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STUDIUM
Dr. Chronowski Nóra
egyetemi adjunktus

Dr. Petrétei József
tanszékvezetõ egyetemi docens

Észrevételek az „új” 
jogalkotási törvény 

koncepciójához*

A 2003. év közjogi szempontból elvileg hazánk uniós 
csatlakozását elõkészítõ reformok jegyében telik, mi-
vel az integrációs szervezeti tagságunk megalapozá-
sához elengedhetetlen az alkotmányjogi szabályozás 
korszerûsítése is. A 2002 decemberében elfogadott 
részleges alkotmánymódosítás tekintendõ a szorosabb 
értelemben vett közjogi reform kezdõpontjának. Az 
új normaszöveg egyrészt kifejezett törvényhozási fel-
adatot határoz meg a választójog és a választási eljá-
rás, a jegybank, illetve az Országgyûlés és a kormány 
integrációs ügyekben való együttmûködése tekinte-
tében. Másrészt a csatlakozás kényszerítõleg követe-
li meg többek között az alkotmánybírósági hatáskö-
rök felülvizsgálatát, a jogforrási rendszer és a jogal-
kotási eljárás korszerûsítését és áttekinthetõvé téte-
lét, a nemzetközi szerzõdéses jog, illetve a közösségi 
jog beillesztését a jogforrási hierarchiába, a gazdasá-
gi-pénzügyi ellenõrzés és a közszolgálat hatékony-
ságát fokozó jogi eszközök megteremtését, valamint 
egyes alapjogi tárgyú törvények modernizálását. 

Tanulmányunk bepillantást enged a vázolt úton 
„fontolva haladó” törvényalkotás berkeibe, kivá-
lasztva a jogrendszer egésze szempontjából lényeg-
telennek semmiképpen nem nevezhetõ jogalkotási 
törvény koncepcióját. Szándékunk, hogy a vélhetõen 
átdolgozásra szoruló elõterjesztés egyes pontjait vizs-
gálva rámutassanak azokra a kérdésekre, amelyek 
megválaszolása nélkül az új szabályozás a korábbi-
hoz hasonlóan lex imperfecta maradna, és rendezõ 
funkcióját nem töltené be.1

I. A jogalkotási törvény szükségességérõl

a) A jogalkotásról szóló törvényjavaslat (a továb-
biakban: Javaslat) rendkívül idõszerû és jelentõs kér-
dés szabályozását tûzte napirendre. A hatályos Jat. 
1987-ben került elfogadásra és 1988-ban lépett ha-
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tályba. Az azóta eltelt idõ feltétlenül indokolttá tet-
te a hatályos törvény felülvizsgálatát és az új törvé-
nyi szabályozás elkészítését. Ennek okait az alábbi-
akban lehet megjelölni.

– Egyrészt gyökeres változások zajlottak le Ma-
gyarország alkotmányos berendezkedésében, ami-
vel a törvényi szabályozás nem tartott lépést. Bár a 
Jat. többször módosult, de e változások nem érintet-
ték a törvény szerkezetét, alapvetõ szabályozási kon-
cepcióját, érdemben nem alakították át a jogalkotás 
menetét (a jogszabály-elõkészítést, a felelõsségi rend-
szert, az eljárási metódust stb.). A hatályos jogalko-
tási törvényt az Országgyûlés – még a rendszervál-
tozás elõtt – annak érdekében alkotta meg, hogy a 
jogalkotás a társadalmi viszonyok védelmét és fej-
lesztését, a demokrácia kiteljesedését szolgálja, a 
jogrendszer egysége és áttekinthetõsége fokozot-
tan érvényesüljön, továbbá, hogy az alapvetõ társa-
dalmi viszonyokat szabályozó törvények meghatá-
rozó szerepet töltsenek be a jogrendszerben.2 A Jat. 
azonban e feladatának már nem képes eleget tenni. 
A magyar jog(forrási) rendszer meglehetõsen kaoti-
kus, még a jogalkotók és a jogalkalmazók számára 
sem egyszerû eligazodni abban a tekintetben, hogy 
mi minõsül a Magyar Köztársaságban jogforrásnak, 
illetve bizonyos normatív rendelkezések valójában 
mikor alkothatók és milyen jogi relevanciájuk van. 
Ez sok olyan problémát vet fel, aminek egyértelmû 
rendezése már nem halogatható. Az Alkotmánybí-
róság megállapítása szerint – bár alaptörvényi felha-
talmazás van rá – a rendszerváltozás óta nem szüle-
tett meg az új jogalkotási törvény.3 Ennek elmaradása 
azt eredményezte, hogy a meglehetõsen rövid alkot-
mányi rendelkezéseken kívül nincs olyan orientációs 
pont a magyar jogrendszerben, amely a jogrendszer 
áttekinthetõségét, az egyes jogi normák egymáshoz 
való viszonyát megnyugtató módon rendezhetné.

– Másrészt az uniós csatlakozással összefüggés-
ben sem halogatható az új törvény megalkotása. Az 
integráció sui generis jogalkotási eljárásaiba a tag-
állam képviseletét ellátó szervek az EK/EU alapí-
tó szerzõdéseiben foglalt szabályok szerint kapcso-
lódnak be. A közösségi jog keletkezése, és a tagálla-
mi jogrendszerben történõ hatáskifejtése azonban a 
tagállam jogalkotási eljárását, és a jogalkotásért vi-
selt felelõsséget nem hagyja érintetlenül. Újszerû jog-
alkotási kötelezettséget keletkeztetnek a közösségi 
irányelvek, amelyek gyakran további jogalkotási fel-
adatot határoznak meg a tagállami szervek számára. 
A jogalkotás tervezése során nem hagyható figyel-
men kívül az európai jogalkotási program, illetve a 
jogharmonizációból fakadó kötelesség. Az Európai 
Unió döntéshozatali eljárásaiban több tagállami jog-

* A tanulmány az OTKA T/038 414. sz. támogatásával készült.
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alkotó szerv közremûködésére számítanak, a nem-
zeti kormányokon túlmenõen a tagállami parlamen-
tek is befolyásolhatják a közösségi szabályozás tartal-
mát, amennyiben ezt saját alkotmányos berendezke-
désük garanciális szabályai lehetõvé teszik. Erre te-
kintettel az új jogalkotási törvényben is le kell von-
ni a megfelelõ konzekvenciákat az Országgyûlés és 
kormány integrációs ügyekben való együttmûködési 
kötelességére nézve, amely szinoptikus szemléle-
tet követel meg a vonatkozó koncepciók kidolgo-
zása során.4

b) A szakirodalomban többen megkérdõjelezik a 
Jat. szükségességét. A kilencvenes évek közepén – az 
új alkotmány megalkotására tett kísérlet során is – 
megfogalmazódott, hogy a Jat. helyett egyrészt az al-
kotmányban, másrészt a jogalkotó szervek ügyrend-
jében kellene szabályozni a jogalkotás kérdéseit, nem 
indokolt külön törvényt alkotni. Egyet lehet érteni 
azzal, hogy a jogalkotás bizonyos kérdéseit – garan-
ciális szempontból – az alaptörvény szabályozza, de 
rögtön felvethetõ, hogy ez a mai Alkotmány szerke-
zetébe rendkívül nehezen illeszthetõ be: nincs önál-
ló jogalkotási fejezet, amelyet bõvíteni lehetne, he-
lyette teljesen új fejezetet kellene alkotni, ami viszont 
csak új alaptörvényi szerkezetben oldható meg. Kér-
dés tehát, hogy mekkora esélye van az új alkotmány 
kidolgozásának és elfogadásának.

Más vélemények szerint – az átgondolt alkot-
mányi szabályozás mellett is – szükség van jogal-
kotási törvényre, mert csak így lehetséges jogszabá-
lyi szinten rendezni azokat a problémákat, amelyek 
a jogállami követelményeknek eleget tevõ jogalko-
tással szemben felmerülnek. Ilyennek tekinthetõk 
a jogrendszer koherenciáját és áttekinthetõségét 
szolgáló biztosítékok meghatározása, a jogalkotás-
ért viselt felelõsség rendezése, a jogalkotásban való 
közremûködés formáinak és garanciáinak meghatá-
rozása, a dereguláció szabályozása, illetve ez utóbbi 
intézményi és eljárási kérdéseinek rendezése. Mind-
ezek azonban a Javaslatban vagy nem szerepelnek, 
vagy csak említés szintjén vannak jelen.

Megjegyzendõ, hogy a jogállami követelmé-
nyeknek megfelelõ jogalkotási törvény csak akkor 
valósul meg, ha átgondolt és megalapozott koncep-
ció születik arra vonatkozóan, hogy mely feltételek 
esetén, hogyan és milyen garanciák mellett kerülhet 
sor jogalkotásra, továbbá az egyes normák milyen vi-
szonyban állnak egymással, illetve mely szerv, milyen 
eljárásban szerezhet érvényt a felelõsségnek, garan-
tálva a jogalkotási folyamat elõírás szerinti lezajlását.

c) Mivel a jogalkotásról szóló új törvény elfogadá-
sa kétharmados parlamenti támogatást feltételez, ezért 
csak olyan megoldást érdemes az Országgyûléshez 

benyújtani, amelyben sikerül megegyezésre jutnia 
a parlamenti pártoknak. Hangsúlyozandó azonban, 
hogy ennek az elõzetes megállapodásnak elsõsorban 
nem politikai, hanem szakmai követelményeken kel-
lene nyugodnia. A jogalkotás törvényi szabályozása 
olyan kérdés, amely rendkívül átgondolt tudományos 
megalapozást feltételez, továbbá alkalmas arra, hogy 
a konkrét jogalkotási folyamatban megjelenõ politikai 
törekvések számára kellõ garanciákkal biztosított ke-
retet adjon az optimálisra törekvõ jogi szabályozás ki-
dolgozására és elfogadására.

II. A törvényjavaslat koncepciójáról 

általában

A Javaslat szerint nem a korábbi törvény módosí-
tásáról, hanem látszólag új jogalkotási törvényrõl 
van szó. Erre azonban csak a törvény számának 
jelölésébõl lehet következtetni, a Javaslat érdemi vizs-
gálata alapján inkább a korábbi Jat. pontosítása, bi-
zonyos kérdések esetében kiegészítése körvonalazó-
dik csupán. Ehhez – részben – felhasználták az Alkot-
mánybíróság jogalkotással összefüggésben keletke-
zett gyakorlatát is, de e tevékenység nem tekinthetõ 
sem következetesnek, sem pedig kielégítõnek. A Ja-
vaslat általános értékeléseként elõre bocsátható, hogy 
a választott tagolási mód nem kellõen átgondolt, a 
javasolt normaszövegben továbbra is több pontat-
lanság és hiányosság fedezhetõ fel.

Ennél azonban jelentõsebb az a probléma, hogy 
bár a Javaslat – preambuluma szerint – többek között 
„a jogrendszer egysége és áttekinthetõsége” érvénye-
sülése érdekében születik, valójában azonban csak 
két jelentõsebb normaanyagot ölel fel: a jogszabályo-
kat, valamint „az állami és az önkormányzati irányí-
tás egyéb jogi eszközei” elnevezésû normacsoportot. 
Bár utal az Alkotmánybíróság normatív jellegû ren-
delkezéseire, illetve a Legfelsõbb Bíróság jogegységi 
határozatára, de ezek jogrendszerbeli elhelyezkedé-
sét, a jogszabályokhoz és az „irányítás egyéb jogi esz-
közeihez” való viszonyát nem teszi egyértelmûvé. Az 
alapvetõ probléma abban jelölhetõ meg, hogy a Javas-
lat nem változtat azon a korábbi koncepción, hogy a 
jogforrásoknak csak egy részét öleli fel, azokat is csak 
részben, és nem vállalkozik a jogforrási hierarchia 
egyértelmûbbé tételére.

Mindezek alapján tehát nem új jogalkotási 
törvényrõl van szó, sokkal inkább a hatályos Jat. át-
dolgozásáról, egyes kérdések részletesebb szabályo-
zásáról, de nem a normaalkotás átfogó rendezését 
megvalósító törvényrõl. 

III. Részletes megjegyzések

Dr. Chronowski Nóra–Dr. Petrétei József: Észrevételek az „új” jogalkotási törvény koncepciójához*
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1. A Javaslat preambuluma és I. fejezete

a) A Javaslat – címében szereplõ elnevezése szerint 
– a jogalkotásról szól. A jogalkotás a jogalkotó ha-
táskörrel felruházott állami-közhatalmi szerveknek 
tudatosan és kizárólagosan absztrakt-általános ma-
gatartásszabályok formájában megfogalmazott jogi 
normák létrehozására irányuló akaratlagos tevékeny-
sége, azaz a jogalkotás az állami (közhatalmi) szer-
vek céltudatos szabályozó, normaalkotó tevékeny-
sége, amelynek során az életviszonyok jogi szabá-
lyozást nyernek.5 A jogalkotó szerv hatásköre azon-
ban nem csak jogosultság, hanem magában foglal-
ja azt a kötelezettséget is, hogy a szerv – valahány-
szor annak szükségessége felmerül – gyakorolja jog-
alkotó hatáskörét.6

Eldöntendõ, hogy a Javaslat csak az alkotás so-
rán létrejött normaanyaggal kíván-e foglalkozni, 
vagy egyéb normakeletkeztetõ eljárásokat, illetve 
ezek eredményét is szabályozni akarja-e. A jogalko-
tásról szóló törvényjavaslatnak – elnevezésébõl adó-
dóan – csak a jogalkotási tevékenység során létrejött 
jogforrásokról – a jogszabályokról, valamint az álla-
mi és önkormányzati irányítás egyéb jogi eszközeirõl 
– kellene említést tennie, nem kellene szabályoznia a 
nem jogalkotási úton keletkezõ jogforrásokat. A Ja-
vaslat márciusi változata utal az Alkotmánybíróság 
és a Legfelsõbb Bíróság normatív jellegû aktusaira is 
(52. és 53. §-ok). Ezért a címet vagy meg kellene vál-
toztatni, illetve kiegészíteni, vagy el kellene hagyni 
e két utóbbi normafajtát.7

Elképzelhetõ azonban olyan megoldás is, hogy az 
új törvény a jogforrási rendszer egésze számára ad 
alapvetõ szabályozást. Ez jelentené a teljesség igé-
nyének megfelelõ és a jogbiztonságot szolgáló meg-
oldást. Ha viszont erre sor kerülne, akkor egyértelmû 
normahierarchiát és átfogó szabályozást kell készí-
teni: rendelkezni kellene a nemzetközi jog jogforrási 
jellegérõl és a belsõ joghoz való viszonyáról, az eu-
rópai uniós joganyag sajátosságairól, az alkotmány-
bírósági határozatok jogforrási jellegérõl (nem csak 
az alkotmányos követelményeket megállapító hatá-
rozatokról), a bírói jog egyéb formáiról, a szokásjog 
elismerhetõségérõl, valamint a szakirodalomban ve-
gyes vagy parajogi normákként,8 illetve áljogszabály-
ként9 jelölt normafajtákról.

b) A Javaslat I. fejezete „A jogszabályok” címet vise-
li, jóllehet ezt követõen a törvény hatályát határozza 
meg és az általános rendelkezések címen foglal ösz-
sze bizonyos, a jogalkotás egészét érintõ kérdéseket. 
E fejezet tûnik a Javaslat legtöbb problémát felvetõ 
és legátgondolatlanabb részének, ezért ebben a for-
mában – jelentõs átdolgozás nélkül – semmiképpen 
sem támogatható az elfogadása. 

Az egyik alapvetõ probléma, hogy a fejezeten be-

lül a jogszabályok meghatározására csak a 21. §-ban 
kerül sor, azt megelõzõen azonban a jogszabályal-
kotás feltételeirõl, a végrehajtási jogszabály megal-
kotására való felhatalmazásról, a jogszabályok ha-
tályának kérdésérõl, valamint kihirdetésükrõl ren-
delkezik a tervezet. Helyesebb volna, ha a Javaslat 
elsõként azt tisztázná, hogy melyek a jogszabályok, 
milyen egyéb jogforrások léteznek a Magyar Köztár-
saságban, mi a viszony a jogszabályok és az egyéb 
jogforrások között, illetve összeütközésük esetén mi-
lyen jogelvek adhatnak eligazodást. A jogelvek10 közül 
igazán azok fontosak, amelyek bizonyos eligazodást 
adnak az egyes jogszabályok egymáshoz való viszo-
nyában, és ezáltal befolyást gyakorolnak a jogalko-
tásra is. Ezek az elvek általában nem nyernek tételes 
megfogalmazást az Alkotmányban vagy törvényben, 
mivel mind a jogalkotás, mind a joggyakorlat eze-
ket a jog belsõ, evidens logikai szabályainak tekinti, 
és amelyek azért nem igényelnek jogi szabályozást, 
mivel joglogikai és nem normatív regulák.11 E jogel-
vek közül a két legfontosabb arra ad választ, hogy 
mi a teendõ akkor, ha két ellentétes tartalmú jogfor-
rás található a jogrendszerben, mivel ezeknek nem 
lehet egyidejûleg engedelmeskedni. A két jogelv tar-
talmát az alábbiakban lehet összefoglalni:

– Az ugyanarra a tárgykörre vonatkozó ellenté-
tes tartalmú speciális szabályozás lerontja a vele azonos 
szintû általános szabályozást (lex specialis derogat legi 
generali). Erre azonban általában a generális szabá-
lyozást nyújtó jogforrások adnak felhatalmazást.12 
Az alacsonyabb hierarchiai fokon álló jogforrás spe-
ciális szabályozása viszont nem ronthatja le a maga-
sabb jogforrás általános szabályát, mivel ez a jogfor-
rási hierarchia elvébe ütközne.

– Az ugyanabban a tárgykörben kibocsátott azo-
nos szintû, ellentétes tartalmú késõbbi jogforrás lerontja 
a korábbi jogforrás rendelkezését (lex posterior derogat 
legi priori). Az Alkotmánybíróság megállapította, 
hogy a magasabb jogszabály késõbbi rendelkezése – kü-
lön módosító vagy hatályon kívül helyezõ rendel-
kezés nélkül – a korábbi jogszabály módosítását jelen-
ti. Megjegyzendõ, hogy az Alkotmánybíróságnak 
ez az álláspontja ebben a formában nem támasztha-
tó alá, mivel a késõbbi magasabb szintû jogszabály 
rendelkezése nem módosítja automatikusan az ala-
csonyabb jogszabály vele ellentétessé váló elõírását, 
így a köztük lévõ ellentét továbbra is fennáll, ami vi-
szont nem az alacsonyabb szintû jogszabály módo-
sítását, hanem alkotmányellenességet eredményez. 
Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a jogelmé-
leti állítás helyessége ellenére az a jogalkotói gyakor-
lat, amely a jogszabály megalkotásánál nem gondos-
kodik az új szabállyal ellentétes rendelkezések kife-
jezett hatályon kívül helyezésérõl vagy módosítá-
sáról, nem elégíti ki a jogbiztonság követelményét. 
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A jogbiztonság megköveteli ugyanis, hogy mind a 
jogalkalmazó, mind pedig az állampolgár minden-
kor ismerhesse a hatályos jogot. Nem fogadható el, 
ha valamely rendelkezés hatályos szövegét csak a 
teljes hatályos joganyag sokrétû egybevetése alap-
ján lehet megállapítani.13

A jogelvekkel kapcsolatban azonban hangsúlyo-
zandó, hogy azok csak a (belsõ) jogrendszeren belül 
képesek kifejteni hatásukat, és autonóm jogrendsze-
rek normái között nem értelmezhetõk (pl. a közössé-
gi jog és a tagállami jog relációjában).14

c) A Javaslat 1. §-a a jogalkotási törvény hatályá-
ról rendelkezik, amelyben utal a jogszabályok, „va-
lamint más jogforrások” elnevezésre is. Nem derül 
ki azonban egyértelmûen, hogy a „más jogforrás-
ok” milyen normacsoportot ölelnek fel: csak az irá-
nyítás egyéb jogi eszközeit, vagy egyéb normákat 
is. Itt ugyanarról a problémáról van szó, mint ami a 
Javaslat címével kapcsolatban már említésre került: 
eldöntendõ, hogy a törvény csak a jogszabályalko-
tást, vagy a jogforrásokat is kívánja-e szabályozni. Ez 
utóbbi esetben részletezni kellene, hogy mely jogfor-
rások jöhetnek számításba. Szakítani kellene azzal a 
felfogással, hogy jogi normák csak jogalkotási úton 
keletkezhetnek, mivel a mai gyakorlat sem felel meg 
ennek az elképzelésnek. A Javaslatban egyértelmûvé 
kellene tenni, hogy mi minõsül jogi normának, és mi 
nem, illetve milyen viszonyban állnak a különbözõ 
normakelet keztetõ eljárások és ezek produktumai.

d) A Javaslat több szakaszában – mint pl. a 3. 
§-ban, a 4. § (2) bekezdésében, az 5. és a 6. §-ban – hi-
ányoznak azok a garanciális rendelkezések, amelyek biz-
tosíthatnák, hogy a törvény elõírásainak érvényt is 
lehessen szerezni. A garanciák hiánya a Javaslatnak 
ezeket a rendelkezéseit „lex imperfecta”-vá teszik, 
ezek az elõírások inkább óhajnak, mintsem norma-
tív rendelkezésnek minõsülnek.

– Nincs elõírva annak a következménye, hogy 
mi történik akkor, ha a jogszabály megalkotása 
elõtt nem határozzák meg az elérendõ társadalmi 
célt, nem elemzik a szabályozni kívánt viszony ke-
zelési módját, nem mérik fel a külföldi jogalkotá-
si megoldásokat, valamint a jogalkalmazói gyakor-
lat tapasztalatait (3. §). Nem derül ki, hogy ezért ki 
a felelõs, hogyan kell ennek eleget tennie, illetve mi 
a következménye annak, ha e rendelkezés elõírásait 
a jogalkotó nem tartja be. Megoldás lehetne, hogy a 
jogszabály-elõkészítés során olyan eljárási korláto-
kat építsenek be, amelyek nem csak jelzik a fentiek 
elmaradását, hanem meg is akadályozzák az eljárás 
továbbvitelét és a jogszabály létrejöttét. E megoldá-
sokat az egyes jogszabályfajtáknál külön-külön in-
dokolt szabályozni, és legalább a jogalkotó szervek 
ügyrendjeiben e garanciák kialakítását megkövetelni.

– Bár alapvetõ követelmény, hogy a jogszabály 

világos, közérthetõ és ellentmondásmentes mó-
don legyen megszövegezve, továbbá egyértelmûen 
értelmezhetõ szabályozási tartalommal rendelkez-
zen (5. §), e követelményeknek szintén garanciák-
kal kell érvényt szerezni. Ennek érdekében minden 
jogalkotó szervnél indokolt nyelvi lektort alkalmaz-
ni, illetve olyan kodifikációs szakembereket igény-
be venni, akik valóban biztosíthatnák, hogy ne jöhes-
sen létre olyan jogszabály, amelyik zavaros, érthetet-
len, ellentmondásos és értelmezhetetlen normaszö-
veggel rendelkezik.

– Nincs következménye annak sem, ha a jogal-
kotó nem tesz eleget annak a követelménynek, hogy 
az azonos vagy hasonló életviszonyokat általában 
ugyanabban a jogszabályban szabályozzák (6. §). 
Megfontolandó – természetesen nem csak ebben az 
esetben, hanem minden olyan alkalommal, amikor 
a Javaslat jogalkotói kötelezettséget állapít meg – az 
a lehetõség, hogy ilyenkor bírói jogvédelmet lehes-
sen igénybe venni, mégpedig a Javaslatban szereplõ 
követelmény kikényszerítésére. A jogállami köve-
telményeknek megfelelõ jogalkotás – amit a Javas-
lat megkísérel kialakítani – csak akkor garantálha-
tó, ha a jogalkotót szankcionáló bírói döntés kény-
szeríti a jogalkotás törvényi szabályainak betartásá-
ra. Ennek érdekében célszerû volna a közigazgatási 
bíráskodást ilyen irányban fejleszteni. (Alkotmány-
sértés esetén továbbra is az Alkotmánybíróság járna 
el.) Azt is rendezni kellene, hogy ki kezdeményezze 
a bírói jogvédelmet. A másik – elméleti és gyakorlati 
szempontból is támogatható – lehetõség, hogy a jog-
szabályalkotás formai követelményeinek megsérté-
se esetén az Alkotmánybíróság jár el.

A felsorolt követelmények a központi jogszabá-
lyokra vonatkoznak. Azonban a helyi jogalkotás 
körében is felmerülhet a jogharmonizációs köve-
telmények figyelembevételének szükségessége, il-
letve helyi szabályozási szükségletet is felvethet az 
uniós tagság. Az önkormányzati rendeletalkotá-
si jog sérelme nélkül elõírhatóak azok a garanciák, 
amelyek segítségével elejét lehetne venni az önkor-
mányzatok közösségi jogsértést elõidézõ jogalkotói 
tevékenységének vagy mulasztásának. Erre a külö-
nös jogszabály-elõkészítési eljárások körében is ki 
lehetne térni.

e) A Javaslat 4. §-a a visszaható hatály kérdését kí-
sérli meg rendezni, mégpedig a retroaktív és a kvázi-
retroaktív eseteket. Retroaktív a visszaható hatály, 
ha a jogszabályt a hatályba lépése elõtti lezárt jogvi-
szonyokra is alkalmazni kell, kvázi-retroaktív pedig 
akkor, ha a jogszabályt a hatályba lépése elõtt kelet-
kezett, de még folyamatos jogviszonyban a hatály-
ba lépése elõtti jogi helyzetre alkalmazzák. Mivel a 
jogállamiság egyik fontos alkotóelemét jelentõ jog-
biztonság megköveteli azt a tényleges lehetõséget, 
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hogy a jogalanyok magatartásukat a jog elõírásaihoz 
tudják igazítani, ezért fenn kell tartani azt a tilalmat, 
hogy jogszabály a kihirdetését megelõzõ idõre nem 
állapíthat meg kötelezettséget, és nem nyilváníthat 
valamely magatartást jogellenessé,15 ennyiben tehát 
tiltott a visszaható hatály. Ezt – fõ szabályként – a Ja-
vaslat is megfogalmazza, mivel a jogbiztonság e kö-
vetelményének figyelmen kívül hagyása összeegyez-
tethetetlen a jogállamiság elvével, s így alkotmány-
ellenes.16 A jogszabály jogalkotói hatálybaléptetése 
kapcsán tekintettel kell lenni ugyanis arra, hogy ha 
az új jogszabálynak visszamenõleges hatálya van, 
az a jogszabály megjelenése elõtt keletkezett jog-
viszonyok tömegének felülvizsgálatával jár, amely 
viszont a jogbiztonság alkotmányos követelményét 
sérti. Különösen irányadó ez azokban az esetekben, 
amikor az új jogszabály olyan kötelezettséget vagy 
felelõsséget állapít meg, amely a korábbi jogszabá-
lyi környezetben egyáltalában nem, vagy enyhébb 
feltételek mellett állt fenn.17

A Javaslatban e szakasz elhelyezése azonban nem 
megfelelõ, mivel a visszaható hatály kérdése is az idõbeli 
hatályhoz tartozik, és ezeket a javaslat 9. és 10. §-ai tar-
talmazzák, tehát itt kellene elhelyezni ezt a rendelke-
zést is. Másrészt problémát jelent a véglegesen lezárt 
és a múltban keletkezett tartós jogviszonyok azonos 
módon történõ kezelése. A véglegesen lezárt jogvi-
szony esetében ugyanis a visszaható (retroaktív) ha-
tály csak kivételesen engedhetõ meg: csak akkor le-
het alkotmányosan beavatkozni, ha azt a jogbizton-
sággal konkuráló más alkotmányos elv elkerülhetet-
lenné teszi, és ezzel nem okoz céljához képest arány-
talan sérelmet. Ilyen kivétel például a jogerõsen le-
zárt büntetõeljárások felülvizsgálata az elítélt javá-
ra, ha az eljárás késõbb alkotmányellenessé nyilvá-
nított jogszabály alapján folyt.18 Valamely jogszabály 
azonban nem csupán akkor minõsülhet a visszaható 
hatály tilalmába ütközõnek, ha a jogszabályt a jogal-
kotó visszamenõlegesen léptette hatályba, hanem ak-
kor is, ha a hatálybaléptetés nem visszamenõlegesen 
történt ugyan, de a jogszabály rendelkezéseit – erre 
irányuló kifejezett rendelkezés szerint – a jogsza-
bály hatálybalépése elõtt létrejött jogviszo nyokra is 
– visszamenõleg – alkalmazni kell19 (kvázi-retroaktív 
hatály). Az Alkotmánybíróság azt is megállapította, 
hogy a visszamenõleges hatálybaléptetés nem al-
kotmányellenes a kizárólag jogot megállapító, jogot 
kiterjesztõ, kötelezettséget enyhítõ, vagy más, a jog-
szabály valamennyi címzettje számára a korábbi jogi 
szabályozásnál egyértelmûen elõnyösebb rendelke-
zéseket tartalmazó jogszabályok esetében – ennyi-
ben tehát megengedett a kvázi-retroaktív hatály.20 
Ugyanakkor ettõl eltérõ elbírálás alá esnek a vegyes 
jellegû – részben a korábbi szabályozásnál az érintet-
tekre nézve elõnyösebb, részben hátrányosabb – ren-

delkezéseket tartalmazó jogszabályok, a társadalmi 
viszonyok meghatározott körét elsõ ízben rendezõ 
jogszabályok, illetõleg azok a jogszabályok, amelyek 
új kötelezettséget állapítanak meg, meglevõ kötele-
zettség mértékét növelik, jogot vonnak meg vagy 
korlátoznak, illetõleg egyéb okból az érintettek szá-
mára hátrányosak.21 Nem minõsül viszont a vissza-
ható hatály tilalmába ütközõnek, ha a jogalkotó úgy 
dönt, hogy a jogszabály hatályba lépését követõen 
az azt megelõzõ idõszakra teljesítendõ kötelezettsé-
gek csak akkor – és abban a mértékben – alkalmaz-
hatók, amennyiben összességükben nem terheseb-
bek, mint a korábban hatályos rendelkezések.22 Az 
sem sérti a visszaható hatály tilalmát, ha a jogszabály 
visszamenõ idõre rendelkezik ugyan, de ennek ki-
hatása a jogszabály hatályba lépése után következik 
be,23 illetve ha a jogszabály alapján a kötelezettség tel-
jesítése a jogszabály hatályba lépése után esedékes.24

A fentiek alapján látható, hogy az Alkotmánybí-
róság összetett módon kezelte a visszaható hatály 
problémáját, amit a Javaslatnak is differenciált módon 
kellene rendeznie. Ellenkezõ esetben a továbbiak-
ban is az alkotmánybírósági gyakorlat lesz az irány-
adó, ami megnehezíti a jogalkotók és a jogalkalma-
zók eligazodását a visszaható hatályú jogszabály-
ok esetében. 

f) A Javaslat 7. §-a a végrehajtási jogszabály megal-
kotására való felhatalmazás kérdését szabályozza. A 
hatályos jogalkotási törvény is lehetõséget biztosít 
arra, hogy a magasabb szintû jogszabályokhoz kap-
csolódóan a kormány vagy a kormány tagjai – a mi-
niszterelnök és a miniszterek – végrehajtási jogsza-
bályt bocsássanak ki. Ezt a kört a Javaslat a helyi ön-
kormányzatokkal bõvíti, ami feltétlenül helyeselhetõ, 
mivel a gyakorlat már ma is ennek felel meg. A vég-
rehajtási jogszabályok – az alapjogszabályok keretei 
között – elsõsorban olyan részletes elõírásokat állapí-
tanak meg, amelyek elõsegítik az alapjogszabály ren-
delkezéseinek gyakorlati megvalósulását, értelmezik 
az alapjogszabályban használt fogalmakat, illetõleg 
olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek a sza-
bályozott társadalmi viszonyokban bekövetkezõ vál-
tozások miatt gyakrabban szorulnak módosításra.25 

A Javaslat expressis verbis nem rögzíti, hogy ala-
csonyabb fokozatú jogalkotó szerv számára alkotmá-
nyosan nem lehet olyan felhatalmazást adni, amit az 
Alkotmány nem tesz lehetõvé, de garanciális szem-
pontból – a hatályos Jat.-nak megfelelõen – elõírja, 
hogy a végrehajtási jogszabály alkotására adott fel-
hatalmazásban meg kell határozni a felhatalmazás 
jogosultját, tárgyát és kereteit, és helyesen rögzíti azt 
is, hogy a felhatalmazás jogosultja a jogi szabályozás-
ra másnak további felhatalmazást nem adhat, azaz 
a jogalkotás kapcsán érvényesül a szubdelegálás ti-
lalma.26 A másnak adható további felhatalmazás ki-
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zárásának az a következménye, hogy a szabályozás 
legfeljebb két szinten, az alapjogszabály és a végre-
hajtási jogszabály kibocsátásával történik. A jogalko-
tásra való felhatalmazás nem értelmezhetõ úgy, hogy 
a jogszabály megalkotásának vagy meg nem alkotá-
sának kérdésében a felhatalmazást kapott jogalkotó 
szerv szabad belátása szerint dönthet. Ezért a Javas-
lat – kiegészítendõ a hatályos szabályozást – azt is 
elõírja, hogy a felhatalmazás alapján történõ jogsza-
bály-kibocsátás kiadási kötelezettséget jelent,27 fel-
téve, hogy a felhatalmazásból kifejezetten más nem 
következik (7. § (4) bek.). A jogalkotónak a jogszabá-
lyi felhatalmazásból adódó jogalkotói feladatát tehát 
úgy kell elvégeznie, hogy az általa kibocsátott nor-
ma tartalmilag is fedje a felhatalmazásból származó 
szabályozási tárgyat. Ha valamely jogszabály megal-
kotására vonatkozóan felhatalmazási norma kötelez, 
akkor ennek a jogalkotó mindaddig köteles tartalmi-
lag megfelelõ jogszabály kibocsátásával eleget ten-
ni, amíg a felhatalmazási jogszabályt – vagy vonat-
kozó rendelkezését – nem helyezik hatályon kívül. 

A Javaslat azt is rögzíti, hogy a szabályozás tárgy-
körébe tartozó alapintézmények, jogok és kötelessé-
gek alapvetõ szabályainak megállapítására, valamint 
az alapjogszabály egészének végrehajtására nem le-
het felhatalmazást adni (7. § (3) bek.). Ez egyrészt kö-
vetkezik az Alkotmány 8. § (2) bekezdésébõl is, mely 
szerint az alapvetõ jogokra és kötelességekre vonat-
kozó szabályokat törvény állapítja meg, alapvetõ jog 
lényeges tartalmát azonban még törvény sem korlá-
tozhatja, másrészt az alkotmánybírósági gyakorlat-
ból, amely szerint ha törvény valamely alkotmányos, 
illetõleg törvényben szabályozott jog korlátozására 
ad jogalkotási felhatalmazást valamely közigazga-
tási szervnek, a törvénynek meg kell határoznia a 
jogalkotási hatáskör terjedelmét, annak korlátait is.28 

A Javaslat azonban két kérdést nem szabályoz 
egyértelmûen. Az egyik a generális jogalkotói hatáskör 
átruházásának tilalma, a másik a végrehajtási jogszabály 
kiadásának elmulasztása.

– Abból az elvbõl következõen, hogy minden 
szerv csak olyan elnevezéssel és tartalommal adhat 
ki jogszabályt, amire felhatalmazást kapott, az Alkot-
mányban nem nevesített más szerv viszont nem ren-
delkezik jogszabályalkotó hatáskörrel, fõ szabály sze-
rint – a hatalommegosztás elvére is tekintettel – az ál-
lapítható meg, hogy jogalkotói hatáskörét minden szerv 
maga gyakorolja, a jogalkotói hatáskör generális átruházá-
sa nem lehetséges. Ez következik a hatáskörök épség-
ben tartásának és elvonhatatlanságának, továbbá a 
jogbiztonságnak az elvébõl is: a jogbiztonság érde-
kében kiszámíthatónak kell lennie, hogy mely szerv 
milyen jogszabályt alkothat. Mivel jogszabályalko-
tó hatáskört csak az Alkotmány állapíthat meg, az 
alaptörvényben nevesített jogalkotási formát nem 

lehet átruházni. Az átruházás csak konkrét kérdé-
sek szabályozására vonatkozhat, amely végrehaj-
tási rendelet formájában végezhetõ el. A jogalkotá-
si hatáskör generális átruházhatóságának tilalma a 
hatalomkoncentráció megakadályozásának is fontos 
eszköze. A delegált hatáskörben alkotott végrehajtá-
si jogszabálynak az átruházáskor megállapított ke-
retek között kell maradnia.29 Az Alkotmánybíróság 
megállapítása szerint a felhatalmazás kereteinek túl-
lépése – a jogforrási hierarchia rendjének megsérté-
sén keresztül – alkotmányellenességet eredményez.30 
Valamely felhatalmazáson alapuló jogszabály akkor 
alkotmányos, ha nem lépi túl az Alkotmány szerinti 
jogforrási hierarchiát, valamint a felhatalmazó jog-
szabály által meghatározott törvényi szintû kerete-
ket.31 A Javaslatban célszerû volna e generális tilal-
mat is egyértelmûen rögzíteni.

– A végrehajtási jogszabály kibocsátásának elmulasztá-
sa a felhatalmazást adó jogszabály hatálybalépésé nek 
szempontjából rendelkezik kiemelkedõ jelentõséggel. 
Bár a Javaslat elõírja, hogy a végrehajtási jogszabályt 
a felhatalmazási jogszabállyal egy idõben kell hatály-
ba léptetni (11. § (1) bek.), de ha a felhatalmazó jog-
szabályt a végrehajtási jogszabály kiadása elõtt lép-
tetik hatályba, és a végrehajtási jogszabály a felha-
talmazó jogszabály alkalmazásához elengedhetet-
lenül szükséges, akkor a felhatalmazó jogszabály 
ugyan hatályos, de nem alkalmazható. Ilyen eset-
ben nem tûnik elégségesnek a mulasztásos alkot-
mánysértés megállapítása, mivel a jogalkotói szán-
dék a felhatalmazott jogalkotó szerv mulasztása kö-
vetkeztében meghiúsulhat. Indokolt volna olyan 
generálklauzula alkalmazása, amely e szituációban 
megnyugtató megoldást biztosíthatna. Több elkép-
zelés vethetõ fel: az alkotmánybírósági pótlástól a 
felhatalmazás megvonásán át a pótlólagos jogalko-
tás lehetõségéig terjedõ skálán számos olyan forma 
jöhetne szóba, amely kiküszöbölhetné a végrehajtási 
jogszabály elmaradásából keletkezõ szabályozási hi-
ányosságot. Természetesen indokolt volna differen-
ciált megoldást alkalmazni, vagyis az egyes jogsza-
bályok – törvény, kormányrendelet, miniszteri ren-
delet, önkormányzati rendelet – esetében eltérõ sza-
bályozást megállapítani, mivel a vázolt intézmények 
bizonyos veszélyeket is rejtenek magukban.

g) A Javaslat 8. §-a a jogszabály személyi, területi és 
tárgyi hatályára vonatkozó elõírásokat tartalmaz. In-
dokolt volna, hogy a Javaslat ne csak a hatályosság kri-
tériumait, hanem a jogszabályok érvényességi kellékeit 
is rögzítse, mivel a jogszabályok érvényességét és ha-
tályosságát a különbözõ jogtudományi megközelíté-
sek néha azonos tartalmúnak tekintik, a mindenna-
pi nyelvben pedig gyakran felcserélik a jelentésüket, 
jóllehet nem szinonim fogalmakról van szó.32 A jog-
szabály érvényessége és hatályossága is a jogszabály 
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egy-egy sajátos tulajdonságát jelöli. Bár a két megjelö-
lés többnyire – de nem mindig – egyszerre és együtt 
kapcsolódik a jogszabályhoz – és bizonyos összefüg-
gés is fennáll közöttük –, a két tulajdonság lényege-
sen eltér egymástól. Az érvényesség közjogi szak-
kifejezésként – általános értelemben véve – jogi ha-
tás kifejtésére való alkalmasságot jelent. A hatályos-
ság az érvényességhez képest jelentéstöbblettel ren-
delkezik: nem csupán a jogi hatásra való alkalmas-
ságot, hanem magának a jogi hatásnak a tényleges 
bekövetkezhetõségét is magában foglalja. A hatályos-
ság tehát – általában – feltételezi az érvényességet.

A Javaslatnak az érvényességi kellékeket indokolt 
volna rögzítenie: 1) a jogszabálynak a létrehozásá-
ra feljogosított szervtõl kell származnia, azaz an-
nak az állami-közhatalmi szervnek kell megalkot-
nia, amely erre kifejezetten jogosult; 2) a jogszabályt 
a vonatkozó eljárási szabályoknak megfelelõen kell 
megalkotni; 3) a jogszabály nem állhat ellentétben a 
felsõbb fokozatú jogszabállyal (végsõ fokon az Al-
kotmánnyal); és 4) a jogszabályt az elõírt módon ki 
kell hirdetni. A szabályszerû kihirdetettség a jog-
szabály mellõzhetetlen fogalmi eleme, létének fel-
tétele. A jogalkotási folyamat a kihirdetéssel ér vé-
get: a jogszabály a kihirdetéssel érvényesen létrejön, 
formálisan érvényessé válik,33 ettõl kezdõdõen léte-
zik. Ezért a kihirdetés kérdése nem csak a hatályos-
ság szempontjából jelentõs, hanem alapvetõen érvé-
nyességi probléma.

A jogszabály hatályossága – mint a jogi hatásnak a 
tényleges bekövetkezhetõsége – lényegében azt jelen-
ti, hogy az adott jogszabály – fõ szabály szerint – al-
kalmazható, végrehajtható, illetõleg alkalmazandó, 
végrehajtandó. A hatályosság ugyanis – azaz a jog-
szabályban foglalt jogi hatás bekövetkezhetõsége, a 
tényleges hatás kiváltása – az alkalmazás, végrehaj-
tás során valósul meg. A jogszabály hatályosságá-
nak területi, személyi, tárgyi és idõbeli keretét, ki-
terjedtségét lehet megjelölni, ami az alkalmazha-
tóság egy-egy szeletét jelzi. Ennek megfelelõen ál-
talában területi, személyi, tárgyi és idõbeli hatály 
különböztethetõ meg.

A Javaslat 8. § (1) bekezdése összevonja a jogsza-
bály területi és személyi hatályának kérdését, ami 
szoros összefüggésük alapján elvileg lehetséges. A te-
rületi hatály alapján a jogszabály hatálya az ország te-
rületen tartózkodó természetes személyekre, jogi sze-
mélyekre és a jogi személyiség nélküli szervezetekre 
terjed ki; ennyiben megegyezik a személyi hatállyal. 
A személyi hatály alapján azonban a jogszabályok a 
külföldön tartózkodó magyar állampolgá rokra is al-
kalmazandók, vagyis ez a személyi hatály a területi 
elvtõl függetlennek tekinthetõ. Megjegyzendõ azon-
ban, hogy a személyi hatály a külföldön lévõ külföl-
diekre is kiterjedhet, ha van olyan elem, amely a jog-

viszonyt, a jogi jelentõségû tényt vagy helyzetet Ma-
gyarországhoz kapcsolja,34 másrészt a személyi ha-
tály korlátozhatja a területi hatályt, az alól kivéte-
leket állapíthat meg (pl. a jogszabály hatálya a Ma-
gyarországon tartózkodó külföldiekre nem terjed 
ki).35 Ezért helyeselhetõ a Javaslatnak az a rendelke-
zése, amely lehetõséget ad az általános elvtõl való el-
térésre és a személyi, illetve területi hatály kifejezett 
meghatározására (8.§ (3) bek.).

h) A Javaslat 9–19. §-ai a jogszabály idõbeli hatályá-
ról, módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl rendel-
keznek. E szakaszok logikai sorrendje több esetben 
megtörik, egyes esetekben pedig keveredik az érvé-
nyesség és hatályosság problémája: a Javaslat nem 
tisztázza egyértelmûen az érvényesség és hatályos-
ság összefüggését, az érvényes, de még nem hatá-
lyos jogszabályok viszonyát.

A jogszabályok idõbeli hatálya azt az idõszakot jelö-
li, amelytõl kezdõdõen és ameddig a jogszabályban 
foglalt jogi hatás bekövetkezhetõsége elvileg fennáll, 
azaz amíg a jogszabályt általában alkalmazni kell, il-
letve lehet. Minden jogforrás hatályának idõben van 
kezdete és vége – azaz a jogforrásnak temporális ha-
tárai vannak – vagyis az alkalmazhatóság csak bi-
zonyos ideig áll fenn.36 Az idõbeli hatály feltétele-
zi a jogszabály hatályba léptetését, tehát annak az 
idõpontnak a meghatározását, amelytõl az idõbeli 
hatály számítódik. A jogszabályok idõbeli hatályá-
nak tartama alatt – a jogszabály hatályba lépésének 
napjától a hatály megszûnésének idõpontjáig – a 
benne foglalt rendelkezések már elvileg általánosan 
kötelezõek: ez alatt az idõtartam alatt a jogszabály 
alapján a címzettek tekintetében általános jelleggel 
konkrét jogviszonyok keletkezhetnek, módosulhat-
nak és szûnhetnek meg.

A Javaslat nem rögzíti egyértelmûen, bár a 
rendelkezéseibõl kiderül, hogy a jogszabályok idõbeli 
hatályának kezdete háromféle lehet: az ex nunc (kihir-
detéskori), az ex tunc (kihirdetéshez képest korábbi, 
visszamenõ), valamint pro futuro (kihirdetéshez ké-
pest jövõbeni) hatálybaléptetés. A kihirdetés napján 
(ex nunc) történõ hatálybalépés a jogszabály azon-
nali, a kihirdetéstõl kezdõdõ alkalmazhatóságát te-
szi lehetõvé. Ez azt jelenti, hogy a jogszabályt a fenn-
álló, illetve a jövõben keletkezõ jogviszonyokra al-
kalmazni kell. Ha a jogszabályt a már lezárt jogvi-
szonyokra, vagy a korábban keletkezett, de folya-
matos jogviszonyokra visszamenõleg is alkalmazni 
kell, akkor a jogszabálynak visszaható (ex tunc) ha-
tálya van. A jövõbeli hatályú (pro futuro) hatályba-
léptetés esetén a jogszabály a kihirdetéshez képest 
késõbbi idõpont megjelölésétõl számítva hatályos.

A Javaslat – a Jat.-hoz hasonlóan – elõírja, hogy a 
jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésé-
nek napját (9. § (1) bek.). Célszerû lenne e rendel-
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kezést kiegészíteni azzal, hogy a hatálybalépésrõl 
minden jogszabályban kifejezetten rendelkezni kell, 
és hogy ez egyértelmûen történjék. Ez nem mond el-
lent annak, hogy „a jogszabály egyes rendelkezései-
nek hatálybalépésére különbözõ idõpontokat is meg 
lehet állapítani” (9. § (2) bek.), vagy hogy „a hatály-
balépés kivételesen valamely jövõbeli esemény vagy 
feltétel bekövetkeztéhez is köthetõ” (9. § (3) bek.).

A Javaslat arra is kísérletet tesz, hogy általános 
szabályt állapítson meg a jogszabály kihirdetése és 
hatálybalépése közötti idõre vonatkozóan, amit „leg-
alább tizenöt naptári napban” határoz meg (10. § (3) 
bek.). Eszerint a Javaslat – fõ szabályként – a jövõbeli 
(pro futuro) hatálybalépést kívánja alkalmazni. Kér-
déses azonban, hogy ennek az általános szabálynak 
az elõírása minden jogszabály esetében célszerû-e. 
Lehetnek ugyanis olyan szituációk, amikor (jog)po-
litikai szempontból csak az azonnali hatálybalépés 
az egyetlen szóba jöhetõ megoldás. E problémát az 
Alkotmánybíróság is érzékelte, és megállapította, 
hogy – bár nem jelentõs számban – elõfordulhatnak 
olyan esetek, amikor az alkotmányos cél elérésére 
irányuló állami akarat – akár a szabályozott társa-
dalmi viszonyok jellege, akár a történelmi körülmé-
nyek vagy más ok folytán – kizárólag a jogszabály-
nak a kihirdetése napján történõ hatálybalépésével 
valósítható meg, mert a szabályozás tartalmának 
elõzetesen ismertté válása olyan társadalmi mozgá-
sokat indítana meg, amelyek meghiúsíthatnák a jog-
szabállyal elérni kívánt célt. Ha az ilyen jogszabály-
ok – épp a hatálybaléptetés idõpontjának sérelmezé-
se miatt – az Alkotmánybíróság elé kerülnek, a tes-
tület esetileg vizsgálja annak a fontos és másként ér-
vényre nem juttatható társadalmi érdeknek a fenn-
állását, amely a jogalkotót az azonnali hatálybalép-
tetésre késztette.37 

A Javaslat 10. § (4) bekezdése – érzékelve a problé-
mát – lehetõséget ad a fõ szabálytól eltérõ hatálybalép-
tetésre. Eszerint a korábbi hatálybaléptetés megenge-
dett, ha a jogszabály alkalmazása nem igényel elõzetes 
felkészülést, vagy ha a jogszabály deklaratív jellegû, il-
letve, ha a jogszabály valamennyi címzettje számára 
a korábbinál elõnyösebb rendelkezéseket tartalmaz. 
Ezek az elõírások – amellett, hogy nem adnak meg-
oldást a fenti problémára – több szempontból is vi-
tathatók, fõként azért, mert a fõszabálytól – szinte 
korlátozás nélkül – lehetõvé teszik az eltérést. Ez-
zel kapcsolatban a következõ kérdések merülnek fel:

– Egyrészt ha a jogalkotó dönti el, hogy a jogsza-
bály alkalmazása nem igényel elõzetes felkészülést, 
minek alapján hozhatja meg ezt a döntését? Köteles-e 
indokolni, vagy elegendõ a puszta megállapítás? 

– Másrészt mi az indoka a deklaratív jellegû jog-
szabály korábbi hatálybaléptetésének? Milyen nyo-
mós érdek állhat fenn a puszta deklaratív – vagyis 

magatartásszabályt nem tartalmazó – rendelkezés 
gyors hatálybaléptetésére?

– Harmadrészt mi a helyzet a vegyes jellegû – 
részben a korábbi szabályozásnál az érintettekre 
nézve elõnyösebb, részben hátrányosabb – rendel-
kezéseket tartalmazó jogszabályok esetében? Néha 
csak nehezen állapítható meg, hogy valamely jogsza-
bály csak elõnyösebb rendelkezéseket tartalmaz. Ez 
egyébként a jelenlegi alkotmánybírósági gyakorlat-
ban is problematikus.

Mindhárom esetben további probléma, hogy nem 
világos a felelõsség és a szankcionálhatóság kérdése 
sem: mi történik akkor, ha a jogalkotó megsérti eze-
ket a rendelkezéseket? Megállapítható-e az alkot-
mánysértés, illetõleg van-e más szankciója a hatály-
baléptetõ rendelkezések megsértésének?

A Javaslat 10. § (1) bekezdése – a Jat. korábbi ren-
delkezéséhez („kellõ idõ”) képest konkrétabban és 
a tizenöt napos fõ szabályra tekintettel is – törek-
szik megfogalmazni a jogszabály hatálybalépésének 
idõpontja kapcsán az „elegendõ idõ” kategóriáját. 
Kritikaként vethetõ fel egyrészt, hogy a hatálybalé-
pés „elegendõ ideje” nem biztos, hogy minden eset-
ben indokolja a „legalább tizenöt naptári nap” eltel-
tét, mivel lehetnek olyan jogszabályok, amelyek en-
nél jóval rövidebb idõtartam alatt is teljesíthetik a 
Javaslatban foglalt feltételeket, így indokolatlan az 
esetükben a tizenöt nap elteltének megvárása. Más-
részt a Javaslatban szereplõ egyes eseteket indokolt 
volna pontosítani az alkotmánybírósági gyakorlat 
által kialakított szempontokkal, amelyet a testület a 
„kellõ idõ” értelmezésével összefüggésben alakított 
ki. Eszerint kellõ idõnek kell maradnia:

– a jogszabály szövegének megszerzésére és 
áttanulmányozására (ideértve bonyolultabb jog-
szabályok esetében az illetékes hatóságtól történõ 
felvi lágosításkérést is);

– a jogalkalmazó szervek számára a jogszabály al-
kalmazására való felkészüléshez (ideértve szükség 
esetén a jogszabály szervezett továbbképzés kereté-
ben való alapos megismerését, a felmerülõ jogsza-
bály-értelmezési problémák tisztázását, a jogszabály 
végrehajtásához szükséges nyomtatványok, ûrla pok 
beszerzését vagy elõállítását, a zökkenõmentes vég-
rehajtás személyi és tárgyi feltételeirõl való gondos-
kodást);

– a jogszabállyal érintett személyek és szervek 
számára annak eldöntéséhez, hogy miként alkal-
mazkodjanak a jogszabály rendelkezéseihez, az ön-
kéntes jogkövetés személyi és tárgyi feltételeirõl való 
gondoskodáshoz.38

A Javaslat 12. §-a a kihirdetett, de még nem hatá-
lyos jogszabály módosításáról rendelkezik. Lehetséges 
ugyanis – éppen az idõbeli hatály sajátossága követ-
keztében –, hogy valamely jogszabály a kihirdetésétõl 
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kezdõdõen érvényes, mivel rendelkezik a négy érvé-
nyességi kellékkel, de még nem hatályos, még nem 
alkalmazható, nem hajtható végre, mert vagy késõbbi 
idõpontban lép hatályba, vagy hatálybaléptetését 
más jogforrás végzi majd el. Nagyobb terjedelmû, 
átfogóan szabályozó jogszabályok esetében szinte 
rendszeres, hogy a végrehajtására való felkészülés 
érdekében a kihirdetésüket követõ hosszabb idõ el-
teltével lépnek hatályba, illetve hatálybaléptetésük-
re külön, ún. végrehajtási jogszabályt alkotnak. Ha 
a jogszabály érvényes, de még nem hatályos, akkor 
a jogszabály potenciális címzettjeire – a természetes 
és jogi személyekre nézve – az ilyen jogszabályból 
semmiféle közvetlen joghatás nem hárulhat, vagyis 
nem kötelesek tekintettel lenni ennek a jogszabály-
nak a rendelkezéseire. Más a helyzet a törvényalko-
tónál alacsonyabb szintû jogalkotó szervek esetében. 
E szerveket ugyanis bizonyos mértékben köti a már 
kihirdetett, de még hatályba nem lépett törvény: nem 
bocsáthatnak ki olyan jogszabályt, amely – akár csak 
részben is – meghiusítaná a törvényhozó akaratának 
érvényre jutását. Ezért a törvény kihirdetésétõl a ha-
tálybalépéséig terjedõ idõben (vacatio legis) az alsóbb 
szintû jogalkotó szervek csak a korábbi (szabályozási 
vagy szervezeti) rendszer zavartalan mûködéséhez 
nélkülözhetetlen átmeneti szabályokat, vagy a tör-
vény végrehajtását szolgáló rendelkezéseket bocsát-
hatnak ki, de feltétlenül tartózkodniuk kell a törvény-
nyel összhangban nem álló, a törvény hatályosulását 
akadályozó vagy zavaró rendelkezések kiadásától.39 
Az Alkotmánybíróság szerint a jogszabály kihirde-
tése és hatálybalépése közötti idõtartam olyan bizalmi 
idõszaknak minõsül, amely alatt a jogszabály cím-
zettjei még a korábbi rendelkezések szerint járhat-
nak el.40 Ugyanakkor a kihirdetés és a hatálybalépés 
közötti idõben a jogszabály érvényben van, vagyis 
az a hatálybalépése elõtt is csak újabb jogszabály ál-
tal szüntethetõ meg.41

A Javaslat 12. §-a a vacatio legis alatti módosítá-
si lehetõségeket határozza meg, de ezek valójában 
nem hatályossági, hanem érvényességi kérdések: a ma-
gasabb jogszabályba (nemzetközi szerzõdésbe) ütkö-
zés, illetve a téves kihirdetés érvényességi problémát 
jelentenek, ezért ezeket az érvényességgel összefüg-
gésben kellene rendezni. 

A megfelelõ módon történõ kihirdetés a jogsza-
bálynak a kihirdetésre vonatkozó jogi elõírások sze-
rint megvalósuló, és a normaszövegnek – a jogalko-
tó által megállapított – pontos nyilvánosságra hozá-
sát jelenti.42 Az Alkotmánybíróság megállapította, 
hogy ha a jogszabály kihirdetése nem eszerint törté-
nik, az – általában – alkotmánysértésnek minõsül. A 
kihirdetéssel kapcsolatosan azonban lehetnek olyan 
fogyatékosságok, amelyek nem eredményeznek al-
kotmánysértést. A kihirdetésre kerülõ jogszabályok 

ugyanis különbözõ okokból – megjelölésükben elkö-
vetett hiba, kézirathiba (a nyomdába küldött kézirat-
ban való elírás), nyomdahiba (a nyomdai munkálatok 
során keletkezõ hiba), illetve kodifikációs tévedés (hi-
bás jogszabályi szöveg) miatt – lehetnek pontatlanok, 
ami elvileg felveti a helyesbíthetõségük kérdését.43 A 
jogszabályok helyesbítésére kizárólag nyomdahiba 
esetén kerülhet sor a kihirdetést követõ meghatáro-
zott rövid határidõn belül.44 A jogszabály megjelölé-
sében elkövetett jogszabálysértés viszont az Alkot-
mánybíróság gyakorlatában olyan alaki, orvosolható 
hibának minõsül, amely önmagában nem vezet a jog-
szabály érvénytelenségéhez és megsemmisítéséhez.45 
Ezekrõl a kérdésekrõl a Javaslat a 61. §-ában rendel-
kezik, ami nem megfelelõ, mivel e problémák szintén 
a jogszabályok érvényességét érintik. Az Alkotmány-
bíróság azt is megállapította, hogy a kodifikációs té-
vedés kézirathibának nem minõsíthetõ, annak or-
voslása csak a jogszabály módosításával történhet. 
Ez – némi átfedéssel – szerepel a Javaslatban is (12. § 
c) pont, illetve 61. § (2) bek.). Az ezzel ellentétes gya-
korlat kialakítása ugyanis sérti a jogbiztonság elvét 
és a jogalkotás alapvetõ szabályait, egyúttal rontja a 
kodifikációs tevékenység presztízsét is.46 A helyesbítés 
hitelesítése (61. § (1) bek.) elvileg támogatható megol-
dás, de intézményesítése azzal a veszéllyel is járhat, 
hogy a jogalkotó, illetve a kihirdetésért felelõs sze-
mély kellõ gondosságát csökkentheti, és így hozzá-
járulhat a jogbiztonság csorbulásához is. Ez csak ak-
kor kerülhetõ el, ha a helyesbítésre okot adó körül-
ményt kivizsgálják és az elkövetett hibáért a konk-
rét felelõsséget is megállapítják.

