelentési 
kötelezettség áll fenn az ellátó intézményekkel szemben. Külön jogszabály 
nevesíti azokat a fertızı betegségeket, amelyek tüneteinek észlelésekor adott 
intézménynek jelentést kell tennie, amely adatokat késıbb külön 
nyilvántartásban rögzítenek. A betegség lezajlását követıen, vagy fertızés 
gyanújának megcáfolása után a rögzített adatokat a nyilvántartásból törölni 
kell.36 
Alapvetıen hibásnak tartom a járványügyi szabályozás fertızı gyanús 
betegekre vonatkozó részét, abból a szempontból, hogy álláspontom szerint, 
amíg orvosilag nem igazolt a fertızöttség, addig a bizonyítottan beteg 
személyekkel egyenrangú alapjog korlátozás eltúlzott és az emberi 
méltóságot sértı visszaélések forrása lehet. 

                                                           
35 Kovácsy Zsombor: Egészségügyi Jog. Semmelweis Kiadó, Budapest 2008. 112. o. 
36 63/1997. (XII. 21.) NM rendelet a fertızı betegségek jelentésének rendjérıl 
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További kétely merülhet fel a kötelezı védıoltások létjogosultságával 
kapcsolatban. Nevezetesen miért kellene egy betegséggyanús személynek a 
védıoltás mellékhatásainak kockázatát viselnie, amíg nem százszázalékosan 
bizonyított, hogy fertızı betegségben szenved. 

7. A transzplantáció alanyainak egészségügyi alapjogai 

A szerv- és szövetátültetés évtizedek óta széles körben alkalmazott orvosi 
eljárás, amely egyes személyek élethez való jogát, mások egészséghez való 
jogát biztosítja, attól függıen, hogy milyen szintő beavatkozásra van szükség. 
A transzplantációban résztvevı alanyok általánostól eltérıen érvényesíthetı 
alapjogaik következtében egészségügyi szempontból speciális alanyoknak 
minısíthetık. E különleges státusszal rendelkezı alanyi körön belül két 
csoport határolható el. A szerv és szövet átültetési eljárás két pólusán, két 
eltérı jogosultságokkal rendelkezı személyi kör található, nevezetesen a 
szervet vagy szövetet adományozók (donor), valamint az ezeket befogadók 
(recipiens) csoportja. Elıbbi csoport tovább bontható, annak függvényében, 
hogy élı személy az adományozó, avagy holt. Az Eütv. és az egészségügyrıl 
szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint 
tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései 
végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet a nemzetközi 
szabályozással összhangban határozza meg az említett alanyi csoportokat és 
rendel hozzájuk speciális szabályozást.37 
Valamennyi speciális egészségügyi alanyhoz hasonlóan, jelentıs alapjogi 
szempontú differenciálódást a transzplantáció résztvevıi is az önrendelkezési 
jog körében érzékelhetnek. A törvény által is nevesített legfontosabb alapelv 
az átültetéssel kapcsolatban az önkéntesség elve, amely biztosítja mindenki 
számára, hogy testének integritását a legmesszebbmenıkig tiszteletben 
tartsák. További alapelv, hogy elsıdlegesen halottból eltávolított szervet, 
vagy szövetet kell felhasználni, tehát a törvény ebbıl a szempontból rangsort 
állít fel a donorjelöltek között. Elmondható azonban, hogy az önkéntesség 
kérdése számos gyakorlati problémát vethet fel. A jogszabályok lehetıséget 
biztosítanak arra, hogy aki önként ajánlkozik donornak, annak szervét, vagy 
szövetét közeli hozzátartozónak vagy vele szoros érzelmi kapcsolatban 
állónak ültessék be.38 Ez gyakorlatilag megtiltja annak a lehetıségét, hogy 
valaki egy számára idegen személynek adományozza valamely szervét, 
kizárólag szimpátia alapon, amely véleményem szerint hiányos 
szabályozásként értékelhetı. Ezt a hiányosságot az egyes transzplantációt 
végzı kórházak etikai bizottságai küszöbölhetik ki, tekintettel arra, hogy az ı 
döntési jogkörükbe tartozik az érzelmi kapcsolatok szintjének megítélése. 
                                                           
37 Dósa Ágnes: Összehasonlító egészségügyi jog. Complex Kiadó, Budapest 2012. 192. o. 
38 Eütv. 206. § (2) bek 
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Ehelyütt kell foglalkoznunk a feltételezett beleegyezés elvének gyakorlati 
megvalósulásával. A magyar jog a fordított elvő megközelítést alkalmazza, 
amikor kimondja, hogy az agyhalál beálltát követıen a halott szervei átültetés 
céljából felhasználhatóak, kivéve, ha az elhunyt még életében tett kifejezett 
nyilatkozatával ehhez nem járult hozzá. A donor a szerv, vagy szövet 
kivételéig döntését bármikor visszavonhatja.39 
Annak ellenére, hogy a tájékoztatáshoz való jog általánosan megköveteli az 
átfogó, személyre szabott tájékoztatást, a transzplantáció résztvevıivel 
szemben az a jogosultság fokozott érvényesülést kíván meg. Ennek oka, hogy 
mind a beavatkozás, mind a kezelés utáni életvitel olyan kockázatokat rejt 
magában mindkét fél számára, amely megköveteli a minden részletre 
kiterjedı, teljes körő informálás biztosítását. Leggyakrabban a halottból 
származó szervek és szövetek átültetése során merülhet fel a személyes 
adatok védelmének kérdése. Ez esetben sem a donor hozzátartozói nem 
kaphatnak tájékoztatást azzal kapcsolatban, hogy kihez került, továbbá a 
recipiens számára sem lehet tudott, hogy kitıl származik az adott szerv. Ez 
garanciális szabályokat nyújt a szervadományozás ingyenességének és 
reklámtilalmi elvének érvényesüléséhez.  

8. Az orvostudományi kutatásban résztvevı betegek alapjogi helyzete 

Annak ellenére, hogy mind a nemzetközi okmányok, mind a hazai 
jogszabályok és az Alaptörvény is tilalmazza az embereken végzett kísérletek 
végrehajtását, számos esetben elkerülhetetlen e követelmény megsértése. 
Alapjogi szempontból egy alanyi csoportot képeznek az orvosbiológiai és a 
gyógyszerkísérletben résztvevı betegek, így a jogszabályoktól és 
jogirodalomtól eltérıen e munka egységesen tárgyalja a fent említett 
személyeket. 

a) A kutatásban résztvevık méltósága 

A méltóság legmesszebbmenıkig történı tiszteletben tartása olyan alapvetı 
kívánalom, amelyet bármely egészségügyi szolgáltatást igénybe vevı alany 
számára biztosítani szükséges. Figyelemmel arra, hogy e személyekkel 
szemben kiváltképpen fennáll a méltósághoz való joguk sérelmének 
lehetısége, elmondható, hogy az emberi méltóság védelme e speciális 
státuszú betegek vonatkozásában fokozott érvényesülést kíván meg.40 Ezt 
megerısítendı a jogalkotó alapkövetelményként fektette le a kutatásban 
szerepet vállaló személyek fájdalom, félelem és egyéb károsodásának 
minimalizálását, amely az Alaptörvény és az egészségügyi törvény által 

                                                           
39 Pogány: i.m. 121. o. 
40 2006. évi LXXXI. törvény 
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nevesített – általános megfogalmazású – méltósághoz való jognak ad 
különleges részletszabályokat.41 
A méltóság szempontjából – etikailag és jogilag is – kérdéses az úgynevezett 
kontrollcsoportok alkalmazásának problematikája. Véleményem szerint a 
méltósághoz való jog egyik részaspektusába, nevezetesen a félelem 
minimalizálásának követelményébe ütközik az ilyen jellegő kutatási módszer 
bármely célból történı alkalmazása. Sajnos azonban kijelenthetı, hogy az 
ellenırzıcsoportok alkalmazása, olyan bevett és elkerülhetetlen vizsgálati 
módszer, amely nélkül a kutatás eredményei ellenırizhetetlenek lennének, és 
ezzel értelmét veszítené a kutatás, mint a közösség egészséghez való jogának 
biztosítására szolgáló leghatékonyabb eszköz. 

b) A kutatási alanyok önrendelkezési joga 

Az egészségügyi tárgyú kutatásban résztvevı személyek vonatkozásában az 
önkéntesség kétségtelenül a legjelentısebb alapelv, amely érvényesülése 
elengedhetetlen valamennyi e speciális alanyi körbe tartozó személy számára. 
Ez alapján kijelenthetı, hogy e speciális alanyi körbe tartozó személyek – a 
külföldi betegekhez hasonlóan – maguk határoznak úgy, hogy speciális 
egészségügyi szolgáltatást vesznek igénybe. További sajátosság, hogy e 
különös státuszú csoport tagjai nem feltétlenül betegek, mivel számos esetben 
a kutatás célját éppen az szolgálja, hogy a vizsgált alany egészséges. 
Amennyiben a kutatás nem eredményezi egészségi állapotuk romlását, mind 
a jogi, mind az erkölcsi normáknak megfelelınek tekinthetı a beavatkozás. A 
beleegyezésnek minden esetben írásbeli formát kell öltenie. Különleges 
esetben lehetıséget ad a törvény beleegyezés nélküli kutatás folytatására, ha 
a vizsgált személyre feltételezhetıen kedvezı hatással lesz, valamint a kívánt 
eredmény más módon nem érhetı el. A jogszabályok elsıdlegesen adott 
létesítmény betegállományát határozzák meg, mint a potenciális kutatási 
alanyok bázisát, azonban a jogalkotó lehetıséget biztosít az egyes 
intézményeknek toborzásra, amelynek a 235/2009. (X.20.) Kormányrendelet 
ad részletes szabályozást.42 

c) A kutatásban résztvevık egészséghez való joga 

Annak ellenére, hogy az egészségügyi kutatások célja az általánosan 
érvényesíthetı tudásanyag megszerzése, ez nem elızheti meg a vizsgálati 
alanyok egészségének védelmét. A kutatásban résztvevıket fokozottan 

                                                           
41 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 3. § (4) bek. és 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet 5. § (5) 
bek 
42 Kıszegfalvi Edit: Módosult a klinikai vizsgálatokra vonatkozó szabályozás. Kórház 2009. 
12. sz. 30-32. o. 



Az egészségügyi alapjogok speciális alanyai 

315 

megilleti az egészséghez való jog egyik részaspektusa, a folyamatos kezelés 
joga, azaz minden szükséges megelızı, diagnosztikus és terápiás eljárásban 
kell ıket részesíteni, valamint elızetes és utólagos vizsgálatokra is 
jogosultak.43 

d) A kutatási alanyok tájékoztatása 

A szerv- és szövetátültetés alanyaihoz hasonlóan a kutatásban résztvevı 
személyekkel szemben is fennáll a kutatást végzı szakszemélyzet általi 
fokozott tájékoztatás követelménye, amelynek indoka szintén az eljárás 
magas kockázatában jelölhetı meg. A tájékoztatásnak mindenre kiterjedınek 
kell lennie, különösképp a kísérleti jellegre való utalásra, a kutatás céljára, 
várható idıtartamára, a bevonni kívánt személyek számára, a kutatás 
menetére és a beavatkozások jellegére és számára.44 

e) Az orvostudományi kutatások adatainak megismerése 

A kutatás során kötelezı minden személyes adatot bizalmasan, a magánélet 
tisztaságát tiszteletben tartva kezelni, továbbá a kutatás résztvevıinek joguk 
van megismerni saját állapotukkal kapcsolatban valamennyi a kutatással 
összefüggı adatot, valamint a kísérlet eredményeit. A vizsgált speciális 
alanyi kör jellegzetessége, hogy nem kizárólag joguk van megismerni ezeket 
az adatokat, hanem a kutatást végzı intézménynek fel is kell ajánlania az 
információk megosztását. Természetesen e jognak status negativus oldala is 
van, azaz a kutatási alany dönthet úgy, hogy a vonatkozó adatok egy részét 
vagy egészét nem kívánja megismerni. 

9. A haldokló beteg speciális helyzete 

A haldokló beteg egészségügyi alapjogi szempontból azért tekinthetı 
speciális alanynak, mert az egyik legfontosabb joga – az egészséghez való 
jog – nem biztosítható számára teljes mértékben, azonban ez korántsem 
jelenti azt, hogy más egészségügyben is releváns alapjoga ne érvényesülne 
széleskörően, esetenként az általánostól differenciált módon. A 
legjelentısebb alapjogi kollíziót a haldokló betegek vonatkozásában 
természetszerőleg az önrendelkezési jog, valamint az emberi élethez- és 
méltósághoz való jog összeütközése okozza. Az eutanázia talán minden idık 
egyik legvitatottabb kérdése marad, amely területileg és idıszakonként is 
eltérı megítélésben fog részesülni. 

                                                           
43 Kovácsy: i.m. 526. o. 
44 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 4. § 
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A hazai reguláció – hasonlóan a világ államainak nagyobb hányadához – az 
eutanázia semmilyen formáját nem tartja megengedhetınek, így az etikailag 
jobban kifogásolható aktív mellett, a kisebb közremőködést igénylı passzív 
eutanázia is tilalmazott.45 
Alapvetı elhatárolást szükséges tennünk az ellátás visszautasítása és az 
eutanázia passzív formája között. A törvény súlyos, életveszélyes állapotú 
beteg vonatkozásában is megengedi bizonyos feltételek fennállása esetén a 
kezelı személyzetnek, hogy visszautasítsák az ellátást, azonban orvos, vagy 
ápoló saját magatartásával ekkor sem idézhet elı halált, az élet 
fenntartásához szükséges alap-egészségügyi szolgáltatásokat ekkor is 
folyamatosan biztosítania kell a beteg számára. Érdekesebb kérdést vet fel az 
a szituáció, amikor maga a haldokló beteg utasítja vissza a kezelést. Ez a 
megoldás sem tekinthetı a passzív eutanázia legalizálásának, tekintettel arra, 
hogy a beteg közvetlenül nem az életérıl rendelkezik, hanem a kezelést 
utasítja vissza. 
A fent említett lehetıségeket az egészségügyi törvény rendkívül szigorú 
feltételekhez köti és számos garanciális szabályt épített be, amely nem 
engedi, hogy a gyógyításra, egészség javítására felesküdött személyek 
bármilyen módon – aktívan vagy passzívan – közremőködjenek az általuk 
kezelt beteg halálában. A haldokló beteg önrendelkezési jogának egy másik 
jelentıs szegmense a holttest feletti rendelkezés jogosultsága. A kezelt ennek 
körében, halálának bekövetkezése esetére meghatározhatja temetésének vagy 
holtteste késıbbi felhasználásának feltételeit, amelyektıl az Eütv. csak 
különleges helyzetben enged eltérést (pl. járványügy). Ehelyütt kell említést 
tennünk egy klasszikusnak tekinthetı alapjogi összeütközésrıl. Számos 
vallás tanai tiltják, vagy egyenesen bőnnek tartják a halál után a test 
integritásának megbontását, azonban gyakori, hogy célszerőségi okból a test 
invazív vizsgálatától nem lehet eltekinteni. Hiányosságként értékelem, hogy a 
haldokló beteg vonatkozásában nincs törvényi szinten szabályozva a fokozott 
kapcsolattartás lehetısége. Nézıpontom szerint a gyermekekhez hasonlóan, a 
haldokló beteg is igényli, igényelheti a rokonokkal, barátokkal történı 
széleskörő kapcsolattartást. Kiemelendı, hogy ezt a követelményt csak az 
intézeti kezelésekkel kapcsolatban lenne indokolt rögzíteni, mivel az 
egészségügyi törvény általánosan e speciális alanyokkal szemben az otthoni 
kezelést részesíti elınyben, ahol a beteg értelemszerően maga határozza meg 
kapcsolattartás feltételeit. 

                                                           
45 Jobbágyi: i.m. 149. o. 
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10. Az egészségügyi dolgozók, mint speciális alanyok 

Az egészségügyi törvény sajátos módon nem egymástól elkülönítve tárgyalja 
az egészségügyi dolgozók jogait és kötelezettségeit, azonban didaktikai 
okokból célszerőbb e kettıt egymástól függetlenül tárgyalni, mivel az 
egészségügyi dolgozók különleges alanyi pozíciója éppen abból a sajátos 
helyzetbıl ered, hogy kötelezettségeket állapíthatnak meg általános és 
speciális alanyok részére, azaz alapjogaik legnagyobb hányada a másik fél 
számára kötelezettségként jelentkezik. 

a) Az egészségügyi dolgozók önrendelkezésének határai 

Önrendelkezési joguk körében mindenekelıtt a vizsgálati és terápiás 
módszerek megválasztásának jogát kell nevesítenünk. Bizonyos körben 
valamennyi egészségügyi dolgozót megilleti ez a jog, azonban tényleges 
jelentıséget az orvosok szakmailag indokolt döntései során nyer. 
Természetesen az orvos számára sem biztosít korlátlan szabadságot a 
jogalkotó, a törvény maga határozza meg azokat a feltételeket, amelyeknek 
valamennyi orvos által választott eljárásnak meg kell felelnie. Bármilyen 
módszert is választ egy egészségügyi dolgozó, annak tudományosan 
elfogadottnak, jogszabályok alapján lehetségesnek, kezelıorvosnak igazoltan 
ismertnek, személyi és tárgyi feltételeknek megfelelınek, beteg által 
elfogadottnak és arányos kockázatúnak kell lennie.46 Az egészségügyi 
személyzet önrendelkezési jogának másik speciális eleme az ellátás 
visszautasításának joga. Paradox helyzetként értékelhetı, hogy egy 
alapvetıen gyógyításra, az életminıség javítására hivatott személy bizonyos 
körülmények között dönthet úgy, hogy megtagadja a gyógyítási 
kötelezettségét, sıt egyes szituációkban a törvényi szabályozás kötelezi a 
kezelés visszautasítására. 
A kezelés választható megtagadása esetén az ellátást végzı egészségügyi 
személyzet köteles a beteget adott létesítményen belül más orvoshoz 
irányítani, amennyiben ez nem lehetséges más intézménybe utalni, vagy 
késıbbi idıpontra visszarendelni.47 A kezelés és terápiás módszer 
megválasztásához szorosan kapcsolódik, és nélkülözhetetlen elemének 
tekinthetı a gyógyszerválasztás szabadsága, amelynek azonban a jogalkotó 
célszerőségi korlátokat szab. Fıként gazdasági indokok okán az orvosnak 
kötelessége megismertetni betegét az azonos hatóanyag tartalmú gyógyszerek 
áraival és a beteg választása szerinti terméket felírni. Az önrendelkezési jog 
részaspektusaként említhetı meg – a kizárólag orvosokat megilletı – 
utasításadási jog, amelynek körében a közremőködı dolgozók számára 

                                                           
46 Kovácsy: Egészségügyi Jog. 84. o. 
47 Eütv. 131. § (3) bek. b) pont 
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állapíthat meg kötelezettségeket, így ennek a speciális alanyi körnek további 
jellegzetessége, hogy tagjai bizonyos feltételek mellett egymásra is 
kötelességeket határozhatnak meg.48 

b) Az egészségügyi dolgozók folyamatos továbbfejlıdése 

Az orvosok, valamint az egészségügyben tevékenykedı egyéb dolgozók, 
amellett, hogy kötelesek is, egyben jogosultak megismerni a tudomány 
mindenkori állásának és fejlıdésének megfelelı szakmai ismereteket. Az 
egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképesítési rendszerrıl szóló 122/2009 
(VI. 12.) Korm. rendelet részletesen meghatározza az egészségügyi 
dolgozókra vonatkozó továbbképzési szabályokat.49 

c) Az egészségügyi személyzet tájékoztatása 

Annak ellenére, hogy az Eütv. külön nem emeli ki, indokoltnak tartom 
rögzíteni, hogy az egészségügyi dolgozókat – különösen az orvosokat – 
megilleti a tájékoztatáshoz való jog a betegek részérıl. Alapvetı 
követelményként értékelhetı az orvos informálása minden olyan tényrıl vagy 
adatról, amely a kezelés kimenetelét befolyásolja, vagy a személyzetet és 
betegtársakat veszélyezteti. 
Az egészségügyi dolgozók specialitását erısíti, hogy számos általánosan 
érvényesülı egészségügyi alapjog az ı vonatkozásukban nem értelmezhetı, 
tekintettel arra, hogy e jogok kizárólag a betegi minıséghez kötıdnek. 
Ehelyütt kell kitérnem arra a körülményre, amikor az orvos vagy bármely 
más egészségügyi dolgozó – akár általános, akár speciális – beteg státuszba 
kerül, ugyanis ebben az esetben az egészségügyi dolgozói specialitását és az 
ezzel járó differenciált jogérvényesítést elveszíti. Elvi éllel megállapítható, 
hogy az egészségügyi dolgozói pozíció, mint rendhagyó alanyi státusz 
semmilyen más speciális alanyi minısséggel nem járhat együtt, mivel ez 
kétségtelenül alapjogi összeütközést okozna. Nem lenne szerencsés, ha egy 
orvos saját magára határozhatna meg kezelést, kiterjesztené maga számára a 
kapcsolattartás vagy bármilyen más kedvezményt foganatosítana, a 
betegtársakkal szemben. 
Összefoglalóan elmondható, hogy az egészségügyi ellátások során számos 
speciális alanyi tulajdonsággal rendelkezı csoport van jelen, amelyek az 
általános alanyoktól eltérıen élhetnek az egészségügyi alapjogok egyes 
részelemeivel. Ennek során egyes jogaikkal korlátozottan, más jogokkal 
kiterjesztett módon élhetnek, amelyek gyakran egyszerre fordulnak elı az 

                                                           
48 Kovácsy: i.m. 463. o. 
49 Kıszegfalvi Edit: Orvosi szakirányú szakképzés – munkavégzésre irányuló jogviszony. 
Kórház 2009. 11. sz. 44-48. o. 
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egyes rendhagyó alanyi csoportokban. Specialitásuk gyakorta okoz alapjogi 
kollíziókat, de ennek feloldását a hatályos jogi szabályozás nem minden 
esetben adja meg. 
Kijelenthetı továbbá, hogy a különleges alanyi pozíció nem egyedülálló, 
jelentıs számban fordul elı a gyakorlatban, hogy egy beteg kettı vagy több 
speciális egészségügyi alanyi körnek is tagja, ezáltal minden egyes kategória 
jellegzetességeivel rendelkezik. Ennek következményeként e többszörösen 
különös státuszú alanyok élhetnek minden vonatkozó csoport kiterjesztett 
joggyakorlásával, illetve részesülnek az e csoportokkal szembeni 
jogérvényesítési korlátokkal, valamint terheltek a differenciált 
kötelezettségekkel. Az alapjog korlátozások tekintetében szükséges 
megemlíteni a szükségességi-arányossági követelményt, amely az esetleges 
alapjogi összeütközések feloldásának egyik fı motorja. Széles körben 
használja a jogalkotó a tárgyalt követelményt a különbözı szinten található 
egészségügyi tárgyú jogforrásokban, de a jogszabályok által 
problémamegoldást nem kínáló szituációkban is alkalmazhatónak tartom. 