A Javaslat a vacatio legis ideje alatt – jogszabály 
kiadásával – lehetõvé teszi a jogszabály visszavonását 
is (13. §). A visszavonás intézménye a jogalkotás kap-
csán nehezen értelmezhetõ, mivel az olyan jogsza-
bály megalkotása, amelyet hatálybalépése elõtt visz-
sza kell vonni, semmiképpen sem tekinthetõ az át-
gondolt és minõségi jogalkotás termékének. A visz-
szavonás Javaslatban történõ lehetõsége arra ösztö-
nözheti a jogalkotót, hogy különösebb megfontolás 
nélkül is bocsásson ki jogszabályokat. Ezért helye-
sebb volna, ha az új jogszabály nem a visszavonásról 
rendelkezne, hanem olyan módosító jogszabály len-
ne, amely a hatálybalépés napján helyezné hatályon 
kívül az eredeti jogszabályt. Megjegyzendõ, hogy e 
probléma mögött is az érvényesség-hatályosság kér-
déskörének nem kellõ átgondoltsága húzódik meg. 
A jogszabály ugyanis a kihirdetéssel érvényessé vá-
lik, formálisan létezik, vagyis jogi hatás kifejtésére 
elvileg alkalmas, de amíg nem lép hatályba, addig a 
jogi hatása ténylegesen nem következik be. Erre te-
kintettel a jogszabályt nem visszavonni kell, hanem 
a jogi hatás tényleges bekövetkezhetõségét indokolt 
megakadályozni, vagyis a hatálybalépését megaka-
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dályozni. (Természetesen ebben az esetben is fenn-
áll az a jelzett probléma, hogy az ilyen megoldás át-
gondolatlan jogalkotást jelent, ami sérti a jogbizton-
ság elvét. A vacatio legis ideje alatt ugyanis a jogal-
kalmazók már felkészülhetnek a jogszabály végre-
hajtására, illetve a polgárok a jogviszonyaikat arra 
tekintettel alakíthatják, hogy a kihirdetett jogszabály 
hatályba fog lépni.)

A Javaslat 14. §-a az átmeneti rendelkezéseket törek-
szik egyértelmûvé tenni, ami feltétlenül helyeselhetõ. 
Megjegyzendõ azonban, hogy az átmenetiség kér-
dése egyrészt nem csak eljárási kérdés, ezért nem 
elegendõ pusztán erre korlátozni (14. § (2) bek.), 
másrészt az átmenetiség kérdése valójában vagy a 
visszaható hatály, vagy az azonnali hatály problé-
májával függ össze, ezért nem itt, hanem a hatály-
baléptetésnél kellene ezeket az elõírásokat szerepel-
tetni. A jogalkotónak a jogszabály hatályba lépteté-
sekor pontosítani kell, hogy a hatályba lépõ jogsza-
bály milyen hatást gyakorol a korábban keletkezett 
jogviszo nyokra, vagyis egyértelmûen rendelkeznie 
kell arról a kérdésrõl, hogy az adott jogszabályt pon-
tosan mikortól és milyen módon kell alkalmazni, 
különösen a folyamatos jogviszonyokra tekintettel. 

A hatályvesztést szabályozó 15–18. §-ok kapcsán 
is felfedezhetõk bizonyos pontatlanságok. Egy-
részt a jogszabály (jogszabályi rendelkezés) általá-
ban akkor veszti hatályát, ha azt más jogszabály ha-
tályon kívül helyezi, ezért a 15. § (1) bek. a) pontjá-
ban ezt az esetet kellene szerepeltetni, és nem a rit-
kábban elõforduló átmeneti – tranzitórius – jogsza-
bályokat. Megjegyzendõ az is, hogy nincs akadá-
lya a tranzi tórius jogszabályok – általuk megadott 
idõpont elõtti – más jogszabállyal történõ hatályon 
kívül helyezésének. 

A Javaslat 16. §-a hivatott pontosítani, hogy mi-
kor lehet a jogszabályt hatályon kívül helyezni. Esze-
rint egyrészt csak a megalkotásra feljogosított, il-
letve annak feladatkörét átvevõ jogalkotó szerv hi-
vatott erre (16. § (1) bek.), másrészt a magasabb 
szintû jogszabály is csak akkor helyezhet hatályon 
kívül, ha teljes körû újraszabályozást végez, vagy a 
tárgykör jogi szabályozását megszünteti (16. § (2) 
bek.). E rendelkezések viszont nincsenek összhang-
ban a Javaslat 22. § (1) bekezdésében megfogalma-
zott törvényhozási szabályozással. Eszerint ugyan-
is az Országgyûlés bármely tárgykörben törvényt 
alkothat, vagyis értelemszerûen bármely jogsza-
bályt módosíthat és hatályon kívül helyezhet. Az 
Országgyûlés törvényalkotó hatásköre ugyanis tel-
jes és – az alkotmányi keretek között – korlátlan. Ez 
egyrészt az Alkotmánynak abból a rendelkezésébõl 
következik, amely szerint törvénnyel nem lehet más 
jogszabály ellentétes, illetve abból, hogy törvényt ki-
zárólag az Országgyûlés alkothat. A magyar alkot-

mányos rendszerben az Országgyûlés univerzális 
törvényhozó hatáskörrel rendelkezik, azaz bármit, 
bármilyen tartalommal, bármilyen részletességgel 
szabályozhat azzal a feltétellel, hogy a törvény nem 
ütközhet az Alkotmányba.47 

Helyeselhetõ, hogy a Javaslat törekszik a hatá-
lyon kívül helyezés kapcsán is a jogalkotói hatáskö-
rök tiszteletben tartását biztosítani, de talán precí-
zebb lenne, ha a jogalkotói hatáskörök egyértelmû 
elhatárolása mellett rögzítené az egyedi jogalkotói 
hatáskörelvonás tilalmát és a hatáskörök tisztelet-
ben tartása elvének érvényesülését, amelyet egyút-
tal garanciális védelemben is részesítene.48

A hatályvesztés kérdésével és a jogrendszer gon-
dozásával is összefüggõ probléma azoknak a jog-
szabályoknak a sorsa, amelyeket a közösségi jog-
gal ellentétes voltuk okán a jogalkalmazó szervek 
nem alkalmazhatnak. Ezek jogalkotói hatályon kí-
vül helyezésérõl, a közösségi jogsértõ jellegük meg-
állapításától számított rövid határidõn belüli termi-
nussal szintén rendelkezni kellene. Ennek hiányá-
ban az alább bemutatandó hatályos, de mégsem al-
kalmazható normák problémáját vetik fel az ilyen 
jogszabályok.

A hatályon kívül helyezéssel összefüggésben 
felvethetõ az a probléma is, hogy vannak jogszabály-
ok, amelyek ugyan már nincsenek hatályban, még-
is alkalmazandók, illetve vannak olyan jogszabály-
ok, amelyek hatályosak ugyan, mégsem lehet alkal-
mazni õket. 

– A már nem hatályos jogszabályokat – fõ sza-
bályként – megszûntnek kell tekinteni, ami azt je-
lenti, hogy a hatályon kívül helyezett jogszabály-
ok már nem teszik lehetõvé a jogi hatás tényleges 
bekövetkezhetõségét. Vannak azonban olyan esetek, 
amikor a jogszabály idõbeli hatálya megszûnt, a jogsza-
bályt azonban mégis alkalmazni kell.49 Ez azért lehetsé-
ges, mert a jogszabály jogi hatás kifejtésére tovább-
ra is alkalmas, és ilyen esetekben a hatás tényleges 
bekövetkezhetõségét külön döntés biztosítja. Általá-
nos követelmény ugyanis, hogy a jogalkalmazás so-
rán adott magatartás jogszerûségét, illetve jogelle-
nességét a magatartás idején hatályban lévõ jogsza-
bályok szerint bírálják el.50 Valamely jogi tény jogvi-
szonyokat keletkeztetõ, módosító, megszüntetõ ha-
tását – ha idõközben változás volt – nem a jogalkal-
mazás, hanem a jogi tény bekövetkezése idején ha-
tályban lévõ jogszabályok alapján ítélik meg.51 Szin-
tén általában a korábban hatályban lévõ jogszabá-
lyokat alkalmazzák a folyamatos jogviszonyokban 
az új jogszabály hatálybalépése elõtti jogi helyzetek-
re, különösen, ha a jogviszonyokban szereplõ jog-
alanyok kötelességeirõl van szó. Ezekben az esetek-
ben tehát a jogalkalmazás során nem az éppen ha-
tályban lévõ, hanem a korábban hatályos jog alapján 
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döntenek, ami a korábbi jogszabály továbbhatását je-
lenti, mivel az új jogszabály hatálya a korábban ke-
letkezett és még fennálló jogviszonyokra nem terjed 
ki.52 Ezekre az esetekre vonatkozóan a régi jogsza-
bály nem szûnt meg.53 Ezért a Javaslatban utalni kel-
lene arra, hogy a hatályon kívül helyezés nem min-
den esetben jelenti a jogszabály alkalmazhatóságá-
nak megszûnését.

– A jogszabályt – általában – a hatálybalépésétõl 
a hatályának megszûnéséig alkalmazni kell. Lehet-
nek azonban olyan esetek, amikor a jogszabály hatá-
lyos, mégsem alkalmazható.54 Ilyennek tekinthetõ – a 
már említett felhatalmazó jogszabály és a végrehaj-
tási jogszabály eltérõ hatálybaléptetésén kívül – az 
az eset, amikor a jogszabály ugyan hatályos, de nem 
alkalmazható addig, amíg nem teremtõdnek meg a 
végrehajtásához szükséges jogszabályi feltételek.55 
Nem alkalmazható a jogszabály akkor sem, ha az 
Alkotmánybíróság az alkotmányellenes jogszabályt 
csak pro futuro helyezi hatályon kívül, de kimondja 
a folyamatban lévõ konkrét ügyben való alkalmaz-
hatatlanságát, azaz az adott ügyre vonatkozóan ex 
tunc hatállyal semmisítette meg.56 Elõfordulhat, hogy 
a hatályos jogszabály alkalmazását késõbbi jogsza-
bály felfüggeszti.57 Ilyen esetben a jogszabály hatá-
lyos ugyan, de mégsem lehet alkalmazni mindad-
dig, amíg az alkalmazás tilalma fennáll. A tilalom 
megszûnése után a hatályos jogszabály újra alkal-
mazhatóvá válik. Ezek tehát olyan esetek, amelyek-
re a Javaslatban szintén utalni kellene.

A Javaslat 19–20. §-ai a jogszabályok kihirdetését ren-
dezik. E kérdéskört – mivel az érvényességi kritéri-
umok egyikét jelentik – a jogszabályok érvényessé-
gi kellékeinél indokolt részletezni.

A Javaslat I. fejezetének utolsó része a jogszabályo-
kat és azok rangsorát foglalja össze. A 21. § (1) bekez-
dése felsorolja a jogalkotó szerveket és az általuk ki-
bocsátható jogszabályokat, a (2) bekezdés pedig meg-
állapítja a jogszabályok rangsorát. A következõ sza-
kaszok részletezik az egyes jogszabályok kibocsátá-
sának feltételeit. Megjegyzendõ, hogy a 21. § (1) be-
kezdésében megállapított logikai sorrendet nem kö-
vetik a késõbbi szakaszok, ezen feltétlenül indokolt 
módosítani.

A 23. §-ban a Javaslat említést tesz a Honvédel-
mi Tanács és a köztársasági elnök rendeletérõl is, 
amelyek azonban a rendkívüli jogforrások közé sorol-
hatók. A rendkívüli jogforrások jellemzõje, hogy a 
megalkotásukra való felhatalmazás csak az állam-
élet normális mûködésétõl eltérõ szituációkra vo-
natkozik, és éppen e különleges helyzetekbõl adó-
dó problémák megoldására kíván hatékony szabá-
lyozási lehetõséget biztosítani azáltal, hogy kivéte-
les hatalmat – rendeleti kormányzást – tesz lehetõvé. 
E jogforrási formák alkalmazása tehát elõfeltételezi 

a különleges helyzet fennálltát, valamint az Alkot-
mány által meghatározott módon történõ megálla-
pítását. Az e körbe sorolható jogforrásokat szokás 
idõleges jogszabályoknak is nevezni. Az idõleges jel-
leg abban mutatkozik meg, hogy ezeket csak meg-
határozott körülmények, feltételek fennállása ese-
tén lehet kibocsátani, és a feltételek, körülmények 
megszûntével – fõ szabályként – hatályukat is vesz-
tik.58 Erre tekintettel semmiképpen sem indokolt 
rendes jogszabályi rendszeren belüli elhelyezésük, 
hanem külön fejezetben kellene szerepeltetni õket. 
Megjegyzendõ az is, hogy a Honvédelmi Tanács és 
a köztársasági elnök mellett a kormánynak is van a 
veszélyhelyzet fennálltára sajátos – rendkívüli – ren-
deletalkotási joga: veszélyhelyzetben ugyanis a kor-
mány az Országgyûlés felhatalmazása alapján egyes 
törvények rendelkezéseitõl eltérõ rendeleteket és in-
tézkedéseket hozhat.59

A 24. § – amely a kormányrendelet kibocsátásának 
feltételeit rögzíti – szintén pontosításra szorul, mivel 
a Kormánynak nem csak az Alkotmányban megha-
tározott feladatköre van, hanem ilyet törvények is 
megállapíthatnak, vagyis a Kormány feladatköre 
törvényhozási úton bõvíthetõ, ami viszont nem biz-
tos, hogy egyúttal törvény végrehajtására vonatko-
zó jogalkotói felhatalmazást is jelent.

A miniszteri rendeletek esetében (25. §) indokolt 
lenne kiemelni, hogy adott miniszter csak a saját fel-
adatkörében jogosult rendelet kibocsátására.

A Javaslat rögzíti, hogy az MNB elnökének ren-
delete törvénnyel nem lehet ellentétes, azonban nem 
tér ki arra az esetre, amikor a rendelet azért ellentétes 
törvénnyel, mert a magyar központi bank elnöke az 
Európai Központi Bank közösségi jogi döntését pró-
bálja érvényesíteni. A Javaslat nem tisztázza, hogy 
a miniszteri rendelet és az önkormányzati rendelet 
milyen viszonyban áll az MNB-elnök rendeletével.

2. A Javaslat II. fejezete

A Javaslat II. fejezete a kormányzati jogszabály-
elõkészítésre vonatkozó elõírásokat foglalja össze. Az 
itt rögzített rendelkezések egy része megtalálható 
a hatályos Jat.-ban is, de a fejezet egésze törekszik 
a részletesebb és pontosabb szabályozásra, amely 
feltétlenül támogatandó. Célszerû lenne azonban a 
jogszabály-elõkészítés közösségi jogi vonatkozása-
ival kapcsolatos felelõsség személyi vetülete eseté-
ben az integrációs ügyek koordinációjáért felelõs mi-
nisztert is megjelölni, a tárgyi oldalon pedig hang-
súlyozni kellene az elõkészítés folyamatában az eu-
rópai döntéshozatallal összefüggõ parlamenti állás-
foglalás érvényesülésének szempontjait.

a) Új elemként üdvözölhetõ a Javaslat 30. §-a, 
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amely a jogszabályok elõzetes hatásvizsgálatának feltét-
eleit, módját és lényeges elemeit veszi számba. Ezzel 
kapcsolatban megfogalmazható azonban, hogy nem 
elég a puszta deklarálás, hanem a megvalósításhoz 
szükséges feltételeket is meg kell teremteni. Ma egé-
szen biztos, hogy a reális feltételek hiányoznak: adott 
„szabályozási tárgykört átfogóan rendezõ új jogsza-
bály, illetõleg a tárgykör alapvetõ jogintézményeit 
érintõ módosító jogszabály elõkészítése során” (30. 
§ (1) bek.), továbbá a „jogszabály hatálybalépésétõl 
számított két éven belül a jogszabály minden módo-
sítása elõtt” (30. § (2) bek.) a (3) bekezdésben rész-
letezett hatásvizsgálat nem végezhetõ el. A szakmi-
niszter számára elõírt kötelezõ feladat komoly szak-
mai, technikai, pénzügyi és személyi ráfordítást téte-
lez fel, amelynek megteremtése jelentõs költségvetési 
forrást igényel. Felvethetõ az is, hogy indokolt-e a Ja-
vaslatban ilyen részletességgel szabályozni ezt a kér-
dést. Önmagában ez a törvényi elõírás ugyanis nem 
jelent garanciát a tényleges megvalósulásra, ezért 
célszerûbb volna felhatalmazást adni a kormány-
nak arra, hogy a hatásvizsgálat feltételeinek megte-
remtése és az elmaradásért viselt felelõsség megál-
lapítása érdekében rendeleti szinten szabályozza a 
hatásvizsgálat kérdéskörét. Hangsúlyozandó, hogy 
a megalapozott jogalkotás nem nélkülözheti a hatás-
vizsgálatot, de a Javaslatban szereplõ megoldás nem 
tûnik alkalmasnak arra, hogy e feladat tényleges el-
végzését és ellenõrzését meg is valósítsa. Az utóla-
gos hatásvizsgálat (30. § (4) bek.) eddig is szerepelt 
a Jat.-ban, mint a „jogszabályok hatályosulásának 
vizsgálata”, de a gyakorlatban erre rendkívül rit-
kán került sor. A hatályosulás kérdése tulajdonkép-
pen a jogszabály hatékonyságára vonatkozó hatás- és 
effektivitásvizsgálatokkal válaszolható meg, ezért en-
nek feltételeit és módját szintén részletesen szabályoz-
ni kellene, illetõleg itt is szükséges megteremteni a 
végrehajtás feltétel- és eszközrendszerét.

b) A Javaslat 31. §-a a kormány jogalkotási tervérõl 
rendelkezik, ami szintén helyeselhetõ. A javasolt 
megoldás azonban nem kellõen átgondolt. Hiányzik 
annak meghatározása, hogy a Kormánynak milyen 
idõközönként – félévente, évente, kétévente, vagy a 
parlamenti ciklus egészére – kell elkészítenie a jog-
alkotási tervét. A tervezési idõszak meghatározá-
sa egyúttal felveti azt a kérdést is, hogy mennyiben 
tervezhetõ egyáltalán a jogalkotás. Nem világos az 
sem, hogy a kormány jogalkotási terve mennyiben 
kötelezõ, vagy inkább csak orientáló jellege van-e, 
vagyis a kormány eltérhet-e ettõl, illetõleg mely ese-
tekben és milyen indokokkal változtathat ezen. Mi 
a helyzet azokban az esetekben, ha a kormánynak 
olyan – elõre nem látott – jogalkotási feladatai kelet-
keznek, amelyek nem szerepeltek a tervben.

c) Hasonló a helyzet a Javaslat 32. §-ában szabá-

lyozott törvényalkotási programjavaslattal is. A parla-
menti munka tervezhetõsége szempontjából ez fon-
tos intézménynek látszik, de szintén nincs rendezve 
a programtól való eltérés. Az sem tûnik ki a Javaslat-
ból, hogy mi a helyzet az országgyûlési képviselõk, 
illetve bizottságok esetleges törvénykezdeménye-
zéseivel, ezek hogyan illeszkednek a kormány tör-
vényalkotási programjavaslatához. Mivel a kormány 
programjavaslatáról van szó, ez az Országgyûlés 
számára csak orientáló jellegû lehet, mert a parla-
ment maga dönt arról, hogy mely törvényjavaslatot 
tûzi napirendre. Azt azonban szintén rendezni kel-
lene, hogy mi történik akkor, ha a kormány a saját 
programjavaslatában szereplõ törvényt nem nyújtja 
be kellõ idõben a parlamenthez: ki és milyen jellegû 
felelõsséget visel ezért, és milyen módon orvosolha-
tó a késedelem. A programjavaslatnál indokolt külön 
kiemelni, hogy utalni kell az uniós tagságból adódó 
törvényhozási feladatokra.

d) A kodifikációs bizottság összetételét szabályo-
zó 34. § (2) bekezdését ki kellene egészíteni az érin-
tett országgyûlési bizottságok képviselõcsoportjai 
delegáltjainak, illetõleg a törvényjavaslat tárgya 
szempontjából a legjelentõsebb érdekszervezetek 
képviselõi eseti meghívásának lehetõségével. E mó-
don már a jogszabály elõkészítésének ebben a sza-
kaszában ütközhetnének azok a politikai elképzelé-
sek, amelyek a mai gyakorlat szerint általában csak 
a parlamenti szakaszban kerülnek felszínre. Az így 
elkészített szövegtervezet kompromisszumos javas-
latként kerülhetne a kormány elé, és megkönnyít-
hetné a törvényjavaslat parlamenti tárgyalását is. A 
kodifikációs bizottságban – a különbözõ informáci-
ók és elképzelések alapján – mód nyílna a szakmai 
szempontok alaposabb megvitatására is.

e) A Javaslat 35. §-a a kormány elé terjesztendõ jog-
szabály tervezetének fontos tartalmi elemeit foglalja 
össze. Indokolt volna azt is kimondani, hogy ha az 
elõterjesztés nem felel meg az itt felsorolt szempon-
tok nak, illetve – értelemszerûen – nem tartalmazza 
a megkövetelt tartalmi elemeket, akkor a kormány 
az elõterjesztést nem tárgyalhatja. Ez természete-
sen elsõsorban formai követelmény lenne, de talán 
e szankcióval elérhetõvé válna, hogy a Javaslatban 
foglaltakat valóban be is tartsák.

f) A Javaslat nagy hangsúlyt fektet a jogszabály-
tervezetek véleményezésére. A véleményezési eljárás 
kapcsán a Javaslat 40. §-át indokolt kissé közelebbrõl 
megvizsgálni, mivel ez teszi lehetõvé az ún. társadal-
mi véleményezés lehetõségét.

A hatályos Jat. elvileg lehetõséget nyújt arra, hogy 
az állampolgárok – közvetlenül, illetõleg képviseleti 
szerveik útján – közremûködjenek az életviszonya-
ikat érintõ jogszabályok elõkészítésében és megal-
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kotásában, továbbá akként rendelkezik, hogy a jog-
alkalmazó szerveket, a társadalmi szervezeteket és 
az érdekképviseleti szerveket be kell vonni az olyan 
jogszabályok tervezetének elkészítésébe, amelyek az 
általuk képviselt és védett érdekeket, illetõleg tár-
sadalmi viszonyokat érintik.60 A jogszabályok elõírt 
eljárási rendjének megsértése miatt a gyakorlatban 
legtöbbször az okozott problémát, hogy a jogalko-
tó nem tartotta be a jogalkotási törvénynek a jog-
szabályok elõkészítésére – különösen az egyeztetés-
re – vonatkozó rendelkezéseit. Az Alkotmánybíró-
ság megállapította, hogy nem minõsül súlyos eljárási 
szabálysértésnek az, ha a jogszabály-elõkészítés so-
rán a jogalkotó az érintett közhatalmi jogosítványok-
kal nem rendelkezõ szervektõl nem kér véleményt, 
mert az ilyen vélemények beszerzése a norma köz-
jogi érvényességének nem feltétele.61 Erre tekintettel 
helyeselhetõ, hogy a Javaslat változtatni akar a ha-
tályos szabályozáson, és el kívánja törölni a Jat. hi-
vatkozott rendelkezéseit, mivel ezek a gyakorlatban 
egyébként sem valósultak meg. 

Nem hagyható azonban figyelmen kívül, hogy 
vannak olyan „közhatalmi jellegû” szervezetek, ame-
lyeknek törvény alapján van lehetõségük jogszabá-
lyok véleményezésére. Ilyennek tekinthetõk az ún. 
szakmai kamarák, amelyeket törvény szabályoz, és 
általában elõírja, hogy a kamarák – a tagjaik tevé-
kenységét érintõ – jogszabályok esetében vélemé-
nyezési joggal rendelkeznek. Ezért a Javaslatban 
szereplõ véleményezési jogot árnyalni kellene, mert 
az ilyen szervek általi véleményezés elmaradása ér-
vényességi problémát vet fel. Az Alkotmánybíróság 
ugyanis azt szintén megállapította, hogy a jogálla-
miság részét képezõ döntéshozatali eljárási szabá-
lyok megsértése a döntés közjogi érvénytelenségét 
eredményezheti. Amennyiben külön törvény ír elõ 
konkrét és intézményesített véleménykérési kötele-
zettséget, akkor annak elmulasztása olyan, a jogal-
kotási eljárásban elkövetett súlyos szabálytalanság-
nak minõsülhet, amely adott esetben a jogállamiság 
alkotmányos követelményét közvetlenül veszélyez-
teti, és a törvénysértõ módon alkotott jogszabály köz-
jogi érvénytelenségét eredményezheti.62 A Javaslat-
ban ezért rendezni kellene a kötelezõ jellegû véleménye-
zés eljárási szabályait, és ennek biztosítására garanci-
ális elõírásokat kellene beépíteni. A kamarai törvé-
nyek ugyanis csak rögzítik a véleményezéshez való 
jogot, de erre vonatkozóan nem szabályozzák az el-
járási kérdéseket. A Javaslatban tehát különbséget 
kellene tenni az „általános” véleményezési lehetõség, 
illetõleg a „kötelezõ” véleményezés között.

3. A Javaslat III. fejezete

a) A Javaslat III. fejezete a különös jogszabály-elõkészítõ 
eljárásokat foglalja össze. A törvényalkotási eljárás 
kapcsán a Javaslat elõírja, hogy milyen indokolá-
si kötelezettség áll fenn a törvényjavaslat esetében. 
Nem rendelkezik viszont arról a problémáról, ami 
az ún. „salátatörvényekkel” kapcsolatosan merült fel: a 
kormány gyakran alkalmazza azt a megoldást, hogy 
egyetlen módosító törvénnyel számos, tárgyukban 
még csak nem is hasonló törvényt változtat meg. Az 
Alkotmánybíróság értékelése szerint nagymértékben 
nehezíti az egyes képviselõk és frakciók alapos fel-
készülését és felelõsségteljes döntését, ha a törvény-
hozás során a módosításokkal érintett szakterületek 
rendkívül szerteágazóak és azokat esetenként sem-
miféle kimutatható logikai kötelék nem kapcsolja 
egybe, továbbá a módosítások jogtechnikai módja 
szerfölött nehézzé és idõigényessé teszi a változá-
sok lényegének megismerését, illetõleg a módosítá-
sok nyomán keletkezõ normaszöveg megállapítását 
és a különbözõ rendelkezések közötti összefüggések 
feltárását. E nehézségek hatványozódnak, ha a szó-
ban forgó törvény tárgyalására igen rövid idõ áll ren-
delkezésre.63 Ezért a Javaslatnak garanciális szabályo-
kat kellene tartalmaznia arra nézve, hogy milyen mó-
don kerülhetõ el az ilyen jellegû törvénymódosítás. 

b) A Javaslat 46. § (2) bekezdése arról rendelkezik, 
hogy milyen eljárást kell követni abban az esetben, 
ha nem a kormány, hanem más törvénykezdeménye-
zésre jogosult terjeszti elõ a törvényjavaslatot. Rész-
ben helyeselhetõ az a törekvés, hogy az ilyen javaslat 
is kerüljön véleményezésre, de kérdéses, hogy vajon 
ennek eleget tud-e tenni az elõterjesztõ. A képviselõi 
törvényjavaslatok esetében ez csak akkor látszik 
megvalósíthatónak, ha az ilyen elõterjesztések száma 
nem túl magas. A rendelkezés nem ad választ arra, 
hogy mi a helyzet a törvénymódosító javaslatokkal: 
minden módosító javaslatot véleményeztetni kell, 
vagy csak a jelentõsebb módosításra irányulókat. A 
képviselõi javaslatok esetében a házszabály a tárgy-
sorozatba vételre sajátos elõírásokat tartalmaz, mivel 
ezek nem kerülnek automatikusan tárgysorozatba. 
A (3) bekezdés szerint a képviselõi törvényjavaslat-
ok véleményezésének lefolytatását az Országgyûlés 
Hivatalának kell elvégeznie. Szintén felvethetõ, hogy 
vajon a parlament hivatala alkalmas-e ennek a fel-
adatnak az ellátására. Ha a rendelkezés célja az önál-
ló képviselõi indítványok korlátozása, akkor a véle-
ményezés lebonyolítását a Hivatal helyett a frakci-
ókra kellene bízni, és ezeket indokolt olyan helyzet-
be hozni, hogy szakmailag-technikailag alkalmasak 
legyenek erre. Talán így a frakciók mérsékelnék az 
önálló képviselõi indítványokat.

c) A fentihez hasonló észrevételek vethetõk 
fel a Javaslat 49. §-ával összefüggésben is, amely 
az elõzetes hatásvizsgálat követelményét állítja 
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fel a nem kormányzati szervek általi jogszabály-
elõkészítés esetében. 

A különös jogszabály-elõkészítési eljárások kö-
zött helyezhetõk el a helyi jogalkotásra vonatkozó 
jogharmonizációs szempontok érvényesítésére irá-
nyuló garanciák is.

4. A Javaslat IV. fejezete

E fejezet a jogrendszer gondozása alatt a dereguláció 
problémáját érinti (50–51. §). E törekvés feltétlenül 
támogatandó, mivel a szükségszerûen bekövetkezõ 
társadalmi-gazdasági változások következtében a 
jogrendszer hatékony mûködését nehezítõ körülmé-
nyek is kialakulhatnak. Az egyik ilyen körülmény 
a jogi túlszabályozás, ami rendkívül sokféle okra 
vezethetõ vissza,64 de mindenképpen szerepet játszik 
benne az, hogy a jogrendszert indokolatlanul terhe-
lik az idõk során teljesen elavult jogszabályok. A túl-
szabályozás csökkentése, az egységes, áttekinthetõ, 
egyértelmû és az elavult szabályoktól mentes jog-
rendszer megteremtése érdekében idõnként jogtisz-
títást kell végrehajtani, azaz – a jogszabályok folya-
matos felülvizsgálatával – szükséges hatályon kívül 
helyezni (deregulálni) azokat a jogszabályokat, ame-
lyek formailag még hatályosak, de megnehezítik a 
hatályos joganyag áttekintését és a jogalkalmazás so-
rán is problémákat okozhatnak. A jogtisztítás fejlet-
tebb módja a tartós, konzekvens és összehangolt jog-
alkotási, illetve jogszabály-felülvizsgálati tevékeny-
ség folytatása, amely felszámolja a korábbi jogalko-
tás nem kívánt maradványait és egyben megelõzi a 
jövõbeni hibákat, míg szerényebb formájának alkal-
mazása esetenként és ágazatonként eltérõ hangsúly-
lyal próbálja rugalmasan követni a felmerülõ igénye-
ket.65 A Javaslatnak e szempontokra tekintettel kel-
lene a szabályozást elvégeznie.

Az  e lavul t  jogszabályokat  rendszeres 
idõközönként, együttesen indokolt hatályon kívül 
helyezni.66 A deregulálandó jogszabályok körébe so-
rolhatók az alábbiak.

– Azok, amelyek a társadalmi-gazdasági viszo-
nyok változása következtében elavultak, túlhaladott 
rendelkezéseket tartalmaznak, illetõleg idõközben 
megszûnt jogintézményekrõl, szervezetekrõl, 
szervekrõl rendelkeznek.

– Olyan egyszeri feladatot, intézkedést határoz-
tak meg, amelyeket már végrehajtottak, illetve e fel-
adatok megszûntek.

– Azok a jogszabályok, amelyek meghatározott 
idõtartamra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz-
tak, és ennek letelte után idõszerûtlenné váltak.

– Olyan kérdéseket szabályoznak, amelyeket 
késõbb újraszabályoztak anélkül, hogy ezeket a jog-
szabályokat ténylegesen hatályon kívül helyezték 

volna.
– Azok a jogszabályok, amelyek tartalma teljesen 

kiüresedett – csak a címük és a záró rendelkezésük 
maradt meg –, és már semmilyen szabályozási funk-
ciót nem töltenek be.

– Azok a jogszabályok, amelyek a közösségi jog-
gal ellentétessé váltak, ezért feltétlenül hatályon kí-
vül kell helyezni õket.

A dereguláció e szempontjainak érvényesítéséhez 
szorosan kapcsolódik a Javaslat 30. § (4) bekezdése, 
amely a jogszabályok egyszerûsített utólagos hatás-
vizsgálatát írja elõ. A deregulációt ugyanis nem lehet 
hatékonyan végezni a jogszabályok hatályo sulásának 
vizsgálata nélkül. Az is átgondolandó, hogy a szak-
miniszterek mennyiben érdekeltek saját szabályozá-
si matériájuk felülvizsgálatában és deregulálásában. 
Helyesebb volna a Javaslat 51. §-ában megfogalma-
zottakat továbbgondolni, és az igazságügy-minisz-
tert – illetve e minisztérium keretében létrehozandó 
deregulációs központot – feljogosítani arra, hogy ja-
vaslatot tegyen a kormánynak – a jogrendszer gon-
dozása érdekében – arra, hogy deregulációs törvényt 
kezdeményezzen, illetõleg saját hatáskörében intéz-
kedjen a feleslegessé vált kormányrendeletek és mi-
niszteri rendeletek hatályon kívül helyezésérõl. En-
nek hiányában nem várható érdemi javulás a jog-
tisztítás területén.

5. A Javaslat V. fejezete

Az ötödik fejezet az alkotmánybírósági határozatról és a 
jogegységi határozatról rendelkezik. Nem világos, hogy 
e két jogforrás miért került a jogalkotásról szóló Ja-
vaslatban említésre: ezek ugyanis nem a jogalkotás 
termékei, jóllehet jogforrási jellegük nem vitatható.

a) A Javaslat 52. § (1) bekezdése helyesen utal 
arra, hogy az Alkotmánybíróság az alkotmányelle-
nes jogszabályt (jogszabályi rendelkezést), az ál-
lami és önkormányzati irányítás egyéb jogi eszkö-
zét megsemmisíti, ezáltal a döntés ugyan – fõ sza-
bály szerint – új jogi normát nem foglal magában, 
de jogi hatása az, hogy az általa megjelölt jogforrás 
megszûnik, azaz normatív hatását tekintve a koráb-
ban szabályozott életviszony esetében a továbbiak-
ban már nem áll fenn a jogi rendezés. A Javaslatnak 
ez az elõírása azonban felesleges, mert e rendelke-
zés megtalálható az Alkotmánybíróságról szóló ha-
tályos törvényben is.

Megjegyzendõ viszont, hogy az Alkotmánybíró-
ság határozata azért is jogforrás, mert a rendes bíró-
ságnak – vagy más jogalkalmazó szervnek – közvet-
lenül e döntésben foglaltakra hivatkozással kell meg-
hoznia a konkrét döntését, mivel az Alkotmánybíró-
ság határozata mindenkire nézve kötelezõ. Az alkot-
mánybírósági határozatban kifejtett jogelvek, jogtéte-

Dr. Chronowski Nóra–Dr. Petrétei József: Észrevételek az „új” jogalkotási törvény koncepciójához*



19

JURA 2003/2.

lek meghatározzák más jogszabályok rendelkezése-
inek alkotmányos értelmét és tartalmát,67 ezért ezek 
e vonatkozásban szintén jogforrásként értékelhetõk. 
Az Alkotmánybíróság határozatának rendelkezõ ré-
szébe kiemelt, kötelezõ erejû elvi tételek azonban ne-
megyszer pozitív rendelkezéseket is tartalmaznak.68

b) A Javaslat rendelkezik az ún. „alkotmányos köve-
telmények” kérdésérõl, mint a jogalkotásra „irányadó” 
szempontról (52. § (2) bek.). Ezért indokolt megvizs-
gálni e követelmények sajátosságát. Az „alkotmá-
nyos követelmények” megállapítása a vizsgált nor-
ma alkotmányos értelmezését jelenti, de nem önálló 
jogszabály-értelmezést, hanem a lehetséges alkotmá-
nyos értelmezések tartományának elvont meghatá-
rozását: melyek az adott jogszabály tárgyában azok 
a követelmények, amelyek alapján a norma alkot-
mányosnak tekinthetõ. Az alkotmányossági köve-
telmény addig tartja meg eredeti, értelmezõ felada-
tát, amíg az Alkotmánybíróság által megállapított 
követelmény eredetileg is benne van a normában.69 
Az alkotmányos követelmények megállapításával a 
testület szükségszerûen megszorító értelmezést ad, 
mivel a jogszabály alkotójának szándéka nem feltét-
lenül ölelte fel a lehetséges alkotmányos értelmezé-
sek teljességét. Ezekben az esetekben az Alkotmány-
bíróság nem alkalmazza a megsemmisítés szankció-
ját, de az alkotmányos követelmények meghatározá-
sával módosíthatja az alapul fekvõ normát, sõt bizo-
nyos esetekben új normát is alkothat:

– a követelmények meghatározásával a 
normaszövegbõl – a jogalkotói akarathoz képest – tar-
talmilag jelentõs részek figyelmen kívül hagyását ren-
delheti el;70

– a jogszabályban szereplõ, fogalmilag lehet-
séges alternatívákból az egyiket választja, és így 
elõfordulhat, hogy a jogalkotó szándékával ellenté-
tesen dönt;71

– a jogszabályt kiterjesztõen is értelmezheti, mi-
vel olyan követelményt állapít meg, amely – anélkül, 
hogy a vizsgált normához nyúlna – teljesen megvál-
toztatja annak hatását;72

– új, a vizsgált jogszabályban nem szereplõ 
elõírást állapít meg, és ezzel új normát alkot.73

Ha az Alkotmánybíróság az alkotmányos köve-
telmény meghatározását együtt alkalmazza a vizs-
gált jogszabály megsemmisítésével, akkor – mivel 
nincs mit értelmezni – az alkotmányos szabályozási 
lehetõségek meghatározása a jogalkotónak szól: ez 
már a jövendõ szabály tartalmának pozitív elõírása, 
még ha elvont fogalmakkal is.74 Az ún. „irányadó jel-
lege” akkor is fennáll, ha a Javaslat ezt nem mondja 
ki. Hasonló a helyzet a mulasztásos alkotmánysér-
tés megállapításakor is, mivel az alkotmánybírósá-
gi határozat ebben az esetben is anélkül köti a jogal-
kotó szervet, hogy ezt a Javaslat kifejezetten elõírná.

c) Új elemként értékelhetõ a Javaslatnak az a ren-
delkezése, mely szerint az Alkotmánybíróság meg-
semmisítheti az alkotmányellenes jogegységi hatá-
rozatot is. Ez a megoldás elvileg helyeselhetõ, de en-
nek sem a Javaslatban kellene szerepelnie, hanem az 
Alkotmánybíróságról szóló törvényben.

d) Végül érdemes talán utalni arra az alkotmány-
bírósági megállapításra is, mely szerint az alkot-
mányértelmezés bizonyos esetekben módot nyújt 
arra, hogy – nem csorbítva a törvényhozó hatalom 
jogkörét és nem átvállalva annak felelõsségét – 
kötelezõ erõvel meghatározzon néhány, közvetlenül 
az Alkotmányból folyó, a törvényalkotással szembe-
ni követelményt, amelynek szem elõl tévesztése nem 
csupán az államélet demokratikus mûködésében 
okozhat zavarokat, de hátrányos jogkövetkezmé-
nyeket vonhat maga után a törvény esetleges nor-
makontrollja során is.75 Ugyanakkor a testület azt is 
megállapította, hogy az alkotmányossági vizsgálat 
nem foglalkozhat az eljárás alá vont törvény társa-
dalmi vagy gazdasági hatásaival, politikai megítélé-
sével, hanem kizárólag arra szorítkozik, hogy a tör-
vényben megtestesülõ megoldás nem ellentétes-e az 
Alkotmánnyal.76 A törvényhozói koncepcióval, illet-
ve indokolással kapcsolatban felvetett alkotmányos-
sági aggályokat csakis annyiban bírálhatja el az Al-
kotmánybíróság, amennyiben ezek a törvény szöve-
ge alapján is felvethetõk.77 A testület tehát nem érté-
keli politikailag a törvényben kifejezett koncepciót, 
másrészt pedig nem nyilatkozik más lehetõségekrõl; 
az a döntése, hogy a törvény nem alkotmányellenes, 
csupán azt jelenti, hogy sok lehetséges között a vizs-
gált megoldás is alkotmányos.78

e) A Javaslat 53. §-a – amely a jogegységi határo-
zatok jogforrási jellegét rögzíti – ebben a formájában 
felesleges, mivel ilyen tartalmú rendelkezést már az 
Alkotmány 47. § (2) bekezdése, valamint a bíróságok 
szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. 
törvény 32. § (4) bekezdése is megállapít.79

A jogegységi határozat normatív erõvel rendel-
kezik: olyan normatív hatállyal felruházott absztrakt 
bírósági döntés, amely a késõbb induló eljárások so-
rán ítélkezõ bírák számára kötelezõen követendõ 
szempontokat állapít meg.80 A jogegységi határozat 
ugyan csak a fennálló jogszabályokat részletezi, de 
olyan általános elõírásokat foglalhat magában, ame-
lyek a jövõre nézve konkretizálják és meghatározzák, 
hogy a bíróságok hogyan értelmezzék és alkalmaz-
zák a jogalkotó által létrehozott jogi elõírásokat, to-
vábbá – jellegébõl adódóan – ez új jogi tartalom meg-
jelenését is eredményezheti. Ezért a jogegységi ha-
tározat jogforrásnak tekintendõ: jogi norma, de nem 
jogszabály.81

f) A Javaslat 53. § (2) bekezdése elõírja, hogy „a 
jogegységi határozattal érintett tárgykör újrasza-
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bályozásakor a határozattal érintett jogértelmezési 
kérdést egyértelmû szabályozással kell rendezni”, 
de nem ad választ arra a kérdésre, hogy mi lesz az 
új jogszabály után a jogegységi határozattal: azt to-
vábbra is alkalmazni kell-e, vagy pedig helyette a 
jogszabály lesz az irányadó. A jogegységi határo-
zat alapvetõ rendeltetése ugyanis az, hogy az alkal-
mazott jogszabály tartalmát kibontja, és arra nézve 
kötelezõ értelmezést állapít meg.82 Ha viszont a jogal-
kotó módosítja, megváltoztatja az értelmezett jogsza-
bályt, akkor a korábbi jogegységi határozat normatar-
talma nem biztos, hogy adekvát lesz az új jogszabály-
lyal. A köztük lévõ viszonyt ezért rendezni kellene.

6. A Javaslat VI. fejezete

A hatodik fejezet az állami és önkormányzati irányítás 
egyéb jogi eszközeit szabályozza. A fejezet címébõl kö-
vetkezik, hogy a Javaslat a hatályos Jat. fejezetcímét 
az önkormányzati jelzõvel kibõvíti, de megtartja az 
„irányítás egyéb jogi eszközei” elnevezést, ami ne-
hezen értelmezhetõ normafajtát jelöl.

a) A hatályos Jat. elfogadásának egyik jelentõs 
eredménye volt, hogy – az Alkotmányban szabályo-
zott jogalkotó hatáskörök védelmében – élesen elvá-
lasztotta a jogszabályokat az állami irányítás egyéb 
jogi eszközeitõl. Annak biztosítékaként pedig, hogy 
az állami irányítás egyéb jogi eszközei ne vehessék 
át a jogalkotás funkcióját, garanciális szabályokat ál-
lapított meg kibocsátásukra: rögzítette, mely aktusok 
tartoznak az állami irányítás egyéb jogi eszközei kö-
rébe, az állam szervei közül melyeknek van hatás-
köre az e körbe tartozó aktus kiadására, kik lehet-
nek ezeknek az aktusoknak a címzettjei, valamint 
milyen jogi tartalommal és eljárás során bocsátha-
tók ki.83 Megjegyzendõ azonban, hogy az állami irá-
nyítás egyéb jogi eszközei – mind elnevezésükben, 
mind tartalmukban – mára idejét múlt kategóriává 
váltak, ezért elnevezésüket meg kellene szüntetni, 
és helyettük – a jogforrási rendszer egészét átgon-
dolva – új megoldást kellene találni.84 Ennek a Javas-
lat csak részben tesz eleget. Megtartja azokat az in-
tézményesült formákat, amelyek egyértelmûen jogi 
normák – mint a normatív határozat és az utasítás, 
illetve a statisztikai közlemény, ami viszont valójá-
ban technikai norma85 –, és megszünteti a jogi irány-
mutatásokat, amelyek ajánlást, illetve puszta infor-
mációt fogalmaztak meg. Helyesebb volna, ha a Ja-
vaslat a normatív határozatot és az utasítást sajátos 
jogszabályként kezelné, vagyis anélkül, hogy hasz-
nálná az „állami irányítás egyéb jogi eszköze” elne-
vezést, egyszerûen olyan normatív határozatról és 
utasításról rendelkezne, amelyeknek pontosan rög-
zítené a célját (mely kérdéseket lehet vele szabályoz-

ni), az alanyok körét (kik jogosultak a kibocsátásá-
ra), a címzetteket (kikre nézve állapíthat meg köte-
lezettségeket), és bizonyos garanciákat (pl. azt, hogy 
tartalmilag sem ölelhetnek fel olyan szabályokat, 
amelyek az állampolgárok jogaira és kötelességeire 
közvetlenül kihatnak.) Indokolt megemlíteni azt is, 
hogy határozati formában jelenhet meg a hatáskör-
rel rendelkezõ parlamenti bizottság által kiadott in-
tegrációs ügyekkel kapcsolatos állásfoglalás, amely 
a kormányt bizonyos mértékben kötelezi. Az OGY 
politikai állásfoglalásaival kapcsolatban megtartha-
tó esetleg az „állásfoglalás” nevû eszköz.

b) A Javaslat hatályon kívül helyezi a jogi irány-
mutatásokat (68. § (2) bek.), ami szintén helyeselhetõ. 
A hatályos Jat. részletesen szabályozza az állam köz-
ponti szervei által kibocsátható jogi iránymutatáso-
kat, amelyeknek eddig sem volt kötelezõ jellegük. E 
szabályok megalkotásának indoka 1987-ben az volt, 
hogy a minisztériumok korábbi irányítási gyakorla-
tában elszaporodtak az irányítás informális eszkö-
zei, a leiratok, körlevelek, iránymutatások, útmuta-
tók stb., amelyek kötelezõ erõvel nem rendelkeztek, 
de a gyakorlatban úgy viselkedtek, mintha jogi ak-
tusok lennének: gyakran túllépték az iránymutatás 
határait és ténylegesen jogszabályi tartalmuk volt.86 
A problémát a jogalkotó úgy látta megoldhatónak, 
ha konkrétan nevesíti azokat az alakzatokat, ame-
lyeket a Jat. alapján egyáltalán alkalmazni lehet, bár 
ezekhez semmiféle kötelezõ erõt elvileg nem ren-
delt hozzá. E megoldás azonban nem vált be, mert a 
jogi iránymutatások mellett továbbra is alkalmazták 
az egyéb formákat (leirat, körlevél, útmutató stb.).

Az Alkotmánybíróság ugyan elvi éllel mutatott 
rá arra,87 hogy a minisztériumi, illetve egyéb köz-
ponti állami szervektõl származó, jogi iránymutatást 
tartalmazó leiratok, körlevelek, iránymutatások, út-
mutatók, állásfoglalások és egyéb informális jogér-
telmezések, amelyek nem a jogalkotási törvény ga-
ranciális szabályainak betartásával kerülnek kibo-
csátásra, sértik a jogállamiság alkotmányos követel-
ményét, mivel jogbizonytalanságot teremtenek, ki-
számíthatatlanná teszik a jogalanyok, a jogalkalma-
zó szervek magatartását, ennek ellenére ez a gya-
korlat nem szûnt meg. Az Alkotmánybíróság sze-
rint e típusú kiadmányokba foglalt jogértelmezés-
nek, jogalkalmazási szempontnak semmiféle jogi ere-
je, kötelezõ tartalma nincs, de miután az államigaz-
gatás központi szervei bocsátják ki ezeket, alkalma-
sak arra, hogy a címzetteket megtévesszék, s a cím-
zettek kötelezõ elõírásként kövessék. A törvényben 
foglalt garanciális szabályok be nem tartásával alko-
tott ilyen iránymutatások könnyen válhatnak a jogi 
szabályozást pótló, a jogszabályok érvényesülését 
lerontó irányítási eszközökké, s ez a jogállamiság 
követelményével összeegyeztethetetlen. Mindezek-
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re tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, 
hogy a jogalkotási törvény garanciális szabályainak 
mellõzésével hozott minisztériumi és egyéb központi 
állami szervektõl származó, jogi iránymutatást tartal-
mazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatás-
ok, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezé-
sek kiadása sérti a jogállamiság elvét, ezért az ezek-
kel való irányítás gyakorlata alkotmányellenes. A 
nem megfelelõ formában, illetve a hatáskör túllépése 
következtében megalkotott aktusok semmisek, nem 
létezõ aktusnak minõsülnek, így semmiféle jogi ha-
tás nem fûzõdhet hozzájuk. A címzettek azonban az 
abban foglaltakat kötelezõ normaként követik – ami 
azzal jár, hogy jogilag nem létezõ, semmis aktusok 
alakítják a gyakorlatot – s ez alkotmányosan tartha-
tatlan és megengedhetetlen. Ilyen esetben az Alkot-
mánybíróság a támadott, konkrét aktus alkotmány-
ellenességét megállapította.88

Kérdéses azonban, hogy ha a Javaslat megszün-
teti a jogi iránymutatásokat, akkor vajon ez azt is 
jelenti-e, hogy a központi állami szervek a továb-
biakban nem bocsátanak ki normatív tartalommal 
rendelkezõ leiratokat, tájékoztatókat, útmutatókat 
stb. Úgy tûnik, hogy e gyakorlat tényleges meg-
szüntetéséhez nem elegendõ, ha a jogalkotási tör-
vény ezeket a formákat „nem ismeri”, illetõleg nem 
vesz róluk tudomást. Garanciális szempontból az 
látszik megnyugtatóbbnak, ha a törvényi szabályo-
zás kifejezetten említi azt a fórumrendszert, amely 
a normatív tartalmú leiratok, körlevelek, útmutatók 
stb. megsemmisítését tenné lehetõvé. Csak ez bizto-
síthatja, hogy a jogalkalmazók és a normák címzett-
jei felléphessenek az ilyen jellegû normatív rendel-
kezésekkel szemben.

c) Szintén kérdéses, hogy mi a sorsa a jogalkotá-
si törvényben nem nevesített olyan normatív utasí-
tásoknak (pl. a legfõbb ügyészi utasítás), illetve ál-
lásfoglalásoknak (pl. az Országos Választási Bizott-
ság állásfoglalásainak), amelyek ma léteznek, de a 
hatályos Jat.-ban sem történik róluk említés. Ha ez 
a helyzet így marad, akkor a Javaslat csak részben 
szabályozza e kérdéskört, és így nem teljesíti azt a 
preambulumában kitûzött célt, hogy a magyar jog-
rendszer egysége és áttekinthetõsége érvényesüljön.

7. A Javaslat VII. fejezete

A Javaslat hetedik fejezete a hivatalos lapokról és 
jogszabálygyûjteményekrõl, illetve a jogszabályok nyil-
vántartásáról rendelkezik. Az 59. § - nagyrészt a ha-
tályos Jat. elõírásait átvéve – a Magyar Közlöny hi-
vatalos lap jellegét rögzíti, és meghatározza tartal-
mát. A Magyar Közlöny mellett szabályozza a helyi 
önkormányzat hivatalos lapját, de nem tesz említést 

az ún. tárcaközlönyökrõl, illetve a Határozatok Tá-
ráról. Ez valószínûsíthetõen azt jelenti, hogy e kiad-
ványok vagy megszûnnek, vagy nem minõsülnek 
hivatalos lapnak.

Napjaink informatikai fejlõdését figyelembe véve 
indokoltnak tûnne a Magyar Közlöny elektroni-
kus formában való megjelentetése is, ami a terjesz-
tés, és különösen a hozzáférés gyorsaságát növel-
hetné. A jogszabályok kihirdetése szempontjából e 
megoldásnak szintén garanciális jelentõsége van, és 
valószínû, hogy költségkímélõbb megoldást is jelen-
tene. A Javaslat egyébként a jogszabálygyûjtemények 
esetében – nagyon helyesen – rendelkezik errõl a 
lehetõségrõl (62. §). 

8. A Javaslat VIII. fejezete

A Záró rendelkezések címet viselõ nyolcadik fejezet 
a Javaslat hatályba lépése kapcsán akként rendelkezik, 
hogy erre az uniós csatlakozási szerzõdést kihirdetõ 
törvény hatálybalépésének napján kerüljön sor (65. § 
(1) bek.). Áttekintve a Javaslat rendelkezéseit, nem 
világos, hogy mi az indoka ennek: egyrészt az új jog-
alkotási törvény kidolgozása és elfogadása már most 
is halaszthatatlannak tûnik, másrészt a Javaslatban 
alig szerepelnek olyan elõírások, amelyek a csatla-
kozás következményeivel függenek össze.

A Javaslat 65. § (2) bekezdése kimondja, hogy az 
új jogalkotási törvény hatálybalépésekor a hatályos 
törvényerejû rendelet a törvénnyel azonos szintû jog-
szabálynak minõsül, és arra a Javaslat törvényekre 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Ez meg-
felel az Alkotmánybíróság döntésének is, mely sze-
rint a hatályban lévõ törvényerejû rendeleteket a tes-
tület állandó gyakorlata a törvénnyel azonos szintû 
szabályozásként ismeri el.89

A Javaslat 66. §-a a jogszabályszerkesztõk képzésérõl 
rendelkezik. Messzemenõen egyet kell érteni ez-
zel a törekvéssel, mert korszerû jogalkotás nem 
képzelhetõ el jogalkotási-jogszabályszerkesztési 
ismeretekkel rendelkezõ, felkészült szakemberek 
nélkül. Ezt egyrészt az ún. kodifikátorképzés biz-
tosíthatja, amelyhez meg kell teremteni az oktatás 
szakmai, tárgyi, pénzügyi és személyi feltételeit. 
Megjegyzendõ azonban, hogy a kodifikátorképzés 
gyakorlatban érzékelhetõ hatása csak hosszabb idõ 
után jelentkezik, mivel az elméleti ismeretek praxis-
orientált alkalmazása nem nélkülözheti a tapaszta-
latot sem. Ezért az erre irányuló szabályozással nem 
kellene megvárni a Javaslat hatálybalépését, hanem 
a kormánynak felhatalmazást kellene adnia az igaz-
ságügy-miniszter számára, hogy minél elõbb tegye 
meg a szükséges lépéseket.

Másrészt a törvényhozásban (jogalkotásban) 
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közremûködõ szakapparátus folyamatos tovább-
képzésével lehetõvé kell tenni a már megszerzett is-
meretek szinten tartását és fejlesztését, valamint a 
különbözõ helyeken szerzett gyakorlati tapasztala-
tok kicserélését.

***

A koncepció részletes elemzése alapján levonható az 
a következtetés is, hogy a magyar jogalkotás szoci-
ológiai értelemben vett folyamatát korszakunkban 
még mindig jellemzi a szakmai szempontok, illetve a 
szinoptikus szemlélet háttérbe szorulása. Az Európai 
Unió tagállamaként pedig további, újszerû feladato-
kat keletkeztetõ impulzusokkal kell számolni a jog-
alkotás terén is. A szélesebb horizont fokozottabban 
követeli meg a rendszer és az eljárási mechanizmus 
áttekinthetõségét, kiszámíthatóságát és a felelõsség 
érvényesíthetõségét. A jogalkotással érintett szervek 
együttmûködésére és hatékonyságára irányuló kö-
vetelmény érvényesülését csakis a szakszerû szabá-
lyozás segíti elõ. Erre tekintettel valóban elenged-
hetetlen az új és megalapozott jogalkotási törvény 
mielõbbi elfogadása.90

Jegyzetek

1 A vizsgálat alapját az igazságügy-miniszter IM/
KÖZJ/2003/KÖZIG/307. sz. elõterjesztése képezi, amely 
2003 márciusában került benyújtásra a kormányhoz. Az 
elõterjesztés 

– a jogalkotási törvény koncepcióján kívül 
– tartalmazza az Alkotmány módosításáról, az Alkot-

mánybíróságról, a nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos 
eljárásról, az Egyesült Nemzetek Diplomáciai Konferenciá-
ja által, a Nemzetközi Büntetõbíróság Rómában, 1998. júli-
us 17-én elfogadott Statútumának kihirdetésérõl, valamint 
a Nemzetközi Büntetõbíróság Statútumának kihirdetésével 
összefüggésben egyes közjogi törvények módosításáról szó-
ló törvényjavaslatokat is.

2 Vö. a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 
preambulumával. A preambulum hatályos szövegét a 
44/1998. (X. 14.) AB határozat alakította ki.

3 34/1991. (VI. 15.) AB határozat. ABH 1991. 149 (151). 
Van olyan nézet, mely szerint ezért az Alkotmánybíróságnak 
meg kellett volna állapítania, hogy az Országgyûlés mulasz-
tásos alkotmánysértés állapotában van. Szilágyi Péter: Parla-
mentáris jogállam és jogforrási rendszer. In: A hosszú tizenki-
lencedik és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei 
Ferenc köszöntésére. Különlenyomat. 567. o.

4 Az Országgyûlés és a kormány integrációs ügyekben 
való együttmûködését szabályozó törvény 2003 júniusában 
a szövegtervezet stádiumában volt, törvényjavaslatként való 
megtárgyalása az õszi ülésszak feladata.

5 A jogalkotás az egyéb normaalkotástól elhatárolandó, 
mivel általánosan kötelezõ magatartásszabály létrehozására 
irányul. A jogalkotás ebben az értelemben jogszabályalkotást 
jelent. A jogalkotás jellemzõinek összefoglalását lásd Szilágyi: 
Jogi alaptan 233–236. o., Peschka Vilmos: Jogforrás és jogalko-
tás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965. 211–217. o., Sajó And-
rás: Jogtani alapok. In: A gazdaság jogi alapjai. Tankönyvki-
adó, Budapest 1985. 

6 A jogalkotási hatáskör gyakorlásának elmaradása mu-
lasztásos alkotmánysértést eredményezhet.

7 Természetesen elképzelhetõ a normaalkotást átfogóan 
rendezõ szabályozás is, ezt azonban a címben egyértelmûvé 
kell tenni.

8 Vö. Ádám Antal: Alkotmányi értékek és alkotmánybí-
ráskodás. Osiris Kiadó, Budapest 1998. 19. o.

9 Vö. Rácz Attila: Alapvetõ jogok és jogforrások. In: Em-
lékkönyv Ádám Antal egyetemi tanár születésének 70. év-
fordulójára. (Szerk. Petrétei J.) Dialóg Campus Kiadó, Buda-
pest–Pécs 2000. 186. o.

10 A jogelvek jellemzõirõl lásd Tamás András: Jogelvek. 
In: Emlékkönyv Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár szüle-
tésének 70. évfordulójára. (Szerk. Tóth Károly) Szeged 1996. 
599–605. o.

11 Peschka: Jogforráselméleti... 35. o. Tamás András sze-
rint a jogelv a normativitás köréhez tartozik, mivel a jogel-
vek általános normatív kijelentések. Tamás: i.m. 599–600. o.

12 Kiss László: Jogforrás és jogalkotás. In: Válogatott fe-
jezetek a rendszeres alkotmánytan körébõl. (Szerk. uõ.) Pécs, 
1996. 122. o.

13 11/1994. (III. 2.) AB határozat. ABH 1994. 399 (401)
14 Case 6/64 Costa v. ENEL [1964] ECR 585.
15 Vö. a hatályos Jat. 12. § (2) bekezdésével. A visszaha-

tó hatály tilalmának elve a Jat. rendelkezése következtében 
tehát törvényi szabályozásban részesült. Az Alkotmánybíró-
ság megállapította, hogy a jogállamisághoz szervesen kap-
csolódó jogbiztonság elvének maradéktalan érvényesülése 
érdekében elengedhetetlen, hogy a jogszabályok kihirdetése 
összhangban legyen a Jat-nak ebben a rendelkezésében meg-
állapított elõírásával. 34/1991. (VI. 15.) AB határozat. ABH 
1991. 149 (152)

16 ABH 1992. 131 (132)
17 A jogszabály jogalkotói hatálybaléptetésére is vonat-

kozik az a követelmény, hogy a korábban keletkezett jogvi-
szonyokat lehetõleg kímélni kell. 339/B/1995. AB határozat. 
ABH 1998. 607

18 11/1992. (III. 5.) AB határozat. ABH 1992. 77 (82)
19 Vö. az 57/1994. (XI. 17.) AB határozattal. ABH 1994. 

316 (324)
20 E megállapítás a retroaktív visszaható hatályra is ki-

terjedhet.
21 Az itt említett jogszabályok esetében általában nem 

tekinthetõ az Alkotmánnyal összhangban állónak a kihirde-
tés napján történõ hatálybaléptetés sem. ABH 1992. 155 (158)

22 ABH 1991. 571 (573)
23 ABH 1991. 657 (658)
24 ABH 1991. 756 (758)
25 Vö. a Jat. 15. §-hoz fûzött indokolással, továbbá a 

19/1993. (III. 27.) AB határozattal. ABH 1993. 431 (432 és köv.)
26 Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint nem alkot-

mányellenes, ha a kormány a törvénybõl nyert felhatalma-
zása alapján részletszabályok megállapítására további felha-
talmazást adott 1988 január 1. elõtt. Az Alkotmánybíróság 
ugyanis a szubdelegálást csak a jogalkotásról szóló törvény-
nek 1988. január 1-jei hatálybalépését követõen megalkotott és 
hatályosult rendelkezések esetében tekinti alkotmánysértõnek. 
1312/B/1991. AB határozat. ABH 1992. 677 (679)

27 Vö. az 1/1991. (I. 29.) AB határozattal. ABH 1991. 319 
(320). Az Alkotmánybíróság a konkrét indítvány kapcsán ezt 
a kötelességet a kormány esetében állapította meg, de tágab-
ban is értelmezhetõ.

28 6/1999. (IV. 21.) AB határozat. ABH 1999. 90 (94)
29 „A végrehajtás során hozott szabályok a fogalmat ki-

tölthetik, az idõtartamot meghatározhatják, de a törvény ál-
tal megfogalmazott rendelkezéseket nem szûkíthetik. Erre 
végrehajtás során csak az eltérést megengedõ felhatalma-
zás esetén van mód.” 17/1990. (VIII. 31.) AB határozat. ABH 
1990. 173 (176)

30 19/1993. (III. 27.) AB határozat. ABH 1993. 431 (432 
és köv.)

31 551/B/1993. AB határozat. ABH 1995. 840 (841 és köv.)
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32 Az ettõl eltérõ felfogást lásd Peschka: A jogszabá lyok... 
213–224. o.

33 „A jogszabály, illetve a jogszabály valamely rendel-
kezésének érvényes létrejötte mindaddig vélelmezett, amíg 
az erre jogosult szerv a jogszabály kihirdetésének napjáig 
visszamenõ hatállyal vissza nem vonja, illetve meg nem sem-
misíti.” Rácz Attila: A jogszabályok kötelezõ ereje – érvényessé 
válása, idõbeli hatálya és alkalmazhatósága. In: Emlékkönyv 
Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évfor-
dulójára. (Szerk. Tóth Károly) Szeged, 1996. 492. o.

34 Kampis György: Jogszabálytan. In: A jogszabályok 
elõkészítése (Szerk. Szép György) Kódexpress Kiadó, Buda-
pest 1998. 43. o.

35 Szilágyi: i.m. 252. o.
36 Vö. a 339/B/1995. AB határozattal. ABH 1998. 605 (606 

és köv.) „A jogszabály idõbeli hatálya alkotmányossági szem-
pontból a jogállamiság egyik lényegi elemét adó jogbiztonság 
alkotmányi követelményével függ össze.” Uo.

37 Még az említett ok fennállása sem mentesíti azonban 
a jogalkotót az alól, hogy az állam rendelkezésére álló esz-
közök alkalmazásával gondoskodjék a jogszabály törvényes 
kihirdetésérõl az ország egész területén olyan idõpontban, 
amikor a kihirdetés a jogszabály által elérni kívánt célt már 
nem veszélyezteti, de a jogszabállyal összhangban nem álló 
magatartás még nem von maga után hátrányos jogkövetkez-
ményeket. ABH 1992. 155 (159)

38 „Az Alkotmánybíróság megállapítása szerint az el-
múlt évtizedek során a jogalkotó szervek túlnyomórészt nem 
a kifejtett elvek szellemében jártak el, s fõként a közigazga-
tási szervek tevékenysége révén hatályosuló jogszabályok 
döntõ többsége akként rendelkezett, hogy kihirdetése napján 
lép hatályba, s rendelkezéseit a folyamatban levõ ügyekben 
is alkalmazni kell. Így nem csupán a jogszabály alkalmazásá-
ra való felkészüléshez nem maradt elegendõ idõ, de – azok-
tól az esetektõl eltekintve is, amikor a Magyar Közlöny egyes 
számain a tényleges megjelenésnél korábbi dátumot tüntet-
tek fel – rendszeresen elõfordult, hogy a kihirdetésük napján 
hatályba lépõ jogszabályokhoz a kihirdetés feltüntetett napjá-
ig nem csupán az érintett természetes és jogi személyek nem 
jutottak hozzá, de azok a hatóságok sem, amelyeknek a jog-
szabályt eljárásuk során alkalmazniuk kellett. Ez szükség-
képpen jogbizonytalanságra vezetett, hiszen a közigazgatá-
si szerv, illetõleg a bíróság esetenként

– önhibáján kívül 
– olyan jogszabály alapján hozta meg döntését, amelyrõl 

csak utólag derült ki, hogy a határozat meghozatala napján 
már nem volt hatályban.” 28/1992. (IV. 30.) AB határozat. 
ABH 1992. 155 (157)

39 Kilényi Géza alkotmánybíró különvéleménye. Lásd a 
31/1991. (VI. 5.) AB határozat indokolásában. ABH 1991. 118 
(121). Megjegyzendõ, hogy e tevékenységük eleve felesleges 
volna, mivel a törvény hatálybalépésével e rendelkezések au-
tomatikusan alkotmányellenessé, tehát az Alkotmánybíróság 
által megsemmisíthetõvé válnának.

40 34/1991. (VI. 15.) AB határozat. ABH 1991. 149 (151)
41 Lábady: i.m. 205. o.
42 A szabályszerû kihirdetés hiánya nem csak érvényte-

lenséget, hanem semmisséget eredményez. A ki nem hirde-
tett jogforrás nem lehet hatályos sem.

43 Lásd errõl Soltész: i.m. 118–120. o.
44 A gyakorlatban azonban nem tisztázott 
– ezért nem egyértelmû 
–, hogy mi minõsül rövid határidõnek.
45 ABH 1992. 369 (373)
46 12/1990. (V. 23.) AB határozat. ABH 1990. 160 (168)
47 Rácz Attila: Elõszó. Jogforrások az új alkotmányban. 

(Szerk. uõ.) KJK és MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, 
Budapest 1995. 8. o.

48 Negatív jogalkotói hatáskörelvonásnak tekinthetõ a 
megsemmisítés, pozitívnak pedig a más jogalkotó szerv kom-

petenciájába tartozó kérdés szabályozása. A Jat.-nak az egye-
di jogalkotási hatáskörelvonás tilalmát kell fenntartania, de 
arra figyelemmel, hogy az Országgyûlés törvényhozó hatal-
ma teljes és korlátlan.

49 Lásd errõl Rácz: A jogszabály... 498. o.
50 A Büntetõ törvénykönyv 2. §-a szerint a bûncselekményt 

az elkövetés idején hatályban levõ törvény szerint kell elbí-
rálni. Ha a cselekmény elbírálásakor hatályban levõ új 
büntetõtörvény szerint a cselekmény már nem bûncselekmény, 
vagy enyhébben bírálandó el, akkor az új törvényt kell alkal-
mazni; egyébként az új büntetõtörvénynek nincs visszaha-
tó ereje.

51 Valamely személy állampolgárságának keletkezését, il-
letve megszûnését mindig azok szerint a jogszabályok szerint 
kell megítélni, amelyek az állampolgárságra ható jogi tények 

– születés, házasságkötés, idõmúlás stb. 
– idején hatályban voltak.
52 Ha a jogszabály 
– továbbhatása esetén 
– alkotmánysértõ, akkor az ilyen jogszabályt az Alkot-

mánybíróság már nem tudja megsemmisíteni, hanem alkal-
mazását tiltja meg.

53 Lábady: 207. o. Az új jogszabály errõl általában ne-
gatív módon rendelkezik, azaz saját hatályát korlátozza ak-
ként, hogy rögzíti: a régebbi tényállásokra az új jogszabály 
nem vonatkozik. Uo.

54 Lásd errõl Rácz: A jogszabály... 498. o.
55 „Az állampolgári jogok országgyûlési biztosáról szóló 

1993. évi LIX. törvény pl. 1993. június 22-én hatályba lépett, 
de általában nem lehetett addig alkalmazni, amíg a biztost az 
Országgyûlés 1995. június 30-án meg nem választotta.” Uo.

56 Vö. 32/1990. (XII. 22.) AB határozat. ABH 1990. 145 
(148)

57 Az Alk. 19/B.§ (4) bekezdése alapján a Honvédelmi 
Tanács rendeletet alkothat, amelyben egyes törvények alkal-
mazását felfüggesztheti. Az (5) bekezdés szerint a Honvédel-
mi Tanács rendelete a rendkívüli állapot megszûnésével ha-
tályát veszti, kivéve ha az Országgyûlés a rendelet hatályát 
meghosszabbítja.

58 Kampis: i.m. 25. o.
59 Alk. 35. § (3) bek.
60 Vö. a Jat. 19. és 20. §-aival.
61 Ezt az Alkotmánybíróság az 52/1997. (X. 14.) AB ha-

tározatában (ABH 1997. 331 (345) – utalással a 3/1997. (I. 23.) 
AB határozatban (ABH 1997. 39), továbbá a 29/1997. (IV. 29.) 
AB határozatban (ABH 1997, 128.) foglaltakra is – fejtette ki. 
ABH 1998. 387 (397).

62 ABH 2000. 202 (207)
63 ABH 1995. 185 (187)
64 Lásd errõl Petrétei József: A törvényhozás elmélete... 

31–32. o. továbbá Kiss László: i.m. 136–140. o.
65 Kiss: i.m. 142. o.
66 Vö. az 1999. évi LXI. törvény indokolásával.
67 Lábady: i.m. 163. o.
68 Az erre vonatkozó példákat lásd Sólyom László alkot-

mánybírónak a 42/1998. (X. 2.) AB végzéshez fûzött különvé-
leményében. ABH 1998. 532 (535)

69 Sólyom: i.m. 367. o.
70 Vö. a 48/1993. (VII. 2.) AB határozattal (ABH 1993. 314), 

valamint az 52/1995. (IX. 15.) AB határozattal. 
71 „Az olyan fogalompárok csupán egyikének 

alkotmányoskénti elismerése az adott jogszabály kapcsán, 
mint megdönthetõ és megdönthetetlen vélelem, diszpozitív 
vagy kógens szabály, gyakorlatilag mindig törvénymódosí-
tás; a jogszabály hatályban tartása úgy, ahogy a törvényhozó 
nem akarta.” Sólyom: i.m. 367. o.

72 Ilyennek tekinthetõ az a követelmény, hogy a jogsza-
bályt analóg esetekre is alkalmazni kell. Sólyom: i.m. 368. o.

73 Vö. pl. a 41/1998. (X. 2.) AB határozattal (ABH 1998. 
306), a 60/1994. (XII. 24.) AB határozattal (ABH 1994. 343), 
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valamint a 22/1997. (IV. 25. AB határozattal (ABH 1997. 107).
74 Sólyom: i.m. 370. o.
75 52/1997. (X. 14.) AB határozat. ABH 1997. 331 (347)
76 15/1993. (III. 12.) AB határozat. ABH 1993. 112 (114)
77 28/1991. (VI. 3.) AB határozat. ABH 1991. 80 (82)
78 Sólyom: i.m. 732. o
79 Amennyiben a Javaslatból egyértelmûen kiderül, hogy 

a jogalkotás mellett az egyéb normaalkotás kérdéseit is sza-
bályozni kívánja, akkor mind az alkotmánybírósági határo-
zat, mind a jogegységi döntés szerepeltetése támogatható.

80 Gadó Gábor: Az alkotmányjogi panasszal és a jogegy-
ségi határozattal összefüggõ szabályozási kérdések. Magyar 
Jog 2000. 9. szám 540. o.

81 Lásd errõl Tilk Péter: A jogegységi határozatok alkot-
mánybírósági felülvizsgálatának lehetõségérõl. Magyar Jog 
2001. 10. szám 588–599. o.

82 A törvény kimondja, hogy a jogegységi határozatnak 
– ha törvény kivételt nem tesz 
– a felekre kiterjedõ hatálya nincs. Ez a rendelkezés 

azért szükséges, mert a jogegységi határozat rendeltetésé-
vel általában összeegyeztethetetlen, hogy konkrét ügyben 
a felekre kiterjedõ hatálya legyen. Büntetõügyben azonban 
elképzelhetõ, hogy a jogegységi határozat következménye-
ként az elítéltet fel kell menteni, ilyenkor a jogegységi döntés 
hatálya kiterjed az elítéltre.

83 60/1992. (XI. 17.) AB határozat. ABH 1992. 275 (276)
84 Vö. Ádám Antal: A jogalkotás alkotmányossága és a 

jogszabályok alkotmánybírósági ellenõrzése. In: Válogatott 

fejezetek a rendszeres alkotmánytan körébõl. (Szerk. Kiss L.) 
Pécs 1996. 156. o.

85 Vagyis olyan jogi norma, amelyben a kötelezõ elõírás 
keretparancsot jelent: tartalma az a technikai folyamat, amely 
a statisztikai tevékenységet folytatókra vonatkozik, és a 
követendõ eljárásra nézve tartalmaz kötelezõ rendelkezést.

86 „Kialakult egy olyan ’formátlan jog’, amely az Alkot-
mány által jogalkotó hatáskörrel felruházott szervek által al-
kotott, kihirdetett jogszabályok elé helyezkedve gyakran le-
rontotta azok érvényesülését.” 60/1992. (XI. 17.) AB határo-
zat. ABH 1992. 275 (276)

87 ABH 1992. 275 (277)
88 A megsemmisítésre vonatkozó rendelkezés alkalmazását 

azonban azért mellõzi, mert jogszabályi tartalom és jogi, kötelezõ 
erõ hiányában az Alkotmánybíróságnak nincs mit megsemmisí-
tenie. Uo. Vö. legutóbb a 965/B/2000. AB határozattal. 

89 7/1994. (II. 18.) AB határozat. ABH 1994. 58 (71)
90 Kézirat lezárva 2003. június 15-én. Az általunk vizs-

gált javaslat átdolgozott változatát a kormány T/4488. szá-
mon nyújtotta be az Országgyûléshez, azonban a korrekció 
jelentõs szerkezeti változást nem eredményezett.

Fábián Adrián
egyetemi tanársegéd
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A német általános 
közigazgatási eljárás alapjai

I. Bevezetés

Gottlob von Justi (1705–1771), a rendészettudomány 
neves képviselõje már 1756-ban felhívta a törvény-
hozó figyelmét, hogy a közigazgatás tevékenységet 
egységesíteni és koordinálni szükséges.1 A közigaz-
gatási eljárásról egész Németországra egységes jog-
szabály azonban csak jóval késõbb születetett, az 
egyes német tartományok közül néhány azonban már a 
XIX. század végén megalkotta a maga közigazgatási el-
járásjogi kódexét. 

Poroszországban 1883. július 30-án lépett hatály-
ba az országigazgatásról szóló törvény.2 A porosz 
szabályozás átfogta az államszervezetet, a hatósági 
szervezetrendszert, a hatósági eljárást, a rendésze-
ti intézkedéseket és az ellenük igénybe vehetõ jogi 
eszközöket, a hatósági kényszerintézkedéseket és a 
rendészeti rendeletek jogát. A jogszabály az eljárást, 
mint egyfajta peres eljárást rendezte, mely formális 
keretek között zajlott, bizottság elõtt. A közügyekben 
való eljárásról szóló badeni tartományúri rendelet3 
(hatálybalépés idõpontja: 1884. augusztus 31.) már 
szabályozta az illetékesség, a képviselet, a határidõk 
és a végrehajtás egyes kérdéseit is. Az 1926. novem-
ber 6-án hatályba lépett türingiai tartományigazga-
tási rendtartás4 elsõ részében a tartományi hatósá-
gokat rendszerezi, második része vonatkozik az el-
járásra. A szabályozás részletesen meghatározza az 
igénybe vehetõ jogorvoslatokat és rendezi a közigaz-
gatási bírósági eljárást is.

A közigazgatási eljárással kapcsolatban tehát számos 
jogszabály, tartományi általános törvény, másrészt szö-
vetségi szinten a közigazgatási eljárási kódex megalkotásá-
ig csak különös szabályozás létezett. Ezek a jogszabály-
ok sem adtak választ olyan kérdésekre, mint példá-
ul: visszavonhatóak-e a jogosító aktusok, vagy hogy 
melyek az orvosolható és melyek a semmisséget ki-
váltó eljárási hibák.5 Mindezek hatására indult meg 
a kodifikációs eljárás az 1950-es évek középen. Az új 
jogszabály alapelveit 1957-ben dolgoztak ki, az elsõ 
„minta-szövegtervezet” 1963-ban született meg, ame-
lyet szakmai és társadalmi vitára bocsátottak. A köz-
igazgatási eljárásról szóló szövetségi törvény6 végül 
húszéves elõkészítési munka után 1977. január else-
jén lépett hatályba, utoljára 1998-ban módosították.

Badura szerint a közigazgatási eljárás kodifi-
kációjának lényeges problémáját az jelenti, hogy a 

végrehajtó hatalom, amikor az „alárendeltek” joga-
iról és kötelezettségeirõl dönt, általában saját felada-
tait hajtja végre és saját érdekei alapján cselekszik, 
tipikusan nem, mint semleges harmadik jár el, aki a 
felek vitájában ítélkezik.7

II. Az alkotmányi háttér

Németország föderatív államberendezkedésébõl adó-
dik a jogalkotási hatalom megosztása a szövetségi par-
lament (Bundestag) és a tartományi országgyûlések 
között. A szövetségi alkotmány8 (továbbiakban: Alap-
törvény) 70–74. szakaszai határozzák meg, hogy me-
lyek azok a területek, amelyek szabályozása a szövet-
ségi állam kizárólagos hatáskörébe tartozik, melyek 
az ún. konkuráló, illetve azok a tárgykörök, amelye-
ket csak a tartományok szabályozhatnak.

A szövetségi állam (Bund) kizárólagos jogalkotá-
si tárgyairól és a konkuráló joghatóságról az alkot-
mány kimerítõ felsorolást ad. A közigazgatási eljá-
rást azonban nem említi egyik tárgykörben sem, így 
a 70. szakasz 1. bekezdése alkalmazandó, amely sze-
rint: „A tartományok joga a törvényhozás, amennyi-
ben ez az alaptörvény nem a szövetségi államnak ad 
törvényhozási jogot.” A közigazgatási eljárást tehát a 
tartományok szabályozhatják, de – természetesen – csak 
saját szerveik (Landesbehörde) elõtti eljárásokra. A szö-
vetségi állam hatóságai9 (Bundesbehörde) elõtti el-
járás szabályozása a Bundestag kizárólagos joga.

A tartományi és a szövetségi hatóságok elõtti el-
járás szabályai mindezek ellenére megegyeznek, 
ugyanis a tartományi eljárásjogi törvények a szövet-
ségi eljárási kódex szabályait szinte szóról szóra át-
vettek, ennek elõzménye, hogy a tartományok bel-
ügyminiszterei 1976. február 20-án megegyeztek ab-
ban, hogy a tartományi eljárási törvényeknek tartal-
mukban meg kell felelniük a szövetségi törvénynek.10

A közigazgatási eljárásról szóló szövetségi tör-
vény (továbbiakban: Törvény) nyolc részbõl áll, ezek:

1. a jogszabály hatálya, hatáskör, hivatali segély,
2. általános szabályok,
3. a közigazgatási aktus,
4. a közjogi szerzõdés,
5. különleges eljárások,
6. jogorvoslati eljárás,
7. tiszteletbeli hivatalnoki tevékenység és a ha-

tározatok,
8. záró rendelkezések.

III. A Törvény hatálya, hatáskör, hi-

vatali segély
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1. A Törvény hatálya és a hatóság hatásköre, 
illetékessége

A Törvény csak háttérszabályozás, szubszidiárius jogi nor-
ma. Rendelkezései csak akkor alkalmazhatóak, ha 
más törvény az adott tényállásról nem rendelkezik. A 
„törvény” szó a normaszövegben szövetségi és tarto-
mányi (ún. formális) törvényt egyaránt jelent, a köz-
igazgatási törvényt tehát ún. kettõs szubszidiaritás 
jellemzi.11 Az Európai Közösség jogszabályai a for-
mális törvényekkel egy tekintet alá esnek.

A Törvényt kell alkalmazni egyrészt – mint fen-
tebb említettük – a szövetségi hatóságok elõtti eljárás-
ban, másrészt a tartományok, községek (falvak, vá-
rosok, járások), önkormányzati társulások vagy más 
közjogi testületek hatósági eljárásában, ha utóbbiak 
szövetségi törvény hatálya alá tartozó ügyben, szö-
vetségi törvény felhatalmazásával járnak el.12

A Törvény szervi hatálya tehát a hatóságokra ter-
jed ki. De mit is jelent a „hatóság” (Behörde) a Tör-
vény alkalmazásában? Közigazgatási tevékenységet 
a szövetségi állam, a tartományok, az önkormány-
zatok (községek, járások) és egyéb közjogi testüle-
tek13 (közintézetek, köztestületek, közalapítványok) 
végezhetnek. A felsorolt közjogi alakulatoknak a né-
met jogirodalomban „az igazgatási jog hordozói” a 
közös megnevezése.

A Törvény egyébként meghatározza a hatóság fo-
galmát. „Hatóság – e törvény alkalmazásában – min-
den olyan fórum, amely közigazgatási feladatot va-
lósít meg.” [1. § (1) bekezdés 2. pont (4) bekezdés]

A normatív fogalommeghatározást szokás funkcionális 
hatóságfogalomnak is nevezni.14 A hatóság célja a közfel-
adat megvalósítása, a közfeladat megvalósításának 
legfontosabb eszköze pedig a külsõ eljárás. A ható-
ságok eljárást folytathatnak, egyéb közigazgatási cse-
lekményeket is végezhetnek, és csak õk bocsáthat-
nak ki közigazgatási aktusokat (Verwal tungsakte).

A Törvény maga veszi ki hatálya alól – többek kö-
zött – az adóigazgatási eljárást, a szociális eljárást, a 
Szabadalmi-  és Védjegyhivatal elõtti eljárást, a sza-
bálysértési eljárást, valamint az igazságügyi szervek 
igazgatási tevékenységet.

Az eljáró hatóságok illetékességét
– olyan ügyben, melynek tárgya ingatlan vagy 

helyhez kötött vagyonértékû jog, az ingatlan vagy 
jog fekvése,

– olyan ügyben, melynek tárgya vállalkozással 
vagy foglalkozással függ össze, a vállalkozás vagy 
foglalkozás gyakorlásának a helye,

– egyéb ügyekben az ügyfél szokásos tartózko-
dási helye, ennek hiányában lakóhelye vagy szék-
helye határozza meg.

Ha a fenti szabályok alapján nem állapítható meg 
az illetékesség, akkor az a hatóság jár el, amelynek 

területen az eljárás oka bekövetkezett. [3. § (1) be-
kezdés 1–4.] Ha több hatóság is illetékes az eljárásra, 
az eljáró szervrõl az a hatóság dönt, amely elõször 
végzett eljárási cselekményt, kivéve, ha a közös fel-
ügyeleti szerv elrendeli, hogy más illetékes hatóság 
döntsön az eljáró szervrõl (megelõzés elve). Ha több 
hatóság állapítja meg illetékességet, de még egyik 
sem végzett eljárási cselekményt, továbbá, ha több 
hatóság állapítja meg illetékességének hiányát, va-
lamint abban az esetben, ha az illetékesség más ok-
ból kétséges, a közös felügyeleti hatóság dönt az el-
járó szervrõl. Ha nincs közös felügyeleti szerv, ak-
kor a felügyeleti szervek közösen döntenek az eljá-
ró szervrõl.

Ha az eljárás folyamán a hatóság eljárását meg-
alapozó illetékességi ok megszûnik, az addig illeté-
kes hatóság csak abban az esetben folytathatja az el-
járást, ha ez a felek érdekeinek figyelembevételével 
a gyors és egyszerû eljárás követelményét szolgálja 
és az illetékes hatóság az eljárás folytatásához hoz-
zájárul. Ha a késlekedés veszéllyel jár, azonnali in-
tézkedés megtételére az a szerve illetékes, amelynek 
területén az azonnali intézkedés oka jelentkezik. [3. § 
(2)-(4) bekezdés] 

2. A hivatali jogsegély

A Törvény a hatósági megkeresés lényegét a hivatalok 
közti segítségnyújtásban, az ún. hivatali jogsegélyben 
(Amtshilfe) látja. A hivatali jogsegély keretszabálya-
it az Alaptörvény tartalmazza.15 A Törvény – konk-
retizálva a szövetségi alkotmány rendelkezését – ki-
mondja, hogy „hatóság más hatóság megkeresésére 
segítséget nyújt”. Nem tartozik a hivatali jogsegély 
fogalmi körébe, ha a megkeresés

– fennálló utasítási (alá-fölérendeltségi) jogvi-
szony keretében történik, vagy

– a megkeresett hatóságnak a hivatali segítség-
nyújtás feladatkörébe tartozó tevékenység.

Mivel a Törvény „segítségnyújtást” szabályoz, a 
megkeresésre bármely ügy hatékonyabb, gyorsabb 
lezárása érdekében sor kerülhet. A Törvény a le-
hetséges indokokról csak exemplifikatív felsorolást 
tartalmaz (ilyenek különösen: jogi okok,16 tényleges 
okok,17 tények igazolása, okiratok beszerzése, az el-
járó szerv csak jelentékeny nehézséggel tudna eljár-
ni). Ugyanakkor a hivatali jogsegély mindig egyes 
esetekben történik konkrét okokkal. Nem elfogad-
ható indok pl., ha a megkeresõ hatóság általában a 
túlterheltségére hivatkozik.18

A megkeresett hatóságnak meg kell tagadnia a 
jogsegély nyújtását, ha ez

– jogszabályt sért,
– a szövetségi állam vagy a tartományok jelentõs 

hátrányával járna.
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A megkeresett hatóság megtagadhatja a jogse-
gélyt, ha

– más hatóság jelentõsen egyszerûbben vagy ki-
sebb ráfordítással tud segélyt nyújtani,

– a segély nyújtása aránytalanul nagy ráfordí-
tást igényel,

– a segély nyújtásával saját feladatai ellátását ve-
szélyeztetné.

Ha a megkeresett szerv nem tesz eleget a megke-
resésnek, ennek tényét közli a megkeresõ hatóság-
gal. Ha utóbbi továbbra is ragaszkodik a jogsegély-
hez, akkor a közös felügyeleti szerv, ennek hiányá-
ban a megkeresett hatóság felügyeleti szerve dönt 
a megkeresésrõl. A megkeresõ szervnek lehetõsége 
van arra is, hogy közvetlenül a közigazgatási bíró-
ságtól kérje annak megállapítását, hogy a megke-
resett hatóság köteles segítséget nyújtani.19 A Tör-
vény nem rendelkezik a hivatali jogsegély nyújtásá-
nak határidejérõl, illetve arról, hogy mi a teendõ, ha 
a megkeresett hatóság egyáltalán nem reagál a meg-
keresésre. (5. §)

IV. Az eljárás általános szabályai

1. Az eljárás fogalma és formátlansága

A Törvény definiálja a közigazgatási eljárás fogal-
mát. Eszerint: „E törvény alkalmazásában közigaz-
gatási eljárás a hatóság kívülre ható tevékenysége, 
melynek célja közigazgatási aktus feltételeinek vizs-
gálata, aktus elõkészítése, kibocsátása vagy közjogi 
szerzõdés megkötése; az eljárás közigazgatási ak-
tus kibocsátásával vagy közjogi szerzõdés megkö-
tésével zárul.” (9. §)

A Törvény a hatósági (külsõ) eljárás fogalmát ha-
tározza meg, nem tartoznak tehát a Törvény hatálya 
alá a közigazgatási szervek egymás közti (belsõ) eljá-
rásai, kivéve a hivatali jogsegélyt. A definícióban, il-
letve a Törvény alkalmazásában a közjogi szerzõdés 
is csak hatóság és ügyfél közötti szerzõdéses viszonyt 
jelent. Az eljárás egyértelmûen célirányos, amíg a ható-
ság nem bocsát ki közigazgatási aktust vagy nem köt az 
ügyféllel közjogi szerzõdést, addig az eljárás folytatódik.

A Törvény alapelve az eljárás formátlansága. Az 
elv szerint az eljárásnak célszerûnek, egyszerûnek, 
gyorsnak kell lennie (a Törvény az eljárásra konkrét 
elintézési határidõt nem állapít meg), és ha külön jog-
szabály nem írja elõ, formamentes. (10. §) A forma-
mentesség az eljárás minden mozzanatára kiterjed. Hatá-
rozat például telefonon vagy rádióadásban is ismertethetõ 
az ügyféllel.20

2. Eljárási képesség és az érintettek

Eljárási képessége van, eljárási cselekményeket fo-
ganatosíthat 

– minden természetes személy, aki a német pol-
gári törvénykönyv (BGB) szerint cselekvõképes,

– azok a természetes személyek, akiknek a BGB 
szerint korlátozott a cselekvõképessége, de az ügy tár-
gya alapján polgárjogi szabályok cselekvõképességét 
vagy közjogi szabályok eljárási képességét elismerik,

– jogi személyek és egyesülések törvényes 
képviselõ vagy külön meghatalmazott útján,

– a hatóság vezetõje, képviselõje vagy meghatal-
mazottja útján. (12. §)

Érintettek azok a személyek, akik a hatósággal 
eljárási jogviszonyba kerülhetnek, maguknak jogo-
kat és kötelezettségeket szerezhetnek.21 Az eljárás-
ban érintett

– a kérelmezõ és az ellenérdekû fél
– az, akire a hatóság közigazgatási aktusa irányul 

vagy irányult
– az, akivel a hatóság közjogi szerzõdést köt vagy 

kötött
– az, akit a hatóság bevon az eljárásba. (13. §)22

3. Képviselet

Az ügyfél helyett eljárhat meghatalmazott, az írásbe-
li meghatalmazás bemutatása után. A hatóság hiva-
talból is kirendelhet képviselõt például, ha az ügyfél 
személye ismeretlen, ismeretlen helyen tartózkodik, 
vagy betegség miatt nem tud az eljárásban részt venni.

Azokban az eljárásokban, amelyekben több mint 
ötven természetes vagy jogi személy azonos érdekû 
félként szerepel, a hatóság határidõ tüzesével felszó-
líthatja a résztvevõket, hogy jelöljenek meg közös 
képviselõt, ha ez az eljárás érdekében szükséges. Ha 
a résztvevõk a kitûzött idõpontig nem neveznek meg 
közös képviselõt, a hatóság hivatalból kirendelhet.

4. Az eljárás nyelve

A közigazgatási eljárás nyelve a német. Ha a beadvány 
nem német nyelvû, a hatóságnak haladéktalanul kér-
nie kell a beadvány hiteles fordítását. Ha a kért for-
dítás nem érkezik meg haladéktalanul, az eljáró ha-
tóságnak kell – a kérelmezõ költségére – a fordítás-
ról gondoskodnia, de önmagában a német nyelvû 
beadvany hiánya nem elegendõ ok az eljárás meg-
szüntetésére.

5. Tényállás tisztázása
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A tényállás minden elemét a hatóságnak hivatal-
ból tisztáznia kell, beleértve azokat a körülménye-
ket is, amelyek az ügyfél érdekeit szolgáljak (nyo-
mozati elv). (33. §)

A hatóságnak – amennyiben ez szükséges – az 
ügyfelet eljárási jogairól és kötelességeirõl fel kell 
világosítania.

6. Iratbetekintés

Az ügyfél csak azokba az iratokba nyerhet betekin-
tést, amelyek tartalmának ismerete jogainak érvénye-
sítéséhez vagy a védekezéshez szükséges. Nem en-
gedélyezi a hatóság az iratbetekintést, ha az felada-
tai ellátását hátráltatja, az iratok tartalmának nyilvá-
nosságra kerülése a szövetségi állam vagy a tarto-
mányok érdekeit sérti, törvény tiltja továbbá, ha má-
sik fél vagy harmadik személy érdekeit sérti. (29. §)

V. A közigazgatási aktus

1. Az aktus fogalma

A német közigazgatási eljárás szabályozásának fókuszában 
(hasonlóan az e tárgyú spanyol jogszabályhoz,23 de 
eltérõen az osztrák24 törvénytõl) a közigazgatási aktus 
fogalma áll. Az eljárás célja – mint fentebb kitértünk 
rá – közigazgatási aktus kibocsátása.

A német jogirodalom – a normatív fogalom meg-
alkotásáig – Otto Mayer következõ közigazgatási ak-
tusfogalmát tekintette irányadónak. „Közigazgatási 
aktus egy, a közigazgatáshoz tartozó felsõbbséges 
nyilatkozat, amely az alattvaló számára egyedi 
esetben meghatározza, milyen jogok illetik meg.”25 
Mayer definíciója az állam és polgára („alattvalója”) 
közötti alá-fölérendeltségi viszonyból építi fel az ak-
tus fogalmát. Kiindulási pontja tehát az ún. szubor-
dinációs teória, amely szerint a közjog jellegzetessé-
ge, hogy az állam és polgára alá-fölérendeltségi vi-
szonyban állnak egymással, eltérõen a magánjog-
tól, ahol a felek mellérendeltségi pozícióban vannak.

A Törvény definíciója szerint közigazgatási aktus 
„minden rendelkezés, döntés és más felsõbb intézke-
dés, amit a hatóság a közjog területén egyedi eset sza-
bályozása érdekében hoz, és amelynek közvetlen jogi 
hatása kifelé irányul.”(35. §) A szubordinációs elmélet 
a jogszabály fogalom meghatározásában is érezhetõen 
jelen van. Erre utal a „felsõbb” (az eredeti normaszö-
vegben: „hoheitlich”) kitétel is, mely értelmezésében 
a német irodalom sem egységes. Egyes szerzõk sze-
rint a szó az aktus egyoldalúságára utal,26 mások sze-
rint annak a közjogi jelleget emeli ki.27

Mindezzel összefüggésben meg kell említeni, 

hogy a német közigazgatási jogtudomány a közigaz-
gatási eljárásban szereplõ hatóságot és az ügyfelet 
nem tekinti egyenlõ feleknek, hanem köztük alá-fö-
lérendeltségi viszonyt feltételez. Ez az álláspont meg-
jelenik a Szövetségi Alkotmánybíróság gyakorlatá-
ban is, egy esetben például azért nem minõsített a 
bírói testület egy hatósági eljárási cselekményt köz-
igazgatási aktusnak, mert azt nem „felsõbb” pozíci-
óból adták ki.28 A definícióban a „szabályozása ér-
dekében” fordulat is félrevezetõ lehet. Természete-
sen a hatóság a közigazgatási aktussal nem norma-
tív módon szabályoz. A szókapcsolat mindössze azt 
jelenti, hogy az aktus jogkövetkezményeket tartal-
maz; ez a jellegzetesség különbözteti meg az ún. re-
álaktusoktól.

A normatív aktusoktól a közigazgatási aktust 
több fogalmi elem is elhatárolja. A normatív aktus 
absztrakt, a közigazgatási aktus mindig konkrét. A 
közigazgatási aktus tulajdonképpen anyagi jogsza-
bályban meghatározott jogkövetkezmények alkal-
mazása.29 A normatív aktus megalkotása és kihirde-
tése során formakényszer érvényesül. A közigazga-
tási aktus kibocsátása, közlése pedig fõszabályként 
bármely módon történhet. A normatív aktus meg-
fellebbezhetetlen.

A közigazgatási aktus törvényi fogalma nem 
vonatkozik a belsõ aktusokra. A definíció „közvet-
len jogi hatása kifelé irányul” feltétele kizárja a fo-
galmi körbõl a közigazgatási rendszeren belül jog-
következményekkel járó, intern aktusokat, példá-
ul a kinevezést.

A típusos közigazgatási aktusokon kívül (jogosító, 
kötelezõ, megállapító aktusok) az ítélkezési gyakorlat és 
a jogirodalom ismer különleges közigazgatási aktusokat 
is. Ezek egyike a közlekedési tábla. A német Szö-
vetségi Közigazgatási Bíróság a közlekedési táb-
lákat több döntésében közigazgatási aktusoknak 
minõsítette, mivel mindenben megfelelnek a tör-
vény fogalmi követelményeinek.30 Közigazgatási ak-
tusnak minõsülnek az elnöki kegyelem és a válasz-
tási eljárás során hozott azon intézkedések is, ame-
lyek konkrét szavazóra vonatkoznak, de nem érin-
tik közvetlenül a szavazást. Nem tartozik a közigaz-
gatási aktus fogalmába pl. a parlamenti határozat-
hozatal, nemzetközi szerzõdés megkötése vagy az 
igazságszolgáltatás.31

A közigazgatási aktus tartalmazhat mellékrendel-
kezéseket is (pl. idõtüzes, feltételtüzes), ha ezt jogsza-
bály megengedi vagy az aktus törvényi feltételeinek 
teljesülését hivatott biztosítani. (36. §) A hatóság mel-
lékrendelkezésként fenntarthatja magának az aktus 
visszavonásának a jogát is. Ez a kikötés azt jelenti, 
hogy az aktus egy késõbbi aktus (az ún. visszavoná-
si aktus) eredményeképpen elvesztheti a hatályát. A 
német jogirodalom ezt a fajta fenntartást potesztatív 

Fábián Adrián: A német általános közigazgatási eljárás alapjai



29

JURA 2003/2.

feltételnek nevezi (Potestativbedingung).

2. Az aktus semmissége

A Törvény szerint a közigazgatási aktus akkor sem-
mis, ha különösen súlyos hibában szenved és ez min-
den körülmény ésszerû méltányolása után is nyilván-
való. Tehát minden „különösen súlyos hiba” sem-
missé teszi az aktust, legyen a hiba formai vagy tar-
talmi (relatív semmisségi okok). E fõszabály kisegítõ 
elõírásai kimondják, hogy a fõszabályra tekintet nél-
kül semmis a közigazgatási aktus, ha

– az írásbeli aktusból nem derül ki a kibocsátó 
hatóság,

– az aktust – törvényi elõírás ellenére – nem fog-
lalták okirati formába,

– nem hatáskörrel rendelkezõ hatóság adta ki,
– tényleges okok miatt kivitelezhetetlen,
– bûncselekményt vagy szabálysértési tényállást 

valósít meg,
– sérti a jóerkölcsöt.
A kisegítõ szabály felsorolja azokat a súlyos hibá-

kat, amelyek mindenképpen semmisséget okoznak 
(abszolút semmisségi okok). Nem vonja maga után 
az aktus semmisséget, ha az eljárásban kizárt személy 
vett részt, az illetékesség hiánya, vagy ha az aktus ki-
bocsátásához szükséges hatósági közremûködés el-
maradt, valamint ha kizárt személy járt el.32

A Törvény ismeri a részleges semmisséget is. A 
semmisség tényét a hatóság hivatalból barmikor 
megállapíthatja, kérelemre viszont csak akkor, ha a 
kérelmezõnek a semmisség megállapításához joga 
vagy jogos érdeke fûzõdik. Az aktus eljárási és ala-
ki hibái orvosolhatóak az aktushoz szükséges kére-
lem utólagos benyújtásával, indoklás utólagos pót-
lásával, az aktus kibocsátásához megkívánt határo-
zat utólagos kiadásával, valamint az aktus kibocsá-
tásához megkívánt hatósági közremûködés utóla-
gos pótlásával. A hibák kijavítására a bírósági eljárás 
lezárásáig sor kerülhet. A semmis aktusokat el kell 
határolni a nem létezõ aktusoktól, utóbbiaknál ugyan-
is a közigazgatási aktus valamely normatív fogalmi 
eleme hiányzik.

3. Jogellenes aktus visszavonása

Az az aktus, amely jogszabályt sért, de nem sem-
mis, visszavonható, a jogszerû aktus pedig visszahív-
ható. Mindkét jogintézmény közigazgatási aktus-
nak minõsül, kibocsátásuk eredményeképp az ere-
deti aktus hatályát veszti. A visszavonás és a vissza-
hívás a rendes jogorvoslati eszközöktõl függetlenül 
alkalmazható, illetve igénybe vehetõ jogi eszközök.

Jogellenes aktus a jogorvoslati határidõ lejárta 

után is visszavonható, ha azonban az ügyfél számá-
ra jogot állapít meg, és az ügyfél az aktus érvényes-
ségében bízott, valamint bizalma „érdemes a közjog 
védelmére”, az aktus nem vonható vissza. A vissza-
vonás történhet ex nunc és ex tunc hatállyal is, határ-
ideje az alapjául szolgáló okról való értesüléstõl szá-
mított egy év. Az egyéves határidõ alól kivételt ké-
peznek azok az aktusok, melyek kibocsátása során az 
eljáró tisztviselõt megtévesztették, megfenyegették 
vagy megvesztegették, ezek a jogellenes aktusok bar-
mikor visszavonhatóak. A hatóságnak az aktus visz-
szavonásával okozott kárt meg kell terítenie annak, 
aki az aktus érvényességében jóhiszemûen bízott.

Két ellentétes alkotmányos elv kerül egymással 
ellentétbe mindig, ha a jogellenes aktusok orvoslá-
sáról van szó. Jelentkezik a közigazgatási eljárás tör-
vényességének a követelménye és a jogbiztonság, 
közelebbrõl a jóhiszemûen szerzett jogok védelmé-
nek az elve. A Törvény a jogellenes aktusok szabad 
visszavonhatóságát deklarálta – összhangban a né-
met közigazgatási jogtudomány többségi álláspont-
jával –, de a jóhiszemûen szerzett jogok a visszavo-
nást kizárják. 

Az eljárási jogszabály megszületése elõtt a német 
jogirodalom egyértelmûen a törvényesség követel-
ményének elsõbbséget hangsúlyozta. Forsthoff pél-
dául megállapítja, hogy a jogellenes aktusok meg-
semmisítése a hatóság törvényes kötelessége, mivel 
az Alaptörvény 20. szakasz (3) bekezdése kimondja, 
hogy a jogállami közigazgatás törvényhez kötött, il-
letve a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 
szerint az eljáró tisztviselõ a szabályos eljárásért sze-
mélyében felelõs, tehát – mint a szerzõ kifejti – a tör-
vényesség minden egyéb „kötelmet” megelõz.33

Amíg a semmisség megállapítására, ha a törvé-
nyes feltételek fennállanak, a hatóság köteles, addig 
az aktus visszavonása fakultatív jellegû. A hatóságot 
az aktus visszavonásakor szabad mérlegelési jog il-
leti meg, eltekinthet a jogellenes aktus visszavonásá-
tól, ha pl. ténybeli (célszerûségi) okok ellene szólnak. 
Megjegyzendõ azonban, hogy a fenti fõszabálytól el-
térést számos külön jogszabály kimond, kötelezve a 
hatóságot a törvénysértõ aktus visszavonására.

4. Aktus visszahívása

A visszahívás intézményének az oka, hogy az ak-
tus kibocsátása után felmerülhetnek olyan tények, 
amelyek az aktus jogszerûséget nem érintik ugyan, 
de az aktus „létjogosultsága” megkérdõjelezõdik. Pl. 
adott jogviszonyt más típusú aktussal (vagy közjo-
gi szerzõdessél) célszerûbben, hatékonyabban lehe-
tett volna rendezni.

Kizárt a visszahívás, ha a közigazgatási aktus jog-
alkotói folyamat része. A német közigazgatási jog-
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ban elõfordul, hogy önkormányzat csak a felügye-
letet gyakorló államigazgatási szerv elõzetes hozzá-
járulása után bocsáthat ki rendeletet, ez az elõzetes 
hozzájárulás is közigazgatási aktus. Ha a közigaz-
gatási aktus rendelet megalkotására jogosítja a he-
lyi önkormányzatot, visszahívható akkor, ha utóbb 
a rendelet jogellenességét megállapították.34

Jogszerû kötelezõ közigazgatási aktus jövõbeli 
hatállyal részben vagy egészben bármikor vissza-
hívható. Jogszerû jogosító aktus viszont csak akkor 
hívható vissza, ha

– ezt jogszabály lehetõvé teszi, vagy a visszahívás 
jogát a hatóság magának az aktusban fenntartotta,

– az ügyfél az aktusban szereplõ feltételt nem tel-
jesítette,

– az aktus kibocsátása után bekövetkezett tény 
alapján vagy jogszabályváltozás miatt a hatóság az 
aktust nem adhatná ki és a visszahívás elmaradása 
a közérdek hátrányával járna,

– a visszahívás elmaradása a közérdek súlyos hát-
rányával járna. (49. §)

A visszahívásra a Törvény egyéves határidõt ál-
lapít meg, de közigazgatási aktust visszahívni csak 
ex nunc hatállyal lehet.

VI. Az eljárás újrafelvétele

(„feltámadása”)

A hatóság kérelemre – a jogorvoslati határidõn túl 
is – megsemmisítheti vagy megváltoztathatja az ak-
tust, ha az alapjául szolgáló ténybeli vagy jogi hely-
zet az ügyfél javára megváltozott, vagy új bizonyí-
ték merült fel, mely az alapeljárásban az ügyfél szá-
mára kedvezõ döntést eredményezhetett volna, vagy 
a polgári perrendtartásról szóló törvény35 580. §-ban 
szereplõ perújítási ok36 merült fel.

A kérelem azonban csak akkor jogszerû, ha a 
kérelmezõ menthetõ okból nem volt abban a helyzet-
ben, hogy az eljárás újrafelvételének az okát az alap-
eljárásban felhozza, illetve, ha az eljárás újrafelvéte-
léül szolgáló ok tudomására jutásától három hónap 
nem telt el.

Az újrafelvétel (az eredeti normaszövegben: 
Aufgreifen – „feltámadás”) és az aktus visszavonása, 
illetve visszahívása közötti alapvetõ különbség, hogy 
míg utóbbiak esetén a döntés, illetve az alapjául szol-
gáló vizsgálat lefolytatása a hatóság kizárólagos mér-
legelési jogába tartozik, addig az újrafelvételi okokra 
való hivatkozással az ügyfélnek joga („igénye”) kelet-
kezik az új döntésre. (A döntés természetesen ettõl az 
igénytõl függetlenül lehet kérelmet elutasító.)

Az újrafelvételrõl való döntés is közigazgatá-

si aktus, akár az aktus visszavonása vagy visszahí-
vása. (51. §)

VII. A közjogi szerzõdés

1. A közjogi szerzõdés jellege

Otto Mayer szerint a szerzõdés fogalmilag egyenran-
gú közremûködõket tételez fel, az állam és az alatt-
való ugyanakkor nem egyenlõ jogalanyok, hiszen 
az állami akarat a hatóságokon keresztül, mindenfé-
le egyéni beleegyezés nélkül realizálódik, mindezek 
miatt „állami” szerzõdés a közjog területén „elkép-
zelhetetlen”.37 Laband szerint az uralkodónak minden 
eljárási forma megengedett, amit hasznosnak tart.38 
A német jogirodalomban elõször Appelt foglalkozott 
a modern közjogi szerzõdésekkel.39 

A XX. századra a közjogi szerzõdések létjogosult-
sága teljes elismerést nyert, elõször a bírósági gyakor-
latban, majd a jogi szabályozásban is. Ennek az oka 
elsõsorban a „kooperatív állam” eszméjének elterje-
dése. Manapság a közjogi szerzõdés sokkal inkább 
a közfeladatok hatékonyabb ellátását, mint a polgá-
rok emancipációját hivatott szolgálni.40

A német közigazgatási jogtudomány élesen meg-
különbözteti a közjogi szerzõdéseket aszerint, hogy a 
közigazgatási szervek egymás közötti (ún. koordináci-
ós-jogi szerzõdés) vagy közigazgatási szerv és polgár 
közötti jogügyletrõl (ún. szubordinációs-jogi szerzõdés) 
van-e szó. Utóbbi esetben ugyanis – a szubordiná-
ciós elmélet alapján – a felek között alá-fölérendelt-
ségi viszony van. A szubordinációs viszony alapjá-
ban véve nem jogi természetû, de a jogszabályokban 
is lecsapódik. Összefoglalva arról van szó, hogy az 
ügyfél a közigazgatási eljárásban nincs azonos po-
zícióban a hatósággal, de ha a hatóság és az ügyfél 
szerzõdik egymással, a hatóság hatalmi-gazdasá-
gi túlsúlya mérséklõdik. A hatóság mindazonáltal a 
szerzõdés megkötésével nem magának szerez jogo-
kat és kötelezettségeket (hacsak nem jogképes), ha-
nem az igazgatási jog hordozójának.

2. Közjogi szerzõdés a hatósági eljárásban

A Törvény kimondja, hogy „közjogi jogviszonyt 
szerzõdéssel akkor lehet létesíteni, megváltoztatni 
vagy megszüntetni, ha azt jogszabály nem tiltja.” A 
Törvény arról is rendelkezik, hogy különösen akkor ke-
rülhet sor közjogi szerzõdés megkötésére, ha a hatóság köz-
igazgatási aktus kibocsátása helyett szerzõdik az ügyféllel.

A szerzõdés írásbeli formához kötött, ha harma-
dik személy jogait érinti, hatályosságához a harma-
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dik személy írásbeli hozzájárulása is szükséges.
A közjogi szerzõdés semmis, ha a polgári törvény-

könyv szerint semmis, illetve, ha
– közigazgatási aktus hasonló tartalommal sem-

mis lenne, vagy
– ha a szerzõdés megkötése formai hibában szen-

ved, vagy
– a hatóság illetékesség hiányában járt el és errõl 

a felek tudtak. (59. §)
A Törvény külön nevesíti a közjogi szerzõdésnek 

azt a típusát, amelyben a felek a tényállás vagy a jogi 
alapok tekintetében fennálló bizonytalanságot egy-
másnak kölcsönösen engedve oldják fel.41 Az egyez-
ségi szerzõdés a fenti feltételek fennállása eseten is 
csak akkor köthetõ, ha a szerzõdés megkötését a ha-
tóság kötelezõ mérlegelés után is célszerûnek tart-
ja. Semmis az az egyezségi szerzõdés, amelyet tör-
vényi feltételek hiányában kötöttek, illetve, ha köz-
igazgatási aktus hasonló tartalommal semmis lenne.

A közjogi szerzõdést csak abban az esetben le-
het felmondani, ha a körülmények a szerzõdés meg-
kötése óta jelentõsen megváltoztak, és a felmondó 
féltõl a teljesítés, illetve, a másik féltõl a szerzõdés 
megfelelõ módosítása már nem várható el, vagy az 
nem lehetséges. A hatóság akkor is felmondhatja a 
szerzõdést, ha az a közjó érdekében szükséges. A 
közjogi szerzõdéstípusokat a német különös köz-
igazgatási jog is szabályozza, leginkább az építés-
ügyi igazgatásban, de az adóigazgatás is ismer spe-
ciális közjogi szerzõdéseket.42

Németországban a szubordinációs (extern) közjo-
gi szerzõdések 50%-át az építésügyi igazgatásban kö-
tik a hatóságok az ügyféllel (ezek általában az építés-
ügyi engedély kiadásával összefüggõ szerzõdések). 
A szerzõdések másik felének többségét az önkor-
mányzati jogba tartozó szerzõdések (10%),43 külön-
féle tanulmányi szerzõdések (7%) és a szociális igaz-
gatás (7%) során kötött szerzõdések adják. A szubor-
dinációs közjogi szerzõdések 76%-át alsószintû ha-
tóságok kötik.44

VIII. Különleges (formális) eljárások

1. Általános szabályok

A „különleges” jelzõ a Törvény e fejezetének alkalmazá-
sakor azt jelenti, hogy vannak olyan eljárási típusok (az 
ún. formális eljárások), amelyek tekintetében nem érvé-
nyesül az eljárás formamentességének alapelve. A for-
mamentesség fõszabályát a Törvény számos külön 
szabálya és számos különös jogszabály is kiegészí-
ti vagy helyettesíti.

Formális közigazgatási eljárásra akkor kerül sor, 

ha azt jogszabály elõírja. A formális eljárás alapvetõ 
jellegzetessége, hogy a hatóság nem nyilvános tár-
gyaláson dönt az ügyben. Tanuk és szakértõk meg-
hallgatása során a polgári perrendtartásról szóló tör-
vényt megfelelõen alkalmazni kell. A tárgyaláson az 
ügyfelet kötelezõ meghallgatni. A Törvény szerint, 
ha jogszabály formális eljárást rendel el, a tárgyalás 
csak akkor mellõzhetõ, ha a hatóság az ügyfél ké-
relmének minden tekintetben eleget tesz, az ügyfél 
a hatóság tervezett intézkedését a kitûzött határidõn 
belül nem kifogasolja, az ügyfél a hatóság bejelenté-
sét, miszerint nem tart tárgyalást, nem kifogasolja, 
az ügyfél lemondott a tárgyalásról, a késedelem ve-
szélye miatt azonnali döntést kell hozni.

2. A tervmegállapítási eljárás

Bár a Törvény külön fejezetben szabályozza a formá-
lis eljárást, és az ún. tervmegállapítási eljárást, utób-
bi szintén formális eljárásnak tekinthetõ.45

A tervmegállapítási eljárás tárgyai olyan nagy 
volumenû beruházások, amelyek megvalósítását 
rendszerint valamely tervezési tárgyú külön jogsza-
bály rendezi. Ilyen beruházások az autópálya-épí-
tés, vasútépítés, repülõtér-építés, hajózható csatorna 
építése, radioaktívhulladék-tároló építése stb. Ezek-
ben a tértölelõ beruházásokban közös, hogy komp-
lex tervezést igényelnek, közérdekûek és a lakosság 
széles körét érintik.

Az eljárás célja az, hogy az ellentétes érdekeket 
kanalizálja, és hogy az illetékes hatóság döntsön a 
terv kivitelezhetõségérõl. A tervmegállapítási eljá-
rást mindig megelõzi egy – ha a beruházó közjogi 
intézmény, akkor külön hatóság által lefolytatan-
dó – ún. meghallgatási eljárás. Ennek során a meg-
hallgatást lefolytató hatóság felszólítja a – terv tár-
gya szerint – illetékes hatóságokat, hogy három hó-
napon belül foglaljanak állást a tervrõl, továbbá a 
terveket megküldi azoknak az önkormányzatok-
nak, amelyekre a terv hatással lehet (nem csak azok-
nak, melyek területén a beruházás megvalósul).