IV. Összefoglalás 

Az Alaptörvény minden természetes személy számára alapjogokat biztosít, és 
alapvetı kötelezettségeket állapít meg, azonban ezek a jogok és 
kötelezettségek az élet különbözı területein differenciáltan érvényesülhetnek. 
Pályamunkámban arra törekedtem, hogy bemutassam az atipikus alapjog-
érvényesítés egy jellegzetes szegmensét, az egészségügyet. Az egészségügyi 
szolgáltatások olyan alapjogi szempontból kritikus területnek számítanak 
napjainkban, amelyek vonatkozásában az egyes alapjogok érvényesülése 
elengedhetetlen követelménnyé vált. Az egészségügyi ellátások során a beteg 
legfıbb célja, hogy egészségét, testi, szellemi integritását megırizze, 
visszanyerje és ennek érdekében számos kötelezettséget vállal, valamint 
alapvetı jogai gyakorlásának korlátozását is elfogadja.    
Az egészségügyi szereplıket megilletı alapjogok több szinten kerültek 
szabályozásra, mind belföldi, mind szupranacionális szinten. 
Tanulmányomban próbáltam bemutatni a kétszintő szabályozás rendszerét, 
amely elsıdlegesen az általánosan megfogalmazott alapjogokból, 
másodlagosan az e jogoknak részletszabályokat adó – egyes esetekben 
kiterjesztı értelmezést, másutt megszorításokat tartalmazó – egyéb 
jogszabályi rendelkezésekbıl áll.  A legtöbb egészségügyi alapjog mindenki 
számára egyformán biztosított, azonban számos esetben bizonyos alanyok az 
általánostól eltérı státusuk miatt eltérı módon érvényesíthetik e jogaikat. 
Hazai viszonylatban az egészségügy valamennyi szolgáltatása során 
érvényesülést kíván meg az egészséghez való jog, a tájékoztatáshoz való jog, 
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az önrendelkezési jog egyes aspektusai, valamint kapcsolattartáshoz és 
megkülönböztetés mentes kezeléshez való jog. 
A fent említett jogosítványok különleges helyzetekben, rendhagyó alanyok 
vonatkozásában eltérıen jelennek meg, annak függvényében, hogy a 
jogalkotó e személyek státusza alapján a jogérvényesítés kiterjesztését vagy 
megszorítását vélte indokoltnak. Munkám során igyekeztem megvilágítani 
azokat az egyedi helyzeteket, amelyek kivételes alapjog-gyakorlást idéznek 
elı, valamint megkíséreltem feltárni az adott helyzetekbıl fakadó 
visszásságokat és ezek esetleges feloldási módozatait. E tanulmány 
terjedelme arra adott lehetıséget, hogy ismertessem e – alapjogi szempontból 
egyedi – jogterület szabályozási rendszerét, emellett az egészségügyben 
szereplı alanyok általános jogait és kötelezettségeit, valamint ezek speciális 
érvényesülését a különleges alanyi pozícióban lévı személyi kör 
viszonylatában. 
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Tajti Zsuzsanna 

A társadalmi felelısség, mint a tulajdonhoz való 
alapvetı jog újabb korlátja * 

I. Bevezetés 

Témaválasztásom oka legfıképpen és elsısorban, hogy 2012. január 1-jével 
hatályba lépett Magyarország Alaptörvénye, amely az így 2011. december 
31-ig hatályos a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. 
törvényt váltotta fel. Az Alaptörvény bizonyos gyakorlatában, nyelvezetében, 
megfogalmazásában követte ugyan az elızı Alkotmányt, ám meghatározott 
kérdésekben, így a tulajdonhoz való jog esetében is, változtatott a 
szabályozáson. A tulajdonhoz való jogot az Alkotmányban nem az alapjogi 
fejezetben szabályozták, ám az Alkotmánybíróság értelmezéseibıl, valamint 
az Alkotmány olvasatából is kiderült, hogy a tulajdonhoz való jog alapjog, 
sıt mi több, emberi jog. Az Alaptörvény elsıként ezen változtatott: a 
tulajdonhoz való jog bekerült a Szabadság és felelısség címő – az 
alapjogokról szóló – fejezetébe, valamint egy további fordulattal ki is 
egészült. Megítélésem szerint ennek az új fordulatnak kihatása lehet mind az 
alapvetı jog értelmezési gyakorlatára, mind arra a védelmi szintre, amelyet 
nyújt (kérdés, hogy az csökken, vagy növekszik-e ezáltal), mind pedig a 
késıbbiekben történı esetleges korlátozási lehetıségekre. 
Az Alaptörvény a tulajdonhoz való jogot a XIII. cikkében szabályozza.1 
Összevetve a korábbi, Alkotmány 13. §-ával2 kitőnik, hogy a szabályozásnak 
csak egyetlen új eleme van: a XIII. cikk (1) bekezdésének második mondata, 
amelynek rendelkezése szerint „a tulajdon társadalmi felelısséggel jár”. 

II. A tulajdonhoz való jogról 

„A tulajdon mindenkit megilletı emberi jog. Tartalma szerint a gazdasági 
szabadságjogok, funkciója alapján a védıjogok csoportjába sorolható. 
                                                           
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXXI. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián „Alktományjog V.” tagozatban I. díjban részesült. Konzulens: Dr. Petrétei 
József egyetemi tanár 
1 Alaptörvény XIII. cikk (1) Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. A 
tulajdon társadalmi felelısséggel jár. (2) Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és 
közérdekbıl, törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali 
kártalanítás mellett lehet.  
2 Alkotmány 13. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot. (2) 
Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekbıl, törvényben szabályozott esetekben és 
módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet. 14. § Az Alkotmány biztosítja 
az öröklés jogát. 
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Gyakorlási módja szerint egyéni és kollektív jogként is meghatározható, míg 
kialakulása szerint elsı generációs alapjognak minısül.”3 A tulajdon a 
szabadság egyfajta gazdasági manifesztációjának tekinthetı.4 Történetileg a 
tulajdonhoz való jog az állampolgári alapjogokhoz kapcsolódik, 
érvényesülése azok biztosítékának is számít. Ezek mellett ugyanakkor azt is 
hangsúlyozzák, hogy adott társadalmi berendezkedés gazdasági alapjainak 
meghatározása általában meghaladja az állampolgári jogok kereteit.5 
A tulajdonnak – funkciója szerint – az emberi létezésre vonatkozóan 
meghatározó jelentısége van, mivel az egyén szempontjából a materiális lét 
alapját jelenti, gazdaságilag pedig a társadalmi, a polgári függetlenség 
biztosításának teremti meg az elıfeltételét.6 „Tulajdon nélkül az individuum 
kiszolgáltatott, a társadalom és a gazdaság akkor minısülhet szabadnak, ha 
van tulajdon. Ebbıl következıen a tulajdon általános funkciója egyrészt a 
vagyoni jogi területen történı személyi szabadság biztosítása, illetve a saját 
felelısségő életalakítás lehetıvé tétele.”7 
A fentebb leírtak alapján is kitőnik, hogy bármely polgárnak – tekintettel 
arra, hogy a tulajdonhoz való jog emberi jog – szüksége van tulajdonra 
mindahhoz, hogy alapvetıen életben maradjon, mind pedig azért, hogy 
szükség esetén igényeit kielégíthesse. 
A tulajdonhoz való jog fogalmát a jogtudományban már korábban 
megalkották, ezek közül szinte teljesnek tekinthetı a következı megállapítás, 
mely szerint „a tulajdonhoz való jog fıszabályként negatív jellegő, 
tartalmilag tartózkodási kötelezettséget megfogalmazó – az állam 
beavatkozását elhárító – parancs, amely a tulajdonhoz való jogból fakadó jogi 
helyzet zavartalan fennállását és élvezetét garantálja. A tulajdonhoz való jog 
minimálisan annyit jelent, hogy az állam alapvetıen és fıszabályként 
tartózkodjék az alapjog alanyának tulajdonosi pozíciójába való behatolástól. 
[…] Az alkotmányban rögzített tulajdonjog szubjektív oldalról az állammal 
szemben fennálló közjogi igény, amely egyfelıl a tulajdonhoz jutás állam 
által biztosított elvi lehetıségére másfelıl a megszerzett tulajdon állam általi 
védelmére irányul.”8 
Kiemelendınek tartom az Emberi Jogok Európai Bizottságának és 
Bíróságának gyakorlatát, amely más irányból közelít: „a tulajdonhoz való 
                                                           
3 Chronowski Nóra – Drinóczi Tímea (szerk.) – Petrétei József – Tilk Péter – Zeller Judit: 
Magyar alkotmányjog III. Alapvetı jogok. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs 2010. 
493. o. 
4 Uo. 
5 Sári János – Somody Bernadette: Alkotmánytan II. Alapjogok. Osiris Kiadó, Budapest 
2008. 229. o. 
6 Vö. Chronowski – Drinóczi – Petrétei – Tilk – Zeller: i.m. 492. o. 
7 Uo. 
8 Chronowski Nóra: Alkotmányjog és közigazgatási jog I. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-
Pécs 2011. 119. o. 
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jogot biztosító rendelkezés kifejezetten említi a közterhek megfizetésének 
biztosítását, mint a tulajdon korlátozásának jogalapját. Ebbıl a contrario az is 
következhetne, hogy a közterhek a tulajdonhoz való jogot korlátozzák.”9 A 
bizottság gyakorlata azonban eredetileg egyáltalán nem tekintette úgy, hogy 
az egyezményben biztosított tulajdonhoz való jog korlátot állítana az államok 
adójogi szabályai elé. Késıbb ezt annyiban enyhítette, hogy amennyiben a 
szóban forgó adó vagy egyéb közteher súlyosan aláássa az érintett anyagi 
helyzetét, alkalmazható a korlátozás. Még ezzel együtt is tág teret engedett 
azonban az államok mérlegelésének. Késıbb egy konkrét ügyben10 
kifejezetten leszögezte, hogy a jogalkotónak széles mozgástere van az adók 
kikényszerítésére vonatkozó szabályok megállapításakor.11 
A jog-összehasonlítás alapvetıen két megoldási modellt alkalmaz a 
tulajdonhoz való jog korlátozását tekintve.12 Az elsı az egyesült államokbeli 
modell, amely a tulajdon védelmét a tulajdon teljes elvonása elleni védelemre 
korlátozza, a második a német modell, amely nemcsak a tulajdon elvonása 
elé állít korlátokat, hanem kifejezetten felhatalmazza a törvényalkotót a 
tulajdon tartalmának és korlátainak meghatározására is, illetve deklarálja a 
tulajdon szociális kötöttségét.13 Az egyesült államokbeli modell a tulajdon 
teljes elvonása esetén fizetendı kártalanításban határozza meg a 
tulajdonvédelem eszközét, a német modell ezzel szemben eleve korlátot is ad 
a törvényhozónak a tulajdon korlátozásának mértékéhez: „a tulajdon csakis 
akkor és olyan mértékben korlátozható, amikor és amilyen mértékben ezt 
annak szociális kötöttsége szükségessé teszi”.14 Ez azt jelenti, hogy a 
közérdek indokolhatja a tulajdon korlátozását, de a korlátozásnak 
alkalmasnak kell lennie a cél megvalósítására, a legenyhébb az igénybe 
vehetı eszközök közül és arányban is áll az elérni kívánt céllal.15 A 
tulajdonelvonás szintjét el nem érı tulajdonkorlátozás ellen is véd, itt a mérce 
kevésbé szigorú: tulajdon elvonása mellett csak igazságos kártalanítás mellett 
lehetséges, tulajdon egyéb korlátozása esetén elég az arányosság elvének való 
megfelelés.16 

                                                           
9 Halmai Gábor – Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok. Osiris Kiadó, Budapest 2008. 
658. o. 
10 Gasus Dosier und Fördertechnik GmbH v. The Netherlands, Judgment of 23. February 
1995, App. no. 15375/89 
11 Halmai – Tóth: i.m. 658-659. o. 
12 Salát Orsolya – Sonnevend Pál: „13. § [A tulajdonhoz való jog]” in: Jakab András (szerk.): 
Az Alkotmány kommentárja Századvég Kiadó, Budapest 2009. 475.o., továbbá Halmai – 
Tóth: i.m. 663. o. 
13 Halmai – Tóth (szerk.): i.m. 663. o. 
14 Halmai – Tóth (szerk.): i.m. 663. o. 
15 Halmai – Tóth (szerk.): i.m. 663. o. 
16 Halmai – Tóth (szerk.): i.m. 663-664. o. 
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Az Alkotmány 13. §-ában csak a kisajátítás tekintetében határozott meg 
garanciális szabályokat, a tulajdon szociális kötöttségérıl és korlátozásának 
egyéb lehetıségeirıl nem tett említést. Mindezek ellenére az 
Alkotmánybíróság már korai gyakorlatában is abból indult ki, hogy az 
alkotmány nem pusztán a kisajátítás elé állít korlátokat, hanem egyéb 
beavatkozások ellen is véd, ezért ezeket az egyéb alapjogokra irányadó 
szükségességi-arányossági vizsgálatnak vetette alá.17 

III. Az Alaptörvénybe bekerült (újabb) korlátozás – a német 
szabályozással való hasonlóság 

Magyarország Alaptörvényének XIII. cikk (1) bekezdés 2. mondata szerint a 
tulajdon társadalmi felelısséggel jár. Ezt a rendelkezést az Alaptörvény 
újításként vezette be a tulajdonhoz való joggal kapcsolatban. Ez az elıírás 
nagyfokú hasonlóságot mutat a német alaptörvény (Grundgesetz, a 
továbbiakban: GG)18 szabályozásában fellelhetı „társadalmi kötöttség, 
társadalmi felelısség” elvével. A GG szabályozása szerint ugyanis „A 
tulajdon kötelez. A tulajdon használata egyúttal a közjót is szolgálja.”19 
A szabályozásból a következı megállapítások emelhetıek ki: 

- a tulajdonhoz való jog biztosított, 
- tartalommal és korlátokkal rendelkezik, 
- ezt a tartalmat és a hozzá tartozó korlátokat csak törvény határozhatja 

meg, 
- a tulajdon kötelez, 
- valamint használata (a magáncél mellett) a közjót is szolgálja. 

A német jogirodalomban egységesnek mondható az a felfogás, hogy a 
tulajdonfogalom nem korlátozódik a civiljogi tulajdonfogalomra, és az 
alkotmány tulajdonfogalma nem azonos a civiljog tulajdonfogalmával.20 E 
felfogás – ahogy errıl már volt szó – ennyiben azonos a magyar 
szabályozással, mivel az alkotmányjogi védelem nem korlátozódik csupán a 
magánjogi tulajdonfogalomra. 
A német alkotmányjogi megközelítés szerint a tulajdongarancia a védelmi 
területre tekintettel különösen nehéz alapvetı jognak minısül. Ez abból 
adódik, hogy „a tulajdon nagymértékben norma által formált. A tulajdon 
szabadsága jogilag konstituált szabadság. Elvégre nincs tulajdon jogrend 

                                                           
17 Halmai – Tóth (szerk.): i.m. 664. o. 
18 GG 14. cikk (1) A tulajdon és az öröklési jog biztosított. Ezek tartalmát és korlátait 
törvény határozza meg. In: Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban. Trócsányi László – 
Badó Attila (szerk.): KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest 2005. 730. o. 
19 GG 14. cikk (2) bek. 
20 Lásd – többek között – G. Manssen: Staatsrecht II. Grundrechte. Verlag C. H. Beck, 
München 2010. 200. o. 
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nélkül. Ezért tartalmazza a GG 14. cikk (1) bekezdés 1. mondata azt a 
törvényhozásra vonatkozó kötelezettséget, hogy alkosson és tartson 
készenlétben olyan normákat, amelyek szerint a tulajdont az alkotmány 
értelmében megalkothatják, megszerezhetik, használhatják és elidegeníthetik, 
továbbá az ilyen normák kielégítı módon létezhetnek. Ennyiben a tulajdon 
intézményi garanciájáról beszélnek. Ezen túlmenıen a GG 14. cikk (1) 
bekezdés 1. mondata egy jogállási garanciát tartalmaz (fennállási garanciának 
is nevezik). A tulajdonos a tulajdoni tárgyat megszerezheti, megtarthatja, 
elidegenítheti, használhatja, vagy nem használja. A közhatalom arra 
kötelezett, hogy a tulajdonosi pozícióba csak sajátos feltételek esetén 
avatkozzon be.”21 
E felfogás szerint tehát a tulajdon norma által formált, ami törvényalkotási 
jogosultság, illetve kötelezettség is a német törvényhozó hatalom számára. 
Kiemelendı azonban, hogy ez a „tulajdon intézményi garanciája” is, mert ez 
biztosítja létezését. Valójában olyan jogállási garanciáról van szó, amely 
alapján a tulajdonosnak a tulajdoni tárgya felett teljes körő rendelkezési joga 
van, és amelynek következtében a közhatalomnak olyan tartózkodási 
kötelezettsége keletkezik, amelyet csak kivételes esetekben törhet meg. 
Véleményem szerint a német megoldás ebben is azonos a magyar 
szabályozással, habár hazánkban a tulajdon szabályozása inkább a Polgári 
törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
rendelkezéseiben található meg. 
A német felfogás szerint a törvény által meghatározott tulajdon jelenti a 
tulajdongarancia tárgyát. A tulajdon – mint adott jogtárgy adott jogalanyhoz 
való hozzárendelése – jogi fogalmának kidolgozása tehát nélkülözhetetlen 
annak érdekében, hogy e kategória a jogéletben alkalmazható legyen.22 
Mindezekre figyelemmel a GG 14. cikk I. bekezdés 1. mondata által 
biztosított tulajdonvédelem konkrét terjedelme csak a tulajdon tartalmának és 
korlátainak meghatározása nyomán állapítható meg. A tartalom és a korlátok 
kialakítása a GG 14. cikk I. bekezdés 2. mondata alapján a törvényhozó 
feladata, amelynek során jelentıs mérlegelési jogkörrel rendelkezik.23 
Lényegében a tulajdonhoz való jog védelmének meghatározásához szükséges 
a tulajdon tartalmának és korlátainak megállapítása, mivel mindaddig, amíg a 
törvényhozó hatalom ezt nem teszi meg, a tulajdonhoz való jog és védelmi 
köre értelmezhetetlen marad. (E felfogással egyet lehet érteni, de ez nem 
lehet olyan fokú, hogy kiüresítse az alapjog tartalmát.) A GG 14. cikk. I. 
bekezdésének 2. mondata tehát igen széles körő felhatalmazást ad a 
törvényhozónak arra, hogy a tulajdon tartalmát és korlátait magánjogi és 
közjogi normákkal absztrakt és általános értelemben meghatározza. Az így 
                                                           