Az önkormányzatoknak a terveket egy hónapi 
idõtartamra közszemlére kell tenniük, az, akinek 
érdekét a terv sérti, a meghallgatást lefolytató ható-
ságnál vagy az önkormányzatnál kifogást emelhet 
a közszemlére tételt követõ két héten belül a terv el-
len. A meghallgatást lefolytató hatóság az érintettek 
nyilatkozatai után állásfoglalást bocsát ki, melyet a 
tervekkel és a hatósági állásfoglalásokkal megküld 
a döntésre jogosult, ún. tervmegállapító hatósághoz.

A tervmegállapító hatóság határozatban dönt a 
tervrõl. A tervmegállapító határozatban döntés szü-
letik azokban a kérdésekben is, amelyek tekinteté-
ben az érintettek a meghallgatási eljárás során nem 
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jutottak egyezségre. A határozatot minden érintett-
nek kézbesíteni kell, a beruházásban érintett ön-
kormányzatoknak pedig két hétre közszemlére kell 
bocsátaniuk. A tervmegállapító határozat minden 
egyéb hatósági engedélyt, jóváhagyást, hozzájáru-
lást pótol. A tervmegállapítási eljárás jellegzetessé-
ge tehát a különbözõ hatóságok aktusait koncentrá-
ló funkció. Ha a kivitelezõ a fellebbezési határidõt 
követõ öt éven belül nem kezdi meg a terv megva-
lósítását, a tervmegállapító határozat hatályát veszti.

IX. Jogorvoslatok

1. A jogi szabályozás

A Törvény a jogorvoslati eljárásra vonatkozólag csu-
pán egy utaló szabályt tartalmaz, miszerint a köz-
igazgatási aktusok elleni formális jogorvoslatokra46 
vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 
törvény47 elõírásait kell alkalmazni. Ez a szabályozá-
si technika és a szabályozásban használt kifejezések48 
is érzékeltetik, hogy a fellebbezést a német jogalko-
tó sokkal inkább a közigazgatási per elõzményének, 
mint a közigazgatási eljárás részének tekinti.

A közigazgatási perrendtartásról szóló törvény 
kimondja, hogy a bírósági eljárást megelõzõen a köz-
igazgatási aktus jogszerûséget és célszerûséget49 „elõzetes 
eljárásban” (Vorverfahren) kell megvizsgálni.50 Ez az 
elõzetes vizsgálat elmarad, ha törvény elõírja, az ak-
tust legfelsõ szövetségi vagy tartományi hatóság bo-
csátotta ki, feltéve, hogy törvény eltérõen nem ren-
delkezik, a fellebbezésrõl döntõ határozat az érin-
tett számára elsõ ízben állapít meg kötelezettséget.51

Az elõzetes eljárás a fellebbezés benyújtásával 
kezdõdik, a fellebbezésnek az aktus végrehajtására 
halasztó hatálya van. A fellebbezést az aktus közlé-
sét követõ egy hónapon belül lehet az aktust kibocsá-
tó hatóságnál benyújtani. Ha az aktust kibocsátó ható-
ság a fellebbezést megalapozottnak tartja, helytadással 
dönthet róla, egyébként haladéktalanul el kell juttatnia 
a felügyeleti szervéhez, mely dönt a fellebbezésrõl és 
a fellebbezési eljárás költségeinek a viselésérõl.

A közigazgatási aktus felülvizsgálatára irányuló 
keresetet a másodfokú határozat kézbesítésétõl szá-
mított egy hónapon belül lehet benyújtani az illeté-
kes közigazgatási bíróságnál. A jogorvoslati eljárás 
költségeit, ha a fellebbezés sikeres volt, az igazgatá-
si jog hordozója, ellenkezõ esetben az ügyfél viseli. 
Ügyvéd vagy meghatalmazott költségei csak abban 
az esetben téríthetõk meg, ha ezek bevonása az eljá-
rásba „elkerülhetetlen” volt.

2. Reformatio in peius

Sem a Törvény, sem a közigazgatási perrendtartás-
ról szóló jogszabály nem rendelkezik arról, hogy a 
másodfokú hatóság megállapíthat-e az ügyfélnek új 
kötelezettséget, amelyet az alapeljárást lezáró aktus 
nem tartalmazott (reformatio in peius). Az elõzetes 
vizsgálat – mint fent említettük – elmarad, ha az 
érintett számára a másodfokú határozat elsõ ízben 
állapít meg kötelezettséget. A szabályozás tehát ab-
ból a lehetõségbõl indul ki, hogy vannak olyan ese-
tek, amikor a másodfokú határozat tartalmaz újabb 
terheket (pl. a megtámadott közigazgatási aktusban 
nem a fellebbezõ számára, hanem harmadik sze-
mélynek állapít meg az eljáró hatóság kötelezettsé-
get), de arra a kérdésre nem ad választ, hogy egyéb 
esetekben tartalmazhat-e az aktus új(abb) terheket.52 
A bírósági gyakorlat kimondja, hogy a reformatio in 
peius alapvetõen megengedett,53 de azt korlátozza 
a jóhiszemûen szerzett és gyakorolt jogok jogállami 
alapelve, azaz a „Treu und Glauben”.54

3. A közigazgatás hallgatása

A közigazgatás hallgatását nem az eljárási, hanem a 
közigazgatási perrendtartásról szóló törvény rendezi, 
a „közigazgatás tétlensége” (Untätigkeit) címszó alatt.55

A közigazgatási eljárásról szóló törvény nem 
tartalmaz rendelkezést arról, hogy mi az a konk-
rét idõtartam, amely alatt a hatóságnak az ügyet 
el kell bírálnia (elintézési határidõ). A közigazga-
tási perrendtartásról szóló törvény a közigazga-
tás hallgatásának szabályai közt utal az elintézési 
határidõre is. A közigazgatás hallgatása akkor áll be, ha 
a fellebbezésrõl vagy a közigazgatási aktus kibocsátására 
irányuló kérelemrõl a hatóság megfelelõ ok nélkül, ésszerû 
határidõn belül nem dönt. Ebben az esetben elõzetes el-
járás lefolytatása nélkül az ügyfél keresetet nyújthat 
be az illetékes közigazgatási bírósághoz. 

A perrendtartásról szóló törvény kimondja, hogy 
a keresetet a fellebbezés vagy kérelem benyújtását 
követõ három hónapon belül csak akkor lehet be-
nyújtani, ha különleges körülmények ezt indokoljak. 
Ebbõl a szabályból arra lehet következtetni, hogy a 
hatóságnak általában három hónapja van a döntés-
re, természetesen az eljáró hatóságot ilyenkor köti 
az egyszerû, célszerû és gyors eljárás követelménye.

Ha a hatóság a „tétlenséget” megfelelõ okkal ki-
menti, a bíróság határidõ tûzésével a peres eljárást 
felfüggeszti. Ha a hatóság a határidõ lejártáig a fel-
lebbezési kérelemnek helyt ad, vagy a közigazga-
tási aktust kibocsátja, a bíróság a pert megszünteti, 
egyébként érdemben dönt az ügyrõl.
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I. Arbeit im Verfassungskonvent

Anfang Februar 2003 sind die Beratungen des 
EU-Reformkonvents mit der Vorstellung von 
ausformulierten Vorschlägen für einzelne Artikel 
der angestrebten europäischen Verfassung in eine 
neue Phase getreten.1 Der vom Konventspräsidium 
ausgearbeitete Entwurf umfasst bereits 16 Artikel, 
die Aufgaben und Kompetenzen der Europäischen 
Union festlegen.2 Der Konvent möchte die 
Ausarbeitung des Verfassungsentwurfs bis zur 
Jahresmitte abzuschließen.

Obwohl die Arbeiten des Verfassungskonvents 
schon große Fortschritte erzielt haben und die ersten 
Ergebnisse schon sichtbar sind, ist die Diskussion der 
Frage, ob Europa eine „Verfassung“ braucht, bis zum 
heutigen Tage noch nicht verstummt. 

II. Verwendung des Begriffs 

„Verfassung“ für die Verträge

Schon seit längerem werden die völkerrechtlichen 
Verträge, die im Zusammenhang mit dem großen 
Komplex der Europäischen Union (EU) und der 
Europäischen Gemeinschaften (EG) geschlossen 
wurden, als Verfassung der Union bezeichnet. 

Dass der Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG-Vertrag) „gewis-
sermaßen die Verfassung dieser Gemeinschaft“ 
sei, hatte das Bundesverfassungsgericht3 bereits 
im Jahr 1967 zum Ausdruck gebracht. Als vor fast 
20 Jahren das Europäische Parlament den Entwurf 
eines Vertrages zur Gründung einer Europäischen 
Union vorlegte, wurde dieser in Fachkreisen eben-
falls bereits als Verfassungsentwurf verstanden.4 Es 
sei auch darauf hingewiesen, dass der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) selbst den EWG-Vertrag im 
Jahre 1986 erstmals in einer Entscheidung als „Ver-
fassungsurkunde der Gemeinschaft“ bezeichnete.5 In 
einem Gutachten6 heißt es, der EWG-Vertrag stelle 
„obwohl er in der Form einer völkerrechtlichen Über-
einkunft geschlossen wurde, nichtsdestoweniger die 
Verfassungsurkunde einer Rechtsgemeinschaft“ dar. 

Die Bezeichnung der europäischen Verträge 
als Verfassung ist übrigens keine Besonderheit.7 
Gründungsverträge internationaler Organisationen 
werden regelmäßig als Verfassungen bezeichnet.8

In der Alltags- und Rechtssprache ist allerdings 
der Begriff Verfassung ohne näheren Zusatz nur der 
Staatsverfassung vorbehalten.

III. Zum Begriff der Verfassung im 

herkömmlichen Sinne

1. Allgemein

Bevor Aussagen darüber getroffen werden, ob die 
Europäische Union bereits eine Verfassung hat 
oder einer Verfassung bedarf, muss der Begriff 
„Verfassung“ geklärt werden.9 

Unter Verfassung versteht man die grundlegen-
den Vorschriften, die das Zusammenleben einer 
organisierten Gruppe regeln, also deren Grundord-
nung. Der Hauptfall der normativen Verfassung10 
ist die Staatsverfassung. Neben dem Staat haben 
insbesondere sonstige territorial organisierte Ein-
heiten normative Verfassungen.11 

2. Funktion

Die Verfassung enthält normative Aussagen über die 
Grundprinzipien der Herrschaft und Wertordnung 
im Staat.12 Mit ihr wird die staatliche Einheit 
konstituiert; sie wirkt integrationsfördernd13 und 
Einheit stiftend. Die Verfassung ist Bezugsobjekt 
der gesellschaftlichen Integration, zu der man sich 
bekennen und mit der man sich unter Umständen 
identifizieren kann. Die Verfassung hat eine 
Ordnungs- und Organisationsfunktion. Sie schafft 
Sicherheit, garantiert dem Staatswesen Stabilität auch 
im Wandel und entlastet die Politik von ständiger 
Diskussion über die Ordnung des Staates.14 Durch sie 
wird die Ausübung der Staatsgewalt vorhersehbar 
und verstehbar, aber auch in ihrer Macht begrenzt. Sie 
regelt ferner das grundlegende Verhältnis des Staates 
zu seinen Bürgern. Den Bürgern werden regelmäßig 
individuelle Rechte garantiert. Die Verfassung ist 
den übrigen Gesetzen des Staates vorrangig, das 
bedeutet normativer Höchstrang in Verbindung 
mit uneingeschränkter Rechtsverbindlichkeit. 
Dieser Vorrang ist Voraussetzung für die Erfüllung 
ihrer Funktion. Die Verfassung gibt schließlich 
Zielvorstellungen des Staates vor und etabliert auf 
diesem Weg ein Kultur- und Wertesystem. 

3. Inhalt

Der Begriff Verfassung ist nicht auf bestimmte 
Inhalte festgelegt, doch hat eine Verfassung in der 
Regel typische Bestandteile:

Die Verfassung legt das Legitimationsprinzip po-
litischer Herrschaft und die grundlegenden Legitimi-
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tätsbedingungen ihrer Ausübung fest. Sie verankert 
die Staatsstruktur und die Staatszielbestimmungen. 
Sodann enthalten Verfassungen Bestimmungen über 
die Einrichtung und Ausübung der Staatsgewalt, 
also Organisations- und Verfahrensregeln, die eine 
prinzipienkonforme Handhabung der öffentlichen 
Gewalt garantieren und Missbräuche verhüten sol-
len. Regelmäßig werden in der Verfassung auch die 
Grenzen zwischen staatlicher Zwangsgewalt auf der 
einen Seite und individueller Freiheit auf der anderen 
Seite gezogen. Dies erfolgt in der Regel durch die 
Aufstellung eines Grundrechtekatalogs, der nicht 
nur Programmsätze enthält, sondern subjektive 
öffentliche Rechte, die als Abwehrrechte dem Staat 
entgegengehalten werden können. Grundrechte ge-
hören allerdings nur zum üblichen, nicht aber zum 
unerlässlichen Bestandteil von Verfassungen wie 
etwa ein Hinweis auf die Deutsche Reichsverfassung 
vom 16. April 1871 belegt. 

Die staatlichen Verfassungen regeln häufig die 
Voraussetzungen, unter denen die Mitgliedstaaten 
Hoheitsrechte auf internationale Organisationen 
übertragen dürfen. Sind Hoheitsrechte übertragen, 
untersteht ihre Ausübung durch deren Organe nicht 
mehr nationalem Recht.

4. Verfassungsurkunde

Als kennzeichnend für eine Verfassung im formellen 
Sinne gilt schließlich die Niederlegung der Regeln 
in einer Verfassungsurkunde.15 Die üblichen 
formellen Verfassungseigenschaften sind neben 
der schriftlichen Beurkundung der Vorrang vor 
einfachem Recht und die erschwerte Abänderbarkeit. 

5. Volkssouveränität

Damit eine Verfassung im Sinne des staatsrechtlichen 
Begriffs vorliegt, wird heute verlangt, dass sie auf 
einen Akt zurückgeht, den das Staatsvolk, der 
pouvoir constituant, setzt oder der dem Staatsvolk 
zumindest zugerechnet werden kann.16 õuelle 
der Staatsverfassung ist also das souveräne Volk, 
Geltungsgrund der souveräne Wille des Volkes17, 
das sich eine rechtliche Ordnung gibt und somit 
politische Herrschaft einsetzt. Die eingesetzten 
Organe, die pouvoirs constitués, leiten dann ihre 
Befugnisse vom pouvoir constituant ab.18 Von den 
älteren rechtlichen Bindungen politischer Herrschaft 
unterscheidet sich die Staatsverfassung heute 
dadurch, dass sie nicht herrschaftsmodifizierend, 
sondern herrschaftsbegründend wirkt.19

Die Schaffung einer Verfassung durch einen 
Volksakt entscheidet aber nicht darüber, ob eine 
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Verfassung vorliegt, sondern nur darüber, ob sie legi-
tim ist.20 Eine illegitime Verfassung genießt allerdings 
nicht den Respekt, den sie braucht, um eine dauerhaft 
akzeptierte Grundordnung darzustellen.

IV. Eignung des Begriffs 

Verfassung für die Europäischen 

Union und die Europäische 

Gemeinschaft

1. Europäische Rechtsordnung

Die Europäische Union (EU) ist kein Staat, aber 
auch keine internationale Organisation, nur ein 
Vertrag, der zur Kooperation verpflichtet. Die 
Europäische Gemeinschaft (EG) ist auch kein Staat, 
aber eine internationale Organisation, die von den 
Mitgliedstaaten mit Hoheitsrechten ausgestattet 
wurde, die sie nun an deren Stelle ausüben kann, und 
zwar mit unmittelbarer Wirkung auf die Bewohner 
der Mitgliedstaaten. Die Europäische Gemeinschaft 
verfügt also immerhin über Herrschaftsbefugnisse, 
wie sie traditionell nur Staaten besitzen. 

Die Herrschaftsbefugnisse, die die Europä-
ische Gemeinschaft in den Mitgliedstaaten ausübt, 
wurden durch die Verträge, die abzuschließen in 
der Kompetenz der Mitgliedstaaten lag, auf die 
Gemeinschaft übertragen. Diese Verträge sind das 
primäre Gemeinschaftsrecht, das Vorrang vor den 
von der Gemeinschaft erlassenen Rechtsakten, also 
dem sekundären Gemeinschaftsrecht, genießt. Das 
sekundäre Gemeinschaftsrecht hat sich an die Vor-
gaben des primären Gemeinschaftsrecht zu halten. 

Das primäre Gemeinschaftsrecht erhebt umfas-
senden Geltungsanspruch. Es regelt die Ausübung 
der öffentlichen Gewalt. Es stellt fest, welche Organe 
für die Gemeinschaft verbindlich handeln dürfen 
und welche Voraussetzungen die Organe zu respek-
tieren haben.21 Allerdings reichen die Kompetenzen 
der Europäischen Gemeinschaft weniger weit als 
die Kompetenzen der Organe von Staaten. Wäh-
rend in der Regel die staatlichen Organe in ihrer 
Gesamtheit allzuständig sind, gilt im Europäischen 
Gemeinschaftsrecht der Grundsatz der begrenzten 
Einzelermächtigung. 

Die Gemeinschaftsorgane haben nicht die Kom-
petenz, das Recht, dem sie unterworfen sind, selbst 
zu ändern. Primäres Gemeinschaftsrecht kann allein 
von den Mitgliedstaaten im Vertragsweg verändert 
werden.
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2. Verfassungscharakter der EG-Verträge 
und des EU-Vertrags

a/ Gemeinsamkeiten mit dem herkömmlichen 

Verfassungsbegriff

Wie eine nationale Verfassung stellen die Verträge 
für die Union und die Gemeinschaften eine Art 
Grundordnung dar, enthalten sie doch teilweise 
Regelungen, die ähnlich auch in innerstaatlichen Ver-
fassungen zu finden sind. Die Gemeinschaftsverträge 
formulieren Aufgaben und Ziele der Gemeinschaf-
ten. Sie regeln, welche Gemeinschaftsorgane welche 
hoheitlichen Befugnisse haben, und verpflichten 
die Europäische Gemeinschaft zur Achtung der 
Grundrechte.22 

Wie eine nationale Verfassung beansprucht 
das primäre Gemeinschaftsrecht Vorrang vor den 
von der Gemeinschaft erlassenen Rechtsakten, also 
dem sekundären Gemeinschaftsrecht. Die Gemein-
schaften sind für unbegrenzte Zeit gegründet23 
und die Verträge können nur in einem besonderen 
Verfahren verändert werden. Insbesondere ist es 
den Gemeinschaftsorganen nicht erlaubt, primäres 
Gemeinschaftsrecht zu ändern. Dies kann nur durch 
die Mitgliedstaaten, also auf dem Vertragsweg, ge-
schehen. Dem Primärrecht kommt also eine erhöhte 
Form einer Bestandskraft zu.

b/ Unterschiede zum herkömmlichen 

Verfassungsbegriff

Institutionell folgt die Europäische Union allerdings 
nicht dem staatlichem Vorbild. Vielmehr hat sie ein 
eigenes, durch Supranationalität geprägtes System 
errichtet. Das normsetzende und maßgebliche Organ 
ist der Rat, der sich aus den Regierungsvertretern 
der Mitgliedstaaten zusammensetzt. Er erlässt die 
wichtigsten Gemeinschaftsentscheidungen, so dass 
das Schicksal der Gemeinschaft letztlich nicht in den 
Händen derjenigen ist, die allein dem Gemeinschafts-
interesse verpflichtet sind, sondern in den Händen 
der Vertreter der Mitgliedstaaten. Das Parlament 
hingegen hat, obwohl es von den Unionsbürgern 
direkt gewählt wird, bis heute noch nicht die Funk-
tion einer echten Legislative erreicht. Es ist keine 
europäische Volksvertretung, weil es bislang kein 
europäisches Volk gibt.

Im Unterschied zu den Nationalstaaten, die 
auf der Grundlage ihrer Verfassungen potenziell 
allzuständig sind, reicht die Hoheitsgewalt der Ge-
meinschaft nur so weit, wie sie die Mitgliedstaaten 
an die Gemeinschaft übertragen haben. Der Vertrag 
umfasst damit keineswegs alle denkbaren Kompe-
tenzen, sondern ist auf Ergänzung angelegt. Die 
Mitgliedstaaten bleiben also Herren der Verträge. Es 

gilt das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung. 
Mangels Kompetenz-Kompetenz oder mangels All-
zuständigkeit wird daher die Europäische Union als 
nicht verfassungswürdig ûualifiziert.24 

Auch wird vorgebracht, dass nur ein souveränes 
Gemeinwesen eine Verfassung im vollen Sinne haben 
könne25 und das Gewaltmonopol als Kennzeichen 
eines Gemeinwesens mit Verfassung26 der Europä-
ischen Union nicht zustehe. 

Ferner enthalten die Verträge zu viele technische 
Vorschriften und Detailregelungen, die nicht in eine 
Verfassung gehören.

Es fehlen weiterhin den europäischen Verträgen 
identitätsstiftende Elemente. Die Ratspräsidentschaft 
ist nicht personalisiert, die Wahlen zum Parlament 
sind nicht vereinheitlicht, Kommission und Gerichts-
hof haben sich nicht als Sympathieträger erwiesen 
und die Unionsbürgerschaft und die Grundrechte-
Charta vom 7. Dezember 200027 sind zu wenig in das 
Bewusstsein der Unionsbürger getreten.28

Die europäischen Gemeinschaftsverträge kennen 
schließlich kein Verfassungsdokument. Die Verträge 
sind zwar vom sogenannten sekundären Gemein-
schaftsrecht deutlich unterschieden, die Gründungs-
verträge sind aber nicht in einer gemeinsamen als sol-
che bezeichneten und verabschiedeten europäischen 
Verfassungsurkunde enthalten. Zudem gibt es Nor-
men von höchstem Rang unter den ungeschriebenen 
allgemeinen Rechtsgrundsätzen.

Den Verträgen fehlt ein Grundrechtekatalog, der 
die Beziehungen zwischen der Gemeinschaft und 
den ihr unterworfenen natürlichen und juristischen 
Personen regelt und diesen Personen Freiheit und 
Gleichheit sichert, allerdings gehört ein Grundrech-
tekatalog gerade nicht zum zwingenden Bestand 
einer Verfassung. 

Die Ablehnung eines reduzierten funktionell-
rechtlichen Verfassungsbegriffs wird insbesondere 
damit begründet, dass der Begriff der Verfassung 
auf einer Rückführung auf den Willen des Volkes 
fuße und er in der Gemeinschaft daher nicht durch 
den Willen der Mitgliedstaaten ersetzt werden 
könne.29 Die Europäische öffentliche Gewalt sei 
insofern keine vom Volke abgeleitete, sondern eine 
von den Staaten vermittelte. Die Verträge könnten 
nicht auf den Willen eines Unionsvolkes oder 
eines europäischen Volkes, sondern nur auf den 
Willen der Mitgliedstaaten zurückgeführt werden, 
die in völkerrechtlichen Verträgen den Organen 
der Europäischen Gemeinschaften Kompetenzen 
übertragen haben. Es gebe also keinen Akt, durch den 
sich ein europäisches Volk eine Verfassung gegeben 
hätte oder der dem Volk zumindest zugerechnet 
werden könnte. Während sich also Nationen selbst 
eine Verfassung geben, werde der Europäischen 
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Union und der Europäischen Gemeinschaft eine 
Rechtsordnung von Dritten gegeben. Der Volksakt 
entscheidet aber – wie oben vertreten - nicht darüber, 
ob eine Verfassung vorliegt, sondern nur darüber, ob 
sie legitim ist.30 Die fehlende Beteiligung des Volkes 
ist also bei dieser weiten Auslegung des Begriffs 
Verfassung nicht relevant.

c/ Resümee

Da die Gemeinschaftsverträge also grundlegende, 
wenn auch nicht alle Forderungen des modernen 
Konstitutionalismus erfüllen, verwundert es nicht, 
dass bereits jetzt von einer europäischen Verfassung 
im materiellen Sinn gesprochen wird.31 Der Ver-
fassungsbegriff beschränke sich nicht auf staatlich 
verfasste Gemeinwesen32. Es wird vorgetragen, dass 
nicht übersehen werden dürfe, dass die Begriffe 
„Verfassung“ und „Vertrag“ inhaltsneutral seien33. 
Insoweit werde das Schicksal der Europäischen Uni-
on nicht im Kampf um Begrifflichkeiten, sondern im 
Kampf um die richtige Ausformung der Institutionen 
entschieden. Nach dieser Ansicht schadeten grund-
legende Unterschiede zwischen der Gemeinschafts-
verfassung und nationalen Verfassungen nicht, da 
diese im Begriff nicht übereinzustimmen bräuchten. 
Der Begriff Verfassung helfe aber, „wesentliche 
Elemente der Rechtsordnung der Gemeinschaft“ 
zu verdeutlichen.34 Dies sei insbesondere anhand 
einer funktionell-rechtlichen Betrachtung einiger 
übereinstimmenden Aufgaben und Funktionen 
von staatlichen Verfassungen und europäischen 
Gemeinschaftsverträgen möglich. Europa verfüge 
demnach schon heute über eine Verfassung.35 Da ein 
starres Festhalten an der Unterscheidung Vertrag 
und internationale Organisation auf der einen Seite 
und Verfassung und Staat auf der anderen Seite 
nicht zwingend ist, die Dichotomie „Vertrag versus 
Verfassung“ mithin als überwunden gilt36, gibt es 
auch aus diesen Gründen keine Einwendung37, die 
Ansicht ist vertretbar. 

Die Verträge zur Schaffung einer Europäischen 
Union und der Europäischen Gemeinschaft erfüllen 
allerdings – wie gezeigt - bei weitem nicht alle An-
forderungen, die man gemeinhin an eine Verfassung 
stellt. Die Bezeichnung der jetzigen umfassenden 
Verträge als Verfassung kann meiner Ansicht nach 
eher als irreführend beurteilt werden, verbindet 
doch der Bürger mit dem Begriff Verfassung eine 
andere Vorstellung. Im Übrigen ginge die allenthal-
ben aufgestellte Forderung nach einer europäischen 
Verfassung ins Leere, wenn sie längst bestünde. Es 
könnte also allenfalls über eine Verbesserung der 
europäischen Verfassung, nicht mehr jedoch über 
ihre Schaffung diskutiert werden.38 

V. Forderung nach einer 

Europäischen Verfassung

1. Forderung nach institutionellen Reformen

a/ Begründung 

aa/ Allgemein

Bei der Forderung, eine Verfassung für Europa 
zu konstruieren, geht es zum einen darum, 
das Europäische Primärrecht in der Form einer 
Verfassungsurkunde zu präsentieren, zum 
anderen verbirgt sich dahinter die Forderung 
nach institutionellen Reformen der Union. Eine 
Verfassung für Europa wird zum Teil auch von 
denen gefordert, die bereits die Gründungsverträge 
als Verfassung bezeichnen. Politische Forderungen 
anlässlich der europäischen Verfassungsdebatte sind 
aber bislang diffus geblieben.

ab/ Demokratiedefizit

Da der Europäischen Gemeinschaft immer neue 
Entscheidungskompetenzen zuwachsen, besteht 
ein wachsender Bedarf an Änderung der Verträge, 
um das Demokratiedefizit abzubauen. Mit der 
Forderung nach einer Verfassung wird die Hoffnung 
verbunden, durch institutionelle Reformen einem 
Legitimationsdefizit entgegen zu wirken.

Wegen der vertraglichen Gestaltung der Mit-
gliedstaaten liegt es in der Natur der Sache, dass die 
maßgeblichen Entscheidungskompetenzen in der 
Europäischen Union beim Europäischen Rat und in 
der Europäischen Gemeinschaft beim Rat liegen und 
damit bei den Vertretern der nationalen Exekutiven 
und nicht beim Volk. Die Gemeinschaftsorgane mit 
zentralistischer Ausrichtung haben entweder keine 
demokratische Legitimation, wie die Kommission, 
oder wenig Einfluss, wie das Parlament, das nach wie 
vor kein Organ ist, welches das Volk repräsentiert, 
die Exekutive einsetzt und sie effektiv kontrolliert. 
Das Parlament als gewählte Vertretung soll mit 
solchen Kompetenzen ausgestattet werden, die 
Parlamenten in freiheitlich-demokratischen Grund-
ordnungen gewöhnlich zustehen. Dazu gehören die 
Gesetzgebung, die Feststellung des Haushaltsplans, 
der Beitrag zur Regierungsbildung und die Kon-
trolle der Regierung. Eine solche Vorgehensweise 
und Kompetenzausweitung des Parlaments hätte 
auch Auswirkungen auf die anderen Organe mit 
der Folge, dass der Rat neben dem Parlament eine 
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zweite Kammer darstellen würde, vergleichbar dem 
Bundesrat der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Kommission würde damit immer mehr in die Rolle 
einer Regierung aufrücken.39 Auf diese Weise würde 
die Organisation der Europäischen Gemeinschaft 
näher an das Muster eines Staates herangerückt 
werden, ohne jedoch ein Staat zu werden.

Eine Verfassung für Europa könnte demnach ein 
Defizit demokratischer Legitimation beseitigen. Mit 
der Verfassungsgebung und damit einhergehenden 
institutionellen Reformen könnte auch der Weg zu 
mehr Bürgernähe beschritten werden.

ac/ Klare Kompetenzabgrenzung

Auch könnte eine Verfassung der klaren und trans-
parenten Abgrenzung der Kompetenzen der Euro-
päischen Gemeinschaft von den Kompetenzen der 
Mitgliedstaaten dienen. Dadurch könnte der Gefahr 
begegnet werden, dass Verantwortlichkeiten verscho-
ben werden, Erfolge und Misserfolge nicht demjeni-
gen zugerechnet werden, der dafür verantwortlich 
ist, und sich die Europäische Gemeinschaft zu weit 
gehend unter Missachtung des Subsidiaritätsprinzips 
Kompetenzen anmaßt. 

ad/ Grundrechte

Im europäischen Primärrecht findet sich bislang noch 
immer kein Grundrechtekatalog. Dies erstaunt nicht, 
bedenkt man, dass diese Verträge ursprünglich der 
Gründung einer Wirtschaftsgemeinschaft dienten. 
Inhalte der Grundrechte ergeben sich nur aus der 
Rechtsprechung des EuGH. Sie gelten als allgemeine 
Rechtsgrundsätze40. Bei der Gewinnung der Grund-
rechte im Sinne allgemeiner Rechtsgrundsätze wird 
rechtsvergleichend auf die Grundrechtsgewährlei-
stungen der Mitgliedstaaten sowie auf die Euro-
päische Menschenrechtskonvention abgestellt. Im 
Ergebnis erhalten diese Rechte damit mittelbar auch 
den Rang von Primärrecht.41 Ein dem Grundrechts-
katalog nationaler Verfassungen vergleichbarer 
Bestandteil einer europäischen Verfassung könnte 
daher den Schutz durch Grundrechte verbessern 
und auch transparenter machen. 

ae/ Mehr Transparenz

Eine Verfassungsurkunde könnte die Transparenz 
der gemeinschaftlichen Rechtsgrundlagen erhöhen, 
indem diese vereinheitlicht zusammengefasst und 
zugleich die Organisationsstrukturen vereinfacht 
würden. Schon der Prozess der Verfassunggebung 
könnte zu einer Diskussion über Demokratie und 
damit mehr Transparenz in den europäischen 
Institutionen führen.

Das jetzige Vertragswerk enthält zu viele de-

taillierte Regelungen, die typischerweise nicht in 
einer Verfassung enthalten sein sollten. Die Symbol-
wirkung einer Verfassung ist aber umso größer, je 
stärker sie sich auf das Wesentliche beschränkt und 
damit für die Bürger verständlich bleibt. Es wird 
auch der identitätsstiftende Charakter der Verfas-
sung bemüht, wenn es heißt, die Verfassung müsse 
leicht zugänglich und verständlich sein. Zu den er-
forderlichen Reformen gehören auch die Festigung 
und Erweiterung des Wertekonsenses auf der Basis 
einer europäischen Grundrechte-Charta.

b/ Schlussfolgerungen

Der Forderung nach institutionellen Reformen ist 
also die Berechtigung nicht abzusprechen. Institu-
tionelle Reformen sind nötig, weil Organisations-
strukturen und Entscheidungsverfahren nach der 
abermaligen Erweiterung der Europäischen Union 
an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit zu stoßen 
drohen. Der Prozess der Entwicklung einer neuen 
Ordnung und insbesondere die dabei erforderliche 
öffentliche Diskussion über diese könnte der Öffent-
lichkeit nahe bringen, dass Europa eine Angelegen-
heit aller Bürger ist.42

Die Verwendung des Begriffs Verfassung für so 
veränderte Verträge ist zwar nicht wünschenswert, 
aber nicht ausgeschlossen. Die Kompetenzhoheit 
und die Allzuständigkeit des Staates sind heute 
durch internationale Zusammenschlüsse weitge-
hend relativiert, so dass diese Begriffe nicht mehr als 
obligatorische Merkmale eines verfassten Gemein-
wesens gelten. Auch das Gewaltmonopol ist keine 
Voraussetzung einer Verfassung. Die Fähigkeit zur 
Anwendung von physischem Zwang ist eine, nicht 
aber die definitorische Eigenschaft eines Staates43, 
zumal Befehl und Zwang nicht mehr die bevorzugten 
Mittel staatlicher Steuerung sind. Schließlich ist bei 
Verwendung des weiten Begriffs Verfassung nicht 
erforderlich, dass diese ihren Ursprung im Willen 
des Volkes findet.44 Unter Verfassung ist also nicht 
zwingend die volkserzeugte Verfassung zu verste-
hen, zumal dann nicht, wenn man wie hier davon 
ausgeht, dass das Plebiszit eine Frage der Legitimität, 
nicht aber des Vorliegens einer Verfassung ist. Sollte 
es zu einer „Europäischen Verfassung“, die keinen 
Staat schafft, kommen, stellt sich die Frage, ob die Be-
völkerung einer solchen durch Plebiszit zustimmen 
und sie dadurch legitimieren muss45, also gar nicht. 
Die Notwendigkeit einer Volksabstimmung kann 
unter Hinweis auf die Struktur der Europäischen 
Union als Staatenverbund, wie das Bundesverfas-
sungsgericht in seiner Maastricht-Entscheidung46 
ausführte, verneint werden. Die Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union behalten ihre eigene staatliche 
Souveränität und verfügen weiterhin über ihre 
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eigenen Verfassungen, die durch eine europäische 
Verfassung nicht abgelöst werden und außer Kraft 
treten. Die Europäische Union besitzt weiterhin keine 
Kompetenz-Kompetenz, sondern muss nach wie vor 
ihre Zuständigkeit aus dem Prinzip der begrenzten 
Einzelermächtigung ableiten.

Institutionelle Reformen lassen sich jedoch auch 
durch eine Änderung der Verträge verwirklichen. Das 
dem Staatenverbund47 gemäße rechtliche Fundament 
ist nämlich der völkerrechtliche Vertrag. Er besitzt 
alle Eigenschaften, die die rechtliche Bindung der 
Gemeinschaftsgewalt erlaubt, lässt aber die Grun-
dentscheidungen über die Gemeinschaft bei den 
Mitgliedstaaten, bei denen sie demokratisch kon-
trolliert und verantwortet werden können. Soweit es 
bei der Forderung nach einer europäischen Verfas-
sung lediglich um die Verfassungsförm lichkeit der 
bestehenden Rechtsgrundlagen der Europäischen 
Union geht, damit ihre Ziele und Strukturen für die 
Unionsbürger durchsichtiger werden, lässt sich dies 
durch eine Trennung derjenigen Vertragsbestandtei-
le, die im Nationalstaat typischerweise in der Verfas-
sung stehen, von den zahlreichen Detailregelungen 
erreichen48, die daneben Eingang in die Verträge 
gefunden haben. Der so entstehende Kernvertrag 
würde dadurch im äußeren Erscheinungsbild einer 
Verfassung ähneln49, doch wird damit keine innere 
Veränderung seines Vertragscharakters verbunden, 
und ebenso wenig würden die übrigen Vertragsbe-
standteile ihre Zugehörigkeit zum primären Gemein-
schaftsrecht verlieren. Bedenken an der Verwendung 
des Begriffs Verfassung bestehen ferner, weil der Be-
griff zu Unrecht eine Staatlichkeit der Europäischen 
Union suggerieren könnte.50

2. Forderung nach einer Verstaatlichung der 
Europäischen Union

a/ Konsequenzen

Soweit die Forderung nach einer Verfassung 
darauf abzielt, den Verträgen diejenigen Elemente 
zuzufügen, welche sie bislang noch von einer 
Verfassung im vollen Sinn des Begriffs trennt, würde 
dies auf eine Verstaatlichung der Europäischen 
Union hinauslaufen. Denkbar wäre ein Bundesstaat 
nach dem Vorbild der Bundesrepublik Deutschland 
oder der Vereinigten Staaten von Amerika.

Eine bundesstaatliche Verfassung könnte die 
Volkswahl eines Präsidenten vorsehen und müsste 
nach demokratischem Verständnis das Europäische 
Parlament als Vertretung des europäischen Volkes in 
die Rolle des Hauptrechtsetzungsorgans befördern. 
Die Souveränität der Mitgliedstaaten und ihrer Völker 

würde dann unwiderruflich an die Unionsgewalt 
übergehen. 

Die Union hätte die Kompetenz-Kompetenz.51 
Das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung 
wäre durchbrochen. Der Vorrang des Gemein-
schaftsrechts vor dem nationalen Recht würde nicht 
mehr Folge des im Vertrag erteilten Anwendungs-
befehls der Mitgliedstaaten, sondern des Vorrangs 
der Gemeinschaftsverfassung sein. Die Gemeinschaft 
hätte es dann grundsätzlich in der Hand, in der Ver-
fassung über ihre Mittelausstattung einschließlich 
der Besteuerung selbst zu bestimmen, statt von den 
Mittelzuweisungen der Mitgliedstaaten zu leben. 
Dem Staatenverbund sind derartige Eigenschaften 
fremd, sie kennzeichnen den Staat.

Bei einem Staat im heutigen Sinne, der frei-
heitlich demokratisch verfasst sein soll, bedarf 
es ferner einer Legitimation durch das Volk und 
nicht durch die Mitgliedstaaten. Nur das Unions-
volk kann Verfassunggeber der Union sein. Mit 
der Ver fassungsgebung würden die europäischen 
Völker die Union erneut legitimieren, also die 
Legitimationsgrundlage der Europäischen Union 
auswechseln. Die Hoheitsgewalt würde dann nicht 
mehr durch Verträge zwischen den Mitgliedstaaten 
begründet, sondern durch das „europäische Volk“ 
als Verfassung geber, das damit auch die Grundent-
scheidungen über die Entwicklung der Union treffen 
würde. Die Mitgliedstaaten wären nicht mehr Herren 
der Verträge. Es erfolgte eine Fusion, die zu einem 
Untergang der souveränen europäischen Staaten 
führte. Sie existierten unter Umständen nur als par-
tielle Völkerrechtssubjekte fort.

b/ Kritik

Die Zeit für einen europäischen Bundesstaat ist aber 
noch lange nicht reif. Die Voraussetzungen für eine 
Demokratie werden nicht von einer Bevölkerung, 
sondern von der Gesellschaft entwickelt, die sich 
als politische Einheit konstituieren will. Dazu bedarf 
es einer kollektiven Identität. Die Identität muss 
keineswegs in ethnischer Abstammung wurzeln, 
sondern kann auch andere Grundlagen haben. 
Nötig ist nur, dass die Gesellschaft ein Bewusstsein 
der Zusammengehörigkeit ausgebildet hat, welche 
Mehrheitsentscheidungen und Solidarleistungen zu 
tragen vermag. Die schwach ausgebildete kollektive 
Identität der Bevölkerung und deren geringe über-
nationale Diskursfähigkeit und nicht die fehlende 
ethnische Verbundenheit der Unionsbürger ist also 
der Grund, warum eine staatliche Demokratie zur 
Zeit nicht realisierbar ist. Die Errungenschaft des 
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demokratischen Verfassungsstaats lässt sich dem-
nach auf absehbare Zeit nur im nationalen Rahmen 
verwirklichen.

Die Erweiterung der Kompetenzen des Europä-
ischen Parlaments würde noch nicht die Voraus-
setzungen für die Schaffung einer demokratischen 
Staatlichkeit erfüllen. Zwar ist Demokratie ohne 
ein frei gewähltes Parlament schwer vorstellbar. 
Der parlamentarische Betrieb allein gewährleistet 
jedoch noch keine demokratischen Strukturen, 
wie die Parlamente in China und der ehemaligen 
Sowjetunion zeigen. Der Einzelne ist vielmehr zur 
Geltendmachung seiner Meinungen und Interessen 
auf zusätzliche Organisationen angewiesen. Der 
parlamentarische Prozess baut nämlich auf einem 
gesellschaftlichen Prozess der Interessenvermittlung 
und Konfliktsteuerung auf, der die parlamentarische 
Entscheidungstätigkeit teils entlastet, teils vorstruk-
turiert.52 

Demokratie ist also mehr als die Wahl von Ver-
tretern für das Parlament. Dazu gehört auch die De-
batte, die dem eigentlichen Wahlvorgang vorausgeht 
und die Politik des Parlaments begleitet. Nur sie kann 
erreichen, dass sich letztlich die Minderheit dem 
Willen der Mehrheit beugt. Demokratie setzt einen 
ständigen Austausch von Argumenten, Ideen und 
Erfahrungen voraus, eine unablässige Konfrontation 
mit den Partikularinteressen der gesellschaftlichen 
Gruppen und den Wettbewerb der politischen 
Parteien. Demokratie funktioniert nicht ohne diese 
Diskussion, in der jeder, sei es als einzelner oder 
als Gruppe, seine Überzeugungen, Bestrebungen 
und Interessen zum Ausdruck bringt.53 Ein großes 
Problem ist die Vielfalt der in Europa gesprochenen 
Sprachen. Eine europäische politische Öffentlichkeit 
gibt es daher noch nicht. Einen europäischen Prä-
sidenten könnte, selbst wenn er Englisch spräche, 
jedenfalls die Mehrheit der Bürger nicht verstehen. 
Nur die sprachgewandten Eliten verstünden alles 
auf Anhieb, die sonstigen Bürger wären von Über-
setzungen abhängig.

Es gibt kein europäisiertes Parteiensystem, son-
dern nur europäische Fraktionen im Europäischen 
Parlament und eine lockere Kooperation program-
matisch verwandter Parteien, die nicht einmal 
anlässlich der Europawahl geschlossen auftreten. 
Allerdings kann damit gerechnet werden, dass 
eine fortschreitende Parlamentarisierung der Eu-
ropäischen Union auch auf die Europäisierung des 
Parteiensystems einen positiven Einfluss ausüben 
würde. Das würde aber wohl zunächst nur zu einer 
Europäisierung auf der Ebene der Funktionäre füh-
ren, während die Mitgliederebene wegen ihrer gerin-
geren Kommunikationskompetenz weiterhin allein 
national ausgerichtet bliebe. Der Abstand bei Par-

teien, die eher Unterschichteninteressen vertreten, 
würde größer sein, als der Abstand der Parteien, die 
tendenziell Oberschichteninteressen repräsentieren. 
Die Rückkopplung der europäischen Mandatsträger 
ist zudem nur schwach ausgebildet. Die nationalen 
Politiker orientieren sich am jeweiligen nationalen 
Publikum, weil nur von diesem wirksame Sanktio-
nen zu befürchten sind.

Europäische Verbände und europäische Bürger-
bewegungen sind bislang ebenfalls nicht entstanden, 
wenngleich die Kooperation der internationalen 
Verbände Fortschritte macht. Auch hier ist aber eher 
eine Kooperation auf der Ebene der Funktionäre zu 
erwarten als auf der Ebene der einfachen Mitglieder.

Es gibt schließlich Defizite im Kommunikati-
onssystem, das sich vielfach weniger am Ziel der 
Meinungsbildung als an ökonomischen Interessen 
ausrichtet. Intermediäre Strukturen haben sich bisher 
noch nicht gebildet. Europäische Medien sucht man 
im Print- wie im Funkbereich nahezu vergeblich. 
Europäisierung im Kommunikationssektor hieße, 
dass es Zeitungen, Zeitschriften, Hörfunk und Fern-
sehprogramme gäbe, die auf einem europäischen 
Markt angeboten und nachgefragt werden und so 
einen nationenübergreifenden Kommunikationszu-
sammenhang herstellten. Ein solcher Markt setzt aber 
wiederum voraus, dass das Publikum über Sprach-
kompetenzen verfügt, die ihm erlauben, europäische 
Medien zu nutzen. In der fehlenden gemeinsamen 
Sprache ist ein Hemmnis für eine Europäisierung der 
politischen Substruktur, von der das Funktionieren 
eines demokratischen Systems und das Leistungsver-
mögen eines Parlaments abhängt, zu sehen.54 Sollten 
wir unsere Kultursprache aber nach und nach zu 
Gunsten etwa der englischen Sprache aufgeben, so 
würden auf längere Sicht nicht nur Kultursprachen 
verschwinden, sondern jede nationale europäische 
Kultur, die immer auch eine Sprachkultur ist. Hin-
weise auf Mehrsprachenstaaten wie Schweiz, Belgien 
und Finnland würden das nicht widerlegen. In den 
genannten europäischen Ländern leben zwischen 
fünf und zehn Millionen Einwohner mit zwei oder 
drei Sprachen, in der Europäischen Union von heute 
270 Millionen Einwohner mit elf Sprachen. Darin 
liegt nicht nur ein ûuantitativer Unterschied. Das 
durch die Sprachenvielfalt bedingte Fehlen eines 
europäischen Kommunikationssystems hat zur Fol-
ge, dass es auf längere Sicht weder eine europäische 
Öffentlichkeit noch einen europäischen politischen 
Diskurs geben wird. Der öffentliche Diskurs findet 
nach wie vor innerhalb der nationalen Grenzen statt. 
Europäische Entscheidungsprozesse stehen deswe-
gen nicht in derselben Weise unter der Beobachtung 
der Öffentlichkeit wie nationale. 
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3. Ausbau des supranationalen 
Gemeinwesens

Viele Europäer sind auch weiterhin sehr stark mit 
den identitätsstiftenden Nationalstaaten verbunden. 
Wenn man aber die Direktwahl eines Präsidenten der 
Föderation, der die Außen- und Sicherheitspolitik 
unter der Kontrolle des Parlaments der Föderation 
umzusetzen hätte, in Erwägung zieht, dann stellt sich 
die Frage, welche Zuständigkeiten dem Nationalstaat 
in diesem Bereich noch verbleiben könnten. Welche 
Rolle würden die Staats- und Regierungschefs der 
Länder, die sich dieser Föderation anschließen, noch 
spielen? Wie lange gäbe es dann noch einen Präsiden-
ten Frankreichs, einen Premierminister Großbritanni-
ens, einen Ministerpräsidenten Ungarns oder einen 
Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? 
Welche Rolle sollen die Staatsoberhäupter, Könige 
und Staatspräsidenten, noch spielen? Die Völker Eu-
ropas sind für eine so weitgehende Einheitsschaffung 
noch nicht vorbereitet und nicht bereit.

Es stellt sich nun die Frage, ob unser Denken 
durch eine Staatstheorie gehemmt ist, die auf den 
souveränen Nationalstaat hin entwickelt wurde, so 
dass wir uns außer dem zentralistischen und dem 
föderativen Staat keine andere Art von Gemeinwesen 
vorstellen können. Der moderne Staat hat sich nach 
einer gewissen Folgerichtigkeit zum offenen Staat 
entwickelt, die Europäische Union hat diese Ent-
wicklung gefördert. Jetzt gilt es, diesen offenen Staat 
in die Richtung zu lenken, dass individuelle Freiheit 
und Demokratie nicht nur gewährleistet bleiben, 
sondern auch ausgebaut werden. Es wäre an der Zeit, 
die Vorteile einer Mehrebenen-Demokratie55, die in 
Deutschland von den Gemeinden über die Länder 
bis hin zur Europäischen Union reicht, deutlicher 
hervorzuheben.56 Das System offener Staaten ver-
hindert wirkungsvoll eine territoriale Abschließung 
und - wegen gegenseitiger Abhängigkeit - politische 
Aggressionen nach außen und nach innen. Probleme 
bei der Bekämpfung von Kriminalität und bei der 
Erhaltung sozialer Standards sind trotz fehlender 
Grenzkontrollen ohne weiteres zu lösen, wenn nur 
der politische Wille dafür da ist. 

Die Union könnte eine neue, dauerhafte Form der 
verschränkten öffentlichen Gewalt sein, kooperativ 
weit mehr verdichtet als ein lockerer Staatenbund, 
aber ohne staatliche Souveränität und zur substanti-
ellen Kooperation mit den Mitgliedstaaten auf Dauer 
genötigt. Allerdings verlangt vielschichtige Koopera-
tion eine klare Abgrenzung der Kompetenzbereiche, 
damit die politischen Verantwortungsträger wieder 
besser sichtbar werden und eine Kompetenzan-
maßung ausgeschlossen ist. Die Mitgliedstaaten 
bleiben die Herren der Verträge. Die Gewichtungen 

können aber mehr zum Europäischen Parlament hin 
verschoben werden. So entsteht eine europäische 
Architektur, eine politische Macht jenseits einfa-
cher Beherrschungsmöglichkeiten seitens der Mit-
gliedstaaten, aber auch jenseits eigener souveräner 
Willensbildung.57

V. Zusammenfassung und Resümee

Verfassungen bilden die Rechtsgrundlage von 
Staaten, internationale Organisationen hingegen 
finden ihre Rechtsgrundlage in völkerrechtlichen 
Verträgen. Diese Ansicht, die Generationen von 
Jurastudenten in ihren Vorlesungen gehört haben, 
scheint heute nicht mehr zu gelten. 

Der Vertrag von Maastricht und der Vertrag von 
Amsterdam hat die Europäischen Gemeinschaft 
nicht in ein Gebilde verwandelt, das Staatsûualität 
beanspruchen könnte und damit nicht die 
Mitgliedstaaten zu Bundesländern herabgestuft. 
Vielmehr bleibt die Europäischen Gemeinschaft 
ungeachtet gewisser Integrationsfortschritte 
eine supranationale Einrichtung und damit eine 
internationale Organisation. 

Die Europäische Union hingegen ist weder 
ein Staat noch eine internationale Organisation, 
sondern lediglich die vertragliche Verpflichtung 
zur Kooperation, insbesondere in den Bereichen 
der Außen- und Sicherheitspolitik sowie in den 
Bereichen der Justiz und des Inneren. Es handelt 
sich hierbei um eine bloße intergouvernementale 
Zusammenarbeit, um eine Einrichtung sui generis, 
die zwar mit dem Europäischen Rat ein Organ hat, 
aber aufgrund des Wunsches der Staaten keine 
Völkerrechtssubjektivität besitzt. 

Obwohl also die Europäische Union von nieman-
den für einen Staat gehalten wird, wird für sie eine 
Verfassung gefordert. Dahinter kann sich die Forde-
rung nach institutionellen Reformen verbergen, eine 
Forderung, die in Anbetracht des Demokratiedefi-
zits, der unklaren Kompetenzverteilung zwischen 
Europäischer Gemeinschaft und Mitgliedstaaten 
und des fehlenden Grundrechtekatalogs durchaus 
gerechtfertigt ist. Hinter der Forderung nach einer 
Verfassung kann sich aber auch der Wunsch nach 
Verstaatlichung der Europäischen Union verbergen.

Soweit es bei der Forderung nach einer europäischen 
Verfassung lediglich darum geht, die Ziele und Struk-
turen der Europäischen Union für die Unionsbürger 
durchsichtiger zu machen, lässt sich dies auch durch eine 
Trennung derjenigen Vertragsbestandteile, die im Natio-
nalstaat typischerweise in der Verfassung stehen, von den 
zahlreichen Detailregelungen erreichen, die daneben Ein-
gang in die Verträge gefunden haben. Der so entstehende 
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Kernvertrag würde dadurch im äußeren Erscheinungsbild 
einer Verfassung ähneln, doch wird damit keine innere 
Veränderung seines Vertragscharakters verbunden, und 
ebenso wenig würden die übrigen Vertragsbestandteile 
ihre Zugehörigkeit zum primären Gemeinschaftsrecht ver-
lieren. Die Verwendung des Begriffs Verfassung für eine 
derartige vertragliche Rechtsgrundlage wäre irreführend, 
jedenfalls aber ungewöhnlich. Institutionelle Reformen 
können auch ohne diesen Akt der Verfassunggebung vor-
genommen werden. Auch eine Stärkung des Parlaments 
ist ohne weiteres möglich. Schließlich lässt sich auch die 
Verbesserung des subjektiven Rechtsschutzes ohne eine 
Verfassung erreichen. Die Forderung nach Etablierung 
einer gemeinsamen Wertordnung als Identifikations-
gegenstand zur Integrationsförderung kann ebenso wie 
mehr Transparenz ohne Abkehr von Vertragscharakter 
erreicht werden. Auf europäischer Ebene bedürfen diese 
Punkte nicht notwendig einer Verfassung, diese könnte 
Europa mehr schaden als nützen. Die Europäische Union 
sollte sich statt dessen ihrem supranationalen Charakter 
entsprechend weiter entwickeln.

Wenn Europa aber wirklich ein Bundesstaat wer-
den wollte, dann bedürfte es dazu einer Verfassung, 
die vergleichbar der Verfassung der Bundesrepublik 
Deutschland oder der Verfassung der Vereinigten 
Staaten von Amerika ist. Damit aber eine europäische 
Föderation entstehen kann, brauchen wir zunächst 
eine gemeinsame Identität und einen gemeinsamen 
Raum für Diskussionen. Die Schwierigkeit bei der 
Schaffung einer gemeinsamen Identität liegt aber 
darin, dass nationale Identitäten existieren, die in 
der Geschichte verwurzelt sind, während die euro-
päische Identität eine Abstraktion bleibt, da sie nicht 
einem vitalen Bedürfnis der Völker entspricht. Die 
Erfindung einer europäischen Identität ist die drin-
gendste Aufgabe beim Aufbau Europas.

Die Umwandlung der Europäischen Union in 
einen europäischen Bundesstaat ist daher derzeit 
kein erstrebenswertes Ziel, schon gar nicht unter 
den heutigen Umständen. Die Existenzberechtigung 
politischer Einheiten lässt sich nicht ohne Rücksicht 
auf die Aufgaben beurteilen, deren Lösung von ihnen 
erwartet wird. Zwar können viele Probleme, die der 
politischen Bearbeitung bedürfen, im engen staatli-
chen Rahmen nicht mehr effektiv gelöst werden, so 
dass sich der supranationale Zusammenschluss und 
die internationale Kooperation aufdrängen.58 Wenn 
dieser supranationale Zusammenschluss gleichwohl 
nicht zu einem europäischen Staat vorangetrieben 
werden soll, so deswegen, weil ein solcher den de-
mokratischen Anforderungen nicht genügen würde 
und seine Problemlösungskapazität weit unter der 
der nationalen Staaten läge. Es genügt nicht, der 
europäischen Staatengemeinschaft eine Verfassung 
überzustülpen, die auf dem Papier allen Anfor-

derungen an eine rechtstaatliche demokratische 
Grundordnung genügt, wenn die Voraussetzungen 
für das Funktionieren eines solchen Systems noch 
nicht gegeben sind und vielleicht niemals gegeben 
sein werden. Wir können Amerika und Europa nicht 
vergleichen. Während es sich in Europa um tausend 
Jahre alte Staaten mit bedeutenden Kulturen handelt, 
entwickelte sich in Nordamerika ein Schmelztiegel, 
der einfacher unter das Dach einer Verfassung ge-
bracht werden konnte. 

Die Union könnte ein Gemeinwesen mit ver-
schränkter öffentlicher Gewalt werden, kooperativ 
weit mehr verdichtet als ein Staatenbund, aber ohne 
staatliche Souveränität und zur substantiellen Koope-
ration mit den Mitgliedstaaten auf Dauer genötigt.

Noten

1 Im Mittelpunkt des von Konventspräsident Giscard 
d’Estaing erläuterten Entwurfs steht eine Dreiteilung in 
Zuständigkeiten, nämlich solcher, die die Europäische Union 
künftig ausschließlich, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten 
und nur unterstützend ausüben darf. Der vom Europäischen 
Parlament vorgelegte Verfassungsentwurf fand dagegen 
in der Politik und in der Öffentlichkeit keinerlei Interesse. 
Es galten die völkerrechtlichen Verträge als ausreichende 
Legitimationsgrundlage für hoheitlichen Befugnisse der 
Gemeinschaft. Es herrschte die Ansicht vor, dass die 
Rechtsform einer Verfassung einem Staat vorbehalten bleiben 
müsse. 

2 Die vorgelegten Grundsätze zur Kompetenzgrund-
ordnung sollen zu einem späteren Zeitpunkt im zweiten Teil 
des Verfassungsentwurfs mit konkreten Rechtsgrundlagen 
verknüpft werden. Die ausschließlichen EU-Zuständigkeiten 
sollen wie bisher im Kern die Sicherung der vier Grundfrei-
heiten für Bürger, Waren, Kapital und Dienstleistungen im 
schrankenlosen Binnenmarkt umfassen. Hinzu kommen 
insbesondere Zuständigkeiten wie die Zollunion und die 
Währungspolitik für Mitglieder des Euroraums. Zusätzliche 
ausschließliche

 Befugnisse soll die EU bei der Handelspolitik erhalten, 
die künftig auch sämtliche Dienstleistungen umfassen soll. 
Zu den gemeinsam ausgeübten Zuständigkeiten zählen 
Umwelt- und Verbraucherschutz, öffentliche Gesundheit 
sowie Teile der Innen- und Rechtsverkehrssozial- und 
Landwirtschaftspolitik. Einen Zuwachs von Befugnissen für 
die EU sieht der Entwurf des Konventpräsidiums für die 
Energiepolitik vor. Keinerlei Gesetzgebungsbefugnis soll 
die EU bei den sogenannten unterstützenden Maßnahmen 
ausüben, zu denen Beschäftigungsindustrie, Bildungs- und 
Kulturpolitik sowie zusätzlich zur bisherigen Praxis auch 
Sport und Katastrophenschutz gehören sollen. 