21 Manssen: i.m. 200. o. 
22 A. Katz: Staatsrecht. C. F. Müller Juristischer Verlag, Heidelberg, 1994. 382. o. 
23 BVerfGE 16, 147, 181 f. 
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kialakított tulajdonfogalom azonban nem lehet abszolút, tartalmi és 
funkcionális elemeinek folyamatosan igazodniuk kell a társadalmi és 
gazdasági viszonyokhoz.24 Kiemelendınek tartom ezt az utóbbi 
megállapítást: a tulajdon és a tulajdonhoz való jog szabályozása sosem 
szakadhat el az aktuális társadalmi és gazdasági viszonyoktól, mivel a 
szabályozás alapvetı jelentıségő mindkettı mőködéséhez. 
A német felfogás szerint a törvényhozó nem teljesen szabad a tartalom 
meghatározása során. Figyelembe kell vennie a GG 14. cikk (1) bekezdés 1. 
mondatának, továbbá az 1. cikk25, a 2. cikk (2) bekezdésének26, valamint a 3. 
cikk (1) bekezdésének27 alapvetı értékdöntéseit, emellett szem elıtt kell 
tartania a közjót és az arányosság elvét, amelyek a tulajdonos jogai 
korlátozásának nemcsak alapjai, hanem korlátjai is.28 Ez meglátásom szerint 
zsinórmértékül szolgálhat a magyar szabályozás számára is. A jogalkotónak 
figyelemmel kell lennie az Alaptörvényre – különösen az I. és II. cikkben 
meghatározottakra –, valamint az Alkotmánybíróság által is megállapított 
arányosság elvére. 
A tulajdon társadalmi (szociális) kötöttsége alatt a Német Szövetségi 
Alkotmánybíróság a tulajdon törvényi normákban megjelenı korlátozásainak 
összességét érti, amely a közjó érdekében általánosan érvényesülı határokat 
szab a tulajdonos átfogó használati és rendelkezési jogának.29 E megállapítást 
azért tartom fontosnak, mert irányadó kereteket ad a vonatkozó alaptörvényi 
rendelkezés értelmezéséhez, illetve megfogalmazza, hogy mire irányul a 
tulajdonhoz való jog közjóra tekintettel történı törvényi korlátozása. E 
rendelkezést értelmezve az Alaptörvény XIII. cikkében szereplı újabb 
korlátozás kapcsán megállapítható, hogy a társadalmi kötöttség minden olyan 
korlátozás, amely a közérdek célját szolgálja. Ez alapján viszont érvényét 
veszthetné a kisajátításról szóló rendelkezés, amely az állam javára teljes 
mértékben vonja el a tulajdont, mivel ugyanígy a közérdekre hivatkozva 
teszi. 
A GG 14. cikk (2) bekezdése lemond arról a tulajdoni rendrıl, amelyben az 
egyéni érdek feltétlen elınyt élvez a közösségi érdekkel szemben. A 14. cikk 
sokkal inkább az egyéni és közösségi érdekek ütközését hivatott 
kiegyenlíteni. Ennek során azonban a törvényhozót arányosan további 
                                                           
24 Katz: i.m. 382. o. 
25 E cikk (1) bekezdése az emberi méltóság sérthetetlenségét tartalmazza, a (2) bekezdés a 
sérthetetlen és elidegeníthetetlen emberi jogok elismerését rögzíti, míg a (3) bekezdés szerint 
az alapjogok – mint közvetlenül hatályosuló jogok – kötik a törvényhozást, a végrehajtó 
hatalmat és az igazságszolgáltatást. 
26 E rendelkezés az élethez és a testi épséghez való jogot, illetve a személyi szabadság 
sérthetetlenségét tartalmazza. 
27 Ebben a bekezdésben a törvény elıtti egyenlıség kerül rögzítésre. 
28 Katz: i.m. 382. o. 
29 Katz: i.m. 382. o. 
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értékelési mozgástér illeti meg.30 A német szabályozás alapján tehát a 
tulajdonhoz való jog korlátozását feltétlenül „jóvá kell tenni” a jog alanya 
számára, mivel az feszültséghelyzetet teremt. Természetesen a kiegyenlítés 
lehetıségét az alaptörvényi szabályozás ismét a törvényhozó kezébe adja. A 
törvényhozó feladata annak a szociális modellnek a megvalósítása, amely e 
normatív elemeket egyensúlyba hozza. A tényezık egyike sem csökkenthetı 
túlzott mértékben, ehelyett valamennyi igazságos kiegyenlítésére kell 
törekedni.”31 Úgy vélem, ez alátámasztja az általam fentebb 
megfogalmazottakat, miszerint az alapjognak és a hozzá tartozó 
korlátozásnak kiegyensúlyozottnak kell lennie, a társadalmi kötöttség nem 
terjedhet túl az egyén alapvetı érdekein, és az egyén sem vonhatja ki magát a 
„szociális modell” által igényelt minimum alól. 
A német alkotmányjogban azonban megkülönböztetések tehetık a 
tulajdongarancia alapgondolatára és védelmi céljára, valamint a konkrét tárgy 
társadalmi kötöttségére tekintettel: amennyiben a tulajdon funkciója az 
egyéni szabadság biztosítása (személyi funkció), a tulajdon különösen 
kifejezett, intenzív védelmet élvez. Ezzel szemben minél inkább társadalmi 
vonatkozású és szociális funkciójú adott tulajdoni tárgy, annál szélesebb a 
törvényhozó hatásköre a tartalmi és korlátozó rendelkezések 
meghatározására, és annál szőkebb körő a tulajdonvédelem. (A 
tulajdongarancia mértéke tehát fokozatos a szociális vonatkozás és szociális 
kötöttség alapján, így pl. intenzív a tulajdonos által lakott lakás esetében, 
kevésbé erıs bérlakások esetén, és relatíve csekély a gazdasági társaságokban 
való részesedés tekintetében.)32 E megállapítás alapján tehát minél inkább 
társadalmi funkciót tölt be a tulajdoni tárgy, annál kevésbé élvez az egyén 
védelmet. Ez a bemutatott példák alapján ugyan helytálló érvelés, ám a 
törvényhozónak itt is feltétlenül figyelemmel kell lennie arra, hogy ne vonjon 
el olyan tulajdoni tárgyat, amely csak túl tág értelmezés révén sorolható a 
társadalmi feladatokat ellátó tárgyak körébe. 
A GG 14. cikk (1) bekezdés 2. mondatának tartalmi és korlátozási 
rendelkezései nem lehetségesek korlátlanul, hanem – ahogy részben már szó 
volt róla – számos követelményt ki kell elégíteniük. 
„A 14. cikk alapvetı értékdöntése a társadalmilag kötött tulajdon értelmében 
megköveteli, hogy a 14. cikk (2) bekezdés szerinti szabályozás során a 
közösség érdekét és az egyéni érdeket kiegyensúlyozzák. A közjó orientációs 
pont, de egyben határ is a tulajdonos korlátozása tekintetében. A 14. cikk (1) 
bekezdés 2. mondata szerinti alapjogot érintı tartalmi és korlátozó 
rendelkezéseknek figyelembe kell venniük az elemi értékdöntést a 
magántulajdon javára, és összhangban kell állniuk a többi alkotmányi 
                                                           
30 Uo. 
31 Uo.. 
32 Katz: i.m. 383. o. 
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rendelkezéssel – különösen a 3. cikk (1) bekezdés egyenlıségi parancsával, a 
személyiség szabad kibontakoztatásához való joggal, valamint a jogállamiság 
és a szociális államiság elvével.”33  
Látható tehát, hogy a német gyakorlat azonos a hazaival: a korlátozás 
lehetıségének is megvannak a maga határai, amelyekre tekintettel kell lenni. 
Eszerint a tulajdonos jogköre korlátozásainak a kitőzött cél eléréséhez 
alkalmasnak és szükségesnek kell lennie, nem lehet túlzóan terhelı. „Eszerint 
a tulajdonkorlátozást nem igazolhatja bármely elképzelhetı közérdek, csak 
az, amelyet az arányosság elvének figyelembe vételével elsıbbség illeti meg 
a polgár alapvetı szabadságigényével és bizalomvédelmével szemben.” 34 E 
megállapításban is kifejezıdnek a fentebb kifejtettek: a közérdek túlságosan 
tág értelmezése szükségszerőtlenül akadályozná az alapjog jogosultját jogos 
érdekei és lehetıségei gyakorlásában. Kiemelendı továbbá a szükségesség-
arányosság igénye is (amely minden alapjogi korlátozás vizsgálatánál 
irányadó az alkotmánybíróság gyakorlatára is). 
A német felfogás szerint „minél erıteljesebben érintett a cselekvési 
szabadság, annál nyomósabbnak kell lennie a törvényhozó beavatkozása 
indokainak; egy konkrét tulajdontárgy szociális vonatkozása mértékének 
figyelembevétele során kölcsönhatás van a tulajdonkorlátozás intenzitása és a 
közérdek mértékére vonatkozó követelmények között.”35 E megállapítás 
összefoglalja a tulajdonkorlátozás és a közérdek mértékének helyes 
meghatározása során irányadó elvet, miszerint ha a törvényhozó kellı 
figyelemmel van az egyén „cselekvési szabadságára”, nem okozhat gondot a 
közjó érdekében szükséges korlátozás során megállapítani, hogy mi az a 
mérték, amely során még nem sérti, és nem korlátozza túlzóan az alapvetı 
jogot. 
A Grundgesetz tulajdonhoz való jogra vonatkozó rendelkezését, valamint az 
ehhez kapcsolódó jogirodalmat vizsgálva kitőnik, hogy az Alaptörvényben 
megjelenı rendelkezés valóban sokban hasonlít a német szabályozáshoz, ám 
az is megfigyelhetı, hogy kiforrott joggyakorlata van a jog társadalmi 
kötöttséggel magyarázott korlátozásának. A jogirodalom is felhívja a 
törvényhozás figyelmét mind a jogalkotási jogosultságára és kötelezettségére, 
mind arra, hogy ez mennyi veszélyt jelent magában. Meglátásom szerint, ha a 
magyarországi joggyakorlat is ilyen irányból közelíti majd meg az új 
szabályozás értelmezését, a német joggyakorlat helyes irányt adhat, ám mind 
a jogalkotó, mind a jogalkalmazó szerveknek tekintettel kell lenniük arra, 
hogy a társadalmi és gazdasági helyzet nem azonos a németországi 
helyzettel. Ha nem veszik figyelembe a különbségeket, az túlzó 
elvonásokhoz vezethet. Tekintettel arra, hogy a tulajdonhoz való jog 
                                                           
33 Katz: i.m. 383. o. 
34 Uo. 
35 Katz: i.m. 384. o. 
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mindenkor alapvetı emberi jog, feltétlenül szükséges az, hogy korlátozása 
során ne csupán a közérdek szempontjait vizsgáljuk, mivel a túlzott elvonás 
ellehetetleníti a polgárt, amely természetesen reakciókat vált ki (például 
elkeseredettséget, dühöt, netán ellenállást), amely ismét a közérdek ellen fog 
hatni, azt akár akadályozni is képes. 

IV. A tulajdonhoz való jog korlátozásával kapcsolatosan felmerülı 
kérdések 

A továbbiakban a tulajdonhoz való joggal, valamint az ehhez tartozó új 
elıírással kapcsolatba hozható alaptörvényi rendelkezések vizsgálatát 
végzem el. Ezt azért tartom fontosnak, mert ez alapján választ kaphatunk 
arra, mit jelent az Alaptörvényben felmerült új korlátozás, mi a terjedelme, és 
mi lehet a tartalma. Végigolvasva az Alaptörvény rendelkezéseit, egyes 
elıírások esetében fellelhetı, felismerhetı a tulajdonjoghoz való 
kapcsolódása. 
Az Alaptörvény vizsgálandó rendelkezései az alábbiak: 

- a Nemzeti hitvallásban szereplı megsegítési kötelezettség, 
- az Alapvetés O) cikke, amely az önmagáért való felelısségrıl és 

közösségi hozzájárulásról szól, 
- a XVI. cikk (4) bekezdése, amely a gyermek gondoskodási 

kötelezettsége a szülei irányába, 
- a XXX. cikk, amely a közös szükségletekrıl rendelkezik, 
- a 37. cikk (4) bekezdése, amely az Alkotmánybíróság jogainak 

korlátozása a költségvetés állásához igazítva (e rendelkezés vizsgálata 
a tulajdonhoz való jog védelmi szintjének megállapításához 
szükséges). 

Álláspontom szerint e rendelkezések hatással vannak az egyén tulajdonhoz 
való jogára, mert mindegyik meghatároz egy-egy kötelezettséget, ami 
általában valamilyen helytállási kötelezettség, vagy valamilyen 
kötelezettségvállalás a nevében arra nézve, hogy mit kell majd tennie a 
jövıben az Alaptörvény rendelkezései alapján bizonyos felmerülı, esetenként 
elıre meg nem határozott esetekben. Az Alaptörvény a tulajdonhoz való 
jogot deklaráló rendelkezésében rögzíti a társadalmi felelısség – mint 
társadalmi kötöttség – elvét, amely az egyén érdekeit tekintve láthatóan 
korlátozás, ám az Alaptörvény ezt a korlátozást nem határozza meg pontosan. 
Ez alapján merül fel, hogy mely rendelkezések állhatnak kapcsolatban ezzel a 
társadalmi felelısséggel, mi sorolható ide. A továbbiakban dolgozatomban 
erre kívánok választ találni. 



Tajti Zsuzsanna 

330 

1. A tulajdonhoz való jog korlátozásával összefüggésben felmerülı 
kérdések 

Kérdés az, hogy a kisajátítás és a társadalmi felelısség fedi, fedheti-e 
egymást. Meggyızıdésem szerint nem. A kisajátítás célja egy közérdekő cél 
elérése,36 a társadalmi felelısség ennél többet takar. Ha a kettı fedi egymást, 
úgy a társadalmi felelısség, társadalmi kötelezettség köre foglalja magában a 
kisajátítást, mint társadalmilag kötött helytállási kötelezettséget. E kérdésekre 
összefüggı és kimerítı módon csak az Alaptörvény egyes rendelkezéseinek a 
tulajdonhoz való joggal történı egybevetésével lehet választ adni. 
Álláspontom szerint a társadalmi felelısség körébe sorolhatjuk az 
Alaptörvény több rendelkezését is arra tekintettel, hogy valamilyen 
társadalmi, szociális kötelezettséget határoz meg az egyén, a polgár számára. 
Ezek közé sorolható a Nemzeti hitvallás megsegítési kötelezettsége, az állami 
feladatokhoz való hozzájárulást megfogalmazó kötelezettség, a szülıkkel 
kapcsolatos gondoskodási kötelezettség, valamint a közös szükségletekhez 
való hozzájárulás kötelezettsége. Az alábbiakban ezek részletes tárgyalása 
történik. 

„Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.”37 

Nyelvtani-logikai értelmezésben ez a szabály gyakorlatilag alamizsna-
kötelezettséget írna elı, amely nézetem szerint a társadalmi felelısség mint a 
tulajdonhoz való jogot korlátozó rendelkezésként vehetı számba, mivel a 
polgár tulajdonát korlátozza, társadalmi felelısségvállalás. Kötelezı ereje 
vitatható, az Alaptörvény rendelkezése szerint viszont értelmezési alap.38 
Úgy vélem, mind a tulajdonhoz való jogot korlátozó rendelkezések körébe, 
mind a társadalmi kötöttség körébe bevonható ez a szabályozás. Ha pedig a 
késıbbi joggyakorlat is így látja majd, felhatalmazást adhat további, akár 
rendszeres tulajdonelvonásra is. Emiatt pedig szükségesnek érzem a 
rendelkezés tisztázását arra vonatkozóan, hogy kire és milyen kötelezettséget 
ró, milyen mértékőt és milyen alkalmak esetén. Amíg ez az értelmezés nem 
történik meg, meglátásom szerint nem elvárható, hogy az egyén magára 
nézve kötelezı erejőnek vélje. 

                                                           
36 Ptk. 177. § (1) Ingatlant kivételesen, közérdekbıl – törvényben megállapított esetekben, 
módon és célokra – lehet kisajátítani. A kisajátított ingatlanért teljes, feltétlen és azonnali 
kártalanítás jár. Vö. továbbá a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. tv. rendelkezései. 
37 Alaptörvény, Nemzeti hitvallás 
38 Alaptörvény R) cikk (3) bek. 
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„Mindenki felelıs önmagáért, képességei és lehetıségei szerint köteles az 
állami és közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni.” 39 

Az Alaptörvény indokolásában meglehetısen szőken magyarázzák meg az 
önmagáért való felelısség elvének rögzítését. Eszerint „az állam nem 
mindenható, feladatait csak a polgárokkal karöltve, közremőködésükkel tudja 
ellátni, nem képes és nem is törekedhet helyettük egyéni, családi és közösségi 
boldogulásuk elımozdítására.” Ez az indokolás szerintem nem reflektál 
magára a rendelkezésre, ehelyett az egyéni és családi szükségleteket emeli ki. 
A késıbbiekben mégis így fogalmaz: „a Javaslat ezt a – közremőködési – 
viszonyt határozza meg azzal, hogy rögzíti egyrészt, hogy mindenki – aki 
belátási képességének birtokában van – felelıs önmagáért, másrészt hogy 
köteles az állami és közösségi feladatok ellátásában részt venni, ahhoz 
hozzájárulni.” 
Úgy vélem, az állami feladatok ellátásának finanszírozása az állam feladata, 
ezért állami feladat, a finanszírozáshoz pedig eleve a polgárok szolgáltatják a 
pénzügyi alapot befizetett adóikkal, járulékaikkal. Nem tartom szerencsésnek 
azt, hogy a törvényhozás ilyen módon ad alapot a további tulajdont korlátozó 
elıírásoknak. A rendelkezés megalkotásának célját vizsgálva felvetıdik, 
hogy az a gazdasági problémák megoldásának újabb módja lehet. Nem 
valószínő azonban, hogy a gazdasági problémákat az egyre növekvı 
adóterhek oldanák meg, mivel így egy idı után a jövedelem nagyobb része 
kerül majd elvonásra, vagyis korlátozásra, mint amelyet a jogos tulajdonosa – 
a szerzett, értékteremtı munka „gyümölcseként” – élvezhetne, ez viszont a 
feketegazdaság újbóli erısödését segítheti elı. 
E rendelkezés viszonylag tág lehetıségeket ad a törvényhozásnak, mert nincs 
meghatározva, hogy melyek azok az állami és közösségi feladatok, 
amelyekhez az egyénnek „képességei és lehetıségei” szerint hozzájárulási 
kötelezettsége lép fel. A törvényhozás lehetıségei is mindenkor 
korlátozottak, tekintettel a szükségesség és arányosság követelményére, 
valamint arra, hogy véleményem szerint a továbbiakban sem üresítheti ki az 
alapjogot semmilyen korlátozás. Az egyén önmagáért való felelıssége a 
szociális piacgazdaságban jellemzı, ám az Alaptörvényben a piacgazdaság 
elve expressis verbis nem szerepel.40 
E rendelkezések alapján az önmagáért való felelısség elve, illetve a 
szegények és elesettek megsegítése erıs ellentmondásban állhat egymással. 
Ha az egyén önmagáért felelıs, akkor ez a társadalom minden tagjára 
vonatkozik, így a szegények és elesettek is felelısek önmagukért. Az elvek 
egymást gyengítik. Ennek feloldása például oly módon lehetséges, hogy az 
                                                           
39 Alaptörvény O) cikk 
40 Drinóczi Tímea: A tulajdonhoz való jog az Alaptörvényben, Jogtudományi Közlöny 2012. 
5. sz. 229-230. o. 
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egyén önmagáért való felelıssége a hangsúlyos, amely részben jelentheti az 
állam háttérbe húzódását az egyén döntéseinek következményével 
kapcsolatban, de felléphet olyan mértékő megszorultság, ahol az állam 
rendelkezik a megsegítés lehetıségével. A Nemzeti hitvallásban foglalt 
megsegítési kötelezettség tehát az egyénre nem közvetlenül jelent kötıerıt, 
hanem közvetve, az államon keresztül, mivel ahhoz, hogy az állam 
megsegíthesse az elesetteket, mástól el kell vonnia. Így az egyén önmagáért 
való felelıssége összekapcsolódik más egyéni szabadságjogaival, de ennek 
párjaként kötelezettséget is meghatároz, amely jelen esetben a társadalmi 
felelısség esete, és ebbe beletartozhatnak az itt vizsgált rendelkezések is. 
Az állam alkotmányban meghatározott feladatait, államcéljait teljesíteni 
köteles, az ehhez szükséges bevételt – a jogállami elvnek megfelelıen – 
törvényes forrásokból kell beszereznie. Ennek biztosítása érdekében 
egyértelmően szükséges a polgárok tulajdonát és tulajdonhoz való jogát 
korlátozni, de a korlátok nem lehetnek az alapvetı jogot kimerítı mértékőek. 
Mindazonáltal az állami és közösségi feladatok meghatározására is 
vonatkoznia kell az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésének, mivel az az 
alapjog korlátozását eredményezi. Így tehát ezt törvényben kell 
meghatározni, ezáltal csak a törvényhozó szerv, vagyis az Országgyőlés 
jogosult erre. Meghatározható az Alaptörvényben az a cél, hogy a 
késıbbiekben állami és közösségi feladatok ellátása érdekében a hozzájárulás 
kötelezıvé tétele valósulhasson meg, azonban az Alaptörvény e 
rendelkezését mindezek ellenére is pontosításra szoruló szabályozásnak 
érzem. 

„A nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikrıl gondoskodni.”41 

Ez a rendelkezés lényegében morális kötelezettséget emel be az Alaptörvény 
alaptételei közé, mintegy hála és viszonzásképpen a nevelésért, neveltetésért. 
A tulajdonhoz való jog szempontjából ez annyiban releváns, hogy a 
„gyermek” – elérvén felnıtt korát – köteles gondoskodni szüleirıl, de kérdés, 
hogy milyen mértékben.42 Egyetértek azzal a megállapítással, amely szerint, 

                                                           
41 Alaptörvény XVI. cikk (4) bek. 
42 A mérték meghatározása igen fontos, a tartásra kötelezett személy tulajdonának, 
jövedelmének korlátozása miatt. Felmerülhet, hogy korábbi szabályozások mintájára 
határozza meg a törvényhozás a késıbbiekben ezt is, vagy, mivel kötelezettségként került 
megfogalmazásra, a saját megélhetése rovására kötelezi tartásra a családtagja irányában. 
Ellenben ilyen szigorúan még a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. 
törvény (a továbbiakban: Csjt.) sem rendelkezik még a gyermektartás esetében sem, ahol a 
69/C. § (2) bekezdése kimondja: „a kötelezettel szemben érvényesíthetı összes tartási igény 
a jövedelme 50%-át nem haladhatja meg.” Ugyanennek érvényesnek kéne lennie a gyermek 
kötelezettségére is a szüleivel szemben. Valamint itt is figyelemmel kell lenni arra, hogy ez 



A társadalmi felelısség, mint a tulajdonhoz való alapvetı jog újabb korlátja 

333 

ha a jogalkotó szeretné kötelezni a gyermekeket arra, hogy tartsák el a 
szüleiket – ha azok gondoskodásra szorulnak és nem váltak érdemtelenné – 
akkor egyrészt pontosabban kellene fogalmaznia, másrészt egy másik 
cikkben kellene rokontartás címén meghatároznia.43 „A jelenleg érvényben 
lévı jogszabályok értelmében ugyanis a nagykorú gyermeknek nem csak a 
szüleit kell eltartani, hanem kiskorú testvérét, mostoha szüleit és más 
öregkorú rokont is, ha tehetetlen és gondozásra szorul, de csak akkor, ha az 
saját eltartását nem veszélyezteti.”44 
Véleményem szerint elvárható a gyermektıl, hogy nagykorúságát elérvén – 
valamint aktív keresıképességét is, mivel nagykorúságának elérésével még 
nem biztos, hogy a gondoskodás alapjául szolgáló javakkal rendelkezik – így 
viszonozza a neveltetését, az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket és a 
gondoskodást, amelyeket nézetem szerint anyagiakban kifejezni nem is lehet. 
Ettıl függetlenül nem gondolom, hogy e rendelkezésnek az állam alapvetı 
jogi normái között lenne a helye, tekintettel arra, hogy vannak gyermekek, 
akiket nem a szüleik nevelnek fel. Ez szintén olyan helyzet, amelyet nem 
lehet általánosítani, és általában felróni sem a szülınek, sem a gyermeknek, 
akit így kötelezni is visszás lenne arra, hogy nagykorúságát elérve háláját 
kifejezze. 
Mint morális kötelezettség, meg lehet fogalmazni ezt az elvárást a 
„fiatalokkal” szemben, valamint meghatározható az Alaptörvényben, ha az 
alkotmányozó hatalom számára ez olyan morális kötelezettség, amelynek 
feltétlen érvényesülését az alkotmányba foglalással kívánja elérni, de ha 
kötelezı erıt kívánunk neki adni, amely valóban korlátozza majd az egyén 
tulajdonhoz való jogát, akkor ennél (ismét) pontosabb meghatározásra lenne 
szükség. Mindazonáltal álláspontom szerint ez is egyfajta szociális 
felelısséget határoz meg, így a vizsgálandó rendelkezések közé soroltam. 

„Teherbíró képességének, illetve a gazdaságban való részvételének 
megfelelıen mindenki hozzájárul a közös szükségletek fedezéséhez.”45 „A 
közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulás mértékét a gyermeket 
nevelık esetében a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell 
megállapítani.”46 

                                                                                                                                                      

alapjog korlátozását valósítja meg, tehát az I. cikk (3) bekezdésére tekintettel kell a 
rendelkezéshez kapcsolódó törvényi rendelkezést meghatározni. 
43 Szülıtartás vagy rokontartás? 
http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=archivum.php&id=93 (2012.10.05.) Természetesen 
itt a rokontartás kifejezést pontosítani kéne, a célban megfogalmazott hozzátartozók 
kiemelésére kell sort keríteni. 
44 Uo. 
45 Alaptörvény XXX. cikk (1) bek. 
46 Alaptörvény XXX. cikk (2) bek. 
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E rendelkezéseknél a kérdés a következı: mi alapján általánosítható a 
teherbíró képesség, hogyan mérhetı a gazdaságban való részvétel, mik a 
közös szükségletek, és hogyan mérhetıek a gyermeknevelés költségei 
általánosságban, valamint a jövıben ez hogyan hathat ki a tulajdonoz való 
jogra. 
Azt gondolom, ezek mind olyan fogalmak, amelyek általánosítása szinte 
lehetetlen, vagy nagyon nehéz, mérésük pedig nem is történhet 
„mértékegység” alapján, de vizsgálatukra mind külön-külön mind 
összességében szükség lenne. 
Teherbíró képességet megállapíthatunk az alapján, hogy mennyi az adott 
személy jövedelme (nem vehetı átlagjövedelem, mivel az egyén aktuális 
jövedelmébıl a teherbíró képesség arányában kell hozzájárulnia a terhekhez). 
Ekkor azonban még nem vizsgálták, hogy a személy jövedelmébıl mennyi az 
olyan kiadás, amely szükséges, van-e rendszeres kezelésre szoruló betegsége, 
tartásra szoruló családtagja, valamint, ha nem általánosítható a teherbíró 
képesség, hogyan vethetıek ki mindenkire azonos mértékben irányadó adók, 
mint például az általános forgalmi adó. Az adók és a jövedelem-elvonások 
egyértelmően a tulajdonhoz való jog korlátozása körébe sorolandók, de 
felfoghatók társadalmi kötelezettségnek is, elvégre ezeket az egyén az állam 
részére a köz javára szükséges feladatok elérése céljából szolgáltatja. 
Meggyızıdésem szerint az Alaptörvénynek ez a cikke ismételten nagyon 
tágan és ellenırizhetı tartalom nélkül került megfogalmazásra. Ennek 
elhelyezése az alkotmányban, amely a jogrendszer alapja, rendkívül 
veszélyes. A jogszabály, ha kötelezı erıvel kíván élni, legyen pontos, 
ellenırizhetı, betartatható, fogalmazza meg az elérni kívánt célját és a 
megvalósítás feltételeit. A XXX. cikk ilyen módon a tulajdon korlátozására 
alapot adhat, valamint a korlátozás enyhítésére is, de ezzel létjogosultságukat 
veszthetik az általánosan, mindenkire nézve azonos mértékben megállapított 
adók.47 
Gazdaságban való részvétel mértékének mérése fogyasztási vagy termelési 
oldalról történik. Kérdés, hogy aki munkanélküli, részt vesz-e a gazdaságban, 

                                                           
47 Ezzel kapcsolatban egyet lehet érteni a következı véleménnyel: „Magyarország 
Alaptörvényével ellentétes lehet a telefonadó, ha azt a szolgáltatók átterhelik a 
magánszemélyekre. Az alkotmány ugyanis kimondja, hogy mindenkinek a teherbíró 
képessége szerint kell hozzájárulnia a közös szükségletek fedezéséhez. Ráadásul a 
hozzájárulás mértékét a gyermeket nevelık esetében a gyermeknevelés kiadásainak 
figyelembevételével kell megállapítani. A telefonadó esetében egyértelmően kijelenthetı, 
hogy a gyakoribb hívások miatt halmozottan sújtja a gyermeket nevelıket, ha azt a 
szolgáltatók átterhelik az ügyfelekre. A magánszemélyek alkotmányjogi panaszt nyújthatnak 
be, ha bizonyítani tudják, hogy az adók miatti tehernövekedésük ellentétes az alkotmányban 
foglaltakkal.” Kolláth György: Szorul az adóhurok a gyermekesek nyakán: az Alaptörvény 
sem szent? http://humanpolitika.hu/index.php/hr-hirek/belfoeld/7168-szorul-az-adohurok-a-
gyermekesek-nyakan-az-alaptoerveny-sem-szent (2012.10.05.) 
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és ha igen, a társadalom által részére biztosított rászorultság alapján járó 
támogatásból köteles-e hozzájárulni a terhekhez. 
Ha általánosságban nézzük, minden személy részt vesz a gazdaságban. Ha 
viszont minden személy (természetes és jogi – a jogi személynek általában 
még a célja is gazdasági tevékenység végzése) részt vesz a gazdaságban, 
akkor egyesével kerül majd megállapításra a hozzájárulás mértéke? Ha igen, 
akkor az általánosan, mindenki által befizetendı összegek érvényüket 
vesztik, és minden elvonás elıtt a gazdaságban való részvétel mértékét kell 
majd vizsgálni. Ha az adókat a továbbiakban minden esetben egyénre és az 
összes meghatározott feltételre tekintettel kéne meghatározni, az a 
továbbiakban még jobban lassítaná az adóhivatalok mőködését, amely 
elégedetlenséghez vezetne. Ezt a rendelkezést olvasva sem érzi úgy a laikus 
polgár, hogy határozott kötelezésrıl lenne szó bárki – így például az állam 
vagy valamely állampolgár – felé, viszont akkor mi értelme a 
meghatározásának, illetve hogyan kéne értelmeznie és jogkövetı magatartást 
tanúsítania.  
Ezek az említett közös szükségletek sem kerültek eddig meghatározásra, 
ismételten tág teret engedve a késıbbi jogalkotásnak, mivel a cél és az indok 
így adott, csak rá kell főzni a megfelelı jogkövetkezményt. A 
törvényhozásnak azonban ismételten figyelemmel kell lennie az alapjog 
korlátozásának korlátjaira, és ennek – nézetem szerint – megkerülhetetlen 
szabálynak kell lennie. 
Azt gondolom, ha ez, vagy valamely ehhez hasonló rendelkezés elıtérbe 
kerül, korlátozhatja az egyén tulajdonhoz való jogát, de mindenképpen csak 
arányosan. Igaz, itt nem a közérdek és a magánérdek arányát kell majd 
vizsgálni, hanem a fentebb meghatározott tényezıket. 
E rendelkezéshez kapcsolódóan még vizsgálható az Alaptörvény indokolása. 
Az indokolás szerint ugyanis „a Javaslat a társadalmi igazságosság elvének 
megfelelıen általános jelleggel, valamennyi személyre és szervezetre 
kiterjedıen állapítja meg a közteherviselési kötelezettséget, amelynek célja, 
hogy a zavartalan társadalmi mőködéshez, a közösség által ellátandó 
feladatokhoz szükséges anyagi fedezetet biztosítsa. E kötelezettség a 
teherbíró képességen alapul, azaz mindenki olyan részben köteles részt 
vállalni a közös szükségletek fedezésébıl, amennyire ezt körülményei 
lehetıvé teszik. A közteherviselés ezen elvének az egyes hozzájárulás-
típusokra és jogalanyokra való konkretizálása a törvényi szabályozás 
feladata.”48 
Az indokolásban tehát már megjelenik, hogy mely szervezet lesz jogosult 
ezek meghatározására, azaz a törvényhozó szerv és törvényi szinten. E 
megoldás bizonyos garanciát nyújt azzal kapcsolatban, hogy ez a szintén a 

                                                           
48 Az Alaptörvény XXX. cikkéhez főzött indokolás 



Tajti Zsuzsanna 

336 

tulajdont korlátozó rendelkezés csak kellıen egybehangzó akarattal, valamint 
megfelelı körültekintéssel korlátozza majd a jövıben a tulajdont. Mindezek 
ellenére nehézkesnek tőnik, hogy az indokolásban a közteherviselési 
kötelezettség elıször általános jelleggel kerül megfogalmazásra, majd relatív 
módon, vagyis amennyire azt az egyén (szervezet) körülményei lehetıvé 
teszik. Ennek feloldását annyiban tudom elképzelni, hogy maga a 
kötelezettség lesz csak általános mértékő, tehát minden személyre érvényes, 
maga a teher mértéke lesz pedig az, amely vizsgálat alá esik. 
„A Javaslat a természetes személyek vonatkozásában a teherbíró képesség 
általános elvét részletezve kifejezetten elıírja, hogy a közteherviselés 
körében az arányosság mellett is hangsúlyozottan tekintetbe kell venni a 
gyermekvállalással együtt járó terheket, és a konkrét kötelezettséget ennek 
megfelelıen kell megállapítani.”49 Itt pedig ismételten felmerül a probléma, 
miszerint hogyan mérhetıek a gyermekvállalással együtt járó terhek, amely 
számomra a rendelkezés rendkívül problematikus pontja. Álláspontom szerint 
ez valójában gesztus kíván lenni, hogy elısegítse a gyermekvállalások 
számának növekedését, mindemellett szerintem a költségei a továbbiakban 
sem szabhatók meg egy megadott mérce alapján, mivel magának a 
gyermekvállalás után következı nevelésnek sincs megfelelı mércéje. 

a) A tulajdonhoz való jog védelmi szintje csökkenésének kérdése 

Egyetértek azzal a véleménnyel, hogy az állam a tulajdonhoz való jogot 
tiszteletben tartja, de védelmét nem tartja elsırendő kötelezettségének, 
amelyet a Nemzeti hitvallásban, valamint a közpénzügyi fejezetben foglalt 
rendelkezések is jeleznek.50 „Vagyis az Alaptörvény úgy védi 
általánosságban az alapjogokat, hogy saját maga ad – több, egymást is erısítı 
– lehetıséget adott alapjog tényleges védelmének – a korábbi védelmi 
szinthez viszonyított – csökkentésére.”51 Ez a következı szempontok alapján 
állítható: 

- szervezeti értelemben az Alkotmánybíróság hatáskörével (amelyet 
korlátoztak); 

- alapjog dogmatikai szempontból az érvényesítés nevesítésének a 
hiányával (nincs kifejtve sem a korlátozás, sem a védelem 
érvényesítésének módja); 

- alaptörvény-értelmezési tekintetben pedig az értelmezési szabályok 
megfogalmazásával.52 

                                                           
49 Uo. 
50 Drinóczi: i.m. 229. o. 
51 Uo. 
52 Uo. 
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E vizsgálódás alapján az a véleményem, hogy ez az újabb korlátozó 
rendelkezés nem esik egybe a kisajátítással, mint a tulajdonhoz való jogot 
korlátozó rendelkezéssel. Ez ugyanis legfeljebb részben fedi a kisajátítás 
közérdekő céljait, mivel a társadalmi felelısség szélesebb körő helytállási 
kötelezettséget határoz meg. Nem feltétlenül sérti az emberi jogot, de ettıl 
függetlenül szükségesnek érzem a korábbi alkotmánybírósági gyakorlat 
felülvizsgálatát, illetve annak kiterjesztését, tekintettel arra, hogy az újabb 
korlátozás csökkenti az alapvetı jog alanyának jogait, és a tulajdon 
korlátozása esetén szőkebb körő védelmet biztosít a számára. 

2. A társadalmi felelısség alsó és felsı határa 

A társadalmi felelısség kérdésével már a szakirodalom is foglalkozott. „Az 
Alaptörvény az Alkotmányhoz képest bıvebb rendelkezést tartalmaz a 
tulajdonhoz való jogról, mivel rögzíti, hogy «a tulajdon társadalmi 
felelısséggel jár», illetve részletesen meghatározza a nemzeti vagyon 
kezelésének szabályait.”53 A tanulmány kiemeli a „társadalmi felelısség” 
elvét: „a «társadalmi felelısség» kitétel Alaptörvénybe emelésének indoka, 
hogy az markánsabban fejezze ki a tulajdon társadalmi kötöttségét. Mivel a 
«társadalmi felelısség» az olyan individuális alapjog tekintetében, amelynek 
az a funkciója, hogy az egyéni autonómiát megalapozza, e kitétel a 
«társadalmi kötöttség» értelmében kerülhet be a gyakorlatba.”54 Ezt azért 
tartom fontosnak a tanulmányból kiemelni, mert lényegében ez magyarázza, 
hogy miért lehet létjogosultsága a szabályozásba bekerült újításnak. 
Kiemelendınek érzem továbbá a következı megállapítást: „a tulajdonhoz 
való jog korlátozásával (szociális kötöttség és kisajátítás) összefüggésben is 
fenntarthatónak tőnik az eddigi (alkotmánybírósági) gyakorlat, mivel az 
alaptörvényi megfogalmazás [XIII. cikk (2) bekezdés] megfelel az 
Alkotmány 13. cikk (2) bekezdésének. A keret azonban nemcsak az 
értelmezési szabályok esetében, hanem az alapjogvédelemre vonatkozó 
általános szabályokkal összefüggésben is változott. Az Alaptörvény I. cikke 
ugyanis nem feleltethetı meg az Alkotmány 8. cikkének. Az Alaptörvény a 
korlátozást és az alanyi kört illetıen részletesebb rendelkezéseket tartalmaz, 
ez azonban nem más, mint az eddigi alkotmánybírósági gyakorlat 
alaptörvényi szintre emelése. Más megfogalmazást alkalmaz az Alaptörvény 
a tiszteletben tartás tekintetében, az ugyanis mindenki – tehát nem csak az 
állam – kötelezettségeként jelenik meg. A tiszteletben tartás azonban – a 
védelemmel ellentétben – nem jelenik meg az állam elsırendő 
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kötelezettségeként, és az alapjogok érvényesítésének biztosítása sem szerepel 
állami feladatként.”55 
Úgy látom, hogy a tulajdonhoz való jogból következı minimális társadalmi 
felelısség a jogkövetı magatartás esetén mindenképpen korlátozza a 
tulajdont. Ezek közé sorolom az adók és kötelezı járulékok megfizetését, a 
más személy tulajdonhoz való jogának és egyéb jogainak biztosítását, a 
közérdek céljából valóban szükséges korlátozások megfizetését, a közérdekő 
cél megvalósításához szükséges javak rendelkezésre bocsátását (így például a 
kisajátítás esetét véve). Meglátásom szerint azonban a korlátozás maximumát 
is valahol ebben a mértékben kellene megállapítani, mivel a szabályozásban 
említett társadalmi felelısség és annak meghatározhatatlansága nem 
indokolja a tulajdon további elvonását. A közös szükségletek pedig sosem 
mondhatóak ki „mindenki” közös szükségleteinek, mint ahogy a közérdek 
sem fedheti le mindig minden személy érdekeit: mindig lesznek olyanok, 
akiknek az aktuálisan meghatározott „közös szükséglet” nem lesz 
szükséglete. 