3 BVerfGE 22, S. 293 ff. (296).
4 Entwurf eines Vertrags zur Gründung der Europäischen 

Union vom 14.02.1984, Amtsblatt (ABl.) C 77/33. Vgl. 
dazu Capotorti, Francesco/Hilf, Meinhard/Jacobs, Francis 
G./Jacûue, Jean-Paul, Der Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Union: Kommentar zu dem vom Europäischen 
Parlament am 14. Februar 1984 verabschiedeten Entwurf, 1986; 
Schwarze, Jürgen/Bieber, Roland (Hrsg.), Eine Verfassung 
für Europa, 1984; Pernice, Ingolf, Verfassungsentwurf für 
eine Europäische Union, in: Europarecht (EuR) 1984, S. 126 
ff.; Rengeling, Hans-Werner/Jakobs Michael C., Europäische 
Verfassung, in: Deutsches Verwaltungsblatt (DVBl.) 1984, S. 
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Gyulavári Tamás
egyetemi adjunktus

Az Európai Unió 
szociális joga: érdekek 

kereszttüzében

Az Európai Unió szociálpolitikájának szimbólumá-
vá mára az Európai Szociális Modell vált. Az Euró-
pai Szociális Modell célul tûzése majd fél évszáza-
dos jogfejlõdés eredménye. Több évtizednek kellett 
eltelnie ahhoz, hogy az európai integráció alapítói-
nak neoliberális elképzeléseitõl eljussanak a szociá-
lis és gazdasági célokat egyenrangúnak tekintõ kon-
cepció elfogadásáig. Az alábbiakban elõször ennek a 
folyamatnak a legfontosabb összefüggéseire igyek-
szünk rávilágítani. Ezt követõen a nemzeti és a kö-
zösségi szociálpolitika szereplõit, területeit, szabá-
lyozási filozófiáját elemezzük.1

Professor Dr. Dr. h.c. Gilbert Gornig: Ruf nach einer europäischen Verfassung
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I. Az EU szociálpolitikájának

történeti háttere

A közösségi szociálpolitika történetének elemzését 
azzal a megállapítással kell kezdeni, hogy az euró-
pai integráció alapítói 1957-ben elvetették az egysé-
ges európai szociálpolitika megteremtésének a gon-
dolatát. A Római Szerzõdés szövegezésekor felme-
rült ugyan a nemzeti szociálpolitikák egységesíté-
se, de a hat alapító állam többsége – hatalmas vi-
ták után – elvetette azt a franciák és a németek kö-
zött feszült ellentét a szociális ellátásokra vonatkozó 
eltérõ szabályozási elképzelések miatt. A franciák a 
szociális ellátórendszerek harmonizációját követel-
ték, elsõsorban saját gazdasági érdekeik és félelme-
ik miatt.2 Szerették volna kiküszöbölni azt, hogy a 
nemzeti szociális jogok különbségei torzítsák a Kö-
zösségen belül a tagállamok között zajló versenyt. A 
Római Szerzõdés koncepciójának kidolgozásakor az-
zal érveltek, hogy a magas szociális biztonsági ter-
hek (social charges) miatt Franciaország hátrányba 
kerülhet a versenytársakkal szemben. Éppen ezért 
a szociális biztonsági rendszerek szabályozásának, 
végsõ soron a nemzeti szociális jogoknak a harmo-
nizációját követelték. 

Ezt a harmonizációs elképzelést a németek mind-
végig ellenezték és végül sikeresen hiúsították meg. 
A többi alapítóval egyetértésben arra hivatkoztak, 
hogy a szociális célú hozzájárulások mértékét, illetve 
a béreket tisztán a piaci viszonyoknak kell meghatá-
rozniuk, ezért itt nincs helye közösségi beavatkozás-
nak. A nemzeti szociális jogok harmonizációja ellen 
számos politikai, gazdasági és jogi érv is szólt, illet-
ve szól ma is. Megoldhatatlannak tûnik például az 
a probléma, hogy ki finanszírozza a közösen szabá-
lyozott szociális ellátórendszert, hiszen sem a nem-
zeti, sem pedig a közösségi költségvetés nem bírná el 
ezt a terhet. Továbbá rá lehet-e bízni a demokratikus 
deficittel küszködõ közösségi intézményrendszerre 
a szociális ellátások szabályozását, amely minden 
tagállamban az egyik legfontosabb belpolitikai kér-
dés. A közösségi intézmények legitimáció hiányában 
nem vehetik át ezt a szabályozó szerepet. Ráadásul 
ez ellenkezne mind az integráció neoliberális indít-
tatásával, mind pedig a gazdag tagállamok anyagi 
érdekeivel. A franciákkal vitázó öt állam arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy az ESZAK a megelõzõ évek-
ben jól mûködött a szociális biztonsági rendszerek 
harmonizációja nélkül is, így a kibõvített piac hason-
lóképpen jól mûködne közös szociálpolitika nélkül. 

Mindezen okok miatt sohasem valósulhatott meg 
az ellátórendszerre kiterjedõ szociális jogi joghar-
monizáció, a tagállamokban ezért mind a mai napig 
eltérõ szociális jogi szabályozás alapján, természe-

tesen nagyon különbözõ összegû juttatásokat nyúj-
tanak. Így a szociális biztonsági rendszerekre vo-
natkozó nemzeti szabályok harmonizációja helyett 
csupán azok koordinációjára került sor, hogy ezzel 
elõsegítsék a Közösségen belüli szabad munkaerõ-
áramlást, illetve kiiktassák a versenyt korlátozó kö-
rülményeket. 

A szociális biztonsági rendszerek harmonizáció-
jának elvetése olyan döntés volt, amely mind a mai 
napig meghatározza a közösségi szociális jogi gon-
dolkodást, különösen annak korlátait. Ezáltal ugyan-
is az integrációt „kirekesztették” a szociálpolitika 
leglényegesebb területeirõl, és lényegében konzer-
válták a nemzeti szociálpolitikát, biztosítva a nem-
zeti intézmények számára a kizárólagos hatáskört. 

A Rómában 1957-ben kötött kompromisszum 
eredményeképpen a létrejövõ Európai Gazdasá-
gi Közösség nem csupán nevében volt gazdasá-
gi integráció. A Közösség tevékenységi területei-
nek döntõ többsége gazdasági kérdésekrõl, közöt-
tük a kereskedelmi korlátok eltörlésérõl, közös köz-
lekedési politikáról, vámunió kialakításáról stb. 
szólt. A szociálpolitikáról szóló rész rendelkezése-
iben csak annyiban tartották fontosnak az élet- és 
munkakörülményekrõl rendelkezni,3 amennyiben 
azok hozzájárulhattak az elsõdleges cél, a gazdasá-
gi integráció elõmozdításához. A Római Szerzõdés 
megfogalmazói tiszteletben tartották ugyanis azt az 
elvi alapvetést, hogy a nemzeti értelemben vett szo-
ciális jog és munkajog belsõ jogi kérdés, a tagállam-
ok hatásköre. Ezt a koncepciót erõsítette, hogy a tag-
államok belsõ jogrendszereiben soha nem látott in-
tenzitású jogalkotás bontakozott ki a munkavállalói 
jogok és szociális juttatások terén. Végeredményben 
a közösségi rendelkezések fõként a versenyfeltételek 
kiegyenlítését, a különbségek kiiktatását szolgálták. 
Ezért hiányoztak a Közösség politikájából ebben a 
kezdeti idõszakban mind a szélesebb értelemben vett 
szociálpolitikai célok, mind pedig az azok megvaló-
sításához szükséges mechanizmusok. 

A Római Szerzõdés alapításkori szövegében te-
hát nagyon kevés szociális jogi rendelkezést találunk, 
amelyek még kevesebb konkrétumot tartalmaznak. 
Csak a munkaerõpiacra vonatkozó egyes nemzeti 
szabályok koordinálására törekedtek, amelyekkel 
megteremthették a Közösségen belül a munkaerõ 
szabad áramlását, illetve kiiktathatták a versenyt kor-
látozó körülményeket. A Szociálpolitikai fejezet4 arra 
kötelezte a tagállamokat, hogy szociális rendszere-
ik konvergenciájára törekedjenek. Mivel ezeknek a 
cikkelyeknek a szövegezése túl általános, homályos, 
így nehezen értelmezhetõ, hogy azok a gyakorlatban 
milyen kötelezettséget rónak a tagálla mokra. A pon-
tatlanságok széles körû jogi vitát gerjesztettek arról, 
hogy a Római Szerzõdés mennyiben szolgáltat ala-
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pot a nemzeti szociális jogok egységesítésére. 
A ténylegesen mûködõ szociálpolitika hiánya 

Vogel-Polsky szerint jogi és politikai okokra egy-
aránt visszavezethetõ: „A kérdés dialektikus természetû: 
a Szerzõdés egyfelõl nem ruházza fel a Közösség intézmé-
nyeit kellõ hatáskörrel ahhoz, hogy megteremtsenek egy új, 
nemzetek feletti szociális rendszert, amely független lenne 
a nemzeti jogrendszerektõl. Másfelõl a Szerzõdés 117. cik-
ke5 arra enged következtetni, hogy a tagállamok elkötelez-
ték magukat a közösségi szintû szociálpolitika mellett”6.

A Római Szerzõdés ingatag megfogalmazásai, és 
a szakmai viták ellenére az EGK fennállásának elsõ 
éveiben mégis ezek a rendelkezések képezték az 
elõrelépés alapját. Komoly fejlõdés következett be a 
szabad munkaerõ-áramlás, a migráns munkaválla-
lók szociális biztonsági jogai, a fiatal munkavállalók 
cseréje terén stb. Az 1958 és 1970 közötti idõszak a 
munkaerõ szabad áramlására vonatkozó jogszabály-
ok megalkotása, és emellett a szakmai konzultációk, 
találkozók, tanulmányok jegyében telt. Mindez nem-
csak az úgynevezett spontán harmonizációhoz7 járult 
hozzá, hanem egyúttal megteremtette az 1974 után 
sokkal erõteljesebben fejlõdõ közösségi szociálpoli-
tika elméleti alapját is.

A kezdeti idõszak másik tanulsága az EGK szoci-
álpolitikájának és egyéb politikáinak összefonódása, 
átfedése volt. A Bizottság, felismerve a szociálpoliti-
ka fontosságát és – jelentõségéhez képest – a közös-
ségi jogban elfoglalt alárendelt8 szerepét, egyre kö-
vetkezetesebben hívta fel erre a figyelmet. Ezt azzal 
a meggyõzõdéssel tette, hogy a gazdasági és szociális 
dimenzió kérdéseit mindenkor egymással összefüg-
gésben, nem pedig elkülönítve kell kezelni. Ez a kon-
cepció a nemek közötti esélyegyenlõség politikájában 
teljesedett ki. A mainstreaming elve (esélyegyenlõség 
általános érvényesítése) szerint vannak olyan szoci-
ális értékek, amelyek nem ültethetõk át a gyakorlat-
ba elszigetelten, más közösségi politikáktól elkülö-
nítve, hanem ezeknek az értékeknek – például a ne-
mek közötti esélyegyenlõségnek – minden más poli-
tikát át kell hatniuk. Ez a felismerés arra épül, hogy 
az ilyen értékközpontú jogalkotásra és jogalkalma-
zásra a Közösség intézményrendszere – pontosan a 
nemzeti szinttõl eltérõ sajátosságai miatt – kiváló-
an alkalmas. A közösségi szintû szociális jogalko-
tás tehát akkor lehet sikeres, ha nem kizárólag a két 
szint közötti különbségek csökkentésére törekszik, 
hanem megkísérel építeni a két dimenzió eltérõ jel-
legzetességeire.

Az 1960-as évek végén hirtelen változás történt. 
Minden jel arra mutatott, hogy az EGK mégiscsak 
kész vállalkozni egy sokkal kezdeményezõbb szo-
ciálpolitikára. A Közösségen belüli romló gazdasá-
gi feltételek, a pénzvilág megrázkódtatásai, a folya-
matos egyensúlyhiány és a munkanélküliségi prob-
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fejlõdés elõmozdítására, valamint a munkavállalók 
élet- és munkakörülményeinek javítására.19 

Míg tehát az integráció alapításakor elutasítot-
ták a nemzeti értelemben vett szociális jog20 harmo-
nizációját, addig a 70-es évek közepétõl egyes rész-
területeken21 nagy lendületet vett a szociális joghar-
monizáció. A harmonizáció fogalma tehát két, egy-
mástól eltérõ kontextusban szerepel a szociális jogok 
terén. Ezek közül az elsõ a szociális ellátások és el-
látórendszerek nemzeti szabályainak harmonizáci-
ója, amelyet a kezdeti (francia–német) viták után el-
vetettek, annak érdekében a mai napig nem történ-
tek lépések, és az nem is szerepel az EU napirend-
jén. A szociális biztonsági rendszerek harmonizáci-
ója útjában ugyanis a fentiekben ismertetett, leküzd-
hetetlennek tûnõ gazdasági, politikai és jogi akadá-
lyok állnak.22 Ráadásul a szociális ellátások harmo-
nizációja mellett felhozott legfõbb érv – miszerint a 
tagállamok közötti különbségek hosszabb távon el-
lehetetlenítik majd a gazdasági integrációt és a ver-
seny torzulását eredményezik – idõközben megdõlt. 
Az integráció elsõ idõszakában ugyanis bebizonyo-
sodott, hogy az életszínvonalban, illetve a szociális 
ellátások színvonalában tapasztalható különbségek 
nem hátráltatják a gazdasági integráció és az egysé-
ges munkaerõpiac mûködését.

A harmonizáció másik összefüggése a munka-
vállalók jogait, esélyegyenlõségét, biztonságát érintõ 
nemzeti szabályozások közelítése. A harmonizáció 
terén az EK teljesítménye a 70-es évek elejéig háttér-
be szorult, mivel lehetetlennek, nem kívánatosnak 
és szükségtelennek tekintették.23 A Közösség sok-
kal inkább az „átláthatóság” terén ért el eredményt, 
vagyis a tagállamok megismerték egymás rendsze-
reit, a lehetséges megoldásokat (spontán harmoni-
záció). Nehéz ugyan kimutatni, hogy a Bizottság 
és intézményei24 által végzett kutató- és tájékoztató 
munka mennyiben vezetett tényleges szociális jogi 
konvergenciához, mindenesetre a nemzeti szociális 
rendszerekre gyakorolt pozitív hatása érzékelhetõ. 
Amint arra utaltunk, az áttörést az elsõ Szociális Ak-
cióprogram hozta, amely nem úgy kezelte a harmo-
nizációt, mint a nemzeti szociális védelmi rendszerek 
uniformizálásának eszközét. Ezzel szemben a nem-
zeti munkajogi, munkavédelmi, foglalkozás-egész-
ségügyi, valamint anti-diszkriminációs elõírások mi-
nimális szintjének folyamatos emelését várta tõle, a 
nemzeti rendszerek lehetõ legkisebb háborításával. 

Amint a közösségi szociális jogalkotás felgyor-
sult, azonnal láthatóvá vált az európai szociálpoliti-
ka egyik különleges értéke: akcióprogramok, szak-
mai fórumok, innovatív programok követték egy-
mást az élet szinte minden területén. Figyelemre mél-
tó az a felismerés, hogy a szociális problémák nem 
kezelhetõk tisztán jogi eszközökkel. A születõben 
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lémák kétségtelenül mind hozzájárultak ahhoz, hogy 
a tagállamok hatékonyabb szociálpolitikát szorgal-
mazzanak.9 E magyarázat ellen szól, hogy bár az 
1960-as évek végére a gazdasági növekedés való-
ban lelassult, nem volt szó mai értelemben vett álta-
lános munkanélküliségrõl és szociális problémákról. 
Az európai társadalmak általános jellemzõje a gaz-
dasági jólét volt, nem pedig a szegénység. 

Ezekben az években diák- és szakszervezeti meg-
mozdulások jellemezték Franciaországot (párizsi di-
áklázadás 1968 májusában), de hasonlóképpen Né-
metországot, Hollandiát, Belgiumot és Olaszorszá-
got is (1969 õszén). Az akkori emlékezetes diák- és 
szakszervezeti mozgalmak még nem a tömeges mun-
kanélküliség és az oktatási kiadások csökkentése el-
len küzdöttek, hanem a teljes foglalkoztatásért és a 
felsõoktatás radikális fejlesztéséért. Bizonyos érte-
lemben az 1960-as évek vége különleges korszak volt, 
és naivitás lenne azt hinni, hogy az EK vagy a tagál-
lamok kormányai kivonhatták magukat a felszínre 
törõ új eszmék és attitûdök hatása alól.10

A közösségi szociális jogalkotás felgyorsításá-
nak másik lehetséges magyarázata, hogy egyre töb-
ben vonták kétségbe a „gazdasági növekedés bármi 
áron” neoliberális elv igazságát. A gazdasági növe-
kedés árát meg kellett fizetni, s erre egyre kevesebb 
hajlandóság mutatkozott. Nyilvánvaló vált, hogy a 
növekedés egyenlõtlensége miatt fõként a Közösség 
központi területei fejlõdtek, míg számos régió hátrá-
nyos helyzetbe került.11

Az egyenlõtlen fejlõdés azonban nem csupán 
regionális jelenség volt. Másik dimenziója számos 
halmozottan hátrányos helyzetû társadalmi csoport 
– legfõképpen a fogyatékossággal élõk, pályakezdõk, 
nõk, bevándorlók – munkaerõpiaci helyzete volt. 
A hátrányos helyzetû csoportok közé tartoztak és 
tartoznak mindmáig a Közösségen kívülrõl érkezõ 
munkavállalók milliós tömegei, a török, jugoszláv, 
afrikai vendégmunkások, akiket mint munkásokat és 
nem mint polgárokat fogadtak be, így állandósultak 
szociális problémáik és az õket ért hátrányos meg-
különböztetés. További gondot jelentett számos ipar-
ágban a munkahelyi egészség- és biztonságvédelem 
alacsony színvonala és a rendkívül rossz munkakö-
rülmények. Ezek fölött korábban – amikor Európa 
jóval szegényebb volt – szemet hunytak, mert a gaz-
dasági növekedés „árának” tekintették. Amint a sze-
génységre többé már nem lehetett hivatkozni, egy-
re növekvõ nyomás nehezedett ezen a téren mind a 
tagállamokra, mind pedig a Közösség intézményeire. 
Az 1970-es évek elejétõl mind többen érveltek amel-
lett, hogy a növekedés több kárt okoz, mint ameny-
nyi hasznot hajt. 

Az 1960-as évek végének társadalmi folyamatai 
fontos következménnyel jártak a szociális jog szem-

pontjából mind közösségi, mind nemzeti szinten. 
A feltartóztathatatlan társadalmi átalakulás hatás-
sal volt a munkaerõpiacra ugyanúgy, mint a kor-
mányok, munkáltatók és munkavállalók kapcsolat-
rendszerére. A 60-as évek végén, 70-es évek elején 
alkalom kínálkozott egy „agresszívebb”, terjeszkedõ 
közösségi szociálpolitikára. Az elsõ koncepcionális 
változásra 1972-ig kellett várni, amikor a „szociális 
eufória” légkörében a tagállamok vezetõi a Párizsi 
Csúcstalálkozó (1972) zárónyilatkozatában kijelentet-
ték, hogy ugyanakkora jelentõséget tulajdonítanak 
a szociálpolitikának, mint a gazdasági és pénzügyi 
Unió elérésének,12 ezért közös akcióprogram kidol-
gozására van szükség. Ez az idõszak azt a tanulsá-
got hagyta ránk, hogy igen szoros összefüggés van 
a tagállamok általános politikai, társadalmi, gazda-
sági folyamatai és a közösségi szinten hangoztatott 
politikai célok között.

A Párizsi Zárónyilatkozatot követõ, elsõ Szociális 
Akcióprogramot13 1974-ben indították útjára,14 amely 
lehetõvé tette egy, a Római Szerzõdés rendelkezése-
in túlterjeszkedõ közösségi szociálpolitika és szoci-
ális jogalkotás megvalósítását. Talán nem túlzás azt 
állítani, hogy az 1973–77 közötti Akcióprogram volt 
a közösségi szociális jog elsõ „nagy vállalkozása”, 
amelynek eredményeképpen a közös „jogi vállal-
kozásból” sorra kerültek ki a szociális témájú irány-
elvek. Az Akcióprogram hatása történeti perspektí-
vából szemlélve hatalmas, és mind a mai napig tet-
ten érhetõ az EU politikájában és dokumentumaiban. 
Valamennyi késõbbi közösségi szociálpolitikai doku-
mentum az Akcióprogram örökösének tekinthetõ.15 

A közösségi szociális jog 1974 után már nem 
tekinthetõ tisztán kollíziós jognak, kizárólag a sze-
mélyek szabad mozgását elõsegítõ joganyagnak. 
Ekkorra sikerült kitörni abból a csapdából, hogy 
egyenlõségjelet tegyenek a munkaerõ szabad áram-
lását biztosító jogszabályok és a közösségi szociális 
jog közé. Az 1970-es és az 1980-as évek másodlagos 
joga számos területen komoly elõrelépést jelentett a 
harmonizáció irányába, s nem csupán eljárásjogi ga-
ranciák, hanem anyagi jogi kötelezettségek megálla-
pításával is. Harmonizáció kezdõdött három terüle-
ten: a nemek közötti egyenlõ bánásmód, a munka-
jog és a munkahelyi egészség- és biztonságvédelem 
terén. Az itt említett három terület közül a nemek 
közötti egyenlõ bánásmód szabályozásának voltak 
már elõzményei16

Nem véletlen, hogy az Európai Bíróság egy 
évvel a Szociális Akcióprogram után hozta meg 
mérföldkõnek tekintett Defrenne-ítéletét,17 amely 
kimondta, hogy az egyenlõ munkáért egyenlõ bér 
elve18 a Közösség szociális célját képezi, hiszen az 
nem csupán gazdasági, hanem egyben olyan kö-
zösség, amely közös akciókkal törekszik a szociális 
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lévõ jogi alapokon legalább ekkora szerepet kaptak 
a közösségi szociális programok, amelyeket a Közös-
ség anyagi és szakmai támogatással, illetve a kettõ 
ötvözetével segít. Ez a megállapítás persze nem egy 
vagy két év, hanem több évtized közösségi politiká-
ját jellemzi. 

Figyelemre méltó jelenség, hogy az egyes jogte-
rületek szabályzása között akár évtizedes különb-
ség is tapasztalható. Amíg például a nemek közötti 
megkülönböztetés szabályozása terén már az 1970-es 
években igen aktívnak bizonyult a Közösség, addig 
ez a fogyatékossággal élõ személyek esetében csak 
az 1990-es években következett be.25

Visszatérve az 1980-as évek jogalkotásához, az el-
kezdett jogharmonizáció ellenére az Egységes Euró-
pai Okmány elfogadásával (1986) sem sikerült meg-
változtatni a Római Szerzõdés neoliberális szemlé-
letét. Az 1980-as évek stagnálása után az 1990-es 
évek talán már a szociális jogok „fénykorának” is 
nevezhetõk. Ekkor született ugyanis a Közösség szo-
ciális joganyagának döntõ hányada. Különösen igaz 
a fenti megállapítás a nõk és férfiak közötti egyenlõ 
bánásmódra, a munkavállalók jogainak védelmé-
re (közösségi munkajog) vagy a munkahelyi egész-
ség- és biztonságvédelemre. Hol voltak már azok az 
idõk, amikor hatalmas sikernek számított a szociális 
jogok puszta emlegetése a politikai deklarációkban? 

Nem véletlen, hogy ekkor történt az elsõ kísérlet 
egy közösségi szociális alkotmány megalkotására. A 
Munkavállalók Alapvetõ szociális Jogairól szóló Kö-
zösségi Charta azonban alig több kísérletnél, mivel 
az Egyesült Királyság elutasítása miatt sohasem vált 
kötelezõ erejû, elsõdleges joganyaggá, hanem „ün-
nepélyes nyilatkozat” maradt.

1991 decemberében Maastrichtban az Európai 
Unióról szóló Szerzõdés elfogadásával a Római 
Szerzõdés átfogó módosítására került sor, amely ter-
mészetesen nem hagyta érintetlenül a szociálpoliti-
kára vonatkozó rendelkezéseket sem. A Közösségi 
Charta elfogadásának körülményei azonban már jó-
val korábban elõrevetítették, hogy a britek minden 
bizonnyal szembeszállnak majd minden olyan törek-
véssel, amely a szociális jogok reformjára és kiteljesí-
tésére irányul. Ezért nem ért senkit meglepetésként, 
amikor a brit kormány képviselõi mereven elzárkóz-
tak minden olyan módosítástól, amely kibõvítette 
volna a Római Szerzõdés szociálpolitikai fejezetét. 
A brit elutasítás eredményeként a tõlük eltérõ ál-
láspontot képviselõ 11 – azaz rajtuk kívül minden 
más – tagállam kénytelen volt a szociális jogokról 
külön dokumentumokban szólni. A szociális jogok 
terén a TEU – a britek merev elutasító magatartása 
miatt – még a legpesszimistább elemzõk várakozása-
it is messze alulmúlta. A TEU ugyanis – az Egységes 
Európai Okmányhoz hasonlóan – sok más kérdéskör-

rel ellentétben alig érintette a Római Szerzõdés szo-
ciálpolitikára vonatkozó 35 éves szabályait. A TEU 
legjelentõsebb változtatása az volt, hogy módosította 
mind a szociális ügyekkel foglalkozó cím elnevezé-
sét, mind pedig a Római Szerzõdésben elfoglalt he-
lyét.26 Bár a „csomagolás”, azaz a szerkezet jelentõsen 
módosult, ez – az elõzetes tervekkel és elképzelések-
kel ellentétben – korántsem mondható el a lényegrõl, 
azaz magukról az érintett cikkek tartalmáról.

A Maastricthban megalkotott kettõs szociális 
jogi struktúra – amely egyszerre épített a módosított 
egyfelõl a Római Szerzõdésre, másfelõl a Szociálpo-
litikai Jegyzõkönyvre és Megállapodásra –, nem bi-
zonyult hosszú életûnek. Születésének egyetlen oka 
az angol konzervatív kormány elutasító magatartá-
sa volt. Éppen ezért elõre meg lehetett jósolni, hogy 
ez a kettõsség meg fog szûnni, amint a brit kormány 
álláspontja megváltozik.27

Az 1990-es évek végéhez közeledve a foglalkozta-
tási válság leküzdése vált kulcskérdéssé. Azzal min-
denki egyetértett, hogy a 10 százalékot meghaladó 
munkanélküliség28 közösségi szintû beavatkozást 
igényel, mert az egységes európai munkaerõpiacon 
a foglalkoztatási válság nem kezelhetõ pusztán nem-
zeti eszközökkel. Ez viszont vitákat váltott ki két 
kérdés körül. Egyrészt a közösségi intézmények-
nek tiszteletben kellett tartaniuk a tagállamoknak 
azt az egyöntetû akaratát, hogy a foglalkoztatáspo-
litika napi alakítása nem kerülhet közösségi hatás-
körbe, azaz nem csökkenhet lényegesen a mozgás-
terük.29 Másrészt ellenezték azt is, hogy a közösségi 
költségvetésbõl (magyarán a nettó befizetõk hozzá-
járulásából) nagyszabású uniós foglalkoztatási prog-
ramokat finanszírozzanak. A gazdag tagállamok már 
annak a többletköltségeit sem kívánták vállalni, ami 
a jelenlegi gazdasági és szociális kohéziós rendszer-
nek az új tagállamokra való kiterjesztésébõl eredne.30 

Az Amszterdami Csúcstalálkozót megelõzõen egy-
re nõtt azoknak a tábora, akik szerint az EU feláldoz-
za az európai polgárokat leginkább érdeklõ „foglal-
koztatáspolitikát” az Európai Monetáris Unió (EMU) 
és a pénzügyi konvergencia oltárán. Eközben már 18 
millió munkanélkülit tartottak nyilván az EU tagor-
szágaiban.31 A szociális programok mellett érvelõk az 
elõrelépés legfõbb akadályát a Maastrichti Szerzõdés 
konvergencia-kritériumaiban látták.32 A közkiadások 
kordában tartása azzal a következménnyel jár, hogy 
a tagállamok egyáltalán nem, vagy csak komoly ne-
hézségek (belpolitikai konfliktusok) árán növelhetik 
a foglalkoztatáspolitikára és a szociálpolitikára fordí-
tott közpénzeket. Ugyanakkor a maastrichti kritéri-
umok közé nem vettek fel szociálpolitikai vagy fog-
lalkozáspolitikai feltételeket. A konvergencia-krité-
riumokat hevesen támadók tábora végleges szakí-
tást követelt a neoliberális hagyományokkal, hogy 
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semmilyen költségvetési korlát ne álljon a nemzeti 
és közösségi programok útjába. 

A költségvetési problémák mellett a közösségi 
szintû munkaerõpiaci beavatkozás elõkészítésénél 
tekintetbe kellett venni a nemzeti munkaerõpiacok 
eltérõ adottságait, hagyományait, problémáit is. 
Mindezek alapján két, eltérõ erõsségû közösségi 
szintû beavatkozási lehetõség közül lehetett válasz-
tani. Az egyik közösségi foglalkoztatási programok 
finanszírozása volt a közös költségvetésbõl. A másik 
lehetõség a koordináció nyitott eszköze volt, amely 
sokkal inkább tiszteletben tartja a nemzeti kormá-
nyok mozgásterét, ráadásul nem terheli a közös költ-
ségvetést sem. A probléma tehát ma egészen más 
jellegû, mint a 70-es, vagy a 80-as években. Amsz-
terdamban már nem az okozta a legnagyobb fejtö-
rést, hogy a jogharmonizációs programban melyik 
irányelv legyen a soron következõ, hanem sokkal 
inkább az, hogy a közös foglalkoztatáspolitika kö-
zösségi támogatást, azaz közvetlen beavatkozást és 
redisztribúciót jelentsen, vagy csak a nemzeti poli-
tikák közvetett befolyásolására, azaz koordinációjá-
ra korlátozódjon.

Nagy vitát követõen vették fel az EU céljai közé a 
„magas szintû foglalkoztatás”,33 „a foglalkoztatás és 
a szociális védelem magas fokának biztosítása”, va-
lamint a „versenyképesség magas foka”.34 A nemze-
ti foglalkoztatáspolitikák koordinációja pedig a Kö-
zösség politikái közé került. Ezáltal jelentõsen mó-
dosult az EU „arculata”, hiszen az alapítók neolibe-
rális célkitûzéseivel szemben az új célok már-már a 
szociális szempontok dominanciáját tükrözik. Per-
sze kérdéses, hogy ez felgyorsítja-e a másodlagos 
jogalkotást, azaz a szociális jogharmonizációt eze-
ken a területeken.35 

A legnagyobb elõrelépést mégis az jelentette, 
hogy a Római Szerzõdésbe került egy új cím,36 ame-
lyet az ekkor létrejövõ közösségi foglalkoztatáspoli-
tikának szenteltek. Ennek a foglalkoztatási résznek 
az elfogadását is hatalmas vita elõzte meg. Végül az 
a koncepció kerekedett felül, amelyik a „közös ka-
lapból” finanszírozott foglalkoztatási projektek he-
lyett a nemzeti foglalkoztatási stratégiák közösségi 
szintû koordinációjára épült. A tagállamok saját fog-
lalkoztatáspolitikájuk alakításán keresztül kötelesek 
hozzájárulni az összehangolt foglalkoztatáspolitikai 
stratégia eléréséhez. A Közösség a tagállamok közöt-
ti együttmûködés ösztönzésével és tevékenységük 
támogatásával, szükség esetén kiegészítésével járul 
hozzá a foglalkoztatás magas szintje eléréséhez oly 
módon, hogy mindeközben tiszteletben tartja a tag-
államok hatáskörét.37 

A foglalkoztatási fejezet mellett új fejlemény, 
hogy a szociálpolitikáról szóló fejezet azt a szöve-
get ülteti át a Római Szerzõdésbe, amit a 11 tagál-

lam 6 évvel korábban kényszerûségbõl Szociálpoliti-
kai Megállapodás címmel fogadott el Maastrichtban. 

Az Amszterdami Szerzõdés (1997) több olyan 
szimbolikus rendelkezéssel – például a nõk és fér-
fiak közötti esélyegyenlõség terén – egészítette ki 
a Római Szerzõdést, amelyek már létezõ gyakorla-
tot, illetve az esetjogban kialakult álláspontot öntöt-
tek elsõdleges jogi formába.38 Ezeket a rendelkezése-
ket azért minõsíthetjük szimbolikus jelentõségûnek, 
mert tényleges jogi hatásuk nincs, mivel elkéset-
ten ismernek el egy általánosan elfogadott közös-
ségi jogi megoldást, illetve gyakorlatot. A közös-
ségi szociális jog szempontjából kedvezõbb volna, 
ha az elsõdleges jog nem követõje, hanem inkább 
elõidézõje lenne a változásoknak.39 Az Amszterdami 
Szerzõdés persze ebbe az irányba is tett lépést, külö-
nösen az antidiszkrimináció és a foglalkoztatáspoli-
tikai koordináció terén.

Számos kritika érte az Amszterdamban elfoga-
dott jogi megoldásokat. A munkavállalók képviselõi 
csalódottak voltak, hogy csak a foglalkoztatás magas 
szintje került a szövegbe a teljes foglalkoztatás he-
lyett. Sokan korlátozottnak tartották a szociális part-
nereknek szánt szerepet. Az Amszterdami Szerzõdés 
elfogadása óta azonban nem lehet többé kérdéses, 
hogy a magas szintû foglalkoztatás elérése a Közös-
ség elsõdleges fontosságú céljai közé tartozik. 

A közös foglalkoztatáspolitika születésénél ismé-
telten a gazdasági és szociális kérdések szoros kap-
csolatát, illetve a közösségi szociális jog járulékos 
természetét kell hangsúlyoznunk. Ebben a tekintet-
ben hasonlóságot lehet felfedezni a személyek sza-
bad mozgásának politikája és a közös foglalkoztatás-
politika között. Az integráció hajnalán a személyek 
szabad mozgásának biztosítása elsõdlegesen gazda-
sági érdek volt, amely viszont szoros kapcsolatban 
volt a munkavállalók szociális jogaival. Négy évti-
zed elteltével a közös foglalkoztatáspolitika kapcsán 
ennek a fordítottját tapasztaljuk: a közös foglalkozta-
táspolitika elsõdlegesen szociális problémák kezelé-
sét tûzi célul, ám annak lehetõségeit és korlátait egy-
aránt a gazdasági összefüggések szabják meg. A kö-
zösségi szociális jog további alakulása is gazdasági-
lag meghatározott, azaz továbbra is rendkívül szo-
ros kapcsolat lesz a gazdasági és szociális érdekek, 
értékek és a közösségi politikák között. Ez összessé-
gében pozitív folyamat, mert az integráció szociális 
dimenziójának fejlõdése magát a gazdasági integrá-
ciót is erõsíti majd. 

Ma már a munkanélküliség okozza a legnagyobb 
fejtörést az EU sorsát formálóknak. Az Unió mára rá-
talált egy bizonyos fokig önálló, a nemzeti szociális 
jogoktól markánsan eltérõ tartalmú és megközelítésû 
szociális jog kialakításának eszközeire. Ez azonban 
még ma sem terjed ki számos szociális probléma – 
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többek között a szegénység – elleni összehangolt in-
tézkedésekre. Éppen ezért tekinthetõ eufemizmus-
nak, amikor az EU döntéshozói a közösségi szoci-
álpolitikának „megelõlegezik” az Európai Szociális 
Modell elnevezést. 

Az Európai Uniónak az emberi jogokkal, különö-
sen a szociális jogokkal kapcsolatos politikáját rend-
kívül sok kritika érte. Az alapvetõ jogokat tartalma-
zó „katalógus” elfogadásáról – a 80-as évek vége 
óta – vita folyt, és a Közösségi Charta tekinthetõ az 
elsõ, végül kudarcba fulladt kísérletnek. A 90-es évek 
elejétõl újabb ilyen kezdeményezések történtek, így 
az emberi jogok védelme folyamatosan elõtérben 
volt. A tagállamok egy részének ellenállása miatt 
olyan megoldást kerestek, ami nem terjeszti ki az 
Unió kompetenciáját az emberi jogok védelmére, és 
nem bolygatja meg a kialakult politikai, jogi és alkot-
mányos kereteket.40 

Az alapvetõ jogokat tartalmazó dokumentum ki-
dolgozását tehát az Európai Unió szerepérõl szóló 
évtizedes vita elõzte meg. A vita elsõsorban az EU 
és a tagállamok közötti hatáskörmegosztásról szólt: 
szükséges-e egyáltalán, illetve milyen mértékben in-
dokolt az alapvetõ jogokat uniós hatáskörbe utalni. 
Mindez önmagában még nem vezetett volna egy egy-
séges alapjogi katalógus kidolgozásához, ha a 90-es 
évek elejétõl nem kap egyre nagyobb teret az Euró-
pai Unió „bõvítést és mélyítést” hirdetõ politikája. 
A tagállamok száma a XXI. század elsõ évtizedében 
akár a duplájára is nõhet, miközben az integráció mé-
lyülésének lehetünk tanúi. A tagállamok egyre több 
területen ruháznak döntési jogkört az Uniós intéz-
ményekre. A bõvítés perspektívája és a mélyítés po-
litikája pedig önkéntelenül felveti Európa jövõjének 
kérdését. Az EU Alapvetõ Jogok Chartája e két fo-
lyamat kölcsönhatásának gyümölcse, egyben válasz 
azokra a kritikákra, amelyek a polgárközpontú Unió 
alapvetõ jogokat érintõ tevékenységét érték.41

A Kölni Csúcs elnökségi következtetései deklarál-
ták, hogy az alapvetõ jogokat egyetlen egyezmény-
ben, az EU Alapvetõ Jogok Chartájában kell rögzí-
teni annak érdekében, hogy e jogok érthetõbbé és 
megfoghatóbbá váljanak az uniós polgárok számá-
ra. A Charta célja tehát nem valami merõben új szö-
veg létrehozása, hanem az EU különféle dokumen-
tumaiban és jogszabályaiban már korábban is dek-
larált jogok összegyûjtése és hangsúlyosabbá tétele 
volt. Mivel a Charta elsõsorban a polgárokhoz szól, 
a dokumentum kidolgozásának folyamata legalább 
annyira fontosnak bizonyult, mint maga a szöveg. 
A hangsúly tehát inkább a látszatra, mintsem a tar-
talomra került.42

Az Európai Tanács 2000. december 7–9-i niz-
zai ülésén üdvözölte, hogy az Európai Parlament, 
a Bizottság és a Tanács ünnepélyesen kihirdet-

te az EU Alapvetõ Jogok Chartáját. Az állam- és 
kormányfõk a Nizzai Szerzõdéshez fûzött nyilatko-
zatban egyértelmûvé tették, hogy a dokumentum a 
következõ, 2004-es kormányközi konferencián kerül 
újra napirendre. Az EU Alapvetõ Jogok Chartája43 ma 
még csupán ünnepélyes nyilatkozat, tehát jogi stá-
tusa megegyezik a Közösségi Chartával, így az jogi 
értelemben nem kötelezi sem a Chartát kihirdetõ in-
tézményeket, sem pedig a tagállamokat.

II. A közösségi és a nemzeti 

szociális jog dogmatikai 

és fogalmi különbözõsége

A történeti összefüggések elemzése után nem lehet 
megkerülni a megkettõzõdött – nemzeti és közössé-
gi – szociálpolitika alapfogalmainak tisztázását. Már 
az integráció korai korszakának (1957–1972) vizs-
gálatánál felmerült az a probléma, hogy a szociális 
jog más jelentéssel bír nemzeti és közösségi szinten. 
Streeck szerint az európai szociálpolitika fõ kérdése 
nem az, hogy mennyire üres vagy teli a pohár, ha-
nem az, hogy egyáltalán milyen pohárral is van dol-
gunk és mire használjuk.44 Éppen ezért fontos körül-
járni a szociális jogi alapfogalmak megkettõzõdött je-
lentését és azok változásait. 

Az Európai Unióban a szociális jog terminológia 
nem a klasszikus szociális ellátásokat (nyugellátás, 
munkanélküli ellátás, családi ellátások stb.) jelenti, 
hanem sokkal inkább a munka világával kapcsolatos 
kérdéseket, közöttük a munkajogot és a munkavédel-
met. Ebben a tekintetben tehát a közösségi szociális 
jog szélesebb szabályozási kört ölel fel, mint a nem-
zeti szociális jog. Ebben a szabályozási logikában ki-
emelt szerepet kaptak a foglalkoztatással összefüggõ 
szabadságjogok: jog a képzéshez, az egészséges és biz-
tonságos munkahelyhez, az egyenlõ bánásmódhoz 
stb. Ilyen értelemben az Európai Unió szociális jogá-
ban a hangsúly máshol van, mint a nemzeti szociális 
jogban. A közösségi szociálpolitika „gondolatvilága” 
a közösségi munkavállaló körül forog, míg a nemze-
ti szociálpolitika kulcskérdése az egyén45 elemi jólét-
ének biztosítása. Esping Andersen szerint a jóléti ál-
lam a polgárok elemi jólétének biztosítására irányu-
ló állami felelõsségvállalást jelenti.46 Ebben a definí-
cióban egyértelmû a képlet: az állam és az egyén vi-
szonyában az állam kötelezettségét hangsúlyozza az 
egyén jólétéért. A közösségi szociálpolitika viszont 
többé-kevésbé a gazdasági integráció árnyékában 
van, és nem az egyén jólétére összpontosít, hanem 
az egységes európai piacra. A közösségi szociálpo-
litikának ez a járulékos, származékos természete az 
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elmúlt évtizedekben halványult, de az Európai Szo-
ciális Modell megteremtésének célja sokkal inkább 
a jövõrõl, mintsem a jelenrõl szól. A belsõ piac meg-
teremtése és mûködtetése viszont nem szociális-jó-
léti, hanem mindenekelõtt munkaerõpiac-központú 
politikát kíván meg a Közösségtõl. Ezt a belsõ ellent-
mondást nehéz lesz feloldani, hiszen a Közösség ma 
még sok tekintetben sokkal inkább gazdasági, mint-
sem politikai Közösség. Elegendõ itt utalni arra, hogy 
a szabad mozgás joga még mindig nem illeti meg az 
Uniós polgárokat a közszolgálatban, hanem csak a 
gazdasági szférára terjed ki.

Ezekután érdemes azt vizsgálni, hogy miért a fen-
ti kérdésekben születtek közösségi szakpolitikák és 
persze az azokat megteremtõ európai közösségi jog-
szabályok. Ennek egyik oka a Római Szerzõdés ere-
deti 2. cikkében foglalt célmeghatározás,47 amely a 
kezdetektõl a Közösség céljának tekintette a „mun-
kavállalók élet- és munkakörülményeinek javítását”. 
Ennek az elvárásnak olyan közösségi szakpolitikák-
kal lehet eleget tenni, mint a munkavállaló nõk és fér-
fiak közötti egyenlõ bánásmód biztosítása, a mun-
kavállalók jogainak védelme, vagy éppen a munka-
vállalók egészségének és biztonságának védelme. 

A másik ok abban keresendõ, hogy ezeket a kér-
désköröket a tagállamok nem tekintették a klasszi-
kus szociális jog szerves részének, ezért könnyebben 
lemondtak a szabályozás jogáról. Egyes szabályozási 
területeket át kívántak engedni a közösségi intézmé-
nyeknek is, és sokkal inkább ezeknek a kérdéseknek 
a szabályozását voltak hajlandók megosztani,48 mint 
például a nyugdíjrendszer, vagy a munkanélküli el-
látások kérdését.49 A harmadik szempont a verseny-
semlegesség biztosítása volt, ami miatt a tagállamok 
hajlandók voltak lemondani a fenti területek nemze-
ti szinten történõ szabályozásáról.

Eddig azokat a kérdésköröket említettük, ame-
lyek nem tartoznak szorosan a nemzeti szociálpoli-
tika fogalmába, de azokat a közösségi szociálpolitika 
részének tekintik. Ugyanakkor a közösségi szociális 
jog számos kérdésben – mindenekelõtt a fenti szo-
ciális biztonsági rendszereket, a klasszikus értelem-
ben vett szociális ellátórendszert illetõen – szûkebb 
is, mint a nemzeti szociális jog. A közösségi szociá-
lis jog egyáltalán nem szabályozza a szociális intéz-
ményrendszert, az újraelosztást, hiszen ezeket a kér-
déseket csak demokratikus legitimációval rendelkezõ 
intézmények szabályozhatják, amivel a közösségi in-
tézmények nem rendelkeznek. A „klasszikus” nem-
zeti szociálpolitika – a nyugdíjrendszer, a munkanél-
küli ellátások rendszerének, a családi ellátások rend-
szerének, a hátrányos helyzetû csoportok ellátórend-
szerének – tartalma ezért továbbra is tagállamról tag-
államra változik. A nemzeti szociális jog szabályo-
zási filozófiája kizárólag attól függ, hogy az adott 

jogalkotás a lehetséges kérdések közül mit tekint a 
nemzeti szociális jog részének. Ezt a korábban való-
ban korlátlan szabályozási hatáskört annyiban kor-
látozza az EU, amennyiben szabályozási hatásköré-
vel élve harmonizálandó minimális elõírásokat ál-
lapít meg. Az EU-csatlakozás ennyiben a korlátlan 
szabályozási szabadság végét is jelenti. A pohár te-
hát se nem üres, se nem teli, hanem a nemzeti jóléti 
államok mellett, azok elhatározásából létrejött a szo-
ciális jog második, nemzetközi dimenziója. Ehhez a 
második, európai dimenzióhoz nem hasonlítható a 
nemzetközi szociálpolitikai együttmûködés egyet-
len más formája sem.50 A nemzeti szociális jogok-
nak ebben a folyamatban alapvetõen át kell alakul-
niuk, össze kell csiszolódniuk a közösségi joggal.51 
Különösen érdekes ez a folyamat a kelet-közép-eu-
rópai országokban, így Magyarországon is, ahol az 
1998-ban induló szociális jogharmonizáció több-ke-
vésbé egyszerre zajlott a szociális ellátórendszer mo-
dernizációjával.52

A közösségi szociális jog járulékos természete 
miatt tehát nem határozható meg, határolható kö-
rül pontosan a közösségi szociális jogot alkotó po-
litikák köre. A közösségi szociális joggal foglalkozó 
szakirodalom is ebben a tekintetben mutatja a leg-
lényegesebb különbségeket.53 A legnagyobb problé-
mát az okozza, mit hagyjunk – némiképp önkénye-
sen – figyelmen kívül, és tekintsünk a közösségi szo-
ciális jogon kívül esõ kérdésnek. A történelmi átte-
kintés és a szakirodalom alapján a következõket te-
kintjük a közösségi szociális jog magját alkotó terü-
leteknek: személyek szabad mozgása, szociális biz-
tonsági rendszerek koordinációja, gazdasági és társa-
dalmi kohéziós politika54, oktatáshoz és szakképzés-
hez való jog, nõk és férfiak közötti esélyegyenlõség, 
közösségi munkajog, munkahelyi egészség- és biz-
tonságvédelem, szociális védelem, foglalkoztatás-
politika, európai szociális párbeszéd. Természetesen 
ezek mellett még számos más közösségi szakpoliti-
kában – letelepedés szabadsága, állami támogatások 
stb. – is fellelhetõk szociális elemek. 

A fentiekben felsorolt tíz terület szabályozási fi-
lozófiája terén hatalmas eltérések tapasztalhatók. A 
fentiekben leírt közösségi szakpolitikák ezért na-
gyon különbözõek, ami elvezet bennünket további 
fogalmak, a közösségi szociális jog (social law) és a 
közösségi szociálpolitika (social policy) elhatárolá-
sához. A két fogalom között elmosódott a határvo-
nal, így a fogalmi distinkcióhoz az az egyetlen fogó-
dzónk, hogy azokat a kérdéseket, amelyek terén nem 
született kötelezõ érvényû közösségi jogszabály, de 
a Közösség mégis aktív politikát folytat, a közössé-
gi szociálpolitika, nem pedig a szociális jog elemé-
nek tekinthetjük. A közösségi szociális jogot és szo-
ciálpolitikát összefoglaló néven szociális dimenzió-
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nak nevezik.
A szociális jog és a szociálpolitika mellett felme-

rülnek hasonló fogalmak, amelyek nem használhatók 
egymás szinonimájaként: szociális biztonság (social 
security), szociális védelem (social protection), társa-
dalombiztosítás (social insurance). Közülük kiemel-
kedik a szociális biztonság, hiszen a közösségi szoci-
ális jogba sorolható jogszabályok zöme ezt a termi-
nológiát használja. A szociális biztonság kifejezés 
nemzeti szinten azt jelenti, hogy az állam ellátások-
kal biztosítja az emberhez méltó megélhetést azok 
számára is, akik erre saját erejükbõl – részben vagy 
egyáltalán – nem képesek. Ide tartoznak a szociális 
válsághelyzet miatt kiesõ munkajövedelmet felváltó, 
vagy azt kiegészítõ pénzbeni ellátások.55 Ehhez ké-
pest a pénzbeni ellátások közül csak azokra terjed ki 
a közösségi jog hatálya, amelyek nem méltányossági, 
rászorultsági alapon, hanem általában hozzájárulás 
fizetése alapján járnak. Az ilyen ellátásokat biztosí-
tó rendszereket nevezik szociális biztonsági rendsze-
reknek (social security schemes),56 és csak ezekre az 
ellátásokra terjed ki a szociális biztonsági rendsze-
rek koordinációja. Tehát újra csak azt tapasztaljuk, 
hogy a közösségi szociális jog sajátos célrendszere 
miatt alaposan módosul, esetleg torzul a belsõ jog-
ban bevett fogalmak jelentéstartalma. 

Számos, a rászorultság alapján járó ellátás te-
hát nem a szociális biztonsági ellátásokhoz, hanem 
a szociális védelem körébe tartoznak. Ezekre az el-
látásokra azonban már nem vonatkozik a közössé-
gi koordinációs jog,57 hanem nemzeti kompetenciá-
ba tartoznak, ezért a szociális védelem a közösségi 
szociális jog szempontjából irreleváns fogalom. Ez-
zel szemben a társadalombiztosítási rendszerek fo-
galmát azért nem használja a közösségi jog, mert azo-
kat a szociális biztonsági rendszerek részének tekin-
ti. Nem szabad azonban azt sem elhallgatni, hogy a 
fenti fogalmak pontos jelentését illetõen nagy különb-
ségek tapasztalhatók a különbözõ európai országok 
között,58 ami tovább nehezíti a nemzeti szinten hasz-
nált fogalmak egységes európai jelentésének kimun-
kálását és elemzését.

III. Az EU szociálpolitikájának 

szereplõi

A nemzeti és a közösségi szociális jogok közötti kü-
lönbség oka abban is keresendõ, hogy a két szinten 
eltérõ szereplõk találhatók. A nemzeti szociális jog 
szimplifikált sémájában59 két szereplõ található: az 
állam és az egyén. A nemzeti szociális jog lényege, 
hogy az állam az alkotmányban elismeri az egyén 
alapvetõ szociális jogait (emberi szükségleteit), és 

köteles biztosítani azok érvényesülését. Az európai 
államokban a század második felére kialakult jóléti 
állam központi eleme a szociális védelmi rendszer.60

Ezzel szemben a közösségi szintû szociális jog-
alkotás struktúrája ennél bonyolultabb. A legfonto-
sabb szereplõk a közösségi intézmények és a tagál-
lamok. Emellett évtizedes szakmai vita zajlik arról, 
hogy az EU szociális joga mennyiben érinti a közös-
ségi munkavállalókat és/vagy az uniós polgárokat. A 
közösségi szociális jog meghozatalában és végrehaj-
tásában egyaránt megoszlanak a hatáskörök a nem-
zeti és a közösségi szint között. A hatáskörök meg-
osztása az európai integráció felépítésének egyenes 
következménye. A közösségi szociális jog története 
pontosan arról szól, hogy miként rendezõdnek át a 
hatáskörök a nemzeti és a közösségi döntéshozatal 
között, amely átrendezõdésnek a „kedvezményezett-
je” a közösségi szint. A közösségi szociális jogalko-
tás tehát óhatatlanul a nemzeti hatáskör korlátozá-
sát eredményezi. 

A közösségi szintû szociális jogalkotás és dön-
téshozatal szimplifikált sémájában – a könnyebb 
érthetõség kedvéért – egyetlen szereplõként szere-
peltettük a közösségi intézményeket. Közösségi in-
tézmények alatt itt elsõsorban az Európai Bizottságot, 
az Európai Tanácsot, az Európai Parlamentet, az Eu-
rópai Bíróságot, valamint a Gazdasági és Szociális Bi-
zottságot értettük, amelyek meglehetõsen eltérõ sze-
repet játszottak a közösségi szociális jog alakításában. 

A Bizottság erõsen korlátozott hatásköre ellenére 
komoly erõfeszítéseket tett annak érdekében, hogy 
mára megszülethessen egy jelentõsnek mondható 
közösségi szociális joganyag, és a Közösségnek le-
gyen egyáltalán „szociális dimenziója”. Szociális di-
menzió alatt egyfelõl a közösségi szociális joganya-
got, másfelõl a közösség szociális kérdéseket érintõ, 
nem normaalkotó tevékenységét értjük. Az Európai 
Bizottság az EU szociális dimenziójának megterem-
tése érdekében színvonalas jogszabály-elõkészítõ 
és kutatómunkát folytatott az elmúlt évtizedekben. 

A közösségi szociális jogalkotás meghatározó 
szereplõje az Európai Bíróság. Ítéletei különösen 
nagy hatással voltak a közösségi szociális jog ala-
kulására, hiszen következetes ítélkezési gyakorlatá-
val igyekezett kitágítani a Római Szerzõdésben ga-
rantált jogok alkalmazási körét.61 A Bíróság érdeme, 
hogy munkája során bátran vállalta fel a konfliktu-
sokat, elsõsorban persze a tagállamokkal szemben. 
A Bíróság ars poeticája szerint az egyént a közössé-
gi jog alapján megilletõ jogokat rendkívül nagyvo-
nalúan kell értelmezni, míg a tagállamok korlátozási 
lehetõségével szûkmarkúan kell bánni, mivel az eu-
rópai integráció egyik legfontosabb célja az emberi 
jogok feltétlen tisztelete és garantálása kell legyen. 
A Bíróság ítéleteibõl és filozófiájából kitûnik, hogy 
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a tagálla mok és az egyén közötti vita során az egyé-
ni jogokat kell védelmezni az állammal szemben.62

Az Európai Bírósággal szemben az Európai Parla-
ment, illetve a Gazdasági és Szociális Bizottság sok-
kal kevésbé tudta befolyásolni a közösségi szociális 
jog alakulását, szerepük meglehetõsen korlátozott 
volt. Ez a két intézmény azonban számos fontos szo-
ciális kérdésben hallatta hangját,63 ám meglehetõsen 
kevés hatással voltak a történésekre. Különösen 
igaz ez a Gazdasági és Szociális Bizottságra, amely-
nek mozgásterét meglehetõsen leszûkítette a Római 
Szerzõdés.64

A közösségi intézmények, különösen a Bizottság 
szerepét természetesen erõteljes korlátok közé szorí-
tották a tagállami érdekek, a Tanács döntéshozatal-
ban betöltött pozíciója, valamint a demokratikus le-
gitimáció hiánya. A tagállamok ugyanis egyszerre ér-
dekeltek egyfelõl az egységes európai munkaerõpiac 
megteremtésében, a versenysemlegesség biztosításá-
ban, másfelõl viszont abban, hogy a szociális jogok 
szabályozása alapvetõen nemzeti szinten, a tagállam-
ok kizárólagos hatáskörében maradjon. A közössé-
gi szociális jogalkotásra – a többi közösségi szakpo-
litikához viszonyítva talán még inkább – igaz az a 
megállapítás, hogy a tagállamok hatalmas harc árán 
hajlamosak csak átadni a közösségi intézményeknek 
jogalkotási kompetenciájuk egy részét. Ezt a küzdel-
met tükrözték a szubszidiaritás elve körül kirobbant 
politikai és szakmai viták. A szubszi diaritás elvének 
gyakorlati alkalmazása számos területen újra és újra 
felvetette azt a kérdést, hogy mely szabályozási jog-
kör tartozzon a tagállamokhoz, és mi kerüljön a kö-
zösségi szabályozás hatálya alá.65 Emellett persze az 
is nagy vitákat váltott ki, hogy mely közösségi szo-
ciális jogszabályok elfogadásához kell egyhangú, il-
letve minõsített többség.66

A Közösség szociális jogi hatáskörének bõvítése 
mellett érvelõk arra hivatkoztak, hogy ezen a téren 
sem lehet már kizárólag nemzeti jogalkotásban gon-
dolkodni, mert a nemzeti munkaerõpiac már a múl-
té, és helyére a közös, határok nélküli munkaerõpiac 
került. A nemzeti szociálpolitika elsõdlegességének 
hívei szerint viszont a nemzeti szintû jogalkotásnak 
kell továbbra is dominálnia, mert a szociális jogok 
nemzeti szinten sokkal hatékonyabban szabályoz-
hatók, mint közösségi szinten. A hatékonysági teszt 
azt jelentette, hogy minden kérdést azon a szinten 
kell szabályozni, ahol az a legnagyobb eredmény-
nyel kezelhetõ. Ez a vita tulajdonképpen mind a mai 
napig nem ért, nem érhetett véget. Többek között 
a foglalkoztatáspolitika terén a közösségi intézmé-
nyek vettek el hatáskört a nemzeti kormányoktól, 
míg a szociális ellátások terén minden maradt a ré-
giben. A közösségi foglalkoztatáspolitika sikerét 
pontosan az jelentheti, hogy egyensúlyt igyekszik 

teremteni a jogalkotás közösségi és nemzeti szintje 
között: el is vesz hatáskört a tagállamoktól, de meg 
is hagyja önálló döntési jogaik egy lényeges részét.67

A szabad mozgás példájával könnyen alátámaszt-
ható, miszerint a közösségi szociális jog azért nem 
juthatott közelebb egy valódi Európai Szociális Mo-
dellhez, mert hiányzott ehhez a valós politikai akarat. 
Mivel szoros kapcsolat áll fenn a Római Szerzõdés 
egyik alapelve, a munkaerõ szabad áramlása és a Kö-
zösség gazdasági céljai között, ezért a szabad moz-
gás speciális helyet foglal el a közösségi szociális jog-
ban. A szabad mozgás jogának biztosításával össze-
függésben konszenzus alakult ki a tagállamok kö-
zött, annak garantálását a közösségi jogalkotás va-
lamennyi szereplõje alapvetõ fontosságú kérdésnek 
tekintette. A szabad mozgás elve azért válhatott a kö-
zösségi jog egyik legkörültekintõbben szabályozott 
területévé, mert ebben a kérdésben teljes körû volt 
a politikai támogatás. Bár kissé erõltetett a szociális 
jog címke a szabad mozgás – és ahhoz kapcsolódó-
an a szociális biztonsági rendszerek koordinációjá-
nak – szabályozásával kapcsolatban, mégis tagadha-
tatlanok szociális vonatkozásai. Ezért nem véletlen, 
hogy mindaz, amit a Közösség az elsõ idõszakban 
szociális kérdésként kezelt, dominánsan a munkaerõ 
szabad áramlásával függött össze. Nem azért szabá-
lyozták azonban részletesen a szabad mozgás jogát, 
hogy létrejöjjön egyáltalán egy joganyag, amit közös 
szociális jognak hívhatnak. Pontosan fordítva tör-
tént, egy részletesen szabályozott közösségi szakpo-
litikában mutattak rá szociális jogi vonatkozásokra.

Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a 
tagállamok és a közösségi politika közötti kölcsönha-
tás mindkét irányban érvényesül. Egyfelõl a tagálla-
mok közvetlenül befolyásolhatják a közösségi szoci-
ális jog alakulását a közösségi jogalkotásban betöltött 
szerepükkel, mindenekelõtt az Európai Unió Taná-
csában.68 Ebben a tekintetben az vált a központi kér-
déssé, hogy a szociális vonatkozású irányelvek elfo-
gadásához minden tagállam egyetértésére szükség 
legyen-e. Az elmúlt évtizedek jogfejlõdése az egy-
hangú szavazástól a minõsített többség irányába való 
lassú elmozdulást eredményezte.69

Másfelõl a közösségi intézmények tevékenysé-
ge, illetve az ennek eredményeképpen létrejött kö-
zösségi szociális jog is érezhetõ hatással van a tagál-
lamok szociális jogára. Ennek a befolyásolásnak az 
elsõdleges és leghatékonyabb eszköze a jogharmo-
nizáció. Amikor a közösségi intézmények elfogad-
nak egy kötelezõ érvényû közösségi jogszabályt, ak-
kor ezzel automatikusan megkötik a nemzeti jogal-
kotók és jogalkalmazók kezét, mintegy kihasítanak 
egy apró darabot a tagállamok szociális jogi szabá-
lyozási kompetenciájából. A befolyásolás másik, „lá-
gyabb” eszköze a spontán harmonizáció elõsegítése. 
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A Bizottság nem véletlenül vált Európa „legnagyobb 
könyvkiadójává”, hiszen az általa finanszírozott ku-
tatások, kiadványok, konferenciák, képzések hozzá-
járultak a nemzeti szociális jogok közelítéséhez, ösz-
szehangolásához. A harmadik és egyben legújabb 
eszköz a koordináció nyitott eszköze, amely a nem-
zeti és közösségi szint közötti hatáskörmegosztás kü-
lönleges jogintézménye.

Az integráció különbözõ idõszakaiban változó 
volt a tagállamok szerepe és hatása az EU szociá-
lis jogára. A bõvítés különbözõ körei egyszerre hoz-
tak újabb értékeket és problémákat a Közösségbe. A 
déli irányú bõvítés a kétsebességû Európa veszélyét 
vetette fel. A 80-as évek közepén félõ volt ugyanis, 
hogy hatékony közösségi politika hiányában az EK 
kettészakadhat gazdag és szegény tagállamokra. A 
gazdasági és szociális kohéziós politika kialakítása 
erre a kihívásra adott választ. A dél-európai, szegé-
nyebb államok csatlakozása azonban egyúttal újabb 
lendületet is adott a közösségi politikának, különö-
sen a regionális fejlesztés terén. Ugyanez mondha-
tó el, de teljesen más elõjellel az Unió északi irányú 
bõvítésérõl. A két skandináv állam és Ausztria csat-
lakozása azért jelentett óriási kihívást, mert ezeknek 
az államoknak a szociális ellátórendszere a világ él-
vonalába tartozik, ezért a 90-es évek közepe óta a 
szociális ellátások terén soha nem látott különbség 
tapasztalható a tagállamok között. A skandináv or-
szágok belépése ugyanakkor azzal a pozitív hatás-
sal járt, hogy ezek az országok „magukkal hozták” 
szociális érzékenységüket, értékeiket és hatásukra 
érzékelhetõen aktívabbá vált az Európai Unió is a 
szociális jogok biztosítása terén. Az õ belépésüknek 
is komoly szerepe volt abban, hogy a 90-es évek vé-
gére a szociális ügyek és mindenekelõtt a foglalkoz-
tatási válság kezelése vált az EU egyik legfontosabb 
politikai célkitûzésévé. 

Ebbe a folyamatba illeszkedik az Európai Szociá-
lis Modell fogalmának megjelenése, amelyet a tagál-
lamok közös szociális értékeire és vívmányaira, így a 
szolidaritásra, az igazságosságra, az egyenlõségre, az 
életminõségre igyekeznek építeni. Az Európai Szoci-
ális Modell jelentése azonban ma még alig körvona-
lazódik. Az EU eddig keveset tesz hozzá – saját szo-
ciálpolitikáján keresztül – a nemzeti politikákhoz an-
nak érdekében, hogy csökkenjen a szegénység és a 
munkanélküliség, a társadalmi kirekesztõdés, növe-
kedjen az életszínvonal és a tolerancia, és csökkenje-
nek a tagállamok közötti különbségek. Ugyanakkor 
az Európai Szociális Modell összekapcsolja a magas 
szintû szociális feltételeket a magas termelékeny-
séggel, valamint a termékek és szolgáltatások magas 
színvonalával.70 Ez egy újabb kísérlet a korábban so-
kat hivatkozott egyensúly megteremtésére a szociális 
és a gazdasági célok között. Az egyensúlyteremtés a 

szolidaritás, igazságosság, esélyegyenlõség értékei-
nek közösségi szintû elismerését és célul tûzését kí-
vánja meg, amihez elengedhetetlen a közösségi jog-
alkotás megerõsítése a nemzeti jogalkotás rovására. 
E nélkül az Európai Szociális Modell nem több ho-
mályos víziónál.

Ugyanakkor az is túlságosan leegyszerûsítõ állí-
tás, hogy a közösségi szociális jogalkotás kizárólag 
azért akadozott napjainkig, mert a tagállamok fél 
szívvel támogatták csak a közösségi intézmények 
szociális vonatkozású törekvéseit. Amint azt láthat-
tuk, a tagállamok a legtöbb kérdésben korántsem 
képviselnek egységes álláspontot a szociális jogok 
terén. Közöttük komoly véleménykülönbségek vol-
tak és vannak, sõt nemegyszer országcsoportok áll-
nak egymással szemben olyan lényeges kérdésekben, 
mint a szociális ellátórendszerek harmonizációja, az 
EU jogalkotási hatásköre és eljárása stb.

A tagállamok mellett ki kell emelni a politikai 
egyéniségek szerepét is. Pontosan végigkísérhetõ, 
hogy az egyes területeken miként gyorsították, las-
sították a közösségi cselekvést a tagállamokon, kü-
lönösen az európai „nagyhatalmakon” belüli politi-
kai, személyi változások. Kohl kancellár esetében azt 
figyelhettük meg, hogy céljai elérése érdekében ké-
pes volt feloldani a jobboldali és baloldali kormányok 
közötti ellentéteket. Ha érdekei úgy kívánták, akkor 
szorosabban mûködött együtt a szocialista Franco-
is Mitterand-nal, vagy a munkáspárti Tony Blair-rel, 
mint konzervatív beállítottságú kollégáival. 

Kohl kancellár mellett Margaret Thatcher nevét 
kell megemlíteni, aki meghatározó befolyással bírt 
a közösségi szociális jog alakulására. A munkaválla-
lók alapvetõ szociális jogairól szóló Közösségi Char-
táról például azt mondta, hogy az nem más, mint „a 
hátsó ajtón belopakodó marxizmus”.71 Az angol kon-
zervatív kormány élén ugyanis inkább hátráltatta, 
mintsem támogatta a közösségi szociális jogalkotást. 
Ebben a sokszereplõs küzdelemben sokszor maradt 
magára, illetve kisebbségben az Európai Bizottság. 

A közösségi jogalkotás befolyásolására képes sze-
mélyiségek nem csak a tagállamokban voltak, hanem 
az Európai Bizottságban is. A Bizottság elnökei kö-
zül Jacûues Delors munkásságát (1985–1993)72 kell 
kiemelni, hiszen elsõsorban az õ nevéhez fûzõdik a 
80-as évek második felétõl az európai szintû szociá-
lis párbeszéd felértékelõdése, jogi hátterének megte-
remtése és általában a szociális dimenzió folyamatos 
erõsödése. Minden szociálpolitikai döntést közvetle-
nül õ hozott meg, mert ez volt az a terület, amelyet 
szeretett. „Erõsen hitt a szociálpolitikában: politikai-
lag, vallásosan és morálisan.”73 Delors kezdeménye-
zésére váltak az európai szociálpolitika szereplõjévé, 
ha nem is meghatározó szereplõjévé az európai szoci-
ális partnerek. Elnöksége elején, majd 1989-ben is kí-
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sérletet tett arra, hogy átadja a Bizottság javaslattevõ, 
kezdeményezõ szerepét a szociális partnereknek. 
Abban bízott, hogy a szociális partnerek, különösen 
azok európai „ernyõszervezetei”74 fogják formálni a 
foglalkoztatáspolitikát és végre is hajtják azt a létezõ 
nemzeti intézmények segítségével.75 Ennek érdeké-
ben teremtették meg azt a jogi lehetõséget, hogy az 
európai szociális párbeszéd, „ha a felek kívánatos-
nak tartják, megállapodásos kapcsolatokat eredmé-
nyezhet”.76 A közösségi jogalkotásnak ezt az irány-
elvet eredményezõ, 1992 után lehetségessé váló útját 
Bercusson úgy nevezte: „alku a jog árnyékában”.77 A 
közösségi jogalkotásnak ez az alternatív útja azon-
ban lassúnak és terméketlennek bizonyult, napjain-
kig mindössze három közösségi és három ágazati 
megállapodás született.78

A tagállamok és a közösségi intézmények közöt-
ti viták végsõ soron mégiscsak az EU-tagállamok ál-
lampolgárairól, az uniós polgárokról szól. A 90-es 
években az vált az Unió egyik legfontosabb céljává, 
hogy ezt az európai emberek érezzék: „vigyük kö-
zelebb Európát a polgáraihoz”.79 Az integráció kez-
detén a közösségi szociális jog kizárólag a munka-
vállalók élet- és munkakörülményeinek javítására 
irányult. Ebben a tekintetben jelentõs változás ment 
végbe a közösségi szociális jog szabályozási filo-
zófiájában, mert számos, korábban csak a közössé-
gi munkavállalókat megilletõ jog – szabad mozgás 
joga, egyenlõ bánásmódhoz való jog stb. – mára az 
uniós polgárok szélesebb körét (diákok, nyugdíja-
sok), egyes esetekben minden uniós polgárt megil-
let. Így egyes jogok kizárólag a munkavállalókat és 
családtagjaikat, más jogok viszont minden uniós pol-
gárt megilletnek. A szándék azonban egyértelmû, az 
uniós politika az uniós polgárra irányuljon, ne pe-
dig a közösségi munkavállalókra. Ennek érdekében 
hozták létre 1992-ben a Maastrichti Szerzõdéssel az 
uniós polgárság intézményét. A valóság azonban az, 
hogy a közösségi szociális jogok címzettjei továbbra 
is elsõsorban a közösségi munkavállalók. Az uniós 
polgárságból fakadó jogok ma még alig adnak töb-
bet, mint az állampolgárság.80 

IV. Európai Szociális Modell: 

vágyak és valóság

A közösségi szociálpolitika és szociális jog fejlõdése 
mindvégig fáziskésésben volt az integráció gazdasá-
gi vonatkozású politikáihoz képest. Úgy tûnik, hogy 
az EU sem takaríthatja meg annak a fejlõdésnek a ne-
hézségeit, amelyet a nemzetállamok a XIX. század 
végén, a XX. század elején a jóléti állammá válás ér-
dekében megtettek. Egy olyan jogi közösség beren-

dezkedése mint az EU, nem lehet hatékony a szoci-
ális tartalmú emberi jogok biztosítása nélkül. Éppen 
ebbõl a felismerésbõl kiindulva, újra és újra megkísé-
relték ledolgozni a lemaradást, de ezek a kísérletek a 
tagállamok támogatása nélkül nem járhattak sikerrel. 
A tanulmányunkban feltett kérdés mindenekelõtt az 
volt: a jóléti államokból és az ezt szabályozó nemze-
ti szociális jogokból megteremthetõ-e egyáltalán az 
„Európai Jóléti Állam” a maga nemzetek feletti szo-
ciális jogával. 

Azt is látni kell, hogy az EU szociális joga nagyon 
különbözõ tartalmat hordozott az európai integrá-
ció különbözõ idõszakaiban. A közösségi szociális 
jog nem csak változott, hanem hatalmas fejlõdésen 
is keresztülment az elmúlt fél évszázadban. Ennek 
köszönhetõen mára a szociális fejlõdés és a magas 
szintû foglalkoztatás elérése az EU egyik legfonto-
sabb politikai célkitûzésévé vált. A közösségi szoci-
ális jog továbbfejlesztését azonban nehezíti, hogy an-
nak szereplõi nem követhetnek már létezõ mintákat, 
mindenekelõtt a nemzeti szociális jogi modelleket.

Az utóbbi években sokszor hivatkoztak az EU 
szociális jogával összefüggésben az Európai Szociá-
lis Modellre, amely ma még sokkal inkább egy igaz-
ságosabb, egyenlõbb és szociálisan érzékenyebb Eu-
rópa utáni vágyakozás, mintsem kézzelfogható va-
lóság. Hiába hangoztatják az igazságosság és a szo-
lidaritás értékeit, ha közösségi szinten hiányoznak a 
hatékony eszközök (hatáskörök) például a szegény-
ség, a társadalmi kirekesztõdés elleni küzdelemhez, 
a társadalmi folyamatok alakításához. Az Európai 
Szociális Modell a tagállamok szociális rendszereit, 
értékeit és szociális jogát jelenti, nem pedig a követ-
kezetes közösségi jogalkotás eredményét.

Az integrált Európa sohasem lesz olyan nemze-
tek feletti állam, amely a nemzetállamok modelljére 
épül. Nyugat-Európában ehelyett egy újfajta igazga-
tás alakult ki: a szuverén nemzetállamok kormány-
közi kapcsolatai révén irányított nemzetközi rend, 
amely a transznacionális gazdaság számára jelent 
belsõ rendet. Mindez azt jelenti, hogy az integrált 
Európa szociálpolitikáját csak akkor lehet megér-
teni, ha radikálisan elszakadunk a lassan, de bizto-
san alakuló európai szövetségi jóléti állam képétõl.81
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Kiss György
tanszékvezetõ egyetemi tanár

A munkajog jogforrási 
rendszere és az alapjogok II.*

IV. A munkajogi tárgyú jogi

szabályozás jellege

a) A munkajog szabályozásának fejlõdéstörténete 
több korszakra és akár egyes idõszakon belül is 
több felfogás mentén tagolható. Egyrészrõl a II. vi-
lágháborút követõen jól elkülöníthetõ periódusok 
különböztethetõk meg,1 másrészrõl megfigyelhetõ 
az egymástól lényegükben különbözõ jogi kultúrák 
és megoldások sokszínûsége.2 Ami az elõbbit illeti, 
közvetlenül a háborút követõen általában gyengült 
az állam beavatkozása, alapvetõen a gazdaság talp-
ra állítása, stabilizálása volt a cél. Ebbe a folyamat-
ba nehezen volt beilleszthetõ a szociális szabályo-
zás, és így elsõsorban a gazdasági célokat szolgáló 
alapjogok érvényesülése kapott nagyobb hangsúlyt. 
A modern kori laissez-faire3 idõszaka azonban nem 
tartott sokáig. A 60-as évek némelykor viharos sza-
kaszait követõen megindult a munkaügyi kapcso-
latok4 lassú átrendezõdése. Mint ahogyan látni fog-
juk, ez együtt járt a munkajogot alapjaiban változ-
tató szociális tartalmú normák megalkotásával, de 
erre az idõre tehetõek az elsõ nagy, ágazatokat átfo-
gó kollektív megállapodások megjelenése is. 
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Az eltérõ jogi koncepciók mentén alkalma-
zott megoldások akár az európai munkajog 
fejlõdéstörténetén keresztül is ábrázolhatóak. Az 
egyes rendszerek közötti alapvetõ különbség a jog-
szabály – kollektív szerzõdés – munkaszerzõdés 
egymáshoz való viszonylatának megítélésében 
nyilvánul meg talán a legélesebben. Míg az euró-
pai kontinentális munkajogi rendszerek általában 
elfogadták az egyéni privátautonómia elvén nyug-
vó, a munkavállalóra kedvezõbb feltételek prioritá-
sát a munkaszerzõdések által,5 addig ez korántsem 
egyértelmû az angol jogban,6 illetve kifejezetten el-
lentétes megoldásokkal találkozhatunk az amerikai7 
vagy az új-zélandi munkajogi szabályozásban.8 Ter-
mészetesen a kollektív szerzõdés – munkaszerzõdés, 
és e mögött a kollektív és az individuális autonómia 
kapcsolata jelentõs mértékben függött a jogi szabá-
lyozás koncepciójának alakulásától. Ebbõl a szem-
pontból tanulságos elemezni az egyes korszakok 
törvényeit a kogens, a relatív diszpozitív, valamint 
a „kétoldalú” diszpozitív normák tartalma és aránya 
szempontjából is.9 Általában megfigyelhetõ, hogy a 
kezdeti idõszakra jellemzõ visszafogottságot, a csak 
a minimálstandardok szabályozására való törekvést 
fokozatosan felváltotta a szociális jogok biztosítását 
elõsegítõ részletesebb szabályozás, amelyben egyre 
több helyen bukkannak fel kogens szabályok. Ezzel 
összefüggésben azonban hangsúlyoznunk kell, hogy 
a munkajog mindennek ellenére nem a kogens, vá-
lasztást, illetve eltérést nem engedõ szabályozás, ha-
nem minden változás mellett is a magánautonómia 
joga.10 A korábbiakban utaltunk arra, hogy a ma-
gánautonómia sajátos környezetben, a függõ mun-
ka mellett érvényesül, és ezért nem véletlen a kollek-
tív és az individuális munkajog korrelatív kapcsola-
ta.11 Ami a jogi szabályozás meghatározó vonását il-
leti, az egyensúlyi állapot kialakítása és fenntartása 
koronként más-más eszközök alkalmazását kívánta 
meg. A hangsúlyok idõszakos eltolódása miatt me-
rült fel a kérdés: kinek a joga a munkajog, a munkál-
tatók vagy a munkavállalók akaratát, illetve védel-
mét van hivatva szolgálni?12

Az alábbiakban az európai munkajog fejlõdésére 
befolyást gyakorló jogrendszerek sajátosságait ele-
mezzük az alapjogok érvényesülésének tükrében, 
három, egymástól eltérõ szabályozáson keresztül. 
Olyan ország bemutatásával kezdjük, amely írott al-
kotmánnyal nem rendelkezik, továbbá a munkajo-
gát – mint ahogyan a jogrendszer egészét is – bizo-
nyos kettõsség uralja: a common law és a legislation. 
Ezt követõen a német jogrendet elemezzünk, amelyet 
alapvetõen meghatároz a Grundgesetz, azonban nem 
rendelkezik kodifikált munkajogi normarendszerrel. 

Harmadikként indokolt a francia munkajog vizsgá-
lata, amelyet szintén áthat az alkotmány, és – ugyan 
nem kodifikált de – legalább kompilált munkajogi 
rendszert hozott létre, a Code du Travail-t.

b) Az angol munkajogot többen még napjaink-
ban is úgy jellemzik, hogy hiányzik a common law-
tól való autonómiája abban az értelemben, hogy az 
elõbbi doktrínáinak hatása jelenleg is meglehetõsen 
kiterjedt.13 

ba) Az individuális munkajog területén a 
common law hatása az ún. managerial prerogative 
intézményében ölt testet, amely munkáltató/fog-
lalkoztató elõjoga a régi master-servant kapcsolat-
ból eredeztethetõ. A common law a teljes szerzõdési 
szabadság elvén nyugszik, habár éppen ezáltal szol-
gálja a státusviszonyok fennmaradását. Találó az a 
megállapítás, amely szerint a munkaszerzõdés min-
dig is az alá-fölérendeltségi viszonyok kifejezõje 
volt, és ebbõl a szempontból teljesen lényegtelen, 
hogy ezt a kötelezõ egyenlõség koholmányának mi-
lyen álcázott módszerével takarták el.14 Egyáltalán 
nem véletlen, hogy az állami beavatkozás szüksé-
gessége csakhamar felmerült,15 és ezt nyilvánvaló-
an nem a common law rendszerétõl, hanem az egy-
re erõteljesebb legiszlatórius tevékenységtõl lehe-
tett elvárni. 

A kollektív munkajogban is szignifikáns 
jelentõsége van a common law-nak, amely két terü-
leten is kimutatható. Annak ellenére, hogy Nagy-Bri-
tanniát tekinthetjük a trade unionism bölcsõjének, 
nagyon hosszú idõnek kellett eltelnie a szakszer-
vezetek, valamint tevékenységük elismeréséhez.16 
Nem túlzás az az állítás, amely szerint a szakszer-
vezetek által szervezett megmozdulások megítélé-
se dogmatikailag még napjainkban sem tér el sok-
ban a common law tort-minõsítésétõl.17 Sajátosan 
alakul a kollektív szerzõdés elismerése is. Általá-
ban rögzíthetõ, hogy az angol collective bargaining 
és collective agreement úm. önkéntes és a jogi sza-
bályozástól független fejlõdésében éppen a jogi sza-
bályozás tradicionálisan elutasító tartalma megha-
tározó szerepet játszott. Az 1871. évi Trade Union 
Act – amely egészen 1971-ig, az Industrial Relations 
Act megjelenéséig hatályban volt – tagadta a kol-
lektív szerzõdés kötõerejét. A törvényi feltételezés 
az volt, hogy a felek a kollektív szerzõdés által nem 
olyan jellegû megállapodást kívánnak kötni, amely 
jogi kötõerõvel rendelkezik.18 Jellemzõ módon egé-
szen a 70-es évekig szokásos volt az ún. TINAELA 
klauzula használata („this is not a legally binding 
agreement”), amellyel a felek általában el kívánták 
kerülni a kollektív szerzõdés kötõerejét. A kollek-
tív szerzõdés minõsítése azonban késõbb megvál-
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tozott, és napjainkra már nincs ok azt feltételezni, 
hogy a felek ne jogi kötõerõvel rendelkezõ megál-
lapodást akarnának kötni, és a kollektív szerzõdés 
normatív részét nem kívánják beépíteni a munka-
jogviszony tartalmába. Ugyanakkor még az 1992. évi 
Trade Union and Labour Relations (Consolidation) 
Act megfogalmazása is a korábbi felfogás mentén 
született.19 Így tehát a kollektív szerzõdés elismeré-
se mellett, e megállapodás normatív része – szem-
ben az európai kontinentális munkajogi rendszerek 
túlnyomó többségével – automatikusan nem befo-
lyásolja az egyéni munkajogviszony tartalmát, ha-
nem azt a szerzõdést megkötõ feleknek külön ki kell 
nyilvánítaniuk.

A common law-nak az angol munkajogra tett 
hatása ugyanakkor csak látszólag tér el attól, ame-
lyet általában a magánjog gyakorolt, illetve gyako-
rol a munkajog fejlõdésére. Annak ellenére, hogy a 
common law jelenléte az egyes megoldások tekin-
tetében a kontinentális joghoz szokottak számára 
merõben szokatlan technikai megoldásokat köve-
tel meg, lényegében azonos folyamatról van szó. 
Mivel a common law – hasonlóan a kontinentális 
magánjog elveihez – alapvetõen a szerzõdéses sza-
badság elvén nyugszik, a szerzõdéshez szükséges 
egyenlõség fenntartásához, a szociális alapjogok ér-
vényesítéséhez a common law elveitõl eltérõ jogal-
kotásra volt szükség. Ami az angol legislationt jel-
lemzi, tanulságos az a megállapítás, amely szerint 
a jogalkotásnak az angol munkajogban egyre fon-
tosabb, de még így is kisegítõ, szubszidiárius sze-
repe van.20 Továbbá a kollektív szerzõdés felemás 
szerepének ellenére, a munkavállalók jelentõs há-
nyada számára a kollektív szerzõdés jelenti a vé-
delmet, és a törvények azokon a területeken képe-
sek a sebezhetõ munkavállalói jogokat érvényesíte-
ni, ahová a kollektív szerzõdés nem ér el. Minden-
estre az utóbbi mintegy bõ negyedszázada – a dere-
guláció idõszakát is beleértve a jogalkotás expanzió-
jának lehetünk tanúi – nem utolsósorban az Európai 
Unió hatásaképpen is.21 Az írott – egységes szerke-
zetbe foglalt – alkotmány hiánya, a common law és 
a legislation sajátos viszonya meglehetõsen bonyo-
lult és árnyalt fejlõdési folyamatot indukált az alap-
jogok érvényesülése terén.

bb) Az egyéni munkavállalói jogokat illetõen a 
II. világháborút követõ idõszakban – a már említett 
laissez-faire rövid periódusát követõen bontakozott 
ki annak az eszméje, hogy az államnak biztosítania 
kell az egyes munkavállalók védelmét, különösen a 
diszkriminációval szemben. Ez a folyamat a 60-as 
évektõl indult meg, bizonyos közvetlen háború utá-
ni elõzményekkel.22 

Az alapjogok érvényesülése tekintetében fi-
gyelemreméltó a minimális bér szabályozásának 

fejlõdése. A kezdeti próbálkozások még a XIX. szá-
zad második felére, illetve a múlt század elejére 
tehetõek, és abból a felismerésbõl fakadt, hogy a 
kizsigerelt gazdaság, a munkaerõ vásárlóerejének 
csökkenése az egész gazdaság összeomlásához ve-
zethet.23 Az 1945. évi Wages Council Act egyrészrõl 
liberalizálta a bérellenõrzõ bizottságok megalakítá-
sát, és ami ennél lényegesebb, az ellenõrzést kiter-
jesztette valamennyi bérnek minõsülõ kifizetésre.24 
A hatvanas és a 80-as évek között ebben a tekintet-
ben bizonyos visszalépés következett be, ugyanis 
számos területen e bizottságokat megszüntették. En-
nek egyik okaként azt jelölték meg, hogy a bizottsá-
gok munkája fojtó hatással van a felek szabad akara-
tából megkötendõ kollektív szerzõdésekre. A szak-
szervezetek egyébiránt különösen azt a gyakorlatot 
kritizálták, amelynek értelmében a bizottságok meg-
határozhatták nemcsak a bér minimumát, hanem a 
bérnövekedés ellen a minisztériumnak vétójoga volt 
az akkori antiinflációs politika jegyében. Az 1975-ben 
hatályba lépett Employment Protection Act megpró-
bálta kiküszöbölni a minisztériumi vétóból szárma-
zó feszültségeket, és a bizottságokba független ta-
gok kijelölését rendelte. A 80-as években az állami 
szabályozás korábbi években tapasztalt visszavo-
nulása folytatódott, azonban korántsem a kollektív 
megállapodások szerepe növekedésének szándéká-
val. Az 1986. évi Wages Act (Bill) még erõteljesebb 
korlátozásokat vezetett be a bizottságok hatáskörét 
illetõen, és ennek következtében egyre több munka-
vállaló bére hanyatlott. Mindennek eredményekép-
pen 1993-ra a munkavállalóknak csupán mintegy 
10%-a volt érintett a bizottságok hatásköre által.25 A 
vázolt helyzet alapvetõen megváltozott a Munkás-
párt kormányzása idején, ugyanis a párt program-
jában szerepelt a foglalkoztatási viszonyok alapvetõ 
reformja, és ezen belül – többek között – a minimá-
lis bér állami szabályozása is. A National Minimum 
Wages Act 1998–ban lépett hatályba, és részletesen 
rendelkezik a törvény alkalmazása szempontjából 
munkavállalónak minõsülõ személyekrõl,26 az egyes 
speciális munkavállalói kategóriákról, és az ebbõl a 
körbõl kizártakról. A törvény csupán a minimális 
órabér jogszabályi alapját teremti meg, a tényleges 
bérek alakításában a Low Pay Commissionnak van 
meghatározó szerepe, amely adott ágazatokban aján-
lást tesz közzé a minimális bérekrõl és egyéb felté-
telek alkalmazásáról.27 A National Minimum Wage 
Act egy meglehetõsen vitatott, és sokáig a common 
law uralma alatt álló terület szabályozására nyújtott 
a korábbihoz képest más alternatívát. 

Indokolt röviden megvizsgálni a munkaválla-
ló védelme érdekében hozott általános tartalmú 
jogszabályokat. Ebbõl a szempontból szinte áttö-
résként lehet értékelni az 1975. évi Employment 
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Protection Act-ot. E törvénynek természetesen vol-
tak elõzményei. Az 1971. évi Industrial Relation 
Act, valamint az 1974. évi Trade Union and Labour 
Relations Act a kollektív munkajogot – igaz ellentétes 
felfogásban – alapjaiban formálták át. E jogszabályo-
kat a késõbbiekben részletesen tárgyaljuk a kollek-
tív jogok elemzésénél. Az EPA alapvetõ célkitûzése 
az volt, hogy az egyéni munkavállalói jogokat kiter-
jessze, „még jobban elérhetõvé tegye”.28 A jogalko-
tó szándéka volt továbbá, hogy a jogot mintegy po-
zitív használhatóságában mutassa be, elkerülvén 
az eddig szép számmal megtalálható kibúvókat.29 
Ami az egyéni munkavállalói jogokat illeti, azt a 
tényt, hogy egyáltalán törvényi szabályozásban ré-
szesültek, a common law hatalmának ismeretében 
kell elvégeznünk.30 Hasonlóképpen értékelendõk 
azok a jogok, amelyek a munkáltató valamilyen tá-
jékoztatási kötelességének a megerõsítésében öltöt-
tek testet. Így a már említett részletes tájékoztatás a 
bérfizetésrõl, a felmondás okának indokolása stb.31 
Az egyéni munkavállalói jogok védelmében továb-
bi elõrelépést jelentett az 1978. évi Employment 
Protection (Consolidation) Act. Ekkortól a munkavál-
laló részletes írásbeli tájékoztatást kérhetett a mun-
káltatótól a foglalkoztatás körülményeirõl – tulajdon-
képpen a munkajogviszony tartalmáról –, tovább fi-
nomították a munkabér fizetésérõl szóló munkálta-
tói tájékoztatási kötelességet, bõvítették a minimális 
felmondási idõhöz való jogot, kialakították a mun-
káltató fizetésképtelensége esetére vonatkozó anya-
gi jogi és eljárási szabályokat. 

Az ún. social contract éveit követõen (1974–1979)32 
szemléletében más jogpolitikai idõszak vette kezde-
tét. A konzervatív kormányzat munkajogi jogalko-
tását a korábbi állami beavatkozás mértékének visz-
szaszorítása – egy viszonylagos dereguláció –, vala-
mint egyes intézmények tartalmának megváltozta-
tása jellemezte. E korszakot jellemzõ törvények vol-
tak az 1980., illetve 1982. évi Employment Act-ok, 
valamint az 1984. évi Trade Union Act. A kormány 
meghatározó gazdaságpolitikai és társadalompoli-
tikai célkitûzése a munkaerõpiac felszabadítása, és 
a szakszervezetek addig megszerzett hatalmának 
csökkentése volt.33 E törvények alapvetõen a kollek-
tív munkajogi viszonyok átrendezését szolgálták, de 
az egyéni munkavállalói jogok és kötelességek tekin-
tetében lényegi visszalépés nem történt. Ennek oka 
egyértelmûen abban jelölhetõ meg, hogy a fõ irány a 
kollektívbõl az egyéni felé történõ elmozdulás volt.34 
Az Employment Act a konzervatív kormány idején 
több változtatáson ment keresztül, azonban ezek a 
módosítások, kiegészítések nem lépték túl a deregu-
láció koncepciójának keretét.35 

Az egyéni munkavállalói jogok szempontjából (is) 
meghatározó jelentõségû törvény az 1996-ban meg-

alkotott Employment Rights Act. A jogszabály rész-
letesen rendelkezik a munkavállaló tájékoztatási jo-
gáról, a munkabér védelmérõl, a garantált bérrõl, 
egyes szociális jellegû támogatásokról, a munkából 
való távollét egyes eseteirõl és azok díjazásáról, a 
munkavégzési kötelesség szünetelésének eseteirõl, 
az anyasági támogatási rendszerrõl, a visszahelye-
zési kötelességrõl. Külön fejezetet szentel a törvény 
a munkajogviszony megszûnésének, illetve a jogel-
lenes megszüntetés következményeinek. A törvény 
egyik jellemzõ fejezete a meghatározott jogokból 
történõ kizárás esetkörével foglalkozó rész.36 Az an-
gol jogban a jogalkotó bizonyos jogokat feltétel nélkül 
minden munkavállaló tekintetében elismer. Nem kis 
részben az Európai Unió jogalkotásának, illetve ha-
tásának köszönhetõen ebbe a körbe tartoznak külö-
nösen a diszkriminációval kapcsolatos jogok.37 Egyes 
jogok, védelmek, illetve támogatások ugyanakkor bi-
zonyos kritériumokhoz voltak kötöttek.38 A foglal-
koztatás folytonossága (continuity of employment) 
a munkavállalói jogok támogatottságának az egyik 
legjelentõsebb szûrõjének bizonyult.39 A continuity 
of employment-nek két dimenzióját határozták meg, 
úgymint a foglalkoztatás idõtartamát és rendszeres-
ségét (length and regulatory of employment). Ami 
a foglalkoztatás idõtartamát illeti, pl. kétéves mun-
kajogviszony volt szükséges a jogszerûtlen felmon-
dás (unfair dismissal) elleni törvényi védelemhez 
való jog érvényesítéséhez. Ebbõl következõen szá-
mos alkalmi (temporary) és határozott idõtartamra 
foglalkoztatott munkavállaló kiesett ebbõl a védel-
mi rendszerbõl. Hasonló helyzetben voltak azok a 
munkavállalók, akiket idõszakosan alkalmaztak, és 
két munkajogviszony között meghatározott ideig, 
pl. munkanélküliekké válnak. Ez annak ellenére fe-
szültséget okozott, hogy az ERA külön is tartalma-
zott rendelkezéseket a határozott idõre alkalmazott 
munkavállalókra.40 A vázolt megoldás egyébiránt 
az EU-normák tükrében is rendkívül aggályosnak 
minõsül, így mindenekelõtt a Római Szerzõdés 119. 
cikkelye és az egyenlõ bánásmódról szóló 76/107 
irányelv tekintetében. Az említett ún. kvalifikációs 
küszöbértékeket kétségessé tették az egyes atipikus 
foglalkoztatásra vonatkozó újabb EU-irányelvek is, 
így többek között a részmunkaidõrõl szóló 96/81 
irányelv, valamint a határozott idejû foglalkoztatás-
ról szóló 99/70 irányelv.41 A vázolt helyzet a 2002. 
évi Employment Act által gyökeresen megváltozott, 
miután ez a jogszabály valósította meg a hivatkozott 
irányelvek implikációját.42 

Az egyéni munkavállalói jogok tekintetében rend-
kívül jelentõsnek ítélhetõ a munkaidõ megszervezé-
sének egyes kérdéseirõl szóló 93/104 irányelv átvéte-
le.43 Nagy-Britanniában a munkaidõ intézményének 
megközelítése abban is különbözött az európai kon-
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tinentális országok szemléletétõl, hogy a munkaidõ 
ágazati differenciálása ismeretlen, és ami ennél lé-
nyegesebb, sokáig nem törekedtek a munkaidõ jog-
szabályi mértékének meghatározására, gyakorlatilag 
korlátozására.44 Ebbõl következõen nagy szerep ju-
tott a kollektív megállapodásoknak, de ennek a rend-
szernek a hatékonyságát rontotta, hogy pl. a 25 fõnél 
több alkalmazottat foglalkoztató munkáltatók eseté-
ben csak a munkavállalók mintegy negyedére terjed-
tek ki a megállapodások.45 Ahol nem kollektív meg-
állapodás, legfeljebb a túlmunka korlátozása valósult 
meg az ellenérték csökkentése miatt. A szakszerveze-
tek nyomására lassan átalakult a munkaidõ szabályo-
zási rendszere, amelynek kiemelkedõ állomása volt 
az 1998. október 1-jén hatályba lépett Working Time 
Regulations: Terms and Conditions of Employment.

Az egyéni munkavállalói jogok szabályozásáról 
és elismerésérõl, az angol jog szemléletérõl összefog-
lalásképpen az alábbiak rögzíthetõk. A munkaválla-
lói alapjogok biztosítása lényegi változáson ment át 
az elmúlt mintegy másfél évtizedben. A már emlí-
tett „managerial prerogative” intézményét ugyan-
akkor egyetlen jogszabály sem szüntette meg, de 
különösen az 1981. évi Transfer of Undertakings 
(Protection of Employment) Regulations (TUPE) 
húzta meg határait. A munkavállalói alapjogok ér-
vényesülésében – egységes, illetve általános szabály 
hiányában – jelentõs szerepet játszanak a bíróságok. 
A munkavállalói jogok védelme még mindig erõsen 
kötõdik a klasszikus – határozatlan idõre és teljes 
munkaidõben történõ – munkajogviszonyhoz, és 
ebbõl következõen az atipikus foglalkoztatási mód-
szerek beépítése az angol munkajogba nem minden 
esetben zökkenõmentes. A munkavállalói alapjogok 
érvényesülése szempontjából alapvetõ kérdés, hogy 
a jogi normák milyen mértékben és módon épülnek 
be a munkaszerzõdés, pontosabban a munkajogvi-
szony tartalmába. Az angol munkajogi normákat 
illetõen általánosságban rögzíthetõ, hogy a foglal-
koztatás feltételeirõl rendelkezõ normák nem mind-
egyike része automatikusan a munkajogviszony-
nak. Ettõl eltérõen a már érintett National Minimum 
Wage Act, vagy az Eûual Pay Act számos rendelke-
zését magától értetõdõen a munkajogviszony tar-
talmi elemei közé kell sorolni, és hasonló a helyzet 
– meghatározott feltételek esetén – a minimális fel-
mondási idõ meghatározásánál is. A korábbiakban 
már említettük, hogy a munkavállalót védõ normák 
túlnyomó része ún. „floor of rights” jellegû szabály-
nak minõsül, amelyektõl a munkavállaló hátrányá-
ra való eltérés nem lehetséges. Erre nézve kifejezett 
rendelkezéseket találunk az ERA és a TULR(C)A nor-
maanyagában. Ezeknek az értelmében azok a meg-
állapodások (akár a munkaszerzõdésben találhatóak 
akár nem) érvénytelenek, amennyiben arra irányul-

nak, hogy kizárják vagy korlátozzák a törvényekben 
meghatározott rendelkezések érvényesülését, vagy 
elzárják valaki elõl a jogorvoslat lehetõségét. Hason-
ló rendelkezéseket találunk a Statutory Sick Pay, a 
Statutory Maternity Pay tekintetében, valamint a 
Social Security Contributions and Benefits Act ren-
delkezéseinél. Mégis igaz az az állítás, hogy az an-
gol munkajogban az említett „floor of rights” jellegû 
normák nem annyira átfogóak, mint általában a kon-
tinentális országok munkajogában. Példának okáért 
a minimális bér vagy a maximális munkaidõ általá-
nos szabályainak lefektetése helyett, illetve mellett, 
az egyes munkavállalói csoportokra számos jogsza-
bály vonatkozik, amelyek e csoportokat azért védik, 
mert rájuk nem terjed ki kollektív szerzõdés hatálya. 

Kétségtelen, hogy a minimális feltételek jogvi-
szonybeli érvényesülésének, és ezáltal a munkaválla-
lói egyéni jogok védelmének egyik legfontosabb szeg-
mense a munkafeltételek írásba foglalási kötelessége, 
illetve az írásba foglalás kérésének joga.46 E folyamat-
nak nagy lökést adott az 1993. évi Trade Union Re-
form and Employment Rights Act, amely beépítet-
te az angol jogba a Közösségnek a munkáltatóknak 
a munkavállalókkal szemben, a munkaszerzõdés, 
illetve a munkajogviszony feltételeivel kapcsolatos 
tájékoztatási kötelességérõl szóló 91/533 irányelvét. 
Jelenleg az ERA 1–4. §§ tartalmazzák azokat a felté-
teleket, amelyeket a munkáltatónak írásba kell fog-
lalnia. A törvény rendelkezéseit azonban oly mó-
don értelmezik, hogy a munkáltatónak csak azokat 
a feltételeket, illetve körülményeket kell írásba fog-
lalnia, amelyek függetlenek a szerzõdésbõl magából 
származó feltételektõl. Némi túlzással azt is rögzít-
hetjük, hogy ezek a feltételek az írásba foglalás kö-
vetkezményeképpen válnak mintegy szerzõdéses 
természetûvé. Nem véletlenül hangsúlyozzák, hogy 
szemben a legislation (pl. az ERA) érintett rendel-
kezéseinek viszonylag csekély normatív hatásá-
val, a feltételek szerzõdéses kötöttsége még mindig 
alapvetõen a common law-ból vezethetõ le.47 Mi-
vel ennek igazi jelentõsége a kollektív szerzõdésbõl 
származó feltételek inkor porálásánál van, tárgyalá-
sát ott végezzük el.

bc) A kollektív munkavállalói alapjogok ér-
vényesülése nagymértékben függött a koalíciók 
elismerésesétõl, valamint a kollektív megállapodá-
sokhoz való kormányzati hozzáállástól. A koalíciók 
elismerése az angol jogban szélsõséges váltások fo-
lyamatában alakult.48 A toleranciától az elismerésig, 
sõt egyenesen a bátorításig vezetõ úton elsõ lépés-
ként a kormány az 1946. évi House of Common Fair 
Wages Reso lution-t bocsátotta ki. E jogszabálynak a 
hatása azonban megehetõsen kétséges volt. A kor-
mány ugyanis megerõsítette, hogy biztosítja a mun-
kavállalóknak a szakszervezeti tagsághoz való jogát/
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szabadságát, de a szakszervezet – mint ilyen – to-
vábbra sem részesült elismerésben. Miközben a kor-
mány megerõsítette az ILO 87. és 98. számú egyezmé-
nyét, mégsem alkotott az egyezményekkel adekvát 
normákat.49 Így a II. világháborút követõ idõszakot 
mégis a „collec tive laissez-faire”, illetve a távolma-
radás („absen tionism”) elve jellemezte.50 

A konzervatív kormány ennek ellenére nem ér-
zékelte a megfelelõ megoldás kidolgozását. A kor-
mány ebben az idõszakban saját érdekében jó kap-
csolatokat ápolt a szakszervezetekkel, és ennélfogva 
nem használta ki a szakszervezet megmozdulásait a 
társadalmi béke állítólagos stabilitásának fenntartása 
érdekében. A konzervatívok jobbszárnyán azonban 
nem volt érezhetõ ilyen hallgatólagos magatartás. 
Így például 1958-ban az Inns of Court Conservative 
and Unionist Society51 publikált egy meghatározó 
dokumentumot „Giants‘ Strength” cím alatt, amely 
a munkajog akkori helyzetét a szakszervezetek, mint 
túl befolyásos alany („overmighty subject”) alapál-
lásából vezették le. 

A 60-as évek közepén a Wilson-kormány kí-
sérletet tett a gazdaság átalakítására, modernizá-
lására, amelynek szerves része volt a munkajog 
és ezen belül különösen a munkaügyi kapcsola-
tok (industrial relations) átalakítása. Ez utóbbinak 
oka – mint ahogyan utaltunk rá –, az volt, hogy a 
konzervatív kormányzat nem kívánt a szakszerve-
zetek tevékenységébe beavatkozni, féltve egy bizo-
nyos stabilitás felborulását. Az 1965-ben létrehozott 
Donovan Commission52 1968-ban elkészült jelentése 
(Donovan Report) ugyanakkor tekintetbe vette mind 
a common law alapján végbement fejlõdést, mind a 
legislation nyújtotta esetleges elõnyöket.53 A Bizott-
ság alapvetõen megerõsítette a kollektív laissez-faire 
elvéhez való ragaszkodás fontosságát.54 Ennek egyik 
megnyilvánulása az volt, hogy elutasították a kollek-
tív megállapodás tartalmába belefoglalandó békekö-
telem (peace obligations) intézményét.55 Másrészrõl 
a Bizottság határozottan kiállt a tágabb hatályú kol-
lektív szerzõdések kialakítása mellett.56 Annak elle-
nére, hogy a jelentés végig kitart a megállapodások 
önkéntességén, javasolja a megállapodások megkö-
tésére vonatkozó eljárási szabályok pontosítását az 
informális rendszerbõl származó zavarok kiküsz-
öbölése érdekében. Megjegyzendõ, hogy a Donovan 
Report mintegy jóváhagyja a kollektív szférától való 
állami távolmaradást, ugyanakkor az egyéni mun-
kavállalói jogok tekintetében eltávolodik a tradicio-
nális be nem avatkozás politikájától. Teszi ezt azon-
ban annak érdekében is, hogy a gazdasági követel-
mények – különösen a jövedelempolitika – érvénye-
süljenek a kollektív munkaügyi kapcsolatok alakítá-
sa során is.57

A Donovan Bizottság jelentésének szelleme nagy-

mértékben visszatükrözõdött a konzervatív kor-
mány ideje alatt hatályba lépett 1971. évi Industrial 
Relations Act tartalmában. A kollektív kapcsolato-
kat illetõen a jogalkotó messzemenõ kontrollt kí-
vánt bevezetni a szakszervezetek, valamint a kollek-
tív akciók, jelesül a sztrájkok tekintetében. Tette ezt 
abból a megfontolásból, hogy a kollektív munkajo-
gi kapcsolatok átfogó szabályozását végezze el.58 A 
„comprehensiveness” követelménye értelmében a 
kormány teljesen újra akarta szabályozni a kollektív 
konfliktusokra vonatkozó joganyagot, továbbá szá-
mos rendelkezés megalkotását helyezte kilátásba a 
szakszervezeti tevékenység ellenõrzése érdekében. 
Az IRA megállapította a szakszervezet felelõsségét 
a kollektív megmozdulásokért, azaz a szakszer-
vezeti immunitást jelentõsen visszaszorította. Az 
IRA további szignifikáns megközelítése a kollektív 
szerzõdés megszegésének kezelése. Ebben a tekin-
tetben a törvény lépéseket tett a collective agreement 
kikényszeríthetõsége felé, amelynek jelentõsége 
azonban éppen a nem hivatalos, jogellenes kollek-
tív megmozdulások visszaszorításában rejlik. Az 
IRA a kollektív megállapodásokkal és különösen a 
szakszervezetek által kezdeményezett kollektív ak-
ciókkal szemben a közérdek elsõbbségét hirdette,59 
valamint a kollektív jogokkal erõteljesen szembeál-
lította és erõsítette az egyéni munkavállalói jogo-
kat. Az IRA tartalma nem ítélhetõ meg egyoldalúan. 
Egyrészrõl ugyanis megkísérelte az egyéni munka-
vállalói jogokat egy egységes munkajogi rendszer-
be állítani, amely korábban nem érvényesült az an-
gol munkajogban. Másrészrõl azonban olyan kont-
rollt vezetett be a kollektív kapcsolatok viszonylatá-
ban, amely sokáig nem maradhatott fenn.60

Az újraválasztott munkáspárti kormány ismét 
zászlajára tûzte a kollektív munkajogi kapcsolatok 
teljes átalakítását, és ennek elsõ lépéseként hatályon 
kívül helyezte az IRA-t. Helyébe az 1974-es Trade 
Union and Labour Relations Act lépett. A TULRA 
több tekintetben hasonlított az 1906-ban megalko-
tott Trade Disputes Act szellemére és tartalmára. A 
törvény a korábbi törvényeknek megfelelõen a szak-
szervezeteknek bizonyos immunitást biztosított,61 és 
ezáltal mintegy társadalmi szerzõdést ajánlott fel a 
szakszervezetek számára.62 Lényeges azonban, hogy 
fenntartotta a kollektív szerzõdés nem kötelezõ ere-
jét (not legally binding agreement)63, kivéve, ha en-
nek az ellenkezõjérõl a felek errõl írásban és kifeje-
zetten rendelkeztek. Az irodalomban az angol kol-
lektív munkajognak ezt az idõszakát a több mint két 
évtizeddel korábbi laissez-faire elvének visszahívá-
saként jellemzik.64 Megjegyzendõ ugyanakkor, hogy 
ez a politika nem szakított az egyéni munkavállalói 
jogok korábbi viszonylag részletes szabályozásával. 

A munkáspártot követõ konzervatív kormány 

Kiss György: A munkajog jogforrási rendszere és az alapjogok II.



JURA 2003/2.

64

meggyõzõdése volt, hogy a gazdasági szabályozás 
terheit csökkenteni kell, és – mint ahogyan a koráb-
biakban érintettük – ennek megfelelõen a deregulá-
ció vált a 80-as évek egyik meghatározó jogpolitikai 
törekvésévé.65 A munkajogi szabályozás visszafogá-
sának célja egyértelmûen a gazdaság, a vállalkozások 
felvirágoztatása, versenyképessé tétele volt.66 Ebben 
a korszákban az alapvetõ változás a szakszervezetek-
kel kialakítandó politikában következett be. A szak-
szervezetek jogalkotással kapcsolatos, gazdasági és 
ideológiai hatalmának visszaszorítása a „freeing up 
the labour market” politikájának szignifikáns eleme 
volt.67 Az új szemléletet a kollektív munkajog terü-
letén a legjobban az 1984. évi Trade Union Act fe-
jezte ki. A törvény tartalma alapvetõen a monetá-
ris politika szolgálatában állott,68 és a szakszerveze-
tek korábbi hatalmát több területen is vissza akarta 
szorítani. Ennek egyik legfontosabb területe a szak-
szervezetek mozgásterének a politikai döntéshozás 
különbözõ mechanizmusaiban és intézményeiben, 
illetve általában a szakszervezetek politikai súlyá-
nak radikális csökkentése volt. Ennek egyik látvá-
nyos megnyilvánulása magában a törvény III. részé-
ben található. E rész „Political Funds and Objects” 
cím alatt erõteljesen korlátozta meghatározott pénz-
alapok és intézmények felhasználását, beiktatva az 
azok felhasználásáról és kezelésérõl történõ rend-
szeres szavazás (ballot) intézményét.69 A politikai 
restrikció másik jellegzetessége abban állt, hogy a 
kormány fokozatosan csökkentette a tripartit intéz-
mények jelentõségét, és ezáltal a korábbi korporatív 
felépítésû döntésmechanizmusokat fokozatosan ki-
iktatta.70 Egyébiránt a ballot intézménye – amely nem 
feltétlenül csak restriktív célokat szolgál – ebben az 
idõben a korábban viszonylag egységes szakszerve-
zeti akaratot mintegy atomizálta, és ezáltal csökken-
tette a fellépések hatékonyságát. 

A törvény jelentõsen csökkentette a szakszerveze-
tek gazdasági befolyását is. Azon túl, hogy a National 
Economic Development Council – és vele együtt a 
szakszervezetek – szerepe csekéllyé vált a gazdasá-
gi döntések meghozatalában, a kormány lényege-
sen gyengítette a szakszervezetek szerepét a gazda-
sági folyamatok ellenõrzésében. A szakszervezetek 
gazdasági befolyása korlátozásának másik eszköze 
a közérdek elõtérbe állítása, és ezt a célt szolgálta az 
1986-ban megalkotott Public Order Act. A szakszer-
vezeti egységes testületi akarat gyengítését szolgálta 
nemcsak politikai, hanem gazdasági téren is a „secret 
ballot” intézménye.71 Mint ahogyan a törvény egészé-
nek, a titkos szavazás intézményét is az 1983-ban ki-
bocsátott Green Paper képezte, amely a „Democracy 
in Trade Unions” címet viselte. Ennek egyik vezér-
motívuma a szervezetek mintegy helyes, igazságos 
vezetése volt, amelynek értelmében olyan szervezetet 

és mûködést kell kialakítani, amely mind s szervezet, 
mind a tagok, és nem utolsósorban a köz számára is 
megfelelõ. Ennek értelmében indokolt az említett te-
rületeken a tagok titkos szavazását biztosítani.72 Az 
ezzel kapcsolatos szlogen is kifejezõ: „handing the 
unions back to their members”. Ennek megfelelõen 
a törvény szavazást írt elõ rendszeresen a választott 
tisztségviselõk, valamint a kollektív fellépések tekin-
tetében. Az elemzõk szerint ez a korszak jól példáz-
za annak a jogalkotói törekvésnek a veszélyét, amely 
felborítja a munkajog szimmetriáját, egyensúlyi hely-
zetét. A szabályozás általános helyzetén csak rész-
ben változtatott az 1984–85. évi nagy bányászsztrájk. 
Sõt, bizonyos tekintetben még meg is erõsítette a kor-
mány politikájának – saját szemszögébõl – hatékony-
ságát és elõnyeit.73

A részletek mellõzõsével a konzervatív kormány 
idõszakából még két törvény érintése indokolt. Az 
egyik az 1992-bõl származó Trade Union and Labour 
Relations (Consolidation) Act [TULR(C)RA], a má-
sik az egy évvel késõbbi Trade Union Reform and 
Employment Rights Act (TURERA). Az elõbbi meg-
határozta a „trade union” fogalmát, valamint jogál-
lását. Ennek megfelelõen a trade union olyan állan-
dó vagy akár ideiglenes szervezet, amely teljesen, 
vagy túlnyomó részben a munkavállalók egy vagy 
több ismérv szerint meghatározott csoportjából áll, 
és amelynek legfõbb szándéka, hogy a szervezet és 
a munkáltatók, vagy munkáltatói szövetségek kö-
zötti viszonyokat szabályozzák. A munkavállalói 
érdekképviseleti szervezeteknek több típusa létez-
het,74 de mindegyiknél rendkívül fontos a szakszer-
vezetek függetlenségének igazolása. A törvény értel-
mében független munkavállalói szakmai szervezet-
nek minõsül az a szervezet, amely nem áll valamely 
munkáltató vagy munkaadói szövetség uralma vagy 
ellenõrzése alatt és nincs kitéve a munkáltató, vagy 
egyéb szervezet pénzügyi vagy egyéb beavatkozá-
sának. Az a munkavállalói szakmai szervezet hasz-
nálhatja a független szakmai szervezet megjelölést, 
amely rendelkezik az errõl szóló igazolással.75 Az iga-
zolás két vonatkozásban lényeges. Egyrészrõl csak 
a független szakmai szervezet rendelkezik azokkal 
a jogokkal, amelyek az egyes törvényekben e szer-
vezetek számára lehetõséget biztosít bizonyos kol-
lektív fellépésekre, továbbá a munkáltatóval történõ 
konzultációra, információk kérésére, másrészrõl csak 
e szakszervezetek képesek eredményesen elháríta-
ni a tagjaikat érhetõ hátrányokat bizonyos munkál-
tatói intézkedésekkel (pl. létszámcsökkentés) szem-
ben. A TURERA azon túl, hogy pontosított néhány 
egyéni munkavállalói jogot, tovább részletezte és fi-
nomította a ballot intézményét.

Visszatérve a szakszervezetek elismerésének 
problémájához, a szakszervezetek függetlenségé-
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nek igazolása a kollektív szerzõdések megkötésé-
hez, illetve egyáltalán a kollektív szerzõdésekre 
irányuló tárgyalások megkezdéséhez szükséges. 
Mindehhez ugyanis az kell, hogy a szakszervezet a 
munkáltató által elismert legyen. Ez a sajátos intéz-
mény a „Recognition of Trade Unions”.76 Mint aho-
gyan az elõbbiekben utaltunk rá, a törvény a szak-
szervezet fogalmát mintegy célirányosan határozza 
meg, amennyiben megjelöli az arra való szándékot, 
hogy a szakszervezet és a munkáltató közötti kap-
csolatot megállapodás alapján rendezze. A függet-
len szakszervezeteknek a munkáltató általi önkén-
tes, vagy egyéb módon történõ elismerése számos 
jogkövetkezményt von maga után. A munkáltató 
mindenekelõtt köteles az elismert szakszervezetek 
képviselõivel konzultálni.77 A munkáltató köteles 
tájékoztatni továbbá a szakszervezeteket a kollek-
tív szerzõdés megkötésére vonatkozó szándékairól. 
A független és elismert szakszervezetek képviselõit 
megilletik bizonyos munkaidõ kedvezmények. Az 
elismert szakszervezetek olyan bargaining unitnak 
minõsülnek a kollektív szerzõdés megkötése szem-
pontjából, hogy megállapodásuk átfogja azon szak-
szervezetek tagjait is, akik a CAC (l. alább) által nem 
nyertek elismerést. Végezetül a munkáltató köteles 
az említett szakszervezetekkel a képzés tárgyában is 
konzultációt lefolytatni. 