3. A társadalmi felelısség meghatározásával kapcsolatos kérdések 

A társadalmi felelısség meghatározásával kapcsolatban további kérdések 
vethetık fel: egyfelıl az, hogy mely állami szerv jogosult a korlátozás 
meghatározására, illetve alkalmazására, másfelıl pedig az, hogy mely 
jogforrási szintet kíván meg az alapjog korlátozása. 
Az Alaptörvény rendelkezése56 szerint az alapvetı jogokra és 
kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapíthatja meg, így tehát a 
jövıben a tulajdonhoz való jog korlátozását érintı kérdésekre is ez 
vonatkozik. Az Alaptörvény e rendelkezése beemelte az Alkotmánybíróság 
által korábban kialakított szükségességi-arányossági tesztet, valamint a jog 
kiüresítésének tilalmát, mint a korlátozás korlátozásával kapcsolatos keretet. 
Az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozó utólagos normakontroll azonban 
jelenleg korlátozás alatt áll, mivel az Alaptörvény – kisebb módosítással – 
fenntartotta az Alkotmánybíróság hatáskörének már korábban megállapított 
szőkítését. Ez alapján „mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai 
össztermék felét meghaladja, az Alkotmánybíróság a konkrét utólagos 
normakontroll, alkotmányjogi panasz, a nem actio popularis jellegő utólagos 
normakontroll hatásköreiben – a tulajdonhoz való jogot nagy eséllyel érintı – 
pénzügyi tárgyú törvények Alaptörvénnyel való összhangját kizárólag az 

                                                           
55 Drinóczi: i.m. 228-229. o. 
56 Alaptörvény I. cikk (3) Az alapvetı jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat 
törvény állapítja meg. Alapvetı jog más alapvetı jog érvényesülése vagy valamely 
alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt 
céllal arányosan, az alapvetı jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható. 
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élethez és az emberi méltósághoz való joggal, a személyes adatok 
védelméhez való joggal, a lelkiismeret és a vallás szabadságához való joggal 
vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó jogokkal összefüggésben 
vizsgálhatja felül, és csak ezek sérelme miatt semmisítheti meg”.57 
Ezt egészíti ki az Alaptörvényhez kapcsolódó Átmeneti rendelkezések 28. 
cikkének (1) bekezdése: „mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai 
össztermék felét meghaladja, ha az Alkotmánybíróság vagy az Európai Unió 
Bírósága döntésébıl az állam által teljesítendı olyan fizetési kötelezettség 
fakad, amelynek teljesítésére a központi költségvetésrıl szóló törvényben e 
célra elızetesen meghatározott összeg nem elegendı, és a hiányzó összeg a 
kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás követelményének sérelme nélkül 
a központi költségvetésrıl szóló törvényben más célra meghatározott összeg 
terhére se pótolható, tartalmában és elnevezésében is kizárólag az e 
kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó, a közös szükségletek fedezéséhez 
való hozzájárulást kell megállapítani”. 
Itt tehát megjelenik a „közös szükségletek” egyik fajtája. Felmerül azonban, 
ha az Európai Unió Bírósága vagy az Alkotmánybíróság az államot kötelezi 
valamely követelés teljesítésére, van-e jogosultsága az államnak azt az 
Alaptörvény XXX. cikke alapján a polgárokra áthárítani. Ez a két bíróság 
nem véletlenszerő indokok alapján terheli meg az államot fizetési 
kötelezettséggel, hanem általában valamilyen preventív célja, vagy valódi 
alapja van. 
Meggyızıdésem szerint, ha a törvényhozás a bőncselekmények büntetési 
tételén fáradozik folyamatosan, azzal indokolva ezt, hogy az aktuális nem éri 
el azt az elrettentési eredményt, amit várnak tıle, akkor a fizetési 
kötelezettséget, amelyet az államra, és nem a polgárokra személyesen 
szabnak ki, szintén nem lehet áthárítani, tovább korlátozva ezzel az egyén 
tulajdonhoz való jogát. 
Tekintettel arra, hogy egyelıre még az Alkotmánybíróság a törvényhozó 
szerv ellenırzı szerve, visszásnak találom a hatásköre korlátozásának 
bevezetését, illetve fenntartását. Az Alkotmánybíróság nagyon fontos 
feladata a törvények minden irányú felülvizsgálata, mivel jelenleg csak ez a 
szerv képes a polgárokat megvédeni a törvényhozás hibáitól, amelyek 
általában elkerülhetetlen módon elıfordulnak. A polgárok többsége viszont 
nem rendelkezik kellı jogismerettel, illetve jogérvényesítési lehetıséggel 
ahhoz, hogy ezt a védelmi funkciót elvonják tılük. Mivel a törvényhozás 
szükségképpen minden téren szabályoz, így szükségszerően alapvetı jogokat 
is korlátoz. Manapság rendszeresen kerül elı a tulajdonhoz való jog (ki nem 
mondott) korlátozásának sokféle módja, ezért tartom kifejezetten fontosnak 
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az Alkotmánybíróság jogosultságának megfelelı kiterjesztését, hogy az 
ellenırzı és alapjogvédı funkciója a továbbiakban is megmaradhasson. 
A tulajdon korlátozásának a társadalmi felelısségre tekintettel történı 
meghatározása az Országgyőlést, mint törvényhozó szervet illeti meg, mert 
ilyen szintő korlátozást csak törvényi szinten szabad megállapítani. Ezzel 
szemben áll az Alkotmánybíróság, amelynek amiatt, hogy alapjog 
korlátozásról van szó, feltétlenül meg kell adni azokat a jogosultságokat, 
amelyek alapján a törvények alaptörvény-ellenességét csak az alkotmánynak 
alárendelve értelmezheti, szükség esetén pedig az alaptörvény-ellenes 
szabályozást megsemmisítheti. 
Az Alaptörvény – az indokolása szerint – garanciális szabályként rögzíti az 
alapvetı jogok korlátozhatóságának általános kereteit. E keretek az alapvetı 
jogok korlátozását csak törvény által, más alapvetı jog érvényesülése vagy 
valamely alkotmányos érték védelme érdekében, az ahhoz feltétlenül 
szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan és az alapvetı jog 
lényeges tartalmának tiszteletben tartásával teszik lehetıvé. Az alapvetı 
jogok mellett az alapvetı kötelezettségekre vonatkozó szabályokat is törvény 
állapítja meg.58 
Ebbıl levonható az a következtetés, hogy a törvényhozás számára hiába 
került be újabb felhatalmazási alap a tulajdonhoz való jog korlátozására, a 
korábbi alkotmánybírósági gyakorlatot követve, ennek a felhatalmazásnak, 
immár az Alaptörvény szabályozása alapján, eleve adott korlátai vannak. 

4. A társadalmi felelısség körének meghatározása 

Az eddig felvázoltak alapján társadalmi felelısség körébe sorolható: 
- az elesettek és szegények megsegítése, 
- a hozzájárulás az állami és közösségi feladatok ellátásához, 
- a szülıkrıl való gondoskodás, 
- a közös szükségletek fedezése, 
- a hozzájárulás a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok 

ellátásához, valamint 
- az Alkotmánybíróság vagy Európai Unió Bírósága által 

meghatározott, központi költségvetésbıl nem finanszírozható fizetési 
kötelezettségek. 

Az Alaptörvény nem határozza meg a tulajdon fogalmát, sem azt, hogy mit 
kell érteni a tulajdonhoz kapcsolt „társadalmi felelısség” alatt. Tekintettel 
arra, hogy fogalmat nem ad, ragaszkodnunk kell a fentebb, még a korábbi 
Alkotmány rendelkezései alapján megalkotott fogalom-meghatározásokhoz. 
A XIII. cikkhez főzött indokolás szerint a tulajdonhoz való jog „nem egy 
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eleve adott természetes állapotot jelöl, hanem csupán meghatározott 
társadalmi közegben, az állam általi jogi szabályozás keretei között, annak 
elıfeltételével létezik.” Eszerint tehát az alaptörvényi tulajdonfogalom a 
mindenkori normatív szabályozás függvénye, de ennek vannak korlátai. A 
normatív szabályozás nem lehet tetszıleges: az Alaptörvény más 
rendelkezéseivel való összhangnak fenn kell állnia, továbbá el kell ismerni a 
tulajdon mint jogintézmény lényegét. 
Az indokolás szerint a XIII. cikk (1) bekezdés 2. mondata a „tulajdon 
társadalmi kötöttségét” fejezi ki, és „társadalmi felelısséget társít hozzá”, 
anélkül azonban, hogy ennek lényegét rögzítené, így az értelmezıre hárul az 
a feladat, hogy ennek tartalmát meghatározza. A „társadalmi kötöttség” 
többféleképpen értelmezhetı. Alkalmazható a tulajdon korlátozására és a 
tulajdonra vonatkozó kötelezettségként, ahogy ezt a fentiekben elemeztem. 
Ez alapján a társadalmi kötöttség lehet konkrétan meghatározott 
kötelezettség, amely a tulajdont vagy a tulajdonhoz való jogot korlátozza, 
meghatározott cél érdekében, meghatározott módon és eszközökkel. Más 
vonatkozásban a társadalmi felelısség jelentheti a társadalomért (népért, 
közösségért, nemzetért vagy a közjóért) viselt felelısséget, ami a tulajdon és 
a tulajdonos jogainak korlátozását teszi lehetıvé. Itt a társadalmi kötöttség 
kérdését a cél irányából közelíthetjük meg, megnevezve azt a konkrét 
célkitőzést, ami érdekében a korlátozás jogos lehet, megmagyarázva ezzel, 
hogy mit jelent a „társadalmi” jelzı a felelısség alapjaként. A „társadalmi” 
értelmezési lehetısége megjelenhet a „magán” relációjában, vagyis a 
magánhasznosság és a magánérdek mellett egyidejőleg a társadalom, a 
közösség érdekét is szolgálnia kell. Ebben az esetben kifejthetı, hogy az 
értelmezéshez szükséges mindkét fogalom kibontása. Mi a magánérdek és 
ennek tekintetbe vételével mi minısül társadalmi érdeknek, illetve 
társadalmilag hasznosnak. Így tehát a társadalom érdekének megfelelı lesz 
az, ami a köz javát szolgálja, vagyis a többség érdekében szükséges, ami a 
társadalmi kötöttség értelmezéséhez közelebb visz. 
Valószínő, hogy ezeknek az értelmezéseknek bármelyike használható, ám 
ennek törvényben történı körülhatárolása, illetve az alkotmánybírósági 
gyakorlat általi konkretizálása a késıbbiek folyamán elengedhetetlen, 
tekintettel arra, hogy a társadalmi felelısségre hivatkozó korlátozás egyike 
sem lehet korlátlan, mert 

- nem jelentheti a tulajdon, mint jogintézmény lényeges tartalmának 
csorbítását; 

- nem jelentheti a társadalmi érdekre való korlátlan hivatkozást. 
Mind a közérdekre való korlátlan hivatkozás, mind a jog lényeges 
tartalmának csorbítása azzal a következménnyel jár, hogy a tulajdonhoz való 
jog kiüresedik, formálissá válik és gyakorlása ellehetetlenül. Ennek 
elkerülése feltétlenül célszerő, mert különben a tulajdonhoz való jog – mint 
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alapvetı jog – megszőnik, és döntı mértékben sérül az emberi méltósághoz 
való jog is. Ez utóbbi viszont szükségessé teszi az Alkotmánybíróság 
hatáskörének felélesztését, és a törvényhozó szerv kontrollját. 

Megjegyzendı továbbá, hogy a társadalmi felelısség tulajdonhoz 
kapcsolása a tulajdoni formákra tekintet nélkül történik, mert nincs nevesítve, 
hogy milyen tulajdonról van szó. Bár a magántulajdon kifejezést az 
Alaptörvény nem használja, de a különbözı tulajdoni elıírások együttes 
vizsgálatából kiderül, hogy a társadalmi felelısség elve csak a 
magántulajdonhoz kapcsolható. Az állam és a helyi önkormányzatok 
tulajdona nemzeti vagyon, amelynek az Alaptörvényben konkrétan 
meghatározott célja és rendeltetése van.59 Mivel a tulajdonhoz való jog 
esetében alapvetı jogról van szó, így a közhatalom a tulajdon 
vonatkozásában nem e jog alanyaként, hanem kötelezettjeként jelenik meg. E 
megállapításból az is következik, hogy a magántulajdon az Alaptörvény 
rendelkezéseiben a társadalom érdekeinek alárendelt: a tulajdonhoz kapcsolt 
társadalmi felelısség a tulajdonos jogainak korlátozását eredményezi Ennek 
kapcsán a legjelentısebb kérdés az, hogy ez a korlátozás meddig mehet el, 
illetve hol húzhatók meg a határai. Nyilvánvaló, hogy nem lehet korlátlan és 
általános jellegő, hanem konkrétnak és meghatározott terjedelmőnek kell 
lennie, mivel eleget kell tennie a tulajdonkorlátozás törvényi úton történı 
meghatározásának.60 Ebbıl következik:  

- A célszerőség, arányosság (alkalmasság, megköveteltség) elvének 
alkalmazása, mert másképp nem lehet alapjogot korlátozni.61 

- Valamely alkotmányos érték, amely alapján a társadalomra való 
hivatkozás indokolt, amely alapján a korlátozás célszerősége kitőnik. 

- A lényeges tartalom védelme, amelynek meghatározása szintén 
problémás, mert felvethetı, hogy ki jogosult ennek meghatározására 
vagy a feladat ellátására. Ha a meghatározásra a törvényhozás 
jogosult, az tovább csökkentheti a védelmi szintet. Ha azonban az 
Alkotmánybíróság jogosult kibontani a lényeges tartalom fogalmát és 
jelentését, akkor a jelenleg fennálló akadályok miatt lehet, hogy 
védelmi jogosultságát nem tudja megfelelıen és kellıképpen 
gyakorolni. 

- Szükséges – az emberi méltóságra tekintettel is – a tulajdonos 
érdekének, a tulajdonjoga fennállásának, valamint a „társadalmi 
felelısségbıl” adódó közjó-közérdek mint korlátozási hivatkozásnak 
az egymáshoz viszonyított mérlegelése, amelynek a korlátozást 

                                                           
59 Vö. az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdésével. 
60 Alaptörvény I. cikk (3) bek. 
61 Alaptörvény I. cikk (3) bek. 



A társadalmi felelısség, mint a tulajdonhoz való alapvetı jog újabb korlátja 

343 

igazolnia kell. Ha ez hiányzik, akkor a tulajdonkorlátozó törvényhozó 
önkényes lehet.62 

- Más alaptörvényi rendelkezések figyelembe vétele (a méltóság mellett 
az egyenlıség elve,63 a jogállamiság-jogbiztonság elve stb.). 

Ezt követve kitőnik, hogy hiába szőkíti az alapjog körét az alaptörvényi 
rendelkezés, az elvárt minimumnak a továbbiakban is fenn kell állnia, nem 
lehet indokolatlan, az egyén lehetıségeihez képest nem lehet túlzott. Mégis 
kelt bizonyos félelmet ez az új elıírás, mert a késıbbiekben felhatalmazást 
adhat további tulajdont korlátozó rendelkezések bevezetésére. 

5. Az alapjog védelmi szintje csökkenésének megállapíthatósága 

A szakirodalomban megfogalmazást nyert, hogy „az Alaptörvény 
elfogadásával a tulajdonhoz való jog védelmi szintje csökkent; az 
Alkotmánybíróság jövıbeni értelmezési gyakorlatán múlik, hogy a testület 
képes lesz-e a tulajdonvédelem növelésére, a korábbi védelmi szint elérésére. 
Erre az Alaptörvény szövege elvileg lehetıséget ad, mert ebbıl az eddigi 
gyakorlatot támogató értelmezés kiolvasható; sajnos azonban ennek 
ellenkezıje is.”64 Ennek alapján nem jelenthetı ki egyértelmően, hogy az 
újonnan bevezetett korlátozás tükrében csökkenni fog-e a tulajdonhoz való 
jog védelmi szintje. Véleményem szerint azonban minden alkalommal, 
amikor majd a törvényhozás során a tulajdon társadalmi kötöttségére vagy a 
közös szükségletekhez való hozzájárulásra hivatkoznak, a tulajdonhoz való 
jog korlátozása valósul meg. A védelemre kevesebb lehetıség lesz, mert ha 
esetleg az Alkotmánybíróság ki is mondja, hogy adott és konkrét korlátozás 
az eset körülményeinek fényében nem volt szükséges és arányos, az csak 
utólagos védelmet fog nyújtani, ami esetenként megkésetté és így nem 
kielégítıvé válhat. 

6. Az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatának követhetısége 

Meglátásom szerint a korábbi alkotmányi és az új alaptörvényi szabályozás 
túlnyomó részében megfeleltethetı egymással, de az újonnan bekerült 
korlátozás akár határozott változást is hordozhat magában, mivel az 
Alaptörvény rendelkezéseinek értelmezésére az R) cikk (3) bekezdésének 
segítségével kell sort keríteni.„Az alkotmányos jogfolytonosság és a 
jogbiztonság miatt ezt az értelmezést kellene követni (jelesül az eddigi, 21 
éves alkotmánybírósági gyakorlatot), azonban maga a Nemzeti hitvallás 

                                                           
62 4/2004. (II.20.) AB határozat, ABH 2004, 66, 72. A közérdek hiánya miatt alkotmánysértı 
korlátozás. 
63 Alaptörvény XV. cikk 
64 Drinóczi: i.m. 231. o 
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tekinti érvénytelennek azt az Alkotmányt, amelyre az alkalmazandó 
gyakorlat épült. Másrészt – pozitivista megközelítésben – a chartális 
alkotmányra épülı alkotmánybírósági gyakorlat nem igazán értelmezhetı 
történeti alkotmány vívmányaként. Ugyanakkor az is igaz, hogy teljes 
mértékben nem lehet elszakadni az eddigi gyakorlattól, mivel a keret, vagyis 
a jogállamiság, az alapjogok tiszteletben tartásának és védelmének 
kötelezettsége stb. – legalábbis alaptörvényi, deklaratív szinten – 
megmaradt.”65 Egyetértek a következı megállapítással is, mely szerint 
„annak eldöntése, hogy ez a változás egyúttal a védelmi szinten is változtat-e, 
a jövı alkotmánybírósági gyakorlatnak lesz az eredménye.”66 
Joggyakorlat hiányában még nem világos, hogy a bírói praxis e szabályoknak 
és a hitvallásban megfogalmazottaknak milyen jelentıséget fog tulajdonítani. 
Ezért még nem tudható, hogy a tulajdonhoz való jog tartalmát, korlátozását 
mennyiben befolyásolja (befolyásolja-e majd) a bírói értelmezésre 
megállapított alaptörvényi rendelkezés, így annak feltételezése, hogy a 
jogszabályok gazdaságos cél szolgálnak, illetve a kiegyensúlyozott, átlátható, 
fenntartható költségvetési gazdálkodás elvének tiszteletben tartása.67 
Álláspontom szerint az Alkotmánybíróság hatáskörének szőkítése gazdasági 
szempontból meglehetısen irreális, és megdöbbenésre okot adó mozzanat, 
tekintve, hogy az Alkotmánybíróság feladata elsısorban nem gazdasági 
döntések meghozatala, hanem az ország Alaptörvényének védelme, a 
jogszabályok közötti összhang és egységesség elısegítése. Hatáskörének 
szőkítése ilyen módon a tulajdonhoz való jog értelmezésének és a társadalmi 
felelısség kibontásának is akadályát jelentheti. A társadalmi kötöttség elve 
ugyanis rendkívül széleskörő jogalkotásra adhat alapot, amely a jogbiztonság 
elvét is sértheti, miközben a tulajdonhoz való jogot korlátozza. 

V. Összefoglalás 

A tulajdonhoz való jog és a hozzá kapcsolódó társadalmi felelısség kérdése 
rendkívül összetett, illetve részben bizonytalan, különös tekintettel utóbbi 
határozatlan tartalmára. E problémakör vizsgálata közben több kérdés merült 
fel, és a rendelkezés újszerősége miatt ezek nem mindegyikét sikerült 
megválaszolni. Az elemzés során kitőnt, hogy az alkotmányozó az 
Alkotmánybíróság eddigi alapjog-korlátozási gyakorlatát – különösen a 
szükségességi, arányossági, célszerőségi tesztet – beemelte az Alaptörvény 
rendelkezései körébe. A tulajdonhoz való jog – külön nevesítve – megtartotta 
a kisajátítás intézményét, amelyhez egyéb feltételeket is szabott, a korábbi, 
alkotmányi szabályozással, valamint a vonatkozó törvényi szabályozással 
                                                           
65 Drinóczi: i.m. 227. o. 
66 Drinóczi: i.m. 229. o. 
67 Drinóczi: i.m. 227-228. o. 
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egyezıen. Benyomásom továbbra is az, hogy a tulajdonhoz való jog esetében 
így immár két korlátozási lehetıség jelenik meg, továbbá az, hogy a kettı 
nem azonos: a kisajátítás a társadalmi felelısség körébe tartozik, szőkebb és 
konkrétabb meghatározás, így viszont lehetséges, hogy a továbbiakban nem 
szükséges külön bekezdésben szabályozni, mivel az levezethetı a társadalmi 
felelısséggel meghatározott korlátozásból. 
Valamely alapjog vizsgálata során mindig tanulmányozni kell annak 
jogosultsági, illetve kötelezettségi oldalát is, mert ezek párban állnak 
egymással. Az Alaptörvény az indokolásában a tulajdonhoz való jogról 
rendkívül szőken tesz említést. Elismeri „mindenki tulajdonhoz való jogát, 
ugyanakkor kifejezi a tulajdon társadalmi kötöttségét is, és társadalmi 
felelısséget társít hozzá”. Garanciális elemként kívánja rögzíteni, hogy 
„tulajdon elvonására, kisajátítására csak kivételesen és közérdekbıl, 
törvényben meghatározott esetben és módon, teljes, feltétlen és azonnali 
kártalanítás mellett kerülhet sor”, mindamellett, hogy a rendelkezés 
szövegében csak a kisajátításhoz párosítja e feltételeket. Tekintettel arra, 
hogy sem az Alaptörvény, sem annak indokolása nem tér ki kifejezetten a 
tulajdon társadalmi kötöttségére, ezek tartalmának kibontása meglehetısen 
nehéznek tőnik. Ennek ellenére úgy gondolom, megalkotásának határozott 
rendeltetése volt, feltehetıen több célt is szolgál. Így többek közt az egyének 
közötti, egymásra való odafigyelés, mint morális kötelezettség erısítését, 
valamint az állami és egyéb feladatok ellátásához szükséges anyagi bevételek 
megalapozását. Az Alaptörvény rendelkezéseit figyelmesen vizsgálva, úgy 
vélem, ezek olvashatóak ki. Értelmezésem szerint a társadalmi kötöttség, 
társadalmi felelısség köre valóban olyan, a társadalom, a köz számára 
szükséges igények kielégítésére szolgáló elvonásokat jelent majd, amelyek 
így szociális töltetet kapnak. Az állam feladata lesz ennek ellátása, mivel a 
társadalom mőködését szolgálja, de az egyének tulajdonát korlátozó 
rendelkezések útján lesz majd beszedhetı, például az adók és járulékok 
mintájára. Ez alapján viszont a kisajátítás külön bekezdésben történı 
szabályozása okafogyottá válik. Annyi a különbség, hogy míg a kisajátítás 
csak ingatlanra vonatkozik, a többi vonatkozhat ingóra, ezen belül is a 
pénzeszközökre, anyagi javakra. 
Fontosnak érzem ezzel kapcsolatban, hogy a törvényhozásnak minden 
korlátozás megalkotásakor figyelemmel kell lennie a már meghatározott 
korlátokra, valamint az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatára, mivel a 
közérdek túl széleskörő értelmezése veszélyeket hordoz magában. 
Dolgozatom megírása alatt az a véleményem alakult ki, hogy a tulajdonhoz 
való jogot illetıen hiába került be az Alaptörvénybe egy újabb korlátozás, ez 
az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatán és a korlátozás mértékén nem 
változtat. A törvényhozás az, ami tágabb teret kapott a tulajdon 
korlátozásában, és amely így nagyobb felhatalmazással rendelkezik az egyén 
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tulajdonának korlátozására. Emiatt viszont az alapjoghoz eddig kapcsolódó 
védelem mértéke, szerintem, jelentısen csökkenhet. A korlátozás végsı, 
eddig is meghatározott korlátai a továbbiakban is fennállnak, ám azokat 
minden alkalommal a köz érdekét vizsgálva veszik majd figyelembe, nem 
pedig az egyén érdekeit nézve. Ez az egyén egyfajta társadalmi felelıssége, 
mivel a saját tulajdonhoz való jogának konkrét esetekben meghatározott 
mértékével a köz érdekét szolgálja. Úgy látom, hogy így a legnagyobb 
felelısség jelenleg a törvényhozó hatalomra hárul, elsısorban neki kell 
figyelemmel lennie a továbbiakban arra, hogy a különbözı, immár széles 
körben, a társadalom érdekében meghatározott korlátozásokkal ne lépje túl a 
mostanra már az Alaptörvénybe is bekerült határokat. A törvényhozás 
feladata, hogy ne csak a konkrét esetben legyen figyelemmel a korlátozás 
szükséges, arányos, célszerő, valamint a köz érdekét szolgáló jellegére, 
hanem az újabb kikötések vizsgálatakor valamennyi, korábban felállított 
megszorításra is tekintettel ne lépje túl a maximális, legfelsı határt, mert 
különben akár ki is üresíti az alapjogot. Nem gondolom, hogy ez elıre 
megállapítható, de úgy vélem, az Alkotmánybíróság a továbbiakban is 
ragaszkodni fog a korábban felállított gyakorlatához. Mindazonáltal a 
hatásköri fenntartásokat is figyelembe véve, az Alkotmánybíróság védelmi 
funkciója ellátására nagyobb szükség lesz, ha a törvényhozó hatalom mégsem 
lesz tekintettel az egyén tulajdonhoz való joga korlátozhatóságának 
mértékére. 
Vizsgálódásaim során különös tekintettel voltam a társadalmi felelısség 
kérdésére. Igyekeztem összegyőjteni a kötöttség körébe vonható alaptörvényi 
rendelkezéseket, így megállapítottam, hogy e körbe vonható 

- az elesettek és szegények megsegítése, 
- az állami és közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás, 
- a szülıkrıl való gondoskodás, 
- a közös szükségletek fedezése, 
- a hozzájárulás a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok 

ellátásához, valamint 
- az Alkotmánybíróság vagy Európai Unió Bírósága által 

meghatározott, központi költségvetésbıl nem finanszírozható fizetési 
kötelezettségek. 

Vizsgáltam továbbá az ehhez kapcsolódó problémákat, mint pl. a jogalkotás 
során a felhatalmazás és a jogforrási szint kérdését. Ezek alapján 
megállapítható, hogy az Alaptörvény I. cikkének (3) bekezdésében a 
felhatalmazást az Országgyőlésnek adja, azzal a meghatározásával, hogy a 
korlátozó rendelkezéseket törvényben szabályozza. Ennek vizsgálata mellett 
merült fel az Alkotmánybírósághoz kapcsolódó alapjogi védelem kérdése. 
Nézetem szerint, mint azt fentebb is megfogalmaztam, a korlátozások köre 
bıvült, így az alapjog alanyának nagyobb védelemre lesz szüksége, de 
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legalábbis az eddigi védelem mértékének a visszaállítására. Foglalkoztam a 
korlátozás mértékének határaival is. Az Alkotmánybíróság általános alapjog-
korlátozási tesztjének, amely az Alaptörvénybe is bekerült, további 
figyelembe vételét láttam megfelelı megoldásnak, kifejezetten arra nézve, 
hogy itt a cél maga a közérdek lesz, a társadalom szükséglete, és emellett 
vizsgálni kell a felmerülı magánérdeket, amely a tulajdonhoz való joghoz 
kapcsolódik. Maximális korlátként pedig, úgy gondolom, továbbra is az 
alapjog kiüresítésének tilalma szolgál iránymutatásul. 
Meglátásom szerint az Alkotmánybíróság, mint azt a 22/2012. (V.11.) AB 
határozatában már megfogalmazta, az újabb ügyekben felhasználhatja azokat 
az érveket, amelyeket az Alaptörvény hatályba lépése elıtt már 
alkotmányjogi kérdésekkel összefüggésben alkalmazott, kialakított. 
Természetesen lehetséges, hogy ennek ellenére a késıbbiekben mégis 
változtatnak majd ezeken a tulajdonhoz való joggal kapcsolatban, 
mindazonáltal – álláspontom szerint – az eddig általuk kialakított közérdekre 
hivatkozó korlátozás, valamint a kisajátítás esetein kívül esı korábbi 
korlátozások vizsgálatával kapcsolatban kialakított tesztek gyakorlatán nem 
fognak gyökeresen módosítani. 
Kiemelném, hogy alkalmazási és értelmezési gyakorlat híján nehéz feladat a 
tulajdonhoz való jog társadalmi felelısséggel korlátozott területével 
foglalkozni. Mégis azt gondolom, nem volt felesleges, mivel megvilágított 
olyan pontokat mind az Alaptörvényben, mind a hozzá kapcsolódó jogi 
normákban (mint korábban az Átmeneti rendelkezések), amelyek alapul 
szolgálhatnak a társadalmi kötöttség kérdésének megválaszolására. 
Végezetül leszögezném, hogy a tulajdonhoz való jog és a társadalmi 
felelısség kapcsolatát tovább lehetne elemezni, tekintettel arra, hogy mindig 
megjelennek olyan vizsgálati szempontok, amelyeket nem vettem 
figyelembe, vagy kutatásaim során nem ismertem fel. Ennek alapján úgy 
vélem, hogy e témát tovább lehet kutatni, példaként említve az 
alkotmánybírósági gyakorlat még mélyebb megismerését, áttekintését, vagy a 
társadalmi felelısség körének további szempontok alapján történı 
vizsgálatát, ám a jelen dolgozatra megállapított terjedelmi korlátok ezt már 
nem tették lehetıvé. 
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Török Dániel Viktor 

A tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülésének 
alapjogi aspektusai* 

Tanulmányom a XXXI. OTDK-n bemutatott pályamunkám alapján készült. 
Az ott szerepelt dolgozathoz képest azonban jelentıs változások 
tapasztalhatók. Nemcsak az eltérı terjedelmi korlátok miatt, hanem az 
OTDK-n elhangzott kritikai észrevételekre reagálva is, melyeknek egy 
részével magam is egyet értek. Másik részével kapcsolatban azonban 
ellentétes álláspontot foglaltam el, így ezeknek a részeknek az olyan kifejtése 
szükséges, amelyek egyértelmőbbé teszik az eredeti gondolati ívet.  
A jelzett változások mellett kiemelendı, hogy hatályba lépett az Alaptörvény 
negyedik módosítása. Ez több szempontból érintette a tisztességes eljáráshoz 
való jogot. Mégis a legjelentısebb változás, hogy az Alaptörvény hatályba 
lépése elıtti alkotmánybírósági határozatok a hatályukat vesztették.1 Eredeti 
dolgozatom érvelését alkotmánybírósági határozatokkal támasztottam alá, így 
e módosítás folytán dolgozatom rendkívül ingatag alapra került. Az indokolás 
szerint e rendelkezésnek a célja, hogy „az Alaptörvény rendelkezései az 
Alaptörvény összefüggéseivel együtt, a korábbi Alkotmány rendszerétıl 
függetlenül kerüljenek értelmezésre. E rendelkezéssel az Országgyőlés mint 
alkotmányozó hatalom egyértelmővé teszi, hogy az Alkotmánybíróság nincs 
kötve a korábbi Alkotmány alapján meghozott határozataihoz. Ez 
természetesen nem zárja ki azt a lehetıséget, hogy a testület az Alaptörvény 
egyes rendelkezéseinek értelmezésekor a korábbival megegyezı 
következtetésre jusson, ahogyan azt a lehetıséget is biztosítja, hogy az 
Alaptörvény egészének kontextusában a korábbi döntésekkel ellentétes 
megállapításokat tegyen.”2 Véleményem szerint, ha korábbi alkotmányi és az 
alaptörvényi rendelkezéseket összevetjük megállapítható, hogy a két vizsgált 
rendelkezés esetében a tisztességes eljáráshoz való jog tekintetében nem 
történt jelentıs mértékő változás. Csupán a tisztességes eljáráshoz való jogon 
belül az egyes részelemek vonatkozásában történt egymáshoz képesti 
jelentıség-változás. Így továbbra is úgy gondolom, hogy a korábbi 
alkotmánybírósági gyakorlat a tisztességes eljáráshoz való jog tekintetében a 

                                                           
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXXI. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián „Alkotmányjog III.” tagozatban került bemutatásra. Konzulens: Dr. Kocsis 
Miklós adjunktus 
1 Alaptörvény negyedik módosítása 20.cikk (2). bek., 
http://www.parlament.hu/irom39/09929/09929-0055.pdf (2013.07.29.) 
2 Alaptörvény negyedik módosításához főzött indokolás, 
http://www.parlament.hu/irom39/09929/09929.pdf (2013.07.29.) 
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jövıben is alkalmazható, így kiváló kiindulópontot jelenthet jelen téma 
vizsgálatához. 

I. A tisztességes eljáráshoz való jog jellemzıi 

Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerint: „mindenkinek joga van 
ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és 
kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság 
tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerő határidın belül bírálja el.” Az 
Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése szerint „mindenkinek joga van ahhoz, 
hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerő 
határidın belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak szerint 
kötelesek döntéseiket indokolni.” Az idézett szabály szerint a közigazgatási 
hatósági eljárásban is érvényesülnie kell.3 A tisztességes eljáráshoz való jog 
az emberi méltóságból levezethetı alapvetı jog.4 Ha az eljárások résztvevıit 
nem az eljárás alanyaiként, hanem sokkal inkább tárgyaiként kezelik, akkor 
ez oda vezet, hogy emberi méltóságról nem lehet beszélni. 
Az Alkotmánybíróság szerint az eljárás tisztességét „az eljárás egészének és 
körülményeinek figyelembevételével lehet csupán megítélni. Ezért egyes 
részletek hiánya ellenére éppúgy, mint az összes részletszabály betartása 
dacára lehet az eljárás »méltánytalan« vagy »igazságtalan«, avagy »nem 
tisztességes«.” 5 
A tisztességes eljáráshoz való jog korlátozásával kapcsolatban elmondható, 
hogy teljes egészében nem, csak egyes elemei tekintetében korlátozható. 
Ezzel kapcsolatban az az elvárás, hogy a részösszetevık korlátozása nem 
vezethet oda, hogy maga a tisztességes eljáráshoz való jogot kiürítse, és így 
az eljárás tisztességtelenné váljon.6 
A korlátozás lehetséges indokai között lehetséges a személyes adatok 
védelme, személyiségi jogok védelme, de bizonyos esetekben az állami 
érdekek is elıtérbe kerülhetnek a minısített adatok védelme kapcsán.7 A 
korlátozás az alapjog-korlátozás szabályai szerint érvényesülhet, így minden 
egyes részjogosítvány esetében egyenként vizsgálni szükséges, hogy 
korlátozható-e és milyen mértékben.  

                                                           
3 Chronowski Nóra – Drinóczi Tímea (szerk) – Petrétei József – Tilk Péter – Zeller Judit: 
Magyar Alkotmányjog III. Dialóg Campus kiadó, Budapest – Pécs 2006. 270-273. o. 
4 Chronowski – Drinóczi – Petrétei – Tilk – Zeller: i.m. 270-273. o. 
5 6/1998. (III. 11.) AB határozat 
6 Chronowski – Drinóczi – Petrétei – Tilk – Zeller: i.m. 270-273. o. 
7 Chronowski – Drinóczi – Petrétei – Tilk – Zeller: i.m. 270-273. o. 
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II. A tisztességes eljárás elemeinek csoportosítása és alkotmányjogi 
értékelése 

Az Alkotmánybíróság megfogalmazása szerint a tisztességes eljáráshoz való 
jog egy „jogcsokor”, amely elemeinek együttes, az egész eljárás egészben 
történı vizsgálata tud választ adni az eljárás tisztességét illetıen.8 Azonban 
az elemek elkülönült vizsgálata mindenképpen szükséges és indokolt, hogy a 
tisztességes eljáráshoz való jogot megfelelıen értékelni lehessen. Az alább 
tárgyalandó részösszetevık alkotják a tisztességes eljáráshoz való jog 
komplex jellegét, hiszen felölelik az igazságszolgáltatási szervezetrendszer 
alapelveit és az egyes eljárási jogok alapelveit is. Ezek az elvek önmagukban 
is olyan jelentıséggel bírnak, hogy elkülönült vizsgálatuk is elegendı lenne 
egy dolgozat alapjául, így nem törekszem az elvek részletes bemutatására, de 
rövid ismertetésük elengedhetetlen a tisztességes eljáráshoz való jog 
garanciarendszerének megismeréséhez. A tisztességes eljárás elemeinek 
taxatív felsorolása, a fent mondottakra figyelemmel is, nem lehetséges, 
azonban a legfontosabbakat szükségesnek látszik kiemelni. Az elvek 
csoportokba rendezése és a csoportok merev határokkal való rendezése elsı 
megközelítésben nem tőnik szerencsésnek, hiszen az elemek rendkívül nagy 
kölcsönhatásban állnak egymással. A könnyebb tárgyalhatóság végett az 
alábbiakban csoportokba rendezem e jogokat és elveket. Csoportosításom 
elsıdleges szempontja az általános, azaz a minden eljárásban érvényesülendı 
és a speciálisan a büntetıeljárásban érvényesülendı többletkötelezettségek 
közötti elhatárolás. Az általános kategórián belül aszerint tettem különbséget, 
hogy az adott elv elsıdlegesen az eljáró szervhez, vagy magához az 
eljáráshoz kapcsolódik. 

1. Törvény elıtti egyenlıség 

A tisztességes eljáráshoz való jog szoros kapcsolatban áll a törvény elıtti 
egyenlıséggel, azaz egyenlıként való kezelést, bánásmódot ír elı.9 Az 
Alaptörvény XV. cikke is megfogalmazza. Csoportosításomban is kiemelt 
helyet kapott, hiszen belátható, hogy a törvény elıtti egyenlıség 
megsértésének súlyos hatásai lehetnek, mert az addigi bírói gyakorlat által 
meg lett határozva egy elıre láthatóság, ami a jogbiztonság elvét szolgálja. 
Azonban ha a bíróság ettıl a gyakorlattól akár negatív, akár pozitív irányban 
(azaz egy esetet a gyakorlati mércénél kedvezıbben illetve szigorúbban 
büntet, illetve értékel) indokolatlanul vagy megalapozatlan indoklással eltér, 

                                                           
8 Sulyok Márton: „InAllFair-ness” avagy Igazság szerint… In: Badó Attila (szerk.): A bírói 
függetlenség, a tisztességes eljárás és a politika. Gondolat kiadó, Budapest 2011. 91-133. o. 
9 Chronowski – Drinóczi – Petrétei – Tilk – Zeller: i.m. 270-273. o. 
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akkor a társadalom bizalma a bíróságokban az önkényes igazságszolgáltatás 
miatt megrendülhet. 
A Közigazgatási hatósági eljárások és szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 2. § (1) és (2) bekezdése 
kimondja, hogy az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény elıtti 
egyenlıség, ügyeiket indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül 
kell elintézni. A közigazgatási hatósági eljárásban tilos minden olyan 
különbségtétel, kizárás vagy korlátozás, amelynek célja vagy következménye 
a törvény elıtti egyenlı bánásmód megsértése, az ügyfél és az eljárás egyéb 
résztvevıje e törvényben biztosított jogának csorbítása. Az eljárás során az 
egyenlı bánásmód követelményét meg kell tartani.10 
Az Alaptörvényben külön szabályozott törvény elıtti egyenlıség szoros 
kapcsolata a tisztességes eljáráshoz való joggal, különösen a pártatlanság 
követelményével ebben a szabályozásban is egyértelmően megfogalmazódik. 
Nyilvánvaló, hogy ilyen többalanyú jogviszonyokban az egyik félnél 
megjelenı jogosultság a másik oldalon kötelezettségként, fıként a 
jogosultság megsértésétıl való tartózkodásban manifesztálódik. Jelen esetben 
az egyenlıtlen hatalmi súllyal rendelkezı felek között nem lenne ésszerő ezt 
a szabályozási utat választani. Így helyesen a jogalkotó a hatalmi túlsúlyban 
lévı hatóság kötelezettségévé teszi az egyenlı bánásmód követelményének 
megtartását és minden ezt sértı intézkedést tilalmaz.  
Az egyenlı elbánás követelményének jelentısége az egyes eljárások kapcsán 
abból is kiderül, hogy a nem állami jogalkalmazó intézmények elıtti 
eljárásban is nevesített követelményként fogalmazódik meg. A 
választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 27. §-a is kimondja, 
hogy a feleket a választottbírósági eljárás során egyenlı elbánásban kell 
részesíteni, és mindegyik félnek meg kell adni a lehetıséget, hogy ügyét 
elıadhassa.11 

2. Eljáró szervekhez kapcsolódó elemek 

a) Törvényes bírótól való elvonás tilalma 

Tulajdonképpen a törvényes bíróhoz való jog negatív megfogalmazása. 
Történetileg a törvényes bíróhoz való jog a jogállamiság kialakulásához 
köthetı, ahol az igazságszolgáltatás védelmére alkották a végrehajtó hatalom 
beavatkozásai ellen. Késıbb ez a szemlélet a törvényhozó hatalommal 
szembeni követelménnyel bıvült. Jelenleg a törvényes bíróhoz való jog 
szemlélete formális oldalról a törvény által alapított hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkezı bíróság eljárásának követelményét, míg materiális 

                                                           
10 Ket. 2. § (1) és (2) bek. 
11 1994. évi LXXI. törvény 27. § 
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oldalról olyan minıséget jelent, mint például a bírói függetlenség illetve 
pártatlanság.12 
A formális oldalról történı megközelítésnek a magyar szabályozás eleget 
tesz, hiszen a 2011. évi CLXI. és CLXII. törvények határozzák meg a 
bíróságok szervezeti felépítését illetve a bírák jogállását, illetve az bíróságok 
hatáskörérıl és illetékességrıl az egyes eljárási törvények rendelkeznek, mint 
az 1998. évi XIX. törvény (továbbiakban: Be.), illetve az 1952. évi III. 
törvény (továbbiakban: Pp.).   

b) Eljáró szerv függetlensége, pártatlansága 

Ez az elv, mint az elıbbiekben láttuk a törvényes bíróhoz való jog materiális 
oldalát is jelenti. Az Alaptörvény 26. cikk (1) bekezdése szerint a bírák 
függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési 
tevékenységükben nem utasíthatóak. A bírákat tisztségükbıl csak sarkalatos 
törvényben meghatározott okból és eljárás keretében lehet elmozdítani. A 
bírák nem lehetnek tagjai pártnak, és nem folytathatnak politikai 
tevékenységet. Ez a § biztosítja a bírák független ítélkezési tevékenységét. A 
másik két hatalmi ágtól való függetlenségét példázza még, hogy a bírákat a 
köztársasági elnök nevezi ki.13 A függetlenség biztosítására szolgál a bírák 
(az elızetes fogalmazói, titkári tisztség és a határozott idejő kinevezés után) 
határozatlan idıre történı kinevezése.14 
A függetlenség és a pártatlanság legtöbbször egymással összefüggésben kerül 
említésre, a két fogalom közötti különbség azonban tisztázást érdemel. A 
fentebb részletezett szabályozásból kiindulva a bíróság függetlensége a 
szervezeti értelemben vett önállóságát jelenti. A pártatlanság azonban a 
felekkel szembeni követelményként manifesztálódik. Az Alkotmánybíróság 
álláspontja szerint „a bírói hatalom, amelyhez a bírói függetlenség 
kapcsolódik döntıen az ítélkezésben ölt testet. A bírói függetlenség az 
ítélkezésre vonatkozik; a további státusbeli és szervezeti garanciák is a 
független ítélkezéshez szükségesek. A bírónak mindenkitıl – más bírótólis – 
függetlennek kell lennie, függetlenségét garanciáknak kell biztosítani minden 
befolyásolás ellen, származzék akár az külsı hatalmi jogkör gyakorlásától, 
akár a bírósági szervezeten belülrıl. Az Alkotmánybíróság állandó és 
következetes álláspontja, hogy az Alkotmány 50. § (3) bekezdése alapján a 
minden külsıbefolyásolástól független bírói ítélkezés feltétel nélküli 