Ahogyan utaltunk rá, a szakszervezetek elismeré-
se alapvetõen két módon történik. Az egyszerûbb eset 
az, amikor a munkáltató a szakszervezet kérelmét el-
fogadva megállapodást köt (recognition agreement) 
a szakszervezettel (voluntary recognition). Ebben a 
megállapodásban a felek a kölcsönös együttmûködés 
elvén kifejezik a kollektív szerzõdés megkötésére vo-
natkozó szándékukat, és általában kijelölik azokat a 
témákat, amelyeket a kollektív megállapodásnak tar-
talmaznia kell.78 A másik eset a szakszervezetek tör-
vény általi elismerése (statutory recognition), amely-
re akkor kerül sor, ha a munkáltató visszautasítja a 
szakszervezet elismerés iránti kérelmét, vagy a felek 
között nem jön létre a fentiekben érintett megállapo-
dás.79 Annak ellenére, hogy az angol jogban sincs kol-
lektív szerzõdéskötési kényszer, a szakszervezetek 
kollektív szerzõdéskötési jogának elismerése esetén 
a munkáltatónak rendkívül nehéz a kollektív meg-
állapodás elõl kitérnie.80 Mindezzel összefüggésben 
hangsúlyozandó, hogy a szakszervezetek kollektív 
szerzõdéskötési jogosultságának elismerése az 1999. 
évi Employment Relations Act terjedelmes mellék-
letében kapott helyet, és 2000-ben újabb módszerta-
ni jogszabállyal egészült ki.81 Ez a rendszer – amely 
minõségében tért el minden korábbi hasonló meg-
oldástól – szerves részét képezte a munkáspárt 1998 
májusában közzétett „Fairness at Work” program-
jának, amelynek szintén külön melléklete tárgyal-

ta a szakszervezetek állami elismerésének proble-
matikáját.

c) Amíg az angol munkajog kettõs hatás alatt – a 
common law és a legislation befolyásoltságában – 
fejlõdött, a német jogban ilyen sajátosságnak nem 
lehettünk tanúi. Ezzel szemben a német munkajog 
története szervesen összefonódott a klasszikus ma-
gánjog és az „új jogág” bonyolult kapcsolatrendsze-
rének feloldásával. Ennek kezdetei a BGB megalko-
tásának idõszakára nyúlnak vissza. Ezt megelõzõen 
ugyanis a munkaszerzõdést, illetve a munkajogvi-
szonyt – végeredményben a kontinentális európai 
felfogásnak megfelelõen – azonosították a locatio 
conductio intézményével.82 A porosz Landrechtben 
is kifejezésre jutó társadalmi rend ugyan fokozatosan 
széttöredezett, de még a BGB elsõ tervezete sem vett 
tudomást a munkavégzés területén bekövetkezett 
jogszabályi változásokról. A XIX. század közepétõl 
ugyanis számos rendelkezés született a munkaválla-
lók védelme érdekében,83 azonban ez a szerzõdéses 
dogmatika átalakulását nem eredményezte. En-
nek megfelelõen a BGB-ben a Dienstvertrag és a 
Werkvertrag egy fejezetcímben szerepelt, és csak a 
BGB Drezdai Tervezetében találhatunk differenci-
áltabb szabályozást.84 A szabályozás nem volt be-
fejezettnek tekinthetõ, hiszen a munkajog az I. vi-
lágháborút megelõzõen különbözõ foglalkozások-
ra, szakmákra kialakított nem egységes joganyag-
ként létezett, így számos jogszabály vonatkozott az 
egyes szolgálati szerzõdéstípusokra a BGB-n kívül. A 
BGB ugyanakkor rögzítette: „Gegenstand de Dienst-
vertrages können Dienste jeder Art sein”.

A munkajog és a BGB viszonya nyilvánvaló-
an nem csupán egyszerû kodifikációs-technikai vi-
tát indukált. A klasszikus magánjog és a kialaku-
lóban lévõ szociális töltésû munkajog eltérõ elvei 
e jogágaknak eltérõ rendeltetést és szabályozási 
tárgykört, valamint módszert is megköveteltek. Ez-
zel összefüggésben két irányzat bontakozott ki. Az 
egyik szerint a munkajog nem szakítható ki a BGB 
rendszerébõl, a munkajog számára csak a magán-
jog szolgálhat kiindulópontként.85 A másik nézet 
szerint a munkaszerzõdés nem egyszerûen csere-
típusú szerzõdés, hanem e szerzõdés szubsztanci-
ája a személyiségi-közösségi jelleg.86 E felfogás sze-
rint a szétaprózott, egyes munkavállalói kategóriák 
szerint differenciált „munkajog” a vállalkozók joga, 
amelyet a BGB szabályozása minõségében nem ala-
kíthat át. A személyiségi elemek kiemelése e né-
zet képviselõit arra a következtetésre juttatta, hogy 
a munkajog idegen a polgári jogtól, mert a polgári 
jogi szabályozás nem a munkavállaló ember oldalá-
ról közelít a szerzõdéshez, de a polgári jognak nem 
is ez a feladata. Témánk szempontjából rendkívül lé-
nyeges, hogy e felfogásban a munkajog tárgya nem 
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azonos valamiféle vagyonbevitellel, hanem a sze-
mélyiség bevitelére építi fel a munkajog szabályo-
zási struktúráját.87 

A munkajog önállóságát hirdetõ nézetek 
képviselõi álláspontjuk visszaigazolását láthat-
ták a Weimari Köztársaság jogalkotásában, illet-
ve reformtörekvéseiben. Az 1918-ban megkötött 
Stinnes-Legien szerzõdés,88 amelyet a munkajog 
Magna Cartájának is neveztek, elindítani látszott az 
önálló munkajog fejlõdését. A Weimari Alkotmány 
157. cikkelye pedig egyenesen az egységes munka-
jog megalkotását deklarálta.89 A Weimari Köztársa-
ság idõszaka a kollektív munkajog tekintetében is 
meghatározó volt, amennyiben a kollektív relációk 
dualista felfogása mentén alakult ki a ma is irány-
adó szabályozás.90

ca) A II. világháborút követõen mind a kollek-
tív, mind az individuális munkajog rendkívül in-
tenzív fejlõdésen ment keresztül. Az egyéni mun-
kavállalói jogok szempontjából megjegyzendõ, hogy 
a munkaszerzõdésre, illetve a munkajogviszonyra 
vonatkozó joganyagot több ígéretes kísérlet ellené-
re nem sikerült kodifikálni. Megfigyelhetõ ugyan-
akkor, hogy a német munkajogban a munkaválla-
lót védõ normák tekintetében meghatározó szere-
pe van a kollektív jogi normáknak. Az individuá-
lis munkajog kodifikálására elõször 1959-ben tettek 
kísérletet. Annak ellenére, hogy a kodifikáció elma-
radt, számos hasznos részeredmény született. Ezek 
közül talán a legjelentõsebb a Herschel vezette kor-
mánybizottság által 1969-ben kidolgozott tervezet.91 
Ennek záró rendelkezése rögzíti, hogy a BGB-ben 
szabályozott szolgálati szerzõdés (Dienstvertrag) a 
tervezetben szabályozott munkajogviszonyra nem 
nyer alkalmazást, kivéve, ha a tervezetbõl, vagy az 
adott munkajogviszony sajátosságából más nem kö-
vetkezik. A nem hivatalos tervezetek sorából kiemel-
kedik a hannoveri Juristentag alkalmával nyilvános-
ságra hozott dokumentum,92 amely több mint más-
fél száz szakaszban tárgyalja a munkaszerzõdés és 
a munkajogviszony alapvetõ kérdéseit, annak stati-
káját és dinamikáját. A munkajogban érvényesülõ 
alapjogok szempontjából lényeges, hogy a tervezet 
9. §-a a BGB rendelkezéseit a munkajogviszonyra 
alkalmazni rendeli, amennyiben a törvény máskép-
pen nem rendelkezik.93 A tervezet ugyanakkor rend-
kívül részletes, és a BGB rendelkezéseitõl eltérõ sza-
bályanyagot tartalmaz, és ennél fogva a hivatkozott 
alapvetés inkább deklaratív jellegû.94 A tervezet vé-
gezetül rögzíti, hogy rendelkezéseitõl a munkavál-
laló hátrányára kollektív szerzõdés, üzemi megál-
lapodás, vagy munkaszerzõdés által csak abban az 
esetben lehet eltérni, ha azt a tervezet kifejezetten 
megengedi. Figyelemre méltó ezzel összefüggés-
ben, hogy kollektív szerzõdés eltérõ rendelkezéseit a 

tarifálisan nem kötött munkáltatóra és munkaválla-
lóra csak az erre vonatkozó, közöttük létrejött megál-
lapodás alapján lehet alkalmazni. Összefoglaláskép-
pen elmondható, hogy a tervezet alkotói mintha nyo-
matékosan jelezni akarták volna a munkaszerzõdés 
és a munkajogviszony különállását a BGB-ben sza-
bályozott Dienstvertragtól. A tervezet azonban nem 
lépett hatályba. 

Az önálló kodifikáció elmaradásának talán oka 
volt az is, hogy idõközben számos, a munkavállaló 
jogállását védõ lényeges jogszabály lépett hatályba. 
Ezek sorából kiemelkedik az 1951-ben megalkotott 
felmondásvédelmi törvény,95 a munkaerõpiac szabá-
lyozásában rendkívül nagy szerepet betöltõ Arbeits-
forderungsgesetz (1969),96 több, a munkabér védel-
mét szolgáló törvény,97 az üzletek nyitva tartásáról 
szóló törvény98 stb. Általában elmondható, hogy a 
hetvenes évek közepére kialakult egy sajátos, relatíve 
önálló szabályozásban részesülõ munkaszerzõdési 
jog (Arbeitsvertragsrecht) és egy munkavállalói 
védelmi jog (Arbeitnehmerschutzrecht), azonban 
a munkajognak a magánjogba való tartozását, a 
Dienstvertrag BGB-beli szabályozásának primátusát 
érdemben nem kérdõjelezték meg. Ezzel a helyzet-
tel – nevezetesen a BGB-ben történõ alap-szabályo-
zással és a viszonylag széttöredezett munkajogi sza-
bályok rendszerével – ugyanakkor számos esetben 
elégedetlenség tapasztalható. Többen hangsúlyoz-
zák, hogy napjainkban számos – tipikusan munka-
jogi – kérdésre a tradicionális BGB-szabályozás már 
nem ad választ, és ezekre kizárólag sajátos munka-
jogi megoldások szükségesek.99 Ebbõl következõen 
a német jogban a két terület „egymásrautaltságát” 
ismerik el. Ennek értelmében a munkajog a civiljogi 
dogmatika számára is kiteljesedést jelenthet, ameny-
nyiben a civiljog a szociális szempontokat alaposab-
ban tekintetbe veszi.100 Ezért a magánjog egészének 
fejlõdését nem szolgálná, ha a munkajog teljes önál-
lóságát hirdetve, ezt a jogterületet leválasztanák a ci-
viljogról, hanem éppen e két terület közelítésén kell 
fáradozni, ami azonban nem jelentheti az értékek el-
értéktelenedését, hanem sokkal inkább differenciál-
tabb megjelenítését.101

A német individuális munkajog az említettek-
nek megfelelõen – az uralkodó felfogás szerint – az 
alábbi két fõ elembõl áll, úgymint a munkaszerzõdés 
jogából és a munkavállalót védõ jogból.102 A 
munkaszerzõdés joga a munkáltató és a munkavál-
laló közötti magánjogi viszonyokat szabályozza, és 
ennyiben a magánjogi dogmatika része. Ennek elle-
nére a függõ munka,103 az idegen meghatározottsá-
gú szervezet és környezet104 azt eredményezi, hogy 
a munkajogi szabályozásnak tekintettel kell lennie 
a munkavállaló szociális rászorultságára, és ennek 
megfelelõen – a jog nivelláló hatása szerint – a mun-
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kajog tartalmaz számos védelmi elemet is. A jogvi-
szony keletkezésétõl, a jogviszony tartalmának meg-
határozásán keresztül, a jogviszony megszûnéséig 
több olyan jogintézmény épült be a BGB szabályozó-
rendszerébe, de fõképpen e rendszeren kívül a mun-
kajogviszony sajátos, relatíve elkülönült normaanya-
gába, amely mind a munkavállaló szerzõdéses védel-
mét szolgálja. A szerzõdéses védelem kitétel hang-
súlyos, hiszen az e körön kívül esõ védelmi szabá-
lyok, úm. inkább hatósági jellegûek. Ez utóbbi körbe 
tartozik a munkavédelem szerteágazó szabályanya-
ga,105 a munkaidõ szabályozása,106 a nõ- és anyaság-
védelem, a fiatalkorúak védelme, a fogyatékossággal 
élõ munkavállalók, és egyre erõteljesebben az otthon 
munkát végzõk védelme.107 Az egyéni munkavállalói 
jogok szerzõdéses védelmének erõsítésében a német 
munkajogra is erõs befolyást gyakorolt a Közösség 
jogi szabályozásának fejlõdése. Ebbõl a szempont-
ból kiemelkedõ a BGB 613a §-a, amely a munkálta-
tó személyében bekövetkezõ változás esetén a mun-
kavállalói jogainak védelmérõl szóló irányelv beépí-
tésért jelentette a német jogba.108 További jelentõs 
elõrelépést jelentett a részmunkaidõrõl és a határo-
zott idõtartamra történõ foglalkoztatásról szóló Kö-
zösségi irányelvek átvétele.109

Az egyéni munkavállalói jogok védelmérõl ösz-
szefoglalásképpen elmondható, hogy a német jog-
ban a BGB vonatkozó rendelkezésein kívül mint-
egy ötven törvény biztosítja e jogok érvényesülését. 
E jogszabályok döntõ többsége nem új keletû, ebbõl 
következõen az individuális munkajog intézmény-
rendszere tradicionális, és jóval kevesebb változtatá-
son esett át az angol jogi szabályozáshoz képest. En-
nek ellenére állítható, hogy a munkavállalói és egy-
ben a munkáltatói jogok érvényesülésének legfõbb 
biztosítéka a német kollektív munkajog struktúrá-
ja. Talán a német, illetve a német típusú munkajogi 
struktúra igazolja a legjobban, hogy a modern mun-
kajog csak az egyéni és a kollektív munkajogi jogvi-
szonyok korrelatív egységében ábrázolható. A fenti-
ekben az angol kollektív munkajog ábrázolás elem-
zése során láthattuk, hogy a kollektív munkajog – je-
lesül a szakszervezetek – súlyának csökkentése ér-
dekében nemegyszer az egyéni jogokat erõsítette a 
jogalkotó. Annak ellenére, hogy a német munkajog-
ban uralkodó álláspont szerint valamennyi kollektív 
munkajogi intézménynek a munkajogviszony – mint 
szerzõdéses alapozású kötelem – képezi a bázisát,110 
a kollektív munkajog elemei erõsítik az egyéni jogok 
érvényesülését, és nem utóbbiak rontják le a kollek-
tív munkajog hatását.

cb) A német munkajogban a kollektív munka-
jogi rendszerben a koalíciós-tarifális rendszer él-
vez elsõbbséget az üzemi alkotmánnyal szemben.111 
Ez az állítás annak ellenére igaz, hogy a két rend-

szer dogmatikai alapozása eltér egymástól, és ebbõl 
következõen mûködésük különbözõ stratégiát és tak-
tikát tételez fel. Mint ahogyan erre már több helyen 
utaltunk,112 a koalíciók jogára épülõ ún. tarifális au-
tonómia (die Tarifautonomie) magából az önrendel-
kezés alapelvébõl következik, és mint ilyen „sie ist 
eine kollektive Form privatautonomer Gestal tung“.113 
Ezzel szemben a jogalkotó által létrehozott üzemi 
alkotmány intézményrendszere nem a magánauto-
nómia kifejezõje, „sondern durch Wahl nach dem 
Mehrheitsprinzip legitimiert.114 A két rendszer közöt-
ti alapvetõ különbség abban áll, hogy míg a tarifális 
önrendelkezés tárgyi határait – konszolidált mun-
kajogi szabályozás esetén – jogszabály nem hatá-
rozza meg, illetve nem korlátozza, addig az üze-
mi tanács jogköre és az üzemi megállapodás kere-
te törvény által behatárolt.115 A koalíciós jog elisme-
rése a német jogban egyértelmûen azt jelenti, hogy 
egy közösség már megszerzett jogaival szemben 
egy másik közösségnek alapvetõ joga van meghatá-
rozott jogi eljárás igénybevételére. A koalíciós ala-
pozású tarifális jogintézmények a kollektív mun-
kajog legális konfrontációs faktoraiként vannak je-
len. Ez egyben azt is igazolja, hogy a jogrend – szin-
te magától értetõdõen – bizonyos keretek között te-
ret enged a munkaharc (Arbeitskampf) eszközének, 
amelyet a magánautonómia kollektív megjelené-
si módjának minõsítenek.116 Ezzel szemben, illetve 
ezzel párhuzamosan az üzemi alkotmány modell-
je nem a konfrontáción, hanem a kooperáción ala-
pul.117 Ennek a dogmatikai és ebbõl adódó rendelte-
tésbeli különbségnek – pontosabban e két rendszer 
mûködõképességének – van egy alapvetõ feltétele. 
Nevezetesen a koalíciós-tarifális rendszer alapvetõen 
a munkáltató szint felett érvényesül (das kollektive 
Arbeitsrecht des überbetrieblichen Bereichs), míg az 
üzemi alkotmányjog intézményei a munkaszerveze-
ten belül hatnak (das kollektive Arbeitsrecht auf der 
Ebene de Betriebs und des Unternehmens).118

A német kollektív szerzõdési jogban az angol tár-
gyalásánál ismertetett dilemmák soha nem merültek 
fel. A Tarifvertragsgesetz (1969) értelmében a kollektív 
szerzõdés normatív részének közvetlen és kötelezõ ha-
tálya vitán felül áll.119 Ami a közvetlen hatályt illeti, a 
kollektív szerzõdés hatása a munkajogviszonyra azo-
nos a törvényével (jogszabályéval). Ez egyben azt is 
jelenti, hogy a kollektív szerzõdés közvetlen hatálya 
nem a felek ilyen irányú, kifejezett nyilatkozata alap-
ján áll be, illetve errõl a feleknek nem kell tenniük.120 
A kötelezõ hatály az jelenti, hogy a tarifális megálla-
podástól sem munkaszerzõdésben, sem egyéb más 
módon a munkavállaló hátrányára nem lehet eltér-
ni. A tarifaszerzõdés tartalmának a munkavállaló 
szempontjából tehát az egyik legfontosabb jellemzõje 
az ún. „Mindestniveaugarantie”, mert ezáltal lehet 
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megakadályozni a munkáltatót abban a törekvésé-
ben, hogy a már egyszer megállapodott feltételeket 
az egyes egyének tekintetében kijátssza.121 A kollektív 
szerzõdés kötelezõ ereje kizárólag a munkavállalói 
érdekeket védi, erre utal a TVG 4. § (3) bekezdése. En-
nek értelmében a kollektív szerzõdéstõl eltérõ megál-
lapodás csak abban az esetben lehetséges, amennyi-
ben annak tartalma a munkavállalóra kedvezõbb.122 
Ez a német munkajogot alapjaiban meghatározó 
„Günstigkeitsprinzip”.123 Ez az elv nem kevesebbet 
jelent, mint az ún. „Höchstarbeitsbedingungen” ti-
lalmát,124 és ezáltal a magánautonómia érvényesülé-
sének elsõbbségét. Vitatott ugyan, de egyre többen 
vallják azt a nézetet, hogy a munkajogviszony lénye-
gi pontja a privátautonómia, amelyre épülnek a kol-
lektív autonómia meghatározott kifejezési formái.125 
Ezzel kapcsolatban nyomatékosítják, hogy tarifális 
autonómia nem szükséges, hanem egy lehetséges 
eszköze a munkafeltételek szabályozásának,126 de 
hozzátehetjük, hogy napjainkra talán az egyik leg-
fontosabb eszköze.

A német kollektív munkajog másik meghatá-
rozó eleme az ún. üzemi alkotmányjog (Betriebs-
ver fassungsrecht). Az üzemi alkotmányjog lénye-
gének megértéséhez vissza kell nyúlnunk az ún. 
munkaalkotmány – Arbeitsverfassung – ideológiá-
jához. A munkaalkotmány alapeszméje az ún. Mit-
bestimmung,127 a részvétel, azaz a munkáltatói dön-
tések mintegy belülrõl történõ befolyásolása. A kol-
lektív munkajog történeti fejlõdését tekintve a mun-
káltató döntési hatalmának befolyásolása elõször az 
individuális munkajogviszony struktúráján kívül je-
lent meg a koalíciók és a kollektív szerzõdések által. 
Hatása a munkajogviszony tartalmának átalakításán 
volt lemérhetõ, és ezáltal átalakult a magán munka-
jog egész eszmerendszere. Ennek a folyamatnak is 
köszönhetõ a munkáltató döntési hatalmának belsõ, 
intézményes befolyásolása.128 A jelenleg hatályos sza-
bályozás – többes elõzmények után – 129 1972-ben lé-
pett hatályba. A törvény lényege szerint a munkálta-
tó meghatározott döntéseit különbözõ erõsségû be-
folyásolási jogokkal korlátozhatja. Kiemelendõ, hogy 
az üzemi tanács befolyásolási jogköre csakis jogsza-
bályon alapulhat. A törvény ennek megfelelõen kü-
lön fejezetben tárgyalja a munkavállalók részvételi és 
befolyásolási jogait.130 A folyamatos együttmûködés 
érdekében a munkáltató és az üzemi tanács köteles 
legalább havonta megbeszélést tartani. Ennek kereté-
ben át kell tekinteni valamennyi vitás kérdést, és töre-
kedni kell az esetleges konfliktusok békés feloldásá-
ra. A BetrVG részletesen meghatározza az üzemi ta-
nács általános feladatait. Ennek értelmében az üzemi 
tanács figyelemmel kíséri a munkavállalókat érintõ 
jogszabályok és kollektív megállapodások betartását, 
kezdeményezi azoknak az intézkedéseknek a megté-

telét, amelyek a munkavállaló, illetve a munkaválla-
lói közösség érdekeit szolgálják. Ezeken túlmenõen 
szervezi az egyes speciális csoportok érdekeinek üze-
mi alkotmányjogi védelmét. A jogok gyakorlása te-
kintetében jelentõs az üzemi tanácsot megilletõ álta-
lános jellegû kezdeményezési és panaszjog. Az álta-
lános feladatmeghatározást követõen a törvény há-
rom munkáltatói döntési relációban szabályozza az 
üzemi tanács különbözõ erõsségû részvételi, illetve 
befolyásolási jogait, úgymint a szociális, a személy-
ügyi, valamint a gazdasági jellegû döntések tekinte-
tében. Általában rögzíthetõ, hogy a legerõsebb jogok 
az elõbbi kettõ, míg a viszonylag gyengébb befolyá-
solási lehetõségek az utolsó döntési területen illetik 
meg az üzemi tanácsokat.131 

A német üzemi alkotmányjog 2001-ben jelentõs 
változáson ment keresztül.132 A heves viták után el-
fogadott törvénymódosítás egyértelmûen erõsíti az 
üzemi tanácsok pozícióját és ezáltal nagyobb véde-
lemben részesíti a munkavállalókat. A módosítást 
követõen – többek között – átalakították az üzemi 
tanácsi struktúrát az idõközben bekövetkezett vál-
lalkozási méretek változásainak figyelembevételé-
vel, könnyebbé tették a választási rendszert, a mun-
kavállalók fogalmába bevonták az új foglalkoztatá-
si formákat is, megerõsítették az üzemi tanácstagok 
védelmét, egyes új jogok bevezetésével erõsítették a 
foglalkoztatás biztonságát stb. 

A fentiekben már érintettük, hogy a német kol-
lektív munkajogi struktúrában a tarifális-koalíciós 
rendszer élvez elsõbbséget az üzemi alkotmányjog-
gal szemben. Az irodalomban bizonyos konkordan-
ciáról írnak az egyéni autonómia, az üzemi alkot-
mányjog által biztosított önrendelkezés és a tarifális 
autonómia között.133 A munkavállalóra kedvezõbb 
feltételek alkalmazásának elve ugyanakkor azt fel-
tételezi, hogy a kollektív autonómia mindkét eleme 
a lehetõ legnagyobb hatékonysággal mûködjék.134 
Ami a Betriebsautonomie és a munkavállalói önren-
delkezési jog viszonyát illeti, különösen a törvény 
legutóbbi módosítása következményeképpen állít-
ható, hogy az üzemi alkotmányjog alapvetõen nem 
érinti az egyén autonómiáját. Lényeges ezzel össze-
függésben, hogy a német munkajogot meghatározó 
„Günstigkeitsprinzip” elve az üzemi alkotmányjogi 
megállapodások és a munkaszerzõdés tekintetében 
is érvényesül.135

d) A francia munkajog forrásainak vizsgálata 
bizonyos – az eddig tárgyaltaktól eltérõ – sajátos-
ságokat tár fel. A munkajog rendszere elsõ meg-
közelítésre egységes, kodifikált joganyagot sejtet, 
azonban a Code du Travail (a továbbiakban: CT) 
fejlõdéstörténete és hatályos állapota más követ-
keztetés levonását indokolja. Annak ellenére, hogy 
a munkajogi kodifikáció már 1910-ben elkezdõdött, 
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mind a mai napig nem tekinthetõ befejezettnek.136 A 
törvény mindeddig legnagyobb szerkezeti átalakítá-
sára 1973-ban került sor, amelynek során megkísé-
relték az addig kívül maradt jogszabályok implikálá-
sát.137 Mivel a törvény valójában nem egyszintû jog-
anyagot tartalmaz,138 többen annak a véleményüknek 
adnak hangot, hogy valójában nem kodifikációról, 
hanem csupán kompilációról van szó.139 A francia 
munkajogban ugyanakkor a munkajogi források plu-
ralizmusáról olvashatunk, amelynek oka nem csu-
pán a CT sajátos szerkezetében rejlik. A CT struktú-
rájából adódóan – a 80-as évek elején bekövetkezett 
reform ellenére is – még számos terület szabályozá-
sa kívül maradt a CT keretein. Fontosabb azonban 
ennél, hogy újabban a szociális partnerek megálla-
podásai játszanak egyre fontosabb szerepet, jelesül 
a kollektív szerzõdéseknek erõsödött a regulatív 
funkciója.140

da) A munkavállalói alapjogokat – de általában 
az alapjogokat – illetõen meghatározó a CT alkot-
mányos bázisa. A francia fejlõdés menete nagyjából 
megegyezett a már tárgyalt országokéval. Közvetle-
nül a II. világháborút követõn kiemelkedõ az 1950. 
február 11-i átfogó kollektív megállapodás a mini-
málisan kötelezõ munkabérek összegérõl. Jellemzõ, 
hogy még ezt megelõzõen kialakították az államo-
sított vállalkozásoknál a munkavállalói képviselet 
különféle módozatait. A késõbbiekben az V. Köz-
társaság egyik alapvetõ célkitûzése volt a tõke és a 
munka, valamint a munkavállalók nemzeti integrá-
ciója. Ennek megfelelõen építették ki az átfogó szak-
mai képzési és támogatási rendszert, ettõl az idõtõl 
kezdve vált általánossá a munkavállalói részvétel a 
vállalkozásokban, és végezetül az állami beavatko-
zás határozott jeleként bontakozott ki egyfajta köz-
ponti jövedelempolitika. A 60-as évek végén a gaz-
daság általános válsága miatt jelentõsen nõtt a mun-
kanélküliség, a nagy társaságok globalizációja sem 
tett jót a francia munkaerõpiacnak, és ezek a jelek 
arra késztették a törvényhozást, hogy a rugalmas 
módszerek alkalmazása mellett tekintse át a mun-
kajog egészét, az eddigieknél nagyobb biztonsá-
got nyújtva a munkaerõpiac számára. Az egészen 
1997-ig tartó munka 1981-ben kezdõdött meg az 
Auroux-jelentéssel.141 Annak ellenére, hogy az ún. 
Auroux-törvények” a francia kollektív munkajog 
rendszerét formálták át,142 hatása, koncepciója az in-
dividuális munkajogra is nagy hatással volt. 

A reform alapgondolata volt, hogy a munka-
vállalókat a vállalkozás polgáraivá tegye (faire de 
travailleurs de citoyaens dans l‘entreprise). Ennek 
megfelelõen az egyik fõ célkitûzése volt a munka-
jogviszony teljesítése során, illetve a foglalkozta-
tásban meglévõ bizonytalanságok kiküszöbölése, 
vagy legalábbis minimálisra történõ csökkentése.143 

Így ebben az idõszakban épültek ki a diszkriminá-
cióellenes rendelkezések, a határozott idõtartamra, 
a részmunkaidõre, valamint az alkalmilag (travail 
tempo raire) foglalkoztatottak biztonságát szolgáló 
szabályok. Szintén ekkor tettek kísérletet elõször a 
munkaidõ – ekkor még minimális mértékû – csök-
kentésére, amelynél a kollektív szerzõdéseknek fon-
tos szerepet szántak. Nem sokkal késõbb alapvetõen 
változott meg a felmondási rendszer, különös tekin-
tettel a munkáltató által, gazdasági okra való hivat-
kozással történõ rendes felmondás esetén.144 

db) Annak ellenére, hogy az Auroux-törvények 
az egyéni jogok értékelése és szabályozása is lénye-
gi változást eredményezett, még nagyobb szemlé-
letváltozás következett be a kollektív jogok tekinte-
tében.145 Az 1981. évi Auroux-jelentés négy alapvetõ 
célt tûzött ki a kollektív relációk megreformálása ér-
dekében. Az egyik a kollektív szerzõdések újjáalakí-
tása volt („renouveau de la négociation collective”).146 
A kollektív szerzõdéses rendszer átalakításának 
szándéka mögött az addigi szabályozás nem kellõ 
hatékonysága, valamint a kollektív szerzõdések által 
le nem fedett területek nagysága húzódott meg. Az 
alapvetõ cél itt is a kollektív szerzõdések regulatív 
funkciójának megerõsítése volt, és ebben a tekintet-
ben talán a legradikálisabb változást a tárgyalási kö-
telezettség bevezetése jelentette. Ezzel összefüggés-
ben megjegyzendõ, hogy a munkáltatói/vállalkozói 
szinten bevezetett tárgyalási kötelesség némileg meg-
osztotta a szakszervezeteket. Így pl. a CGT-FO azért 
utasította el az említett tárgyalási kötelességet, mert 
álláspontja szerint ezáltal az ágazati kollektív megál-
lapodások neutralizálódnak, továbbá fennáll a csak 
a munkavállalók által függõ szakszervezetek töme-
ges megalakulásának veszélye.147 Érdekes módon a 
reform megosztotta a munkaadói szervezeteket is. 
Volt olyan szervezet, amely eleve elutasított minden 
olyan törekvést, amely a szerzõdés szabadságával el-
lentétes, valamint korlátozza az egyes vállalkozások 
közötti versenylehetõségeket.148 Ugyanakkor mások 
– minden egyéb kritika ellenére – a tárgyalási köte-
lesség bevezetését pozitív lépésnek minõsítették.149 
Végül a kollektív szerzõdésrõl szóló törvény beépült 
a CT-be. A CT Elsõ Könyv harmadik fejezete átfo-
góan szabályozza az intézményt a „Conventions et 
accords collectifs de travail” cím alatt.150

A munkavállalók mintegy közvetlen kollek-
tív fellépésének megértéséhez elengedhetetlen az 
egyes munkavállalói érdekképviseletek viszony-
lag bonyolult mûködési mechanizmusának felvá-
zolása. Az egyik a délégués du personnel, amely 
eredetileg 1936-ra datálható, az accords matignon 
egyik eredményeként. Jelenleg ezt az intézményt 
a CT L. 421-1 –L. 425-3 cikkelyei szabályozzák. A 
délégués du personnel intézményét tartották ere-
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detileg a szakszervezet konkurens szervének, mi-
vel azonban a választások elsõ fordulójában a szak-
szervezeteknek listás szavazatállítási joguk van, 
befolyásuk meglehetõsen erõs. Igaz, hogy utóbbi 
idõben egyre gyakoribb a második forduló megtar-
tása, amelynek során már független jelöltek indul-
nak. Funkciója alapvetõen a már megszerzett jogok 
megóvása, elsõsorban a panaszjog, a konzultáció 
joga által. Lényeges, hogy hatásköre kiterjed mind 
az egyéni, mind a kollektív jogokra.151 A javaslatté-
teli, illetve a panaszjoggal kapcsolatban ugyanak-
kor megjegyzendõ, hogy korábban a munkaválla-
lók gyakran éltek a közvetlen panaszjog intézmé-
nyével (grupes d‘ex pression directe), amelyet szin-
tén az Auroux-reformok során vezettek be.

Munkáltatói szinten a francia munkavállalói 
érdekképviseletek középpontjában a les comités 
d‘entreprise állnak. Bevezetésükre 1946-ban – min-
den korábbi elõzmény nélkül – került sor. A rész-
letek mellõzésével jelezzük, hogy minden 50 fõnél 
több munkavállalót foglalkoztató vállalkozásnál le-
het ilyen bizottságot választani. A munkáltatót ennek 
megszervezésében és lebonyolításában különbözõ 
kötelességek terhelik. Így a munkáltató köteles a vá-
lasztásra az érintettek figyelmét felhívni, és amennyi-
ben a választás eredménytelen, vagy arra nem kerül 
sor, a munkaügyi felügyeletet tájékoztatni. Kollektív 
szerzõdés alapján a kisebb vállalkozásoknál is lehet 
bizottságokat választani, azonban erre ritkábban ke-
rül sor.152 A bizottság összetétele sajátosan tripartit. 
A munkaadó és a munkavállalók képviselete mel-
lett jelen van a munkaadónál/vállalkozásnál képvi-
selettel rendelkezõ szakszervezet képviselõje is. A 
vállalkozás elnöke egyben a bizottság elnöke is. A 
bizottság kiterjedt hatáskörrel rendelkezik, amelyet 
mûködése és jogállása is tükröz. A bizottság ugyan-
is jogi személy amely jogosult mûködési szabály-
zatot alkotni, amelyben az egyes tagok feladatai is 
meghatározottak. A bizottság hatáskörét döntõen az 
1982. évi októberi módosítás alapozta meg. A hatá-
lyos CT L. 431-4 cikkelye értelmében a bizottság biz-
tosítja a kollektív munkavállalói érdekek érvényesü-
lését a munkáltató/management gazdasági dönté-
sei, financiális fejlõdése tekintetében, valamint részt 
vesz a munka megszervezésében különös tekintet-
tel a szakmai képzés és a termelési technikák meg-
határozását illetõen. A bizottság alkalmi informáci-
ót és konzultációt kérhet a munkáltatótól, ezenfelül a 
munkáltatónak külön is rendes beszámolási köteles-
sége van. A további részletek mellõzésével153 utalunk 
egy sajátos jogra, nevezetesen a droit d‘alerte intéz-
ményére. Ennek lényege, hogy a bizottság minden 
olyan gazdasági döntésrõl elõzetes tájékoztatást kér-
het, amely álláspontja szerint valamilyen módon, il-
letve mértékben veszélyezteti a munkahelyeket, il-

letve a foglalkoztatás biztonságát.154 

A szakszervezetek térhódítása („pénétration du 
droit syndical dans l‘entreprise”) egy még 1968-
ból származó törvénynek köszönhetõ, amelyet az 
Auroux törvények 1982-ben egészítettek ki.155 A 
szakszervezetek munkahelyi jelenlétével kapcsolat-
ban két kategóriát kell megkülönböztetnünk, úgy-
mint a „section syndical”, és a „délégués syndicaux” 
intézményét. Az elõbbi, a szakszervezeti szekció, 
nem más, mint a helyi szakszervezetek munkahe-
lyen megalakított csoportja, függetlenül a foglalkoz-
tatottak létszámától. Ez egyben azt is jelenti, hogy 
egy adott munkahelyen több szakszervezet is kon-
kurálhat egymással. E szekciók elsõdleges felada-
ta a munkavállalók és a szakszervezetek közötti fo-
lyamatos kapcsolat biztosítása, és tevékenységüket 
alapvetõen a munkaidõn kívül fejtik ki. A szekciók-
nál jóval nagyobb jelentõsége van a szakszervezeti 
delegáltaknak. Õket meghatározott foglalkoztatotti 
létszám felett a szekciók nevezik meg, mandátumuk 
idõben nem korlátozott. A delegáltak hivatali ide-
jük alatt, illetve annak lejárta után meghatározott 
ideig kiemelt felmondási védelmet élveznek. A de-
legáltak alapvetõ feladata a munkahelyi szintû kol-
lektív szerzõdések megkötése, valamint a kollektív 
szerzõdés rendelkezéseinek betartatása. 

A kollektív jogokkal összefüggésben végezetül 
érintenünk kell a kollektív szerzõdések rendszerét, 
amelyet az Auroux-törvények szintén átalakítottak. 
A változás lényege végeredményben abban a felis-
merésben áll, hogy a gazdasági krízis idõszakában 
a munkáltatók munkahelyi szinten nem képesek 
megfelelõ választ adni a munkavállalók bizonyos 
követeléseire, és ezen nyilvánvalóan nem segített az 
éves tárgyalási kötelezettség bevezetése sem. Ezért 
munkahelyi szinten elsõsorban az egyéb közvet-
len/közvetett participációs módszerek a korábbi-
akhoz képest nagyobb hangsúlyt kaptak. Ugyanak-
kor mindebbõl nem vonták le azt a következtetést, 
hogy a munkahelyi szintû kollektív megállapodások 
ne nyújthatnának adekvát megoldási lehetõségeket 
a foglalkoztatási válság kezelésére. Mint ahogyan 
többen hangsúlyozták, a gazdasági krízishelyzet 
ellenére erõsödött a munkahelyi szintû kollektív 
szerzõdések szerepe a nyolcvanas években.156 Ennek 
a folyamatnak volt még egy megfontolandó oka, ne-
vezetesen a rugalmasság biztosítása a foglalkoztatás 
területén, amely különösen az atipikus foglalkozta-
tási módszerek, valamint a munkaidõ rugalmas fel-
használása területén mutatkozott meg.

e) A vizsgált három ország munkajogi jogalkotá-
sának, valamint a kollektív megállapodások hatásá-
nak elemzésébõl álláspontom szerint az alábbi kö-
vetkeztetések vonhatók le. A munkajogi jogalkotás-
nak mindenképpen a felek közötti egyensúlyi álla-
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pot megteremtésére és fenntartására kell törekednie. 
Ez a feladat korántsem egyszerû, hiszen a munka-
jogviszony alanyai a piaci forgalom „nem egynemû” 
szereplõi. A munkajog ugyanakkor a magánjog ré-
sze, igaz, hogy talán a legjobban „közjogiasult” te-
rülete. A jelzett egyensúly fenntartásában nagy sze-
repet játszott az alapjogok ún. második generációja, 
amelynek egyik meghatározó részét képezték a szo-
ciális alapjogok. E jogok kellõ hatékonysággal ott fej-
tik ki hatásukat, ahol alkotmányos elismerésben ré-
szesülnek, és ahol ennek alapján megalkották a mun-
kavállaló védelmét szolgáló normákat. 

Ebben a rendkívül kényes folyamatban a már ko-
rábban kialakult gazdasági alapjogokkal való egyen-
súlyt kellett biztosítani. Ez közelebbrõl azt jelentet-
te, hogy a szerzõdési elv, a magánautonómia meg-
tartásával volt szükséges a „védelmi jog” bevezeté-
sére. Ezt a folyamatot két tényezõ hatása jellemzi. 
Egyrészrõl az eltérést nem engedõ kogens szabályok 
megalkotása, másrészrõl a kollektív munkajog ren-
deltetésének átértékelése, és ezáltal szerepének nö-
velése. Ami az elõbbit illeti megállapítható, hogy a 
védelmi jog napjainkban már túlnõtt a keret jellegû 
szabályozáson, a vizsgált országokban – de a többi 
nyugat-európai munkajogi rendszerekben is – rész-
letes szabályozással találkozhatunk. Az utóbbiról el-
mondható, hogy a legújabb idõszakban mutatható ki 
a legjobban az individuális és a kollektív munkajog 
korrelatív kapcsolata, egysége. A kollektív munka-
jog olyan elemekkel bõvült, amelyek által a munka-
vállalók – közvetlenül vagy képviseleti szerveik út-
ján – hatékonyan befolyásolhatják a munkáltatói dön-
tési mechanizmusokat, illetve a döntések tartalmát. 

A vizsgált területek a hazai jogalkotás számára 
az alábbiakat jelentheti. Álláspontom szerint min-
denképpen indokolt az alapjogok feltárása, elemzé-
se, és ezzel együtt felülvizsgálatra szorul az alkot-
mány alapjogi rendszere. Kérdéses ugyanis, hogy a 
szociális alapjogok védelmi rendeltetése kellõen ér-
vényesül-e a hazai alkotmány szellemében és tartal-
mában. Túlzás nélkül állítható továbbá, hogy teljes 
koncepcionális revízió szükséges a munkajogi sza-
bályozás tekintetében. Ennek okai a következõkben 
foglalható össze. Az 1992-ben hatályba lépett Mt. 
alapvetõen keretjellegû jogszabály, és ennélfogva 
képtelen az egyéni és a kollektív munkajogi jogvi-
szonyok teljes körû szabályozására. Megfontolan-
dó az egyéni és a kollektív relációk szétválasztása, 
akár azon az áron is, hogy a hazai jogalkotás szakít 
az egységes Mt. koncepciójával. Megjegyzem, hogy 
ez nem feltétlenül szükséges, hiszen Európában lé-
teznek átfogó, mindkét területet magukban foglaló 
kódexek. Az egyéni munkajogot illetõen alapjaiban 
kell átgondolni az ún. minimálstandardok fenntart-
hatóságát, illetve az Mt. 13. § (3) bekezdésében fog-

lalt – a jogszabály és a kollektív szerzõdés tartalmá-
ra vonatkozó – szabályozást, és ennek megfelelõen 
az Mt. kogens, relatív diszpozitív, „kétoldalúan” 
diszpozitív rendelkezéseinek arányát. A kollektív 
munkajogot illetõen a jogalkotónak döntenie kelle-
ne a duális struktúra fenntartásáról vagy átalakítá-
sáról, mert a jelenlegi rendszer a kollektív munka-
jogon belül szervezeti összemosódást és funkcioná-
lis zavart okoz, és ezzel a tartalommal nem szolgálja 
az egyéni munkajog által meghatározott célok meg-
valósulását sem.
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jából. Az egyik az 1975. évi Sex Discrimination Act, amely vol-
taképpen az 1970. évi Equal Pay Act kiegészítése volt, vala-
mint az 1976. évi Race Relations Act. 

32 Davies, Paul–Freedland, Mark: Labour Relations … 
351–424. o. 

33 Davies, Paul–Freedland, Mark: Labour Relations … 
426. o. 

34 L.  errõl részletesen Wedderrnburn Lord: Labour 
Law and the Individual in the Post-Industrial Societies (Lord 
Weddernburn et al: Labour Law in the Post-Industrial Era), 
Darthmuth, Aldershot, 1994. 14–81. o.

35 L. errõl részletesen: Dickens, Linda: Deregulation 
and Employment Rights in Great Britain [in Rogowski, 
Ralf–Wildhahen, Ton (eds.): Reflexive Labour Law, Kluwer, 
Deventer/Boston 1994. 225–247. o. 

36 Chapter IV. „General Exclusion from Right”
37 Deakin, Simon–Morris, Gillian: Labour Law … 189. o. 
38 L. errõl részletesen Anderman, Steven: The Inter-

pretation of Protective Employment Statutes and Contracts 
of Employment, Industrial Law Journal 2000/3. 223–242. o.

39 L. Deakin, Simon–Morris, Gillian: Labour Law … 189. o.
40 L. ERA 197. § 
41 Utalunk arra, hogy már 1991-ben megszületett a 

91/383 irányelv a határozott idõtartamra vagy alkalomszerûen 
(munkaerõ-kölcsönzés) keretében foglalkoztatott munkavál-
lalók munkahelyi biztonsága és egészségügyi körülményei ja-
vításának ösztönzésére irányuló intézkedések kiegészítésérõl.

42 L. az Employment Act (2002) 45–47. §§-t, a fixed-term 
work és a flexible working intézményeirõl.

43 A munkaidõ közösségi szabályozásával kapcsola-
tos angol szembenállásról l. Burrows, Noreen–Mair, Jane: 

Kiss György: A munkajog jogforrási rendszere és az alapjogok II.



73

JURA 2003/2.

European Social Law, John Wiley & Sons, Chichester/New 
York 1996. 279–283. o. 

44 L. Rubery, Jill: Arbeitszeit im Vereinigten Königreich, 
WSI Mitteilungen, 1998/9, 597–607. o.

45 Millward, Neil (et. all): Workpace Industrial in 
Transition, Aldershot, Darthmouth 1992

46 Ennek forrása már az 1963. évi Contracts of Employ-
ment Act volt.

47 L. Deakin, Simon–Morris, Gillian: Labour Law … 258. o. 
48 L. errõl részletesen Kahn-Freund, Otto: Legal 

Framework [in Flanders Allan–Clegg Hughes (eds.): The 
System of Industrial Relations in Britain, Basil Blackwell, Ox-
ford 1954; Weddernburn Lord: Freedom Association or Right 
to Organise? Industrial Relations Journal, 1987/4, 244-254. 
o. Jacobs, Antoine: Collective Self-Regulation in Hepple Bob 
(ed.) The Making of Labour Law in Europe, Mansell, London 
1986); Davies Paul–Freedland, Mark: Labour Legislation … 

49 Éppen ezért meglehetõsen nehéz volt meggyõzni a 
munkavállalókat a szakszervezetekbe való belépésrõl. L. 
errõl Bercusson, Brian: Fair Wages Resolutions, Mansell, Lon-
don 1978

50 Ennek a korszaknak jogát helytállóan nevezték a ne-
gatív jog idõszakának, amely hûen tükrözi, hogy a munkajog 
kollektív elemei akként fejlõdtek, hogy a jog tevõlegesen be-
avatkozott volna. Ennek eredményeképpen a kollektív munka-
jog, az „industrial relations” sajátos önfejlõdésen ment keresz-
tül. L. errõl részletesen: Kahn-Freund, Otto: Labour Relations: 
Heritage and Adjusment, University Press, Oxford 1979

51 A dokumentum alcíme: Some Thoughts on the 
Constitutional and Legal Position of Trade Unions in England. 
A dokumentum készítõi erõteljes kormányzati fellépést kö-
veteltek a nem hivatalos és a hivatalos sztrájkok szabályozá-
sa tekintetében, és általában radikális változást óhajtottak a 
munkajog egész területén. 

52 The Royal Commission on Trade Unions and Emplo-
yers‘ Associations

53 A Donovan Report elemzését l. többek között Davies 
Paul–Freedland, Mark: Labour Legislation…255–267. o.; 
Crouch, Colin: Class Conflict and the Industrial Relations 
Crisis: Compromis or Corporat, Humanities Press, London 
1977; Barnes, Denis: Governments and Trade Unions: the 
British Experience, 1964–79, Heinemann Educational, Lon-
don 1980; Clegg, Hugh: The Changing System of Industrial 
Relations in Great Britain, Blackwell, Oxford 1979; uõ: A 
History of British Trade Unions Since 1989 – Vol. 3. 1…. 

54 L. errõl Lewis, Roy: The Role of the Law in Employment 
Relations [in Lewis, Roy (ed): Labour Law in Britain], 
Blackwell, Oxford 1986; McCarty, William: The Rise and 
Fall of Collective Lassez-Faire [In: McCarthy, William (ed): 
Legal Intervention in Industrial Relations: Gans and Losses], 
Blackwell, Oxford 1992

55 L. Donovan Report 465–474. pontokat.
56 L. Donovan Report 111. pontot. 
57 Deakin, Simon–Gillian, Morris: Labour Law … 37. o. 
58 Davies, Paul–Freedland, Mark: Labour Legislation 

… 282. o.
59 Nem nehéz bizonyos hasonlóságot felfedezni az 

Industrial Relations Act, valamint az amerikai 1947-es Taft-
Hartley Act között.

60 Az industrial Relations Act értékelését l. többek között 
Wedderburn, Lord–Lewis, Roy–Clarc, John (eds): Labour Law 
and Industrial Relations: Building on Kahn-Freund, Clarendon 
Press, Oxford 1983; Kahn-Freund, Otto: Das britische Gesetz 
über die Arbeitsbeziehungen, Duncker&Humblot, Berlin 1975. 

61 A TULRA megtiltotta a regisztrációnak azon módját, 
amely alkalmas a szakszervezetek, illetve a szakszervezeti 
tevékenység ellenõrzésére, kivéve az ún. státus (jogállás) -re-
gisztrációt; immunitást biztosított a szakszervezetek számá-
ra a munkaharc, illetve a szerzõdésszegés elõmozdítására tett 

cselekedetiért, továbbá nem minõsítette vétkes cselekmény-
nek a munkaharcot – ezt a rendelkezést 1982-ben hatályon 
kívül helyezték –, valamint mentességet biztosított a békés 
sztrájkõrállítás tekintetében. 

62 L. errõl Davies, Paul–Freedland, Mark: Labour 
Legislation … 350–424. o. 

63 TULRA 18. § 
64 L. errõl részletesen Kahn-Freund, Otto: Labour 

Relations, Heritage and Adjustment, University Press, Ox-
ford 1979

65 Dickens, Linda: Deregulation and Employment Rights 
in Great Britain [in: Rogowsky, Ralf (ed.): Reflexive Labour 
Law … ] 225–247. o.

66 Az erre vonatkozó fõbb dokumentumok: DTI (Dept of 
Trade and Industry), Burdens on Business, London: HMSO, 
1985; DE (Department of Employment), Employment: the 
challenge for tha nation, London, HMSO, 1985; Building Bu-
sinesses…Not Barries, London: HMSO, 1986 stb.

67 Dickens, Linda: Deregulation and Employment Rights 
… 239. o. Utaltunk rá, hogy az Employment Actok sorozata 
az egyéni munkavállalói jogok érvényesülését minõségében 
éppen azért nem érintette, mert ezek megtartása az „union 
power” gyengítését is szolgálta. Ebben a korszakban 
megfigyelhetõ volt egy erõs privatizációs hullám, amelynek 
során a privatizált korábbi közjogi (közszolgálati) szabályo-
zásban részesült vállalkozások megpróbáltak visszavonul-
ni a kollektív szerzõdésekbõl és megkísérelték ezeket egyéni 
munkaszerzõdésekkel felváltani.

68 L. errõl Robinson, Derek: Monetarism and the Labour 
Market, University Press, Oxford 1986

69 L. Elias, Patrick–Ewing, Keith: Trade Union democracy, 
Members‘ rights and the Law, Mansell, London 1987

70 Jó példa volt erre a National Economic Development 
Council szerepének marginálissá tétele, illetve a Manpower 
Services Commission feloszlatása. L. Davies, Paul–Freedland, 
Mark: Labour Legislation … 439-441. o.

71 Találóan nevezték ezt a korszakot a szakszervezetek 
szemszögébõl „balloted democracy”-nak.

72 L. errõl még a „1983 Conservative Party General 
Election Manifesto” anyagát.

73 L. az 1987 februárjában kibocsátott újabb Green Papar-t, 
„Trade Unions and their Members” címmel. 

74 L. errõl Morris, Gilian–Archer, Timothy: Collective 
Labour Law … 58. o.

75 Ezt az igazolást kérelemre az ún. Certification Officer 
adja ki. L. errõl: Morris, Gillian–Archer, Timothy: Collective 
Labour Law … : 54–57. o. Az igazolási eljárás részleteit rész-
letesen meghatározza a Guidance for Trade Unions Wishing 
to Apply for a Certificate of Independence (Certification Of-
fice 2000) dokumentum. 

76 L. errõl részletesen: Wedderburn Lord: Collective 
Bargaining or Legal Enactment: The 1999 Act and Union 
Recognition, Industrial Law Journal, 2000/3, 1–42. o.; Simpson, 
Bob: Trade Union Recognition and the Law, a New Approach 
– Parts I and II of Schedule A1 to the Trade Union and Labour 
Relations (Consolidations) Act 1992, Industrial Law Journal, 
2000/9, 193–222. o.

77 A munkáltatót a konzultációs kötelezettség az alábbi 
négy témakörben terheli: tömeges létszámcsökkentés, a mun-
káltató személyében bekövetkezõ változás, az egészség- és 
biztonság kérdéseiben, valamint a szerzõdésen alapuló nyu-
gellátások tekintetében.

78 Ilyen megállapodásmintát mutat be Morris, Gillian–
Archer Timothy: Collective Labour Law … 593–596. o.

79 Ebben az eljárásban meghatározó szerepe van az 
Central Arbitration Committe-nak (CAC). A munkavállalói 
szakmai szervezetek ugyanis hozzá fordulhatnak az elismerés 
megadásáért. Az eljárás az alábbi fõbb elemekbõl áll. A szak-
mai szervezetnek mindenekelõtt a munkáltató felé kell kérel-
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mét beterjesztenie, ez a további eljárás érvényességi feltétele. 
Ezt követõen fordulhat a szakszervezet munkáltató elutasító 
válaszát tartalmazó kérelemmel a CAC-hoz. A bizottságnak 
ezt követõen azt kell eldöntenie, hogy a kérelmezõ szakszer-
vezet független-e és megfelel azoknak a követelményeknek, 
amelyek alapján megállapítható, hogy úm. szervezeti egység 
(bargaining unit) jogosult-e kollektív megállapodás megköté-
sére. A részletek mellõzésével e helyütt csupán azt jegyezzük 
meg, hogy a munkáltatót az elismerési eljárás egész folyama-
tában terheli az együttmûködési kötelesség mind a szakszer-
vezet, mind a CAC felé.

80 L. errõl részletesen Lourie, Julia: Trade Union 
Recognition, House of Commons Library, Research Paper 
00/55, May 2000 

81 Statutory Instrument 2000 No. 1300 The Trade Union 
recognition (Method of Collective Bargaining) Order 2000

82 Jól tükrözi ezt Windscheid definíciója: Die Miethe, 
welche den Gebrauch einer Sache zum Gegenstand hat, heißt 
Sachmiethe, die Miethe welche den Gebrauch einer Arbeits-
kraft zum Gegenstand hat, heißt Dienstmiethe. Windscheid, 
Bernhard: Lehrbuch de Pandektenrechts, Bütten&Koenig, 
Frankfurt a. M. 1891. 451–452. o. L. errõl még Herrmann, 
Elke: Operae liberales, operae illiberales – vom Schicksal einer 
Unterscheidung, Zeitschrift für Arbeitsrecht, 2002/1, 1–27. o. 
Ennek megfelelõen a porosz ALR szintén gyûjtõfogalomként 
használta a bérletet, amelynek egyik fajtája volt a munkaerõ 
bérbeadására szolgáló Dienstmiete. 

83 Ezek közül a leglényegesebbek voltak a napi munkaidõ 
maximumának meghatározása, a felmondási idõ szabályozá-
sa, az üzemek biztonságára vonatkozó rendelkezések kimun-
kálása, a baleseti ellátás bevezetése stb.

84 A BGB azonban még ekkor is a bérlet koncepciójá-
ból indult ki. A munkaszerzõdés (Arbeitsvertrag) a szolgá-
lati szerzõdés (Dienstvertrag) egyik alfaja volt. Ezzel kapcso-
latban jegyezte meg Gierke, hogy a BGB eltávolodott attól a 
korábbi célkitûzésétõl, hogy a modern munkaszerzõdési jo-
got önmaga keretein belül kialakítsa. Gierke, Otto: Deutsches 
Privatrecht, Duncker&Humblot, Berlin 1917. III. Band, 600. o. 

85 Potthoff, Heinz: Probleme de Arbeitsrechts: rechts-
politische Betrachtungen eines Volkwirts, Jena 1912. Termé-
szetesen ez a megoldás sem zárta volna ki akár egy munka-
kódex megalkotását, amely olyan mértékben lett volna szoci-
ális szempontok által vezérelt, amennyiben az általános jog-
elvek megengedik, és nincs ellentétben a gazdasági élet moz-
gásszabadságával. 