                                                           
12 Albin Eser: A „törvényes bíró” és kijelölése a konkrét ügyben. Fordította: Dr. Pusztai 
László. http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6259/pdf/Eser_A_toervenyes_biro.pdf 
(2012.06.17.) 
13 Alaptörvény 26. cikk (2) bek. 
14 Rácz Attila: Alkotmányos alapelvek és a bírósági szervezet vitakérdései. Jogtudományi 
Közlöny 2002. 9. sz. 373-377. o. 
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követelmény, és lényegében abszolút alkotmányos védelem alatt áll.(…) Ez 
azonban természetesen nem jelenti a bírói hatalom korlátlanságát. Maga az 
Alkotmány fogalmazza meg az ítélkezési tevékenység törvényi 
alávetettségét, mint a bírói függetlenség alkotmányos korlátját. A bírói 
függetlenség egyedi aspektusában tehát a bíró szervezeti és státusbeli 
szabadságának garanciáját jelent, annak érdekében, hogy az egyedi ügyekben 
a jogviták eldöntése és a jogsérelmek orvoslása tárgyában hozott kötelezı 
erejő és végrehajtható döntését mindenféle befolyásolástól mentesen, a 
törvények, illetve általában a jogszabályok alapján, belsı meggyızıdése 
szerint hozza meg.”15 
Az Alkotmánybíróság megfogalmazása szerint nem a bíróság, mint hatalmi 
ág a független, hanem az ítélkezı bíró. Azaz csak abban a helyzetben 
speciális a bírák helyzete, hogy az ügyek pártatlan eldöntését biztosítani 
lehessen.16 
A pártatlanság követelményét az Alkotmánybíróság több ítéletében is 
megfogalmazza: „A pártatlan bírósághoz való alkotmányos alapjog az eljárás 
alá vont személy iránti elıítéletmentességés elfogulatlanság követelményét 
támasztja a bírósággal szemben. Ez egyrészt magával a bíróval, a bíró 
magatartásával, hozzáállásával szembeni elvárás, másrészt az eljárás 
szabályozásával kapcsolatos objektív követelmény: el kell kerülni minden 
olyan helyzetet, amely jogos kétséget kelt a bíró pártatlansága 
tekintetében.”17 Így a pártatlanság követelményének megtartását szolgálják a 
bíró kizárására vonatkozó szabályok.  
A függetlenség és pártatlanság jogosultságként való felfogása nem a bíróknak 
ad jogot a megfelelı munkakörülményekre, hanem a bíróság elıtt félként 
megjelenıknek ad jogot arra, hogy ügyüket a bíróság tárgyilagosan, 
részrehajlástól mentesen bírálja el.18 Azonban ez az alkotmánybírósági 
álláspont az utóbbi idıben csorbulni látszik és már a bíró oldalán jelentkezı 
jogként is megjelenik.19 Mint korábban említettem az egyik oldalon 
megjelenı jogosultság a másik oldalon kötelezettséget jelent. Így a felek 
oldalán megjelenı jog a bíróság oldalán kötelezettséget keletkeztet, és 
hatalmi súlyából fakadóan a felek jogának biztosításában jelentkezik. Erre 
kitőnı példa a Pp. 1. §-a, amely szerint ennek a törvénynek az a célja, hogy a 
természetes személyek és más személyek vagyoni és személyi jogaival 
kapcsolatban felmerült jogviták bíróság elıtti eljárásban való pártatlan 

                                                           
15 19/1999 (VI.25.) AB határozat 
16 Rácz: i.m. 376. o. 
1767/1995. (XII. 7.) AB határozat, 14/2002. (III. 20.) AB határozat 
18 Bárd Károly: Emberi jogok és büntetı igazságszolgáltatás Európában. Magyar Hivatalos 
Közlönykiadó, Budapest 2007. 
19 33/2012. (VII. 17.) AB határozat 
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eldöntését az e fejezetben meghatározott alapelvek érvényesítésével 
biztosítsa. 
E bíróság és tágabb értelemben vett hatóság oldalán jelentkezı 
kötelezettségek konkrétabb megfogalmazásával találkozunk a Ket. 1. § (2) 
bekezdésében: A közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem 
élhet vissza, hatásköre gyakorlása során a szakszerőség, az egyszerőség és az 
ügyféllel való együttmőködés követelményeinek megfelelıen köteles eljárni. 
A hatóság ügyintézıje jóhiszemően, továbbá a jogszabály keretei között az 
ügyfél jogát és jogos – ideértve gazdasági – érdekét szem elıtt tartva jár el. 
Látható, hogy az egyes ágazati részletszabályok körültekintıen 
körülbástyázzák a hatóság illetve bíróság elıtt félként megjelenı személyek 
jogát és a hatóságok illetve a bíróságok kötelezettségévé teszik ennek a 
jognak a biztosítását.  
Ennél a jognál említést érdemel a hatóságok, illetve bíróságok tájékoztatási 
kötelezettsége is annak okán, hogy ha a hatóság a felek valamelyikének 
tájékoztatást illetve segítséget nyújt, akkor a felek egyensúlyi helyzetében 
törés áll be és sérül a pártatlanság követelménye.20 
A Pp. a 7. §-ban megfogalmazza, hogy a bíróság – jogszabályban elıírt 
esetekben – kérelemre segítséget nyújt ahhoz, hogy a fél jogai, illetve 
törvényes érdekei védelmében bírósághoz fordulhasson; ezek teljesülése 
érdekében a bíróság köteles a felet – ha nincs jogi képviselıje – perbeli 
eljárási jogairól és kötelezettségeirıl, valamint a pártfogó ügyvédi képviselet 
engedélyezésének lehetıségérıl a szükséges tájékoztatással ellátni. A bíróság 
jogszabályban meghatározott esetben és módon a felet – kérelmére – részben 
vagy egészben mentesíti a pervitellel összefüggı költségek elılegezése, 
illetve viselése alól. 
A fenti szabályozáshoz tartalmilag hasonlóan rendelkezik a Ket. is.21 
Véleményem szerint a tájékoztatáshoz, illetve segítségnyújtáshoz való jog 
ugyan korlátozhatja a pártatlanság követelményét, de megállapítható, hogy a 

                                                           
20 Osztovits András: Új magyar Polgári perrendtartás szükségességérıl. Magyar Jog 2010. 3. 
sz. 158-163. o. 
21 Ket. 5. § (1) A közigazgatási hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevıje számára 
biztosítja, hogy jogaikról és kötelezettségeikrıl tudomást szerezzenek, és elımozdítja az 
ügyféli jogok gyakorlását. (2) A közigazgatási hatóság a jogi képviselı nélkül eljáró ügyfelet 
tájékoztatja az ügyre irányadó jogszabály rendelkezéseirıl, az ıt megilletı jogokról és az ıt 
terhelı kötelezettségekrıl, illetve a kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeirıl, 
továbbá a természetes személy ügyfél részére a jogi segítségnyújtás igénybevételének 
feltételeirıl. (3) Jogszabály az ügy bonyolultságára tekintettel tájékoztatási kötelezettséget 
írhat elı a jogi képviselıvel eljáró ügyfelek számára is. (4) A közigazgatási hatóság a 
törvényben meghatározott korlátozásokkal az ügyfeleknek és képviselıiknek, valamint más 
érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, jogszabályban meghatározott esetben 
közmeghallgatást tart, és döntését az érintettekkel közli. A hatóság ugyanakkor gondoskodik 
a törvény által védett titkok megırzésérıl és a személyes adatok védelmérıl. 
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felek általában jogi képviselı nélkül való eljárás során tarthatnak igényt a 
bíróság segítségnyújtására, ami hatékonyabb joggyakorlás érdekében 
ugyancsak tájékoztatásban tud megnyilvánulni. Így ha ezt mindkét fél 
számára azonos feltételekkel, a felek által kért és számukra szükséges 
mértékben végzik a hatóságok, akkor az megfelel a pártatlanság 
követelményének és hozzájárul a többi elv, így áttételesen a tisztességes 
eljáráshoz való jog hatékonyabb érvényesítéséhez. 
Külön érdemes szólni a büntetıeljárásbeli szabályozásról, mert a 
büntetıeljárásban rendszerint nem egy másik természetes személlyel áll 
szemben a fél, hanem az állam büntetıigényével. Így az államot képviselı és 
azt megtestesítı hatóságoknak nem egy természetes személyek közötti 
jogvitát kell eldönteni, hanem az állam és egy természetes személy közötti 
vitában kell döntést hozni. A büntetıeljárás sajátos garanciarendszerébe 
tartózó, de a függetlenséghez kötıdı szoros kapcsolódása miatt itt 
tárgyalandó a kontradiktórium elvének elsı része, azaz a vád, a védelem és az 
ítélkezés viszonya. A Be. 1. § kimondja, hogy a büntetıeljárásban a vád, a 
védelem és az ítélkezés egymástól elkülönül E szabály által 
megakadályozható, hogy az a jogállamiságot sértı történelmi helyzet álljon 
elı, miszerint „a vádló legyen a bíró”. 

3. Eljáráshoz kapcsolódó elemek 

a) Eljárás nyilvánossága 

A nyilvános tárgyaláshoz való jog a tisztességes eljárás egyik legfontosabb 
alapeleme.22 A nyilvánosság biztosítja az igazságszolgáltatás mőködésének 
társadalom általi ellenırzését, és amelynek célja a büntetıjog parancsainak, 
tilalmainak eljuttatása a közösséghez.23 A nyilvánosság elvének is több eleme 
van, több színtéren és formában valósulhat meg, érintheti az eljárást, illetve a 
szervezetet is. A hatékony társadalmi ellenırzéshez mindegyik elemet, a 
szervezetet érintı elemeket is vizsgálni kell.24 Magyarországon a Be. és Pp. 
rögzíti azokat az eseteket, ami felhatalmazást ad a bírónak, hogy a 
tárgyalásról kizárja a nyilvánosságot, de itt is az ítélethirdetésnek nyilvánosan 
kell történnie.25 Elmondhatjuk, hogy a transzparencia biztosítása érdekében 
a nyilvánosság követelményének megtartása különlegesen fontos kérdéskör. 
Azonban a tárgyalásban részt vevı felek, illetve az ügy kapcsán felmerült 
                                                           
22 Baka András: A bírósági tárgyalások nyilvánossága. Magyar Jog 2010. 7. sz. 385-387. o. 
23 58/1995 (IX. 15.) AB határozat. Lásd még Nagy Anita: Büntetıeljárást gyorsító 
rendelkezések az Emberi Jogok Európai Egyezményében, az Európai Tanács Miniszteri 
Bizottságának ajánlásaiban, az Európai Unióban és a hazai jogalkotásban. 100-104. o . 
24 Navratil Szonja: Az igazságszolgáltatás nyilvánossága. In: Badó Attila (szerk.): A bírói 
függetlenség, a tisztességes eljárás és a politika. Gondolat Kiadó, Budapest 2011. 156-179. o. 
25 Be. 237. § (3) bek., 239. § (2) bek., Pp. 5. § (2)-(3) bek. 
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állami érdekek gyakran összeütközésbe kerülnek a nyilvánosság elvével. 
Ilyenkor kézenfekvıbb a nyilvánosság elvét korlátozni, természetesen csak a 
szükséges mértékig, hiszen a tisztességes eljáráshoz való jog elemei között 
nagyon kényes egyensúly áll fenn.26 A korlát korlátja ez esetben az ítélet 
kihirdetésének nyilvánossága, amelynek zárt tárgyalás esetében is meg kell 
történnie. Ugyanakkor a nyilvánosság korlátozása esetében is a bíróságnak 
törvényesen kell eljárnia, hiszen, ha törvényes ok hiányában zárja ki a 
nyilvánosságot és a fellebbezés folytán a másodfokú bíróság ezt megállapítja, 
akkor az elsı fokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és a fórumot új 
eljárásra utasítja.27 A gyakorlati tapasztalatok fényében megjegyzést érdemel, 
hogy a nyilvánosság nem tudja feladatát kellıképpen ellátni, hiszen a 
társadalom és a büntetıeljárás kapcsolata nem megfelelı.28 A társadalom 
széles rétegeihez leginkább azok a bírói ítéletek jutnak el, amelyeket a média 
eljuttat hozzájuk. Ezek fıként közszereplıkkel, vagy akár az egész ország 
állampolgárainak felháborodását kiváltó bőnesetekkel kapcsolatosak. A 
média által legjobban felkapott ítéletek, amelyekben a társadalom „elvárását” 
nem tükrözı eredmény született. A bíróknak ilyen esetekben rendkívül nehéz 
a munkájuk, hiszen a közvéleménytıl való függetlenségük akár sérülhet is, ha 
a média által felkapott esetet kell szakszerően eldönteniük. A bírósági ítéletek 
társadalmi kontrollja pozitívan is értékelhetı lenne a transzparencia 
szempontjából, azonban mindenképpen sérelmesnek tartom, hogy a 
végrehajtó hatalom e társadalmi kritikákat felhasználva próbál befolyást 
gyakorolni az ítélethozatalra és ezzel csorbítja a bíróságok függetlenségét.29 
A nyilvánosság elve nemcsak a bíróságok társadalom általi ellenırzését segíti 
elı, hanem eljuttatja a társadalom számára a büntetıjog parancsait is. Ebben 
is jelentıs szerepe lehet a médiának, de e tevékenysége nem zavarhatja a 
bíróság munkáját, hiszen ellenkezı esetben a fél szempontjából az eljárás 
már nem minısülhetne tisztességesnek. A túlzott nyilvánosság éppen a 

                                                           
26 Baka: i.m. 387. o. 
27 Be. 373. § (1) II. f) pont 
28 Antal Dániel: A nyilvánosság és büntetıeljárás. In: Drinóczi Tímea (szerk.): Studia 
Iuvenum Iurisperitorum Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar, Pécs 2010. 
219-239. o. 
29 Az elmúlt idıszak legfelkapottabb ítélete a Stohl, illetve a Damu-ügyek mellett a Cozma 
gyilkosság ítélete, ami a társadalom felháborodását váltotta ki. Ezt felkarolva az igazságügy 
miniszter kérte a Kúria elnökét a bírói gyakorlat felülvizsgálatára, mert szerinte az nem felel 
meg a társadalom elvárásainak. A Kúria elnöke ezt a kérést elutasította (szerintem teljesen 
jogosan), mondván, hogy a bíróság csak a törvényeknek van alávetve és nem a társadalom 
elvárásainak.  
http://index.hu/belfold/2012/05/14/navracsics_a_fobirohoz_fordul_a_cozma-itelet_miatt/ 
(2012.06.17.), http://index.hu/belfold/2012/05/18/darak_lepattintotta_navracsicsot/ 
(2012.06.17.) 
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tárgyalás zavarását idézné elı, és ezáltal éppen annak az eljárásnak a 
tisztességét csorbítaná, amelynek biztosítására egyébként hivatott lenne.30 
Ezzel ellentétben a választottbírósági eljárás az 1994. évi LXXI. törvény 29. 
§-a szerint a választottbírósági eljárás – a felek ellenkezı megállapodása 
hiányában – nem nyilvános. Ez az eltérés azzal indokolható, hogy a vitában 
részt vevı felek szabad akaratukból választották ezt az alternatív 
vitarendezési módot, és ezáltal éppen az állami hatóságok eljárását akarták 
kikerülni. Ezen kívül a választottbírósági eljárásban a kijelölés szabályait 
figyelembe véve az egyik fél mindig gazdasági tevékenységgel 
hivatásszerően foglalkozó személy;31 ilyen személyek körében gyakran merül 
fel az üzleti titkok köre, amely esetében nem lenne szerencsés azt a 
nyilvánosság elé tárni. 

b) Eljárás ésszerő idıtartama 

„Egy jogállam életképességének mércéje a társadalomnak a 
jogintézményekbe, az igazságszolgáltatásba vetett bizalma, amelynek a 
legfontosabb megalapozói a hitelesség és a hatékonyság. A bírói fórumok 
igénybevételét nagyban meghatározza az, hogy a várt eredményt milyen idın 
belül várhatja az, aki valamely ügyét jogi úton kívánja rendezni.”32 
Az idézet is kiválóan szemlélteti a tisztességes eljáráshoz való jog, különösen 
az eljárás ésszerő idıtartamának a jelentıségét. Az egyénnek mindig komoly 
érdeke főzıdik ahhoz, hogy ügyében minél elıbb döntés szülessen, hiszen az 
igényének lezáratlanul hagyása a jogbiztonságot sértı állapotot 
eredményezhet.33 Az Alaptörvény XXVIII. cikke fogalmazza meg az ügyek 
ésszerő határidın belül történı elbírálását a tisztességes eljáráshoz való 
joggal szoros kapcsolatban. Az ésszerő idıtartam be nem tartása 
leggyakrabban az indokolatlanul hosszú eljárásokban manifesztálódik. 
Ilyenkor a jogbiztonságot sértı helyzet áll elı, hiszen a túlságosan elhúzódó 
ügyek kapcsán a félnél érdekmúlás állhat elı, illetve a szankció sem érheti el 
a kívánt eredményt. Így az ésszerő idıtartam betartása miatt a jogalkotó az 
egyes eljárási szabályokba iktat be eljárási határidıket.  
A Ket. 7. §-a tartalmazza, hogy a közigazgatási hatóság a 
költségtakarékosság és a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 
tevékenységét, hogy az az ügyfélnek és a hatóságnak a legkevesebb költséget 
okozza, és az eljárás a lehetı leggyorsabban lezárható legyen. Az eljárás 

                                                           
30 Baka: i.m. 387. o. 
31 1994. évi LXXI. törvény 3. § 
32 Nyilas Anna: A bíróság és a felek percselekményei a gyorsaság és hatékonyság 
szemszögébıl. Jogtudományi Közlöny 2009. 2. sz. 65-73. o. 
33 Pócza Róbert: A polgári eljárást gyorsító szabályok érvényesülése a gyakorlatban. Magyar 
Jog 2006. 3. sz. 153-161. o. 
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ésszerő idıtartama azt a követelményt támasztja a hatósággal szemben, hogy 
a lehetı legrövidebb idın belül járjon el az ügyben. Ugyanakkor a hatóság 
számára nem elegendı, hogy a saját tevékenységét megfelelı idıkorlátok 
közé szorítja, tevékenysége során az ügyfél számára is határidıket szab az 
eljárás mielıbbi befejezése érdekében. Jelen esetben az eljárás ésszerő 
idıtartama összekapcsolódik a költséghatékonyság elvével; ennek jelzı 
nélküli használata ugyanakkor felvet néhány problémát. A 
költséghatékonyság túlpörgetése és korlátok nélkülisége annak az esetnek a 
valószínőségét hordozza magában, hogy az eljárás a szakszerőtlenség 
irányába mozdul el.  
A polgári peres ügyekben ugyancsak fontos alapelv az ügyek lehetı 
leggyorsabban történı elintézése. A Pp. rendelkezéseit figyelve egyértelmően 
megállapítható, hogy ennek az elvnek a biztosítása szintén a bíróság feladata, 
sıt a bíróság feladatai között elsı helyen szerepel,34 ugyanakkor az ésszerő 
határidı követelménye szintén a felek oldalán jelentkezı jogosultságként 
található meg, habár a bíróság elınyét is szolgálja az elv betartása.  
A polgári eljárásban alapelvi követelményként jelentkezik a Pp. 3. § (1) és 
(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezési elv, és ehhez szorosan kapcsolódóan a 
(3) bekezdésben foglalt tárgyalási elv. Azaz a polgári perben az „ügy urai” a 
felek.35 A rendelkezési elv azonban nem vezethet odáig, hogy a felek 
magatartása a hatékony pervezetést gátolja.36 Ez ugyanis egy másik Pp. 
alapelvet, a rendeltetésszerő joggyakorlás követelményét sértené.37 Emiatt a 
bíró szerepe nı meg, aki köteles megakadályozni minden olyan eljárást, 
cselekményt vagy egyéb magatartást, amely a jóhiszemő joggyakorlás 
követelményével ellentétes, így azt, amely a per elhúzására irányul, vagy erre 
vezethet.38 
Az eljárás idıtartamának legnagyobb részét a bizonyítási eljárás teszi ki, így 
annak hossza alapvetıen befolyásolja az egész eljárás idıtartamát.39 Annak 
ellenére, hogy a törvény az elsı tárgyaláson történı befejezés kívánalmát írja 
elı.40 
Ennek ellenére lehetıség van a törvény által a perek akár több éven át tartó 
elhúzására.41 Érdemes lenne az eljárás gyorsítása érdekében a határidık 
rövidítése és az elhúzás erıteljesebb szankcionálása.42 
                                                           
34 Nyilas: i.m. 65. o. 
35 Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog. Osiris Kiadó, Budapest 2010. 74-77. o. 
36 Nyilas: i.m. 69. o. 
37 Pócza: A polgári eljárást… 154. o. 
38 Pp. 8. § (2) bek. 
39 Nyilas: i.m. 70. o. 
40 Nyilas: i.m. 65. o. 
41 Jobbágyi Gábor: A Polgári eljárás gyorsítása az eljárások elhúzásának és elhúzódásának 
megakadályozása. Magyar Jog 2011. 2. sz. 103-106. o. 
42 L. részletesen errıl: Jobbágyi. i.m. 
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Különlegesen fontos érdek az ügyek gyors elbírálására a büntetıeljárás 
kapcsán. A büntetıeljárás hátrányos helyzető alanya, a terhelt érdeke kívánja 
különleges jelentıséggel az ügy minél gyorsabb elbírálását, hiszen a terhelt 
gyakran elızetes letartóztatásban van. Az ügy elhúzódása ennek az elızetes 
szabadságelvonásnak tulajdonképpen szankciós jelleget kölcsönöz, pedig az 
elızetes letartóztatásnak a célja nem a büntetés elıre hozatala. A jogerıs 
ítélettel kiszabott büntetés tartamába az elızetes letartóztatás tartamát be kell 
számítani.43 
Az eljárás elhúzódásának a terhelt oldaláról történı értékelése mellett az 
állami érdek vizsgálata is kiemelkedı jelentıségő. Kérdésként merül fel, 
hogy a büntetés mennyire lehet hatékony, ha sok év elteltével az elkövetett 
cselekmény után történik a terhelt felelısségre vonása? A büntetés speciál- 
illetve generál-preventív célja ebben az esetben nem érné el a kellı hatást. 
A különeljárások között kaptak helyet az olyan eljárási formák, amelyek az 
„általános” büntetıeljárásnál gyorsabban eredményeznek döntést. Ezek a 
bíróság elé állítás, amely a leggyorsabb büntetıeljárási forma (30 napon belül 
sor kerülhet az ügydöntı határozat jogerıre emelkedésére), a tárgyalás 
mellızéses és a tárgyalásról lemondással való eljárás. A terhelt távollétében 
történı való eljárást szintén ide soroljuk, hiszen az eljárásnak gyakori oka, 
hogy a terhelt ismeretlen helyen vagy külföldön van. Erre nyújt megoldást a 
terhelt távollétében történı eljárás.44 
A büntetıeljárás gyorsítását célul tőzı kormányzati elgondolások 2010 után 
újabb lendületet kaptak;45az ilyen irányú törekvések kapcsán született meg a 
2011. évi LXXXIX. törvény az egyes eljárási és igazságszolgáltatást érintı 
egyéb törvények módosításáról. Ennek egyik legnagyobb visszhangot kiváltó 
intézkedése a kiemelt jelentıségő ügyek eljárási szabályainak rendezése volt. 
A törvény szerint a meghatározott kiemelt bőncselekmények (amelyeknek 
szankcionálásához jelentıs állami érdek társul) soron kívüli elbírálása szintén 
az eljárás gyorsítását szolgálja.46 A beiktatott eljárásnak azonban vannak 
alkotmányjogi szempontból kifogásolható elemei. Ezek az elemek a 
tisztességes eljáráshoz való jog más elemeit érintik, de a logikai egység 
érdekében tárgyalásuk ehelyütt elengedhetetlennek látszik. Ezek az elemek a 
Be. azóta 166/2011. (XII. 20.) AB határozattal alkotmányellenesnek 
minısített és megsemmisített Be. 17. § (9) bekezdése, 554/G. valamint 554/J. 
§-ai. 

                                                           
43 Herke Csongor: Az elızetes letartóztatás elméleti és gyakorlati kérdései. http://doktori-
iskola.law.pte.hu/files/tiny_mce/File/Archiv2/Herke_Csongor_Tezisek.pdf (2012.06.18.) 
44 Herke Csongor – Hautzinger Zoltán: Büntetı eljárásjogi alapkérdések. AndAnn kiadó, 
Pécs 2011 
45 http://www.origo.hu/jog/lakossagi/20101130-gyorsitana-a-buntetoeljarasokat-a-
kormany.html (2012.06.18.) 
46 Be. 554/K § (1) bek. 
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A rendelkezések szerint az általános ırizet idıtartama 72 óra, illetve a fogva 
lévı gyanúsított kihallgatására rendelkezésre álló idı 24 óra. Mindkét 
idıtartam 2 nappal kibıvíthetı, így kérdéses, hogy az eljárás gyorsítását 
szolgálja-e az idıtartamok meghosszabbítása. Azonban ahhoz nem férhet 
kétség, hogy e szabályok a tisztességes eljáráshoz való jog egyéb elemeit, így 
különösen a törvényes bíróhoz való jogot, a pártatlanság követelményét, a 
védelemhez való jogot, a fegyverek egyenlıségének a követelményét jelentıs 
mértékben csorbítják.47 Kérdés, hogy az eljárás gyorsítása vajon olyan 
érdek-e amely megengedi a védelemhez való jog ilyen mértékő csorbítását? 
Az Alkotmánybíróság válasza ebben a kérdésben helyeselhetı, hiszen nem 
engedte meg a beavatkozást az egyébként is hátrányos helyzető fél jogainak 
csorbítására.48 

c) Döntéshez való jog 

Itt akaratlagosan hagytam a döntés szót jelzı nélkül. A bíróságnak nem célja 
az igazságos döntés vagy az igazság elérése, helyette a jogvita eldöntése. 
Azonban, ha mégis az igazság fogalmát használnánk, érdemes azt a 
Spiegelman-féle megközelítésben felfogni. Szerinte az igazság „tisztességes 
eljárás alapján elért tisztességes eredmény”.49 Egy megfelelı garanciákkal 
körülbástyázott eljárás keretében létrejött eredmény, döntés állhat 
legközelebb a materiális igazság fogalmához. 
A bírósághoz fordulás joga magában foglalja az ügyek érdemi elbírálásának 
garanciáját is. A hatásköri és illetékességi szabályok a hatóságok részérıl 
nemcsak az ügyben való eljárási jogosultságot, hanem az ügy elbírálására 
vonatkozó eljárási kötelezettséget is jelentik. A személyek, akik bírósághoz 
fordulnak, remélik, hogy a bíróság az ügyüket eldönti, azaz érdemben jogerıs 
határozatot fog hozni.  
Ehhez kapcsolódik a büntetıeljárás hivatalból való eljárás elve, ami szoros 
kapcsolatban áll a büntetıjogi legalitás elvével. Ez alapján, ha fennállnak a 
bőncselekmény megvalósulásának feltételei, akkor az elkövetıt a törvényben 
meghatározott szankcióval kell sújtani.50 Az állam szervei ennek érdekében 
megalapozott gyanú esetén kötelesek eljárást indítani és azt lefolytatni.51 
A Pp. az elızı elvnél idézett 2. § (1) bekezdésében az ésszerő idın belül 
történı befejezést fogalmazza meg. Ez a szakasz tehát nemcsak az ésszerő 
idın belüli eljárást, hanem annak tényleges eldöntését is jelenti.  
                                                           
47 Tóth Mihály: Az Alkotmánybíróság határozata a kiemelt ügyek egyes büntetıeljárási 
szabályairól. Jogesetek Magyarázata 2012. 2. sz. 10-19. o. 
48 166/2011. (XII. 20.) AB határozat 
49 J.J. Spiegelman: Seento be Done: The Principle of Open Justice. Idézi: Sulyok Márton: 
i.m. 95. o. 
50 Herke – Hautzinger: i.m. 16. o. 
51 Nagy: i.m. 96. o. 
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A Ket. is hasonló megfogalmazást tartalmaz a 4. § (1) bekezdésében, 
miszerint „az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a 
jogszabályokban meghatározott határidıben hozott döntéshez való jog és az 
eljárás során az anyanyelv használatának joga”. Az idézett szakasz több 
elvet is magába foglal, azaz az általános tisztességes eljáráshoz való jogot, az 
ésszerő határidı követelményét, a döntéshez való jogot, illetve az anyanyelv 
használatának jogát. 
A döntéshez való joghoz véleményem szerint szorosan kapcsolódik az 
indoklási kötelezettség elve. Ez azt jelenti, hogy ha az eljáró hatóság illetve 
bíróság már döntést hoz, akkor kellıen indokolja meg, hogy mely tények, 
bizonyítékok alapján jutott arra a következtetésre, ami a döntés alapjául 
szolgált. Ez által az ügyfél, perben a felek és egyéb érdekeltek 
megismerhetik, hogy a döntés miért az lett ami. Az indoklás felvázolja azt a 
logikai folyamatot, amely az ügyben döntést hozót elvezette a tényektıl és 
bizonyítékoktól a végleges döntésig. Az indokolási kötelezettség emellett a 
jogorvoslati jogosultság érvényesülésének könnyítését is szolgálja, miszerint 
a fél illetve a vizsgáló fórum is látja azt a hibát a folyamatban, ami a hibás 
döntés megszületését eredményezte.52 Így nem kell az egész eljárást az 
elejétıl a végéig vizsgálni, elég azt az egy mozzanatot, logikai tévedést, 
rossz konklúziót helyesbíteni, ami az egyébként ezáltal következetlen, hibás 
döntéshez vezetett. Természetesen vannak olyan esetek, amikor az 
indokolásban olyan jelentıségénél fogva kiemelkedı súlyú hiba van, ami a 
felülbírálatra alkalmatlanná teszi, így az elsıfokú fórum új eljárása a 
szükséges.53 

d) Jogorvoslati jogosultság 

A jogorvoslati jogosultságról két értelemben beszélhetünk. Egyrészt 
beszélhetünk a jogorvoslatról, mint jogérvényesítésrıl egyes jogok 
megsértése esetén.54 Másik értelemben pedig a határozatok jogorvoslatáról, 
azaz egy másik fórum általi felülbírálatáról. Jelen esetben csak e második 
értelmet fogom vizsgálni. Az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése 
szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan 
bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy 
jogos érdekét sérti. 
Ez a megoldás felel meg a jogállamiság és jogbiztonság követelményének, 
amely teljesen szinkronban van a tisztességes eljáráshoz való joggal; ezt mi 
sem mutatja jobban, mint alaptörvényi elhelyezkedése, aholis ugyanabban a 

                                                           
52 Turkovits István: A jogorvoslathoz való jog jogelméleti aspektusairól. Miskolci Jogi 
Szemle 6. évf. 2. sz. 101-109. o. 
53 Lásd Be. 373. § (1) bekezdés III. pont 
54 Nagy Anita: i.m. 113. o. 
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cikkben található. A döntési pozícióban lévı személy is ember, azaz 
tevékenységében benne van a hiba lehetısége. Ha e hiba folytán a félre 
sérelmes döntés születik, akkor a tisztességes eljáráshoz való jog és a 
jogbiztonság azt kívánja, hogy e sérelmes döntés ne maradhasson benn a 
rendszerben. Fıleg hogy az átláthatatlan jogszabályok hálójában egy szakértı 
ember, a bíró is eltévedhet, nem csoda, hogy döntéshozói pozícióban lévı 
nem nagy szakértelemmel rendelkezı ember is hozhat hibás döntést.55 
Természetesen, ha e hiba szándékos volt, akkor célszerő, hogy nem az elsı 
döntést hozó hatóság, bíróság járjon el a jogorvoslat során, hanem egy attól 
elkülönült szerv.  
Jelentıségénél fogva eljárásjogaink részletesen szabályozzák a jogorvoslat 
igénybevételének lehetıségeit és a jogorvoslati eljárást is.56 
A választottbíráskodásról szóló 1994. évi törvény 54. és 57. §-ai is ide 
tartoznak, holott a választottbírósági ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye, 
csak az ítélet érvénytelenítése kérhetı a „rendes” bíróságoktól. Azonban ez 
az intézmény is lehetıséget ad a sérelmes döntés jogrendszerbıl történı 
eltüntetésére, így hatása és célja ugyanabban áll, mint az eljárási 
törvényeinkben taxatíve felsorolt jogorvoslatok akármelyikének.  

e) Anyanyelv használatának a joga 

A Magyarországon hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı hatóságok és 
bíróságok elıtti eljárásban a magyar nyelvet használják. Az Európai Unióhoz 
való csatlakozás okán ugyanakkor az élénkebb személyforgalom, illetve a 
globalizáció kapcsán jelentıs a Magyarországon tartózkodó külföldiek 
száma, akik nem ismerik a magyar nyelvet. A törvény elıtti egyenlıség, 
illetve a diszkrimináció tilalom elvébıl fakadóan is tisztességtelen lenne 
elvárni, hogy egy nemrég Magyarországra érkezett külföldi rögtön tanuljon 
meg magyarul, ezért a magyar fórumok elıtti ügyekben engedélyezni 
szükséges, hogy használja anyanyelvét, illetve általa választott egyéb értett 
nyelvet. Ezt juttatja kifejezésre a Be. 9. § (1) bekezdésének második 
mondata, miszerint a magyar nyelv nem tudása miatt senkit sem érhet 
hátrány. Ugyanezt fogalmazza meg a Pp. 6. § (1) bekezdésének második 
mondata is. A Be. és Pp. szabályai összhangban vannak az Alaptörvény 
rendelkezésével: Magyarország az alapvetı jogokat mindenkinek bármely 
megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, 
politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, 
születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.57 Ez 
természetesen azt a terhet rója a magyar fórumra, hogy az iratok 

                                                           
55 Turkovits: i.m. 109. o. 
56 Pp. Harmadik rész, Ket. VII. fejezet, Be-ben elszórtan szabályozva. 
57 Alaptörvény XV. cikk (2) bek. 
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lefordításáról gondoskodjon.58 A tolmácshoz való jog a büntetıeljárásban a 
védelemhez való jog részeleme, azonban az anyanyelvhasználattal való 
szoros kapcsolata miatt itt kerül említésre. Kiemelendı, hogy tolmács 
kirendelésére nem csak büntetıeljárásban, hanem polgári peres és 
közigazgatási hatósági eljárásban,59 továbbá hallássérült illetve siketvak 
személyek kihallgatásánál is lehetıség van.60 A tolmács fıként az anyanyelv 
használatának elvét hivatott biztosítani. 
Az 1994. évi LXXI. törvény 30. §-a szerint az eljárás során használandó 
nyelvben a felek szabadon állapodhatnak meg. Ilyen megállapodás 
hiányában az eljárás nyelve magyarA felek eltérı rendelkezése hiányában, a 
meghatározott nyelvet kell alkalmazni a felek nyilatkozataira, a tárgyalásra, 
a választottbíróság határozatára vagy bármely más közlésére. Az eljárás 
jellegére tekintettel a nyelvválasztás szabadságát a felekre bízni megfelel a 
tisztességes eljárás követelményének. Hiszen a felek olyan nyelvet fognak 
választani, amely mindkettejüknek megfelel. A szabályozás csak 
szubszidiáriusan rendeli a magyar nyelv használatát. Nemzetközi 
választottbírósági eljárás során a nyelvet választás hiányában a bíróság 
fogja meghatározni.61 Ugyanakkor ilyen esetekben felmerülhet, hogy a fél 
nem fogja érteni az eljárás nyelvét, de ebben az esetben is gondoskodhat a 
bíróság az iratok lefordításáról.62 

f) Kártalanításhoz való jog 

Az Alaptörvény XXIV. cikk (2) bekezdésének rendelkezése szerint: 
mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a hatóságok által 
feladatuk teljesítése során neki jogellenesen okozott kár megtérítésére. A 
hibás döntés rendszerben maradásának esélye igencsak csekély, figyelemmel, 
hogy a rendes jogorvoslati fórumokat megjárt ügyben a hiba orvoslásának 
lehetısége adott.63 Azonban még a legnagyobb odafigyeléssel is maradhatnak 
a rendszerben olyan döntések, amelyek következtében a fél sérelmet szenved. 
Ilyen esetekben nem egyszerő reparálni azt a kárt, amit a hatóság az 
egyébként jogszerő tevékenysége során jogellenesen okozott. Ezt segíti a 
kártalanítás intézménye. A polgári perben a már idézett Pp. 2. § (3) 
bekezdésében foglalt ésszerő eljárási idı be nem tartása miatt keletkezı 
érdeksérelem miatti kártérítéssel találkozhatunk. Az ott kifejtett kártérítési 
felelısségre itt csak utalok. 
                                                           
58 Be. 9. § (3) bek. 
59 Ket. 4. § (1) és 9-11. § 
60 Be. 114. § (2) bek. 
61 1994. évi LXXI. törvény 48. § (1) bek. 
62 1994. évi LXXI. törvény 48. § (2) bek. 
63 Pákozdi Zita: A bírói jogkörben okozott károk megtérítése és a tisztességes eljárás. 
Miskolci Jogi Szemle 6. évf. 2. sz. 87-100.o. 
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A Ket. 4. § (2) bekezdése szerint a közigazgatási hatóság a nem 
jogszabályszerő eljárással okozott kárt a polgári jog szabályai szerint 
megtéríti. 
Ezek a szabályok a kárt szenvedı fél számára teremtenek jogosultságot, hogy 
a hatóságoktól illetve bíróságoktól a jogsértı eljárással a félnek okozott károk 
megtérítését követelhesse. 

4. A büntetıeljárás sajátos alkotmányjogi garanciarendszere 

A tisztességes eljáráshoz való jog különös jelentıséggel rendelkezik a 
büntetıeljárásban, hiszen e során nyílik lehetıség az emberek jogainak 
legnagyobb mértékő csorbítására. Ezért az elızı elvek bemutatása során is 
különösen nagy hangsúlyt fektettem az elvek büntetıeljárás során történı 
érvényesülésre. Ezek mellett azonban a büntetıeljárás lefolytatása alatt 
bizonyos többletkövetelményeket is be kell tartani annak érdekében, hogy a 
tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülhessen. Jelen tanulmányban 
eltekintek az ide tartozó elvek bemutatásától, csupán felsorolásukra 
szorítkozom a teljesség igénye nélkül. Ebbe a csoportba sorolom: 
Ártatlanság vélelme. Az Alaptörvény XXVIII. cikk (2) bekezdése 
fogalmazza meg, hogy senki nem tekinthetı bőnösnek mindaddig, amíg 
büntetıjogi felelısségét a bíróság jogerıs határozata nem állapította meg. Az 
Alkotmánybíróság a büntetıeljárás olyan alapintézményének tekinti, amelyet 
nem lehet más alkotmányos jog miatt korlátozni, de fogalmilag sem 
lehetséges nem teljesen érvényesíteni.64 
Védelemhez való jog. A védelemhez való jogot az Alaptörvény XXVIII. cikk 
(3) bekezdése deklarálja, hogy a büntetıeljárás alá vont személynek az 
eljárás minden szakaszában joga van a védelemhez. Megvan a terhelt joga 
arra, hogy a büntetıeljárás során személyesen vagy védı útján védekezhet. 
Ugyanakkor a védelemhez való jog is több elembıl tevıdik össze: 

- fegyverek egyenlıségének elve; 
- tájékoztatás a vádról; 
- védekezés megfelelı elıkészítése; 
- tárgyaláson személyes jelenlét és védıhöz való jog; 
- favor defensionis esetei;65 
- önvádra kötelezés tilalma. 

Ez az alapelv a hatóságok irányába támasztott tilalom. A vallomástétel 
szabadságát, bizonyítékok szolgáltatásának és a bizonyítási eljárásban történı 
közremőködésnek megtagadásának jogát hivatott biztosítani. A terhelt 
esetében az elv érvényesülése az ún. „Miranda figyelmeztetésen” keresztül 

                                                           
64 11/1992. (III.5.) AB határozat 
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érvényesül, amelyben a hatóság köteles figyelmeztetni a terhelt e jogáról. 
Ugyanakkor ez az elv érvényesíti a vallomás kikényszerítésének tilalmát.66 
A fiatalkorúak különleges védelme. A PPJNE 14. cikk 4 pontja kimondja, 
hogy a fiatalkorú személyek esetében az eljárásnak figyelemmel kell lennie 
az életkorukra és az átnevelésükhöz főzıdı érdekekre. A Be. XXI. fejezete 
tartalmazza a fiatalkorúak elleni büntetıeljárás speciális szabályait. E 
szabályok a terhelt életkorát figyelembe véve kerültek a speciális szabályozás 
körébe. A fiatalkorúak büntetésénél elsıdlegesen a reparáció kerül elıtérbe a 
represszív igények helyett.  
Kétszeres elítélés tilalma. Az Alaptörvény is hasonló megoldást követ: a 
jogorvoslat törvényben meghatározott rendkívüli esetei kivételével senki nem 
vonható büntetıeljárás alá, és nem ítélhetı el olyan bőncselekményért, amely 
miatt Magyarországon vagy – nemzetközi szerzıdés, illetve az Európai Unió 
jogi aktusa által meghatározott körben – más államban törvénynek 
megfelelıen már jogerısen felmentették vagy elítélték.67 
A ne bisinidem elve a jogállamiság és jogbiztonság követelményével nagyon 
szoros kapcsolatban áll. Ha egy személyt jogerısen felmentenek valamely 
bőncselekmény elkövetése alól, akkor tisztességtelen lenne vele szemben, ha 
az állam újabb büntetıeljárást indítana az egyszer már elbírált tényállás 
alapján. Tulajdonképpen a jogerısen elbírált ügy következtében res iudicata 
keletkezik, amely minden azonos tényálláson alapuló, azonos felek közötti 
újabb eljárását kizáró követelményt támaszt.68 
Összességében megállapíthatjuk, hogy a tisztességes eljáráshoz való jognak 
számos olyan részeleme van, ami meghatározza, hogy az eljárás megfelelı 
módon folyjék le. A tisztességes eljáráshoz való jog jogcsokorként való 
felfogása helytálló, hiszen ezek a részelemek az igazságszolgáltatási 
szervezetrendszer és az egyes eljárási törvények alapelveibıl tevıdnek össze, 
amelyek maguk is jogokat határoznak meg a felek számára. Ezeknek a 
jogoknak a másik oldalán fıként a hatóságnál jelentkezı kötelezettségek 
találhatók. A dolgozatban attól függıen használtam a kötelezettség vagy a 
jog kifejezést, hogy az adott részelemnek melyik oldalát domborítottam ki. 
Helyeselhetı az Alkotmánybíróság álláspontja a tekintetben, hogy az eset 
összes körülményeinek vizsgálata szükséges a tisztességes eljárás 
érvényesülésének megállapításához. Hiszen egyes elemek hiánya esetén is 
lehet az eljárás tisztességes, míg az összes elem megléte esetén is 
tisztességtelen. Az elemek, mint látjuk gyakran egymással is összeütközésbe 
állhatnak és maradéktalan betartásuk nem lenne lehetséges. 
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