86 Sinzheimer, Hugo: Grundzüge des Arbeitsrechts, Jena 
1924. 47. o.

87 Sinzheimer, Hugo: Möglichkeit eines einheitlichen 
Arbeitsrechts für Deutschland (in Arbeitsrecht und Rechts-
soziologie I-II., 1914) Europäische Verlagsanstalt, Frank-
furt/Köln 1976. 47. o. Sinzheimer tanait késõbb többen kö-
vették, így l. Lotmar, Philipp, der Arbeitsvertrag, Bd. I-II., 
Duncker&Humblot, Berlin 1902. Molitor, Eric: Das Wesen 
des Arbeitsvertrages, A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung, 
Leipzig/Erlangen 1925

88 A megállapodás a munkaadói és a munkavállalói de-
legáció vezetõirõl kapta nevét.

89 „Das Reich schafft ein einheitliches Arbeitsrecht“.
90 L. az 1918. évi Tarifverordnung, és az 1920. évi 

Betriebsrätegesetz rendelkezéseit. Túlzás nélkül állítható, 
hogy ebben a korszakban alakult ki a munkajog mind a mai 
napig érvényesülõ struktúrája, amely ekkor komplexitásá-
ban megkérdõjelezte a munkajognak a polgári jogba való 
tartozását. Ezen a rendszeren a nemzetiszocialista munkajog 
sem tudott érdemben változtatni, annak ellenére, hogy az át-
vett intézményeket deformált tartalommal mûködtette. Eb-
ben a politikai közegben Siebert a munkajogviszonyt mint 
„personen rechtliches Gliedschaftsverhältnis”-t határozta meg. 
Lényeges azonban, hogy még ilyen körülmények között is a 

munkajogviszonyról szóló törvény tervezete (Entwurf eines 
Gesetzes über das Arbeitsverhältnis – 1938) kimondta, hogy 
a BGB rendelkezései irányadók, amennyiben a törvény más-
képpen nem rendelkezik, vagy „a munka, illetve az üzemi 
közösség” (Arbeits- und Betriebsgemeinschaft) lényegébõl 
más nem következik.

91 Entwurf eines Arbeitsgesetzbuches – Allgemeines 
Arbeitsvertragsgesetz.

92 L. Neue Juristische Wochenschrift 1992/38.
93 „Auf den Arbeitsvertrag finden die Vorschriften de 

Bürgerlichen Gesetzbuchs Anwendung, soweit nicht in diesem 
Gesetz ein anderes bestimmt ist.“

94 A tervezet részletesen szabályozza a munkaszerzõdés 
és a munkajogviszony fogalmi és tartalmi elemeit, ezek stati-
káját és dinamikáját, a munkaszerzõdés megszegésének jogkö-
vetkezményeit, a munkáltató és a munkavállaló felelõsségi jog-
viszonyait, a munka díjazását, a versenytilalmi megállapodást 
a munkajogviszony fennállása alatt, és annak megszûnését 
követõen, a munkajogviszony módosítását és megszûnését, il-
letve megszüntetését, a munkáltató személyében bekövetkezõ 
jogutódlás intézményét (Betriebsübergang), valamint a mun-
káltató által nyújtható öregségi ellátási fajtákat (betriebliche 
Alterversorgung). 

95 Kündigungsschutzgesetz vom 10. 8. 1951
96 Ez a törvény átfogja a szakmai képzést, a munkahely-

keresés, az elhelyezkedés intézményes módszereit és formá-
it, valamint a munkanélküli ellátási rendszert és a munka-
helyteremtés különbözõ területeit. L. MünchArbR/Bruchner, 
§ 34 RdNr. 1–43 

97 Entgeltfortzahlungsgesetz és Lohnfortzahlungsgesetz.
98 Ladenschlußgesetz (1956)
99 Richardi, Reinhard: Arbeitsrecht und Zivilrecht, 

Zeitschrift für Arbeitsrecht 1974/1. 14. o.
100 Richardi, Reinhard, Arbeitsrecht und Zivilrecht … 

16. o.
101 Richardi, Reinhard: Arbeitsrecht und Zivilrecht … 

17. o.
102 MünchArbR/Richardi, § 7 RdNr. 17-25
103 L. errõl részletesen Richardi, Reinhard: Kollektiv-

gewalt and Individualwille bei der Gestaltung des Arbeits-
verhältnisses, Beck, München 1968

104 L. errõl Löwisch, Manfred: Schutz der Selbst-
bestimmung durch Fremdbestimmung, Zeitschrift für 
Arbeitsrecht 1996/2. 293–318. o.

105 Däubler, Wolfgang: Arbeitsrecht, Bund Verlag, Frank-
furt a. M. 1999

106 Seifert, Hartmut: Arbeitszeitpolitik in Deutschland: 
auf der Suche nach neuen Wegen, WSI Mitteilungen, 1998/9, 
Stille, Frank–Zwiener, Rudolf: Arbeits- und Betriebszeiten 
in Deutschland: Analysen zu Wettbewerbfähigkeit und 
Beschäfti gung, DIW Sonderheft 1990

107 A tagozódást l. MünchArbR/Richardi: § 7 RdNr. 21
108 L. a Tanács 98/50/EK (módosított) irányelvét a 

munkavállalói jogainak a vállalatok, üzemek vagy vállalat-
részek, üzemrészek átruházása esetén történõ megóvásá-
ra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl. A fõbb 
irodalom többek között: Krejci, Heinz: Betriebsübergang 
und Arbeits vertrag, (kiadó megjelölése nélkül) Wien 1972; 
Alvelsleben, Constantin: Die Rechte der Arbeitnehmer bei 
Betriebs übergang im Europäischen Gemeinschaftsrecht: eine 
Studie zu den gemeinschaftsrechtlichen Grundlagen des § 
613a BGB, Nomos, Baden-Baden 1992; Schwanda, Klaus: Der 
Betriebs übergang in § 613a BGB, Duncker&Humblot, Berlin 
1992; Spirolke, Matthias: Der Betriebsübergang nach § 613 
BGB im neuen Umwandlungsgesetz, Univ. Diss. Bonn 1998; 
Karlsfeld, Stephan: Das Widerspruchsrecht der Arbeitnehmer 
beim Betriebsübergang nach dem Umwandlungsgesetz, 
Kovac, Hamburg 2001; Gaul, Dieter: Der Betriebsübergang: 
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Arbeits recht – Sozialrecht – Gesellschaftsrecht – gewerblicher 
Rechtsschutz, Expert Verlag, Böblingen 1993

109 L. a Tanács 97/81/EK irányelvét az UNICE, a CEEP 
és az ETUC által a részmunkaidõs foglalkoztatásról kötött 
keretmegállapodásról, valamint a Tanács 99/70/EK irányelv-
ét az ETUC, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó 
munkavégzéssel kapcsolatosan kötött keretmegállapodásról. 
Az érintett jogszabály a Gesetz über Teilzeitarbeit und 
befristete Arbeitsverträge vom 21 Dezember. A fontosabb 
irodalom ebben a tárgyban: Bauschke, Hans-Joachim–Kurr, 
Jochen: Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverhältnisse: 
Chancen und Grenzen der Flexibilität, Sauer, Heidelberg 
2002; Pelzner, Maren–Scheddler, Albrecht–Widlak, Harald: 
Flexibilität im Arbeitsverhältnis: sas neue Teilzeit- und 
Befristungsgesetz in der betrieblichen Praxis, Luchterhand, 
Neuwied 2001; Nebendahl, Mathias: Der Teilzeitarbeits-
vertrag: herkömmliche Teilzeitarbeit, Abrufarbeit und 
Arbeitsplatzteilung, Beck, München 2000; Boewer, Dietrich: 
Teilzeit und Befristungsgesetz (TzBfG): Kommentar für ie Pra-
xis, Datakontext-Fachverlag, Frechen-Königsdorf 2002

110 Staudinger-Richardi: Kommentar zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, 
Walter de Gruyter, Berlin 1989. Vorbem 107-111. zu §§ 611 BGB

111 Gamillscheg, Franz: Tarifverträge über die Organi-
sation der Betriebsverfassung. (in FS Für W. Herschel), Beck, 
München 1982. 156–158. o.; az újabb irodalomból l. Lambrich, 
Thomas: Tarif- und Betriebsautonomie, Duncker&Humblot, 
Berlin 1999

112 L. Kiss György: Az egyéni és a kollektív akaratképzés 
dogmatikája és politikája a munkajogban az alapjogok tükré-
ben, Jogtudományi Közlöny, 2002/7–8, 323–334. o.

113 Richardi, Reinhard: Prinzipien des Grundrechts-
schutzes im Arbeitsverhältnis nach deutschem Recht (in FS W. 
Schwarz) Manz‘sche Verlags- und Universitätsbuch handlung, 
Wien 1991 793. o.

114 Richardi, Reinhard: Prinzipien … 794. o.
115 Az ún. Mitbestimmung- bzw. Mitwirkungskataloge 

részletes bemutatását l. Schaub, Günter: Arbeitsrecht-
Handbuch, Beck, München, 1987; Hoyningen-Huene, v. 
Gerrick: Betriebsverfassungsrecht, Beck, München 1993

116 L. errõl részletesen Picker, Eduard: Die Regelung „der 
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen“ – Vertragsprinzip oder 
kampfprinzip? Carl Heymanns Verlag, Köln 1988

117 Staudeinger-Richardi: Kommentar … Vorbem. 
832-833. zu. §§ 611 BGB; Ebbõl a szempontból meghatáro-
zó a Betriebsverfassungsgesetz 2. § (1) bekezdése. Ennek 
címe és tartalma a következõ: „Stellung der Gewerkschaften 
und Vereinigungen der Arbeitgeber“ (1) Arbeitgeber und 
Betriebsrat arbeiteb unter Beachtung der geltenden Tarif-
verträge vertrauensvoll und im Zusammenwirken mit den 
im Betrieb vertretenen Gewerkschaften und Arbeitgeber-
vereinigungen zum Wohl der Arbeitnehmer und de Betriebs 
zusammen.“

118 Staudinger-Richardi: Kommentar … Vorbem. 832–833. 
zu §§ 611 BGB.

119 A törvény értelmében „Die Rechtsnormen des 
Tarifvertrages, die den Inhalt, den Abschluss oder die 
Beendigung von Arbeitsverhältnissen ordnen, gelten 
unmittelbar und zwingend zwischen beiderseits Tarif-
gebundenen, die unter Geltungsbereich des Tarifvertrages 
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Petrik Ferenc
egyetemi intézetvezetõ
Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Melyiket válasszuk? 
(A közigazgatási bíráskodás 

modelljei)

1. A közigazgatási bíráskodás története

A közigazgatási bíráskodás kialakulása nem az em-
beri szabadságjogok kiteljesedésének története. A 
közigazgatási bíráskodás a polgárosodás – esetleg 
a polgári forradalom – viszonyai között kialakuló 
államhatalmi ágak, érdekcsoportok egymás közöt-
ti politikai harcának szülötte, s ehhez képest torz-
szülött vagy életképes. Voltak országok, ahol a köz-
igazgatási bíráskodás a rendes bíróságoknak a vég-
rehajtó hatalom feletti hatalma korlátozásaként je-
lent meg, elvonva a rendes bíróságoktól ezt a hatás-
kört, amely a kormány feletti ellenõrzést biztosítot-
ta. Másutt a végrehajtó hatalom túlkapásai elleni fel-
lépés eszközéül szolgált.

A közigazgatás bírósági felügyeletére vonatko-
zó modellek tartalmi és formái kialakulását a pol-
gári forradalom lezajlásának körülményei, a parla-
ment és a végrehajtó hatalom közötti erõviszonyok 
határozták meg, s nem kevéssé a bíróságnak e törté-
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nelmi korszakokban a hatalmi mérleg nyelveként be-
töltött szerepe. A történelmi körülményekhez képest 
más volt a helyzet Angliában, más Franciaországban.

Angliában a királyi ház abszolutista törekvéseivel 
szemben a parlament hatalmának fokozása szolgálta 
a polgári haladást. A rendes bíróságok nem hódol-
tak be az uralkodóháznak, s fõként a parlament tö-
rekvéseit támogatták. Nem fûzõdött tehát politikai 
érdek ahhoz, hogy ne e rendes bíróság lássa el a köz-
igazgatás törvényességének ellenõrzését.

A közigazgatási bíráskodás – és egyáltalán a köz-
igazgatási jog – tagadásának gyökerei Anglia törté-
netének abba a szakaszába nyúlnak vissza, amikor 
a XVI. és XVII. században a titkos tanács bíráskodá-
sával szemben a közigazgatási jog kiterjesztésének 
is ellene szegültek. A hosszú parlament megtörte a 
csillagkamara és a titkos tanács hatalmát és nem en-
gedte meg, hogy Angliában a közigazgatási jog és a 
közigazgatási bíráskodás kifejlõdjön.1

Az államhatalmak megosztását az angol szerzõk 
többsége tévedésnek tekintette, ami – felfogásuk sze-
rint – azt jelentheti, hogy jogsértés esetén a bíróság 
tehetetlen a végrehajtó hatalommal szemben. Az an-
gol jogászok éppen azt tartották kívánatosnak, hogy 
ne legyen külön közigazgatási jog, s ne legyen külön 
közigazgatási bíráskodás. „Rendes bíróságaink min-
dig belenyúltak a végrehajtó hatalom mûködésébe, s 
a habeas corpus parancs által és egyébként is szigo-
rúan felülvizsgálják a koronának és szolgáinak eljá-
rását”.2 A közigazgatási jog – e felfogás szerint – ma-
gában hordja azt a veszélyt, hogy az arbitrárius ha-
talom fölébe kerekedik az ország közönséges jogá-
nak, s „a kiváltság uralma lép a törvény fensõsége 
helyébe”.3 A Stuartok zsarnoksága ellen küzdõ pu-
ritánok zászlaikra a common law uralmát írták. Két-
ségtelen, hogy a kancellárok kezében maradó equiti 
magában hordta annak veszélyét, hogy ez a koro-
nát szolgálja. Az angol jogfejlõdés azonban ezt a ve-
szélyt is kivédte, s bár az equitiben jelen van a diszk-
recionális elem, mégis a bírói szokásjog rendszeré-
hez idomul, amely éppen úgy szigorú szabály, mint 
a common law.

Ennek a korszaknak eszméje a bírói állam volt. A rule 
of law alkotmányos alapja meghatározza az angol jog-
rendszert, az állami szervezetben pedig a supremacy of 
Parliament elve érvényesül.

Beszélhetünk az angol jogban valóságos közigaz-
gatási jogról? Természetesen a common law jogá-
szai érzéketlenek a jogi tételek jogág szerinti rend-
szerezése, elkülönülésük dogmatikájának kidolgo-
zása iránt. Ebben az értelemben az angol közigazga-
tási jog alapvetõen különbözõ. Azonban már a XIX. 
századot megelõzõen is a békebírák, a békebírói kis 
ülések (Petty Session, special-session) és a negyedévi 
ülések (Quarter session) a közigazgatási jog – bár sa-

játos – rendszerét alakították ki, amelyben kétségtele-
nül a bíróság erõteljes ellenõrzõ szerepe is jelen volt.

A XIX. század végén rugalmasabb közigazga-
tási szervezet kiépülése kezdõdik meg (1888. évi 
Local-government Act), kiépül a country council 
szervek rendszere. Megmarad viszont a bíróság 
szerepe a közigazgatási jog formálásában a Hight 
Court of Justice, s ennek szekciói útján, nevezete-
sen a Chancary Division, a Family Divison, továbbá 
– a közigazgatási ügyek tekintetében legjelentõsebb 
szekció – a Queens Bench Divison útján, mely bírói 
parancsokkal (writ of certiorari, Writ of mandamus) 
felügyeli e szervek tevékenységét. Ez a szervezeti 
rend marad fenn a XX. században is. A High Court 
ítéletei ellen a Court Appealhoz lehet fellebbezni, 
s – bizonyos esetekben – a House of Lord dönthet 
az ügyben.

A jogfejlõdés azonban Angliában is azzal járt, hogy a 
közigazgatási aktusok felülvizsgálatát a hagyományos – a 
common law és az equiti szabályai szerinti - eljáráson kívül 
– külön törvények kifejezetten is lehetõvé teszik, közigaz-
gatáson kívüli szerv által. E törvények száma növekszik, a 
tendencia pedig az adminisztratív tribunálok által vég-
zett közigazgatási bíráskodás megjelöléssel illethetõ.4 A sor 
kezdõdött az 1873. évi és az 1921. évi vasúti törvénnyel, s 
napjainkra megérett a helyzet a több ezer ilyen szerv álta-
lános szabályainak megállapítására. Erre elõbb 1958-ban 
(Tribunals and Inquiries Act), majd 1971-ben került sor.

Az 1958. évi törvény a vizsgálati eljárások 
korszerû szabályozását tekintette feladatának, fel-
lebbezési jog biztosítását és a Tribunalok Tanácsá-
nak (Council of Tribunals) felállítását. A jogfejlõdés 
útja: új törvény váltja fel a tribunálokra vonatkozó 
szabályozást, amely jogkérdésben megnyitotta az 
utat High Courtig.

A tribunál nem bíróság, szervezete, összetéte-
le a kontinetalis jogász számra nehezen definiál-
ható, jogköre a viták eldöntése, közigazgatási fel-
adatok szabályszerû intézése. Általában egy jogász 
képzettségû és két szakemberbõl álló tanácsban dön-
tenek, tagjait a végrehajtó hatalom nevezi ki. Felada-
tuk igen változatos, pl. az iparigazgatás, a vámügyek, 
a menekültügyek is a tribunálokhoz tartoznak. Ez a 
folyamat még nem lezárt, tovább formálódik a ren-
des bírósági szervezeten belüli – közigazgatásra sza-
kosodott – szervezeti forma (Administrative Court).

Az Egyesült Államokban a közigazgatás döntései-
nek felülvizsgálatában hasonló – de nem azonos – séma 
érvényesül. A rendszer alapja az 1787. évi Alkotmány és 
a Bill of Right, amely szerint a bíróság megítélheti a köz-
igazgatás mûködését.

Az Amerikai Egyesült Államokban a szövetsé-
gi bíráskodás hatáskörébe tartozó ügyeket az alkot-
mány meghatározza (vagy az ügy jellege vagy a felek 
személye határozza meg a szövetségi bíróságok ha-
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táskörét). Ez a hatáskör lehet kizárólagos vagy kon-
kuráló, ez utóbbi esetben azonban az alperes min-
dig kérheti az ügy áttételét a szövetésig bíróságok-
hoz. Elsõ fokon többnyire a helyi bíróságok (District 
Courts) járnak el, döntésük ellen a fellebbezési bíró-
ságokhoz lehet fordulni (Courts of Appelas for the 
Circuit). A Legfelsõbb Bíróság egyrészt fellebbe-
zési bíróság, másrészt bizonyos ügyekben közvet-
len és kizárólagos hatásköre van. Az adminisztratív 
tribunálok szerepe ugyancsak jelentõs, az 1890. évi 
törvény rendelkezett a vámügyi bíróság (Customs 
Court) felállításáról. Az angliai helyzettõl eltérõen 
e szervek döntéseit a bíróság nem vizsgálhatja felül 
(Administrative Procendure Act 1946.).

Az angol rendszerrel ellentétes irányú volt – a má-
sik póluson – a francia jog fejlõdése. Sok szerzõ véli 
úgy, hogy a forradalom államférfiainak gondolkodá-
sát befolyásolták azok az ellentmondások, amelyet 
a francia parlamenteknek az államügyekbe való be-
avatkozása jelentett, s az erõs és független végrehaj-
tói hatalom kívánása szült. A kormány és tisztviselõi 
mûködésébe se a parlament, se a bíróság be ne avat-
kozhasson, a rendes bíróság ne ítélhessen közigazga-
tási tényekrõl (actes administratifs), ezek az ügyek 
csak a közigazgatáshoz tartozhatnak.

A francia forradalom éveiben a közigazgatási szervek 
a rendes bíróságokat minden elvehetõ hatáskörüktõl meg-
fosztották. A forradalom felfogása szerint a bíróság az an-
cien régime konzervatív bírói parlamentjének hagyomá-
nyait õrzõ szervezet. 1789 óta a francia államférfiak kö-
vetkezetesen visszautasították azokat a javaslatokat, ame-
lyek a rendes bíróságok hatáskörének kiszélesítését céloz-
ták, azzal az indokkal, hogy az állam érdekeit csak a köz-
igazgatási bíróság veszi megfelelõen figyelembe. Bacon 
nézete – a felségjog a közönséges jog felett áll – a XVII. 
századi angol politikai küzdelmekben nem nyert elfoga-
dást. Míg Angliában gyõzött az a nézet, hogy a közigaz-
gatási jog rendszere ellentétes a törvény elõtti egyenlõség 
hagyományával, a francia forradalom egyik nagy vívmá-
nyának tekintették, hogy a rendes bíróságoktól elvonták a 
közigazgatási ügyekbe való beavatkozás jogát. Napóleon 
a hatalommegosztás elvét magáévá tette, de nem kíván-
ta a törvényhozás szerepét növelni, ezért a bíróság és tör-
vényhozás közé ékelve fejelte meg a végrehajtó hatalmat a 
Conseil d¢Etat létrehozásával. 1806-ban egy dekrétum e 
szerv hatáskörébe adta a központi szervek ellenõrzésének 
jogát is, annak ellenére, hogy a jogvitában a civil jogot 
kellett alkalmazni.5

Az államhatalom az egyének és a végrehajtó ha-
talom közötti konfliktusok megoldását magának tar-
totta fenn, a jogsértés fennállását maga döntötte el.

A francia jogtörténet szerint az 1800. évi Consuli 
Alkotmány óta van a közigazgatási jognak rend-
szere, a common law hirdette egységes jog felfogá-
sával szemben a franciák a magánjog mellett önál-

ló, erõteles jogágként fogadták el – s történelmileg 
elsõként építették ki – a közigazgatási jogot. Bona-
parte által a brumaire tizennyolcadik államcsíny után 
alkotott Alkotmány szerint az Államtanács hivatott 
a közigazgatás legfontosabb kérdéseiben dönteni. 
A Tanács Napóleonnak volt alárendelve, aki a vég-
rehajtó hatalom feje volt (elõbb mint consul, majd 
mint császár). Az Államtanács így együtt volt kor-
mányzati testület és közigazgatási bíróság. Az elsõ 
császárság idején a miniszterek az Államtanács tag-
jaiként bíróként is ítéltek a közigazgatási ügyekben, 
kormánytisztviselõt csak az államtanács engedélyé-
vel lehetett hivatala gyakorlásában elkövetett cse-
lekmény miatt rendes bíróság elé idézni. A harma-
dik köztársaság idején az 1872. évi május 24-én kelt 
törvény adott némileg más tartalmat a közigazgatási 
bíráskodásnak (az Államtanács határozatait az ítélet 
erejével ruházta fel, a bírói mûködés e területen be-
lül elkülönült a közigazgatási feladatok ellátásától), a 
túlsúlyt azonban továbbra is a közigazgatási elemek 
alkották. Kétségtelen, hogy a francia közigazgatási 
bíráskodás lépcsõzetesen, az aktív közigazgatásból 
nõtt ki és vált közigazgatási bírósággá.6

Az Államtanács – amelynek elnöke a miniszterelnök, 
tényleges irányítója az elnökhelyettes – jelenleg hat szek-
cióban mûködik, ebbõl négy véleményezi a normatív ak-
tusokat, egy a tudományos munkát irányítja, végül – a 
legjelentõsebb – a közigazgatási jogvitákat intézi el tíz 
alosztály keretében, amelybõl általában kettõ-három al-
osztály együttes ülésén történik az ügyek érdemi elbírá-
lása. A legjelentõsebb döntések a közigazgatási szekció 
közgyûlésén születnek. A közigazgatási jogviták egyet-
len központi szerv hatáskörében való koncentrálása azon-
ban nem vált be, az ügyek számának növelése miatt a XX. 
század közepétõl a prefektúra tanácsok helyén létrehozták 
a helyi közigazgatási bíróságokat, amelyek elsõ fokon 
döntenek a közigazgatási jogviták többségében. Az Állam-
tanács így – megtartva néhány kiemelkedõ jelentõségõ ügy-
ben elsõfokú hatáskörét – fellebbezési bíróságként mûködik. 
Az 1989. évtõl ez a rendszer is változott: sor került az ál-
talános hatáskörû, közigazgatási fellebbezési bíróságok fel-
állítására. Ez a megoldás tehermentesíti az Államtanácsot 
a másodfokú ügyek tömegétõl, meghagyta azonban néhány 
ügyben fellebbezési hatáskörét is.

A német közigazgatási bíráskodás elsõ jelentõs 
forrása az 1875. évi porosz törvény a közigazgatási 
fõtörvényszékrõl. E törvény szerint a bíráskodás három 
fokon történik: járási (városi), kerületi választmány és a 
fõtörvényszék mûködik. Az elsõ két fórum maga is köz-
igazgatási szerv (közigazgatást is végez), s emellett jár 
el bíróságként; elnöke rendszerint a közigazgatási szerv 
vezetõje (polgármester, elnök), tagjainak többsége sem bíró. 
A fõtörvényszék ítélõbíráit viszont már a minisztérium ja-
vaslata alapján élethossziglan tartamra a király nevezi ki.

A weimari idõben az önálló közigazgatási bíró-
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ság eszméje halványulni látszott, a tendencia a ren-
des bíróságok irányába tolódott el, közigazgatási bí-
róság néhány tartományban, szövetségi szinten pe-
dig csak a speciális közigazgatási bíróságok néme-
lyike maradt fenn. A birodalom legfelsõ bíróságá-
nak szervezetében a büntetõ és a polgári szenátus 
mellett általános hatáskörû közigazgatási szenátust 
hoztak létre.7

A német bírósági szervezetben alapvetõ változás 
történt 1933. év január 30-át követõen, az ún. Harma-
dik Birodalom megalakulásával. A rendes bíróságok 
hatásköre rendkívül leszûkült, a számtalan különbí-
róság, így a Spezialgerichtshof, Erbhof, katonai bíró-
ságok, a Volksgerichtshof megszervezésével a biro-
dalmi közellátás, a munkaügyi viták, a sajtóügyek, a 
rendõrhatósági ügyek stb., mind a különféle bírósá-
gok hatáskörébe kerültek. E bíróságok tekintetében 
még fokozottabban érvényesült a politikai hatalom 
közvetlen irányítása,8 amely – a Birodalmi Gyûlés 
által a Führernek megszavazott teljhatalmú jogkör 
(Sondervollmacht)9 folytán totálissá vált mind a ren-
des, mind a különbíróság tekintetében. Ettõl a törté-
nelmi hagyománytól kellett a század második felé-
ben megszabadulni, szerves fejlõdésrõl szó sem le-
hetett. A bírósági szervezet széttagoltsága azonban 
(örökségként?, hagyományként?) továbbra is meg-
maradt, a bírói kar politikai elkötelezettségének el-
lenhatásaként pedig számos szervezeti-hatásköri vál-
toztatás bevezetésére is sor került. A Német Szövet-
ségi Köztársságban 1952-ben létrehozták a Szövetségi 
Közigazgatási Bíróságot (Bundesgerichts hof), majd 
az 1960. évi törvénnyel a közigazgatási bíráskodás 
egész szervezetrendszerét és eljárását egységesítet-
ték.10 A háromfokozatú rendszert az NSZK közigaz-
gatási bírósági szervezete megtartotta. A közigazga-
tási bíráskodás azonban funkcionálisan tovább ta-
golódik. A német Alkotmány szerint négy bírósági 
szervezet mûködik –, a rendes bíróságokon kívül – a 
közigazgatási, a pénzügyi, a munkaügyi és a társa-
dalombiztosítási, s mindegyik önálló legfelsõbb bí-
rósággal is rendelkezik. (Az öt bírósági szervezet kö-
zötti, óhatatlanul elõadódó hatásköri ütközéseket a 
Legfelsõbb Bíróságok Közös Tanácsa dönti el.) Ál-
talános közigazgatási hatáskörû a közigazgatási bí-
róság, amely három fokon jár el: elsõ fokon a köz-
igazgatási bíróság, másodfokon – némi elsõfokú ha-
táskörrel – a közigazgatási felsõbíróság, majd a Szö-
vetségi Közigazgatási Bíróság (amelynek ugyancsak 
van elsõfokú hatásköre). A közigazgatás feletti bírói 
hatalom azonban nem teljes, ugyanis ilyen jogkört 
gyakorolnak a rendes bíróságok (pl. kártérítési, kár-
talanítási ügyekben), a pénzügyi, munkaügyi és tár-
sadalombiztosítási bíróságok pedig értelemszerûen 
fõként közigazgatási (közigazgatási jellegû) ügyek-
ben járnak el.
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Ausztriában a közigazgatási bíráskodás egyfokozatú. 
A közigazgatási bíróságra vonatkozó legfontosabb szabá-
lyokat az Alkotmány és az 1965. évi 2. sz. tv. tartalmaz-
za. A bíróság elnökbõl, alelnökbõl, valamint szenátusi 
elnökbõl és tanácsosokból áll. A Közigazgatási Bíróság el-
nökére és alelnökére a kormány tesz javaslatot, a kinevezés 
joga a szövetségi elnöké. Ugyancsak a kormány javasla-
tára nevezi ki a szövetségi elnök a Közigazgatási Bíróság 
bíráit is a bíróság teljes ülésének javaslatára. A közigaz-
gatási Bíróság tagjai legalább 1/3-ad részének bírói képe-
sítéssel kell rendelkeznie, s a tagok legalább 1/4-ét pedig a 
tartományi hivatali állásokból, lehetõleg tartományi köz-
igazgatási szolgálatból kell kiválasztani. A Közigazgatási 
Bíróság független a rendes bíróságoktól. A Közigazgatási 
Bíróság, az Alkotmánybíróság és más bíróságok közötti ha-
tásköri összeütközés esetében az Alkotmánybíróság dönt.

A megüresedõ bírói állást – a feltételek, az ügy-
szak részletes leírásával – az országos és a tartományi 
lapokban hirdetik meg. A pályázatokat az összbírói 
értekezlet bírálja el. A bírák szavazata alapján törté-
nik a rangsorolás. A legtöbb szavazatot kapott elsõ 
három jelölt nevét továbbítják a szövetségi kormány-
hoz, amely közülük egyet köteles az Alkotmány ér-
telmében kiválasztani és kinevezésre a szövetségi 
elnök elé terjeszteni. Általánosnak mondható az a 
gyakorlat, hogy a kormány azt a személyt javasolja 
kinevezésre, aki az elsõ helyen szerepelt.

A bíróság hatáskörét rendszerint öttagú tanácsok-
ban gyakorolja, kilenctagú tanács jár el, ha az eddigi 
joggyakorlattól való eltérés várható. A bíróság kere-
seti kérelem (panasz) esetén jár el. Az Alkotmány és 
a bírósági törvény értelmében megtámadási, köte-
lezésre irányuló és megállapítási keresetet lehet be-
nyújtani. A bíróság eljárása valamely konkrét alanyi 
jog megsértése esetén indítható meg, jogellenesség 
nélkül, érdeksérelem miatt nincs helye a határozat 
felülvizsgálatának.

A mérlegelési jogkörben meghozott közigaz-
gatási határozatok bírósági ellenõrzését az Alkot-
mány korlátozza. Nem jogellenes, ha a törvényho-
zás a magatartás tartalmának meghatározását ma-
gának az érintett hatóságnak engedi át, a bíróság 
ebben az esetben csak azt jogosult vizsgálni, hogy a 
hatóság a felhatalmazás céljával összhangban hoz-
ta-e meg döntését és nem sértett-e anyagi vagy eljá-
rási jogszabályt. A határozatlan jogfogalmak felett 
viszont a bíróság teljes körû kontrollt gyakorolhat.

A kereset benyújtásának a megtámadott határo-
zat végrehajtására nincs halasztó hatálya, kérelem-
re azonban a bíróság felfüggesztheti a végrehajtást. 
A bíróság ítéletében vagy elutasítja a keresetet, vagy 
hatályon kívül helyezi a megtámadott határozatot, 
megváltoztatási jogköre nincsen.

Ausztriában egyre erõsödõ igény van – nem utol-
sósorban a Közigazgatási Bíróság erõs terhelése mi-
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att – a kétfokozatú közigazgatási bíráskodás beveze-
tésére. Elsõként a tartományokban mûködõ – közigaz-
gatási büntetõbíráskodást elsõ fokon ellátó – közigaz-
gatási szenátusok kezdték meg mûködésüket.

2. Tanulságok

E történelmi irányzatok rövid bemutatásával kíván-
tuk jelezni annak okát, hogy világszerte a közigaz-
gatási bíráskodás szervezetének négy fõ modellje 
alakult ki.

a/ A bírósági szervezetbe integrált bírósági felül-
vizsgálat. Ez az angolszász–amerikai modell, amely gyak-
ran olyannyira integrálódik a rendes bírói szervezetbe, 
hogy lényegét tekintve közigazgatási bíráskodásnak nem is 
minõsíthetõ, azonban – e megoldás hívei szerint – igen ha-
tékony eszköze a közigazgatás fékentartásának, a közható-
ság jogszerû mûködése ellenõrzésének. Módszere egyfelõl a 
közigazgatási hatóságokhoz intézett bírói parancs, másfelõl 
azok a bíróság által tárgyalt közigazgatási ügyek, amelyek 
közvetett hatást gyakorolnak a közigazgatás mûködésére. 
Nagy-Britannián és az Amerikai Egyesült Államokon kí-
vül ilyen jellegû bírósági szervezetben történik a közigaz-
gatás bírói felülvizsgálata Ausztráliában, Kanadában, In-
donéziában, Izraelben, Norvégiéban stb.

b/ A bírósági szervezet egységét fenntartó – bírósági 
szervezetbe integrált – közigazgatási bíráskodás másik vál-
tozata az a szervezeti megoldás, amelyben az egységes bí-
rósági szervezet keretében, de viszonylagos önálló-
sággal mûködik a közigazgatási határozatok felülvizsgá-
latát végzõ bíróság. Ebben a modellben a Legfelsõbb Bíró-
ság hatásköre átfogja a teljes bírói szervezetet, de a külön 
szervezeti egységhez (pl. közigazgatási kollégium, szekció) 
tartozik a közigazgatási határozat felülvizsgálata. Ilyen 
megoldással találkozhatunk Svájcban, Spanyolországban, 
Dániában, Kínában és több volt szocialista országban.

c/ A „rendes” bírósági szervezettõl elkülönült, önál-
ló szervezetben mûködõ közigazgatási bíróság. Ebbe a cso-
portba fõként a német és osztrák közigazgatási bírósági 
megoldást sorolják be. Az önálló közigazgatási bíróságnak 
is két fajtáját ismerjük, az osztrák megoldást, amely egy-
fokú, országos hatáskörrel bíró közigazgatási bírói szerv. 
A német modell a hierarchikusan építkezõ, sõt ügyszakok 
szerint is különálló bírósági szervezet. Hasonló jellegû mo-
dell mûködik Finnországban, Mexikóban, Portugáliában, 
Svédországban, Lengyelországban.

d/ És végül sajátos, önálló arculatú modellként meg-
említjük a francia közigazgatási bíráskodást, a közigaz-
gatásba integrálódott bírósági felülvizsgálatot. A francia 
jog álláspontja nagyon sokáig az volt, hogy a közigazga-
tási bíráskodás nem más, mint bíráskodó közigazgatás. 
Ez a fajta bíráskodás része a közigazgatásnak, attól nem 
különül el, szorosan a közigazgatási szervek mûködéséhez 
kapcsolódva, mintegy azok eljárási és szervezeti folytatá-

saként mûködik. Ma már azonban a bírói jelleg erõsödése 
jellemzi a közigazgatási fellebbviteli bíróságok mûködését. 
Államtanács mûködik Algériában, Belgiumban, Egyiptom-
ban, Görögországban, Olaszországban, Hollandiában és 
Törökországban.

Milyen tanulságok levonását kínálja ez a rövid 
történelmi visszapillantás? Hiszen minden – a köz-
igazgatási bíráskodással foglalkozó – monográfiá-
ban – többé-kevésbé – ez a visszapillantás megtalál-
ható. Napjainkhoz szóló tanulságok levonására már 
kevesebben vállalkoznak. Magam a történelem má-
nak szolgáló tanácsait így összegezném.

1. Nincs jó vagy kevésbé jó modell, csak modell 
van. Felelõtlen, aki egyetlen modell követendõ vagy 
elvetendõ volta mellett szavaz, és nincs arra figye-
lemmel, hogy minden ország közigazgatási bírásko-
dása a megszületéskori politikai erõviszonyok termé-
ke, s további fejlõdését is ezek a tényezõk befolyá-
solják. Elsõsorban azonban a születés pillanata ha-
tározza meg a bírói szervezet további sorsát. Azok-
ban az országokban, ahol megmaradt az uralkodó-
nak a közigazgatásra való befolyása a polgári fejlõdés 
törekvéseivel az vágott egybe, hogy a közigazgatás 
ellenõrzését a közigazgatástól és a parlamenttõl is 
független, önálló szerv, a közigazgatási bíróság lássa 
el (Németország, Ausztria, Magyarország). Ahol vi-
szont a rendes bíróság független tudott lenni az ural-
kodóháztól, ott a politikai érdek inkább az volt, hogy 
a közigazgatás ellenõrzését a rendes bíróság végezze.

2. A közigazgatási bíráskodás része az adott jog-
rendszernek, a jogszolgáltatás adott mechanizmu-
sába illeszkedik. E tényezõkkel megfelelve, azokkal 
harmonizálva épülhet ki szervezete, alakulhatnak ki 
mûködésének szabályai.

3. Annak ellenére, hogy minden ország a maga 
bevált – megszokott? – modelljéhez ragaszkodik, a 
szervezet és a mûködés nem változatlan. Minden 
ország keresi, hogy mennyiben javíthatja, teheti a 
változott körülményekhez jobban igazodóvá köz-
igazgatási bíráskodását. Ezekben az új törekvések-
ben megfigyelhetõ a modellek egymáshoz igazodá-
sának, hasonulásának óvatos tendenciája. A köz-
igazgatáshoz kötõdõ bíráskodás egyre függetleneb-
bé válik, egyre többet vesz át a hagyományos bíró-
sági eljárás garanciális értékeibõl. A bírói szervezet-
be ágyazott bírósági felülvizsgálat is kialakítja a vi-
szonylagos szervezeti önállósággal rendelkezõ köz-
igazgatási bírósági szerveket, a jogszolgáltatás sza-
kosodása a közigazgatási jogviták tekintetében is vi-
szonylag önálló szervezet kialakulását eredményezi.

4. Minden modellben egyre általánosabbá válik a 
tisztességes (fair) és pártatlan bíráskodás nemzetkö-
zileg kialakult követelményrendszeréhez való igazo-
dás. A tisztességes bíráskodáshoz való jog érvénye-
sülése – továbbá pergazdaságossági indokok miatt 
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is – minden modellben törekednek a két vagy három 
bírói fórum kialakítására, a jogorvoslat biztosítására.

3. A magyar modell kiválasztásának 

szempontjai

A közigazgatási bíróság szervezeti elhelyezé-
sét illetõen ma a magyar jogi közvélemény két tá-
borra szakadt. A leghangosabb az önálló közigaz-
gatási bíróság eszméjét vallók tábora, s nézeteik 
meggyõzõ ereje amiatt sem lebecsülendõ, mert az 
önálló közigazgatási bíróság eszméjének könnyen 
meg lehet nyerni jelentõs politikai rétegeket. Szer-
vezet-szociológiai tapasztalat ugyanis, hogy bizo-
nyos – szakmai, gazdasági – embercsoport akkor 
véli érdekérvényesítõ képességét kiteljesedettnek 
(valójában önön jelentõségét bizonyítottnak), ha 
mûködésébe külsõ hatalmi szerv nem szólhat bele, 
ellenkezõleg, ha ügyeiben saját apparátussal, saját 
eljárási renddel és a jogviták eldöntésére saját fó-
rumrendszerrel rendelkezik. (Ennek a törekvésnek 
is köszönhetõ, hogy az utóbbi tíz évben egyre nõ az 
Áe. hatálya alól kivett eljárások száma.) Ezzel a fel-
fogással nehezen egyeztethetõ össze a külön hatalmi 
ág keretében mûködõ közigazgatási bíróság. És még 
egy megjegyzés a jogirodalom érveihez. Az önálló 
közigazgatási bíróság elméleti, jogösszehasonlító 
megalapozását a közigazgatás-tudomány elkötele-
zett szerzõi végezték el. A közigazgatási jog tudo-
mányának mûvelõitõl nem várható el, hogy – mond-
juk – a közigazgatási jog létét is megkérdõjelezõ 
common law megoldásait propagálják, s ne a va-
lóban fejlett közigazgatási jogtudománnyal és köz-
igazgatási joggal rendelkezõ francia megoldást tart-
sák tökéletesnek.

Számomra nem meggyõzõ érv, hogy a világ szá-
mos országában a közigazgatási bíróság hatékonyan 
és jól mûködik különbíróságként. Egyrészrõl a szer-
vezeti megoldásnak – amint már bemutattuk – min-
dig történelmi elõzményei, okai vannak. Másrészrõl 
a jogállam egy-egy intézményi megoldását illetõn fi-
gyelemmel kell lenni arra, hogy egy intézménynek az 
adott társadalmi-politikai környezettõl kiszakított ér-
tékelése, és mechanikus átvétele súlyosan hátrányos 
eredménnyel járhat. Az a minta, amelyik egy ország-
ban jól mûködik, még nem jelenti azt, hogy más kö-
rülmények között ugyanígy mûködik, azonos hatást 
fejt ki. A politikai vagy a jogi intézmények az adott 
mechanizmus részei, a hatalmi erõegyensúlyok, más 
intézmények befolyásolják mûködésüket. Nem le-
het a jogállam mechanizmusát úgy kialakítani, hogy 
szubjektív megítélés alapján, önkényesen vagy po-
litikai megfontolásokból kiragadunk nekünk tetszõ 

intézményeket és az angol választási rendszerbõl, 
az olasz államfõi megoldásból, a kanadai ügyészi 
szervezetbõl, a francia közigazgatási bíróságból, az 
amerikai Legfelsõbb Bíróság modelljébõl gyúrjuk ösz-
sze a mi jogállamunkat. Ezekbõl a szervezeti meg-
oldásokból akár egy parancsuralmi „jogállamot” is 
ki lehet alakítani. Önmagában tehát az az érv, hogy 
az intézmény valamely jogállamban már mûködik, 
nem elegendõ annak igazolására, hogy más viszo-
nyok között is megfelelõ megoldás lehet.

Milyen jellemzõk alapján lehet a közigazgatási 
bíráskodás szervezeti megoldásának hatékonysá-
gát vizsgálni? Legalább három tényezõ határozhat-
ja meg az optimális szervezetet.

a/ Biztosítja-e a szervezet a politikai hatalom-
tól és a végrehajtó hatalomtól való függetlenséget?

b/ Biztosítja-e a szervezet a szakmai követelmé-
nyek érvényesülését, a közigazgatási ügy sajátossá-
gainak megfelelõ eljárási rendet, tehát a szakbírósá-
gi jelleget?

c/ Biztosítja-e a szervezet a jogrendszer többi 
ágával kapcsolatos összhangot, az ellentmondás-
októl mentes bírósági gyakorlatot, tehát megfelel-e 
a szervezet az igazságszolgáltatás egysége követel-
ményének.

4. A közigazgatási bíráskodás 

függetlensége

A közigazgatási bíróságra is vonatkoznak azok a 
jogállami, alkotmányos elõírások, amelyek a bírói 
függetlenség általánosan elfogadott követelményei.

A bírói függetlenség legfontosabb elemei: a/ a 
bíró érdemi tevékenységében az utasíthatóság és a 
befolyásolhatóság kizárása, b/ a bíró elmozdításá-
nak és áthelyezhetõségének törvényi korlátozása, c/ 
a bíró mentelmi joga, d/ az összeférhetetlenség sza-
bályozása, e/ a bíró gazdasági függetlensége.

A bírói függetlenség biztosítékai tehát összefüggõ 
rendszert alkotnak, a legnagyobb figyelmet mégis a 
befolyásolhatóság kizárásának érvényesülésére kell 
fordítani, arra, hogy a bírák „az eléjük terjesztett 
ügyekben teljesen szabadon, belsõ meggyõzõdésük 
és a tényállás saját maguk által történõ értékelése sze-
rint, részrehajlásmentesen, valamint a hatályos tör-
vényi rendelkezéseknek megfelelõen”11 döntsenek. 
A bíróságnak az állam közjogi szervezetében való el-
helyezkedése alapvetõen befolyásolhatja a bírák be-
folyásoltság nélküli ítélkezõ munkáját.

Az egységes bírósági szervezettõl különálló köz-
igazgatási bíróság elleni érvként többször kifejtet-
tem, hogy Magyarországon a különbíróságok jobban 
ki voltak téve a politikai széljárásnak, mint a rendes 
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bíróságok. Utaltam az 1945. évi népbíróságokra, az 
1957-ban mûködõ hasonló elnevezésû különbírósá-
gokra, vagy az uzsoratanácsokra és így tovább. Az 
egységes bírósági szervezetbe ágyazott bíróság sok-
kal inkább ellen tud állni a politika aktuális kívánal-
mainak, mint a védtelenebb különbíróság. Ezt felis-
merve szervezték meg éppen különbírásként eze-
ket az intézményeket. Volt, aki szememre vetette: 
hogyan lehet ezekkel a bíróságokkal az önálló köz-
igazgatási bíróságot összevetni?

Ezek valóban szélsõséges példák. Arra azonban 
jók, hogy szembesítsenek a valósággal, azzal, hogy a 
politikai-gazdasági érdekérvényesítés mindig meg-
kísérli a szándékait jobban kiszolgáló bírósági szer-
vezet kialakítását. Így jöttek létre a különféle arbit-
rázsok, s ez élteti ma világszerte a katonai bírósá-
gokat. Ez volt az oka hazánkban is a gazdasági kol-
légium, munkaügyi bíróság elkülönülésének. Nem 
ismeri a történelmet, aki nem ismeri fel ezen elkü-
lönült bíróságok mögött a szándékot, a normálistól 
eltérõ, a különös szempontokat érvényesítõ ítélke-
zés folytatására. Ez a szándék lehet akár jóindula-
tú késztetés egy sajátos érdek érvényesítésére, több-
nyire azonban nemtelen politikai szándékot takar. 
A népbíróság, uzsorabíróság és ezek társai valóban 
szélsõséges példák, a megállapítás azonban a ke-
vésbé szélsõséges esetekre is vonatkozik. Nem illik 
ebbe a sorba a közigazgatási bíróság? Láttuk, hogy 
az önálló közigazgatási bíróság fõként ott jött létre, 
ahol ezt a politikai erõviszonyok indokolták. Nálunk 
ilyen kifejezett politikai késztetés nincs, de számta-
lan politikai megnyilatkozás tanúi lehetünk, amely 
szívesebben látna egy – a végrehajtó hatalomhoz kö-
zelebb álló – közigazgatási bíróságot.

A politika soha nem közömbös a bírói hatalom 
iránt, s naivitás azt hinni, hogy a jogállam léte ön-
magában biztosítja a bírói függetlenséget, az alkot-
mányos rend mindenkor megóvja a bírókat a válto-
zó politikai szándékoktól. Aki hosszabb idõt eltöl-
tött a bírói szervezetben tudja: a bíró soha nem tud-
ja magát függetleníteni a politikai nézetek változása-
itól, még akkor sem, ha a politika semleges a bírósá-
gok tekintetében. (Ez ritka jelenség, de elõfordulhat.) 
Erõteljesebb a hatás, ha a politikai nézetek között 
megjelennek a bírói tevékenységet illetõ „elvárások”. 
Ha az állami jogpolitika alkotmányos formákban jele-
nik meg (törvényekben, ügyészi fellépésben), a bíró-
nak ezt nyilvánvalóan el kell fogadnia, még akkor is, 
ha a törvényben nyílt politikai állásfoglalás ölt testet. 
A valóban független bíró azonban a klasszikus jogi 
értékekhez hozzá tudja csiszolni ezeket a törvénye-
ket. A politika hatása alá került bíró viszont szolgai 
végrehajtója e kirívó szabályoknak is, sõt adott eset-
ben „túlteljesíti” a politika szándékát.12

5. A közigazgatási bíróság mint 

szakbíróság

Toldi Ferenc a tudományos nézetek változásának fonto-
sabb csomópontjait összefoglalva13 arra mutatott rá, hogy 
míg korábban az önálló, független közigazgatási bírósági 
rendszerben látták a megoldást,14 a második világháborút 
követõen ez a nézet lényegesen megváltozott, a szerzõk egy 
része a közigazgatási bíráskodást a rendes bírói hatalom 
keretébe tartozónak véli.15 A bírói függetlenség tényébõl 
egyes szerzõk azt a következtetést vonják le, hogy a köz-
igazgatási bíróságok részei a bírói hatalomnak. A köz-
igazgatási bíróság elnevezésébõl – tribunal administratif, 
verwaltungsgericht – arra következetnek, hogy nem olyan 
közigazgatási szervrõl van szó, amely közigazgatási ügye-
ket old meg, hanem a bírói ítélkezõ tevékenység egyik ágát 
valósítja meg, a közigazgatási bíráskodás tehát a bírói te-
vékenység része. „Ez a nézet az igazságszolgáltatás egy-
ségét terjeszti ki a közigazgatási bíráskodásra és bíróság-
ra is.”16 Toldi – több más külföldi szerzõvel együtt – más-
ként ítéli meg a közigazgatási bíráskodást, szerinte a köz-
igazgatási bíráskodás tartalmilag a közigazgatáshoz köze-
lebb áll, mint a rendes bíróságokhoz. Toldi szerint a köz-
igazgatási határozatok bírói felülvizsgálatának nem a ren-
des bíróságok rendszerében kell megvalósulnia, ugyanis a 
közigazgatási tevékenység a köz érdekében jövõbeni célok 
megvalósítására irányul, tevékenységében ez a tipikus, ez-
zel szemben a bíróságok tevékenysége szabályként múltbeli 
felróható magatartás vagy bekövetkezett vitás jogi helyzet 
megállapítására és következményei rendezésére irányul.17

Valóban, a közigazgatási bíráskodás gyökeresen 
különbözik a polgári jogi bíráskodástól. Magam is 
többször hangot adtam azon véleményemnek, hogy 
a közigazgatási perekben a polgári perektõl eltérõ 
szemléletû bíráskodást kell kialakítani. A polgári per-
ben a bíró – természetesen a törvény és a felek au-
tonómiájának tiszteletben tartásával – aktívan részt 
vesz a jogviszony formálásában, meglehetõsen nagy 
szabadsággal keresheti meg a legjobb, legmegnyug-
tatóbb megoldást. A közigazgatási perben viszont a 
per tárgya a közigazgatási határozat törvényessé-
ge. A bíró nem a méltányosabb, a jobb, az igazsá-
gosabb megoldást keresi, hanem a perben azt kell 
ellenõriznie, hogy az eljáró szervek döntése megfe-
lel-e a törvénynek, nem sért-e jogszabályt. Egy pil-
lanatra sem feledkezhet meg arról, hogy a közigaz-
gatási szerv hatáskörét nem veheti át. A civilisztikai 
szemlélettõl való eltérésnek meg kell nyilvánulnia a 
tárgyalásvezetésben, a bizonyításfelvétel során egy 
ésszerû önkorlátozásban, s az ítélet indokolásában 
is. Toldi Ferenc viszont téved, amikor a közigazga-
tási perben is a közigazgatási szervtõl elvárt jogal-
kalmazói szemléletet várja el a bírótól.

Petrik Ferenc: Melyiket válasszuk? (A közigazgatási bíráskodás modelljei)



83

JURA 2003/2.

A közigazgatási bíró szemlélete nem hasonlíthat a 
felettes közigazgatási szerv hivatalnokának felfogásá-
hoz, végsõ soron ez bírói szemlélet kell hogy legyen, 
amely felül tud emelkedni a közigazgatási szerv cél-
tudatosságán, a mindenáron való hatósági érdekér-
vényesítésen. A közigazgatási ügy szerkezete a bíró-
sági eljárásban megváltozik: a közigazgatási szerv és 
az ügyfél már nem fölé- és alárendeltségi helyzetben 
van, hanem a hatóság – mint a közigazgatási per alpe-
rese – mellérendelt helyzetben, s ebben a pozícióban 
kell megvédenie igazát: azt, hogy az az érdek, amit a 
közigazgatási szerv döntése tükröz, valóban közér-
dek, törvénnyel megtámogatott érdek.

A szakmai követelményeket legjobban a szakbírósági 
modell elégíti ki. Milyen szervezeti megoldás képzelhetõ el 
a szakbírósági jelleg kifejezésére:

a/ szakbíróság, szervezeti önállóság nélkül, amikor 
is az ügyszak elkülönülése elsõsorban az eljárási rend kü-
lönbségében nyilvánul meg, de ugyanakkor bizonyos szer-
vezeti konzekvenciák is jelen vannak. E megoldás fokozatai:

aa/ az eljárási rend szerint elkülönülõ szakbíró-
ság, amelynek csupán eljárásában és mûködésében 
van sajátos, különállásra mutató elem; ilyen a fiatal-
korúak bírósága, a cégbíróság stb.;

ab/ szakbíróság, önálló eljárás rend szerint, 
amelynek fórumrendjében önálló szervezeti megol-
dások is megjelennek; ilyen a büntetõ- és a polgári 
bíróság, amely a helyi bíróság szintjén csak eljárása 
szerint különül el, a megyei (fõvárosi) bíróság, vala-
mint a Legfelsõbb Bíróság szervezetében már megje-
lenik – mint szervezeti forma – a kollégium;

b/ szakbíróság, szervezeti önállósággal úgy azon-
ban, hogy a bírósági szervezet magasabb fokán a szerve-
zeti önállóság megszûnik, csak relatív önállósággal van 
jelen; korábban ilyen volt a katonai és jelenleg is ilyen a 
munkaügyi bíróság, amely csak elsõfokú bíróságként önál-
ló, a megyei (fõvárosi) és a Legfelsõbb Bíróságon már csak 
mint kollégiumi ügyszak rendelkezik önállósággal; a ma-
gyar bírósági szervezet sajátossága, hogy a szervezeti önál-
lóság nem jár együtt önálló eljárási renddel, szemben az 
ab/ pont szerinti megoldással, ahol viszont az eltérõ anya-
gi jog és az önálló eljárási rend nem jár együtt szerveze-
ti önállósággal;

c/ szakbíróság, a teljes fórumrendszerre kiterjedõ 
szervezeti önállósággal; a magyar bírósági szervezet-
ben ezzel a megoldással nem találkozhatunk, 1949. elõtt 
a Közigazgatási Bíróság mûködött ilyen szervezeti mo-
dell szerint.

A c/ pont szerinti megoldás jelentené tehát az önál-
ló közigazgatási bíróságot. Kevés érvet hallottam azon-
ban arról, hogy milyen elõnyöket nyújt a c/ pont megol-
dása a többihez képest. Ha ugyanis feltételezzük, hogy 
az alapvetõ eljárási és mûködési elvek (a bírói tisztség el-
nyerésének módja, a tárgyalás nyilvánossága, az eljárás 
kontradiktóriussága, a jogorvoslat lehetõsége) nem külön-

böznek az egyéb bíróságokon érvényesülõ elvektõl, mi az 
alapvetõ elkülönítõ jegy a c/ pont szerinti modell eseté-
ben? Az talán, hogy a bírósági szervezet csúcsán nem ol-
vad be a szakbíróság az egységes szervezetbe? Az, hogy a 
szakbíróságnak önálló legfelsõbb bírói szerve van? Ez va-
lóban lényeges különbség, s az egységes bírósági gyakorlat 
érvényesítésének ez valóban fontos szervezeti biztosítéka 
lehet. Hiba lenne azonban túlértékelni az egyetlen legfõbb 
bírói fórum jelentõségét. Közismert, hogy a bírói gyakor-
lat elvi irányítását meghatározóan nem a Legfelsõbb Bí-
róság, mint egész végzi, hanem kollégiumai. Önálló köz-
igazgatási kollégium a többi megoldás tekintetében is lé-
tezne, s nincs ellenkezõ tapasztalat arra, hogy a kollégiumi 
rendszer nem kellõ önállósággal tesz eleget feladatainak.

Mi szól ugyanakkor a c/ ponti megoldás, tehát az önál-
ló közigazgatási bíróság ellen?

A közigazgatási bíróság különbírósági jellege el-
len szól az, hogy a bírói gyakorlatban tiszta formá-
ban közigazgatási ügy kis számban fordul elõ. A köz-
igazgatási ügyek 50–70%-a polgári jogi, családjogi 
elemekkel átszõtt vitás ügy, amelyet egyrészt csak 
ilyen ismeretekkel felvértezett ügyintézõk és bírák 
tudnak törvényesen elintézni, másrészt az egységes 
gyakorlat kialakítása csak egységes szervezetben biz-
tosítható. Nem tartom elmarasztalónak – bár annak 
szánták – azt a megállapítást, amely szerint „ma a 
közigazgatási bíráskodás a polgári jog és a közigaz-
gatási jog határmezsgyéjén egyensúlyoz”. Ez nem a 
mi szándékaink szerint történik így, hanem az ügyek 
jellegébõl következik. Ha le is választjuk a közigaz-
gatási szervek hatáskörébe tartozó ügyekrõl az oda 
nem tartozó polgári jogi jellegû vitás ügyek elbírálá-
sát (kártalanítási, családjogi ügyek), akkor sem lesz 
olyan a helyzet, hogy a közigazgatási bíróság csak a 
tiszta formában elõforduló közigazgatási jogviszony 
felett mond ítéletet. Nem tudom, hogy a közigazga-
tás-tudomány mûvelõi miért féltik a közigazgatá-
si jog tisztaságát a civilisztikától. Az ellenkezõjét ta-
pasztalom: a polgári jogi ügyszakból jött bírák ma 
olyan – a civilisztikából ismert – dogmatikai meg-
oldásokkal gazdagítják a közigazgatási ügyek gya-
korlatát, amelyet az eddig sajnálatosan nélkülözött.

Vajon ismeri az élõ közigazgatási jogot, aki kétségbe 
vonja a civilisztikai ismeretek jelentõségét a közigazga-
tási perekben? Tudja-e, hogy az adójogviszony megíté-
lésekor gyakran egy polgári jogi jogviszony minõsítése 
dönti el az ügyet, s az Alkotmánybíróság sem tartot-
ta kifogásolhatónak, hogy az adóhatóság dönt polgá-
ri jogi kérdésekben. A munkaügyi ellenõrzést végzõ 
felügyelõ is jogosult a foglalkoztató és a munkát végzõ 
közötti jogviszony minõsítésére (1996. évi LXXV. tv. 1. § 
(4) bek.). A gyámhatóság vagy az építési hatóság sem 
boldogul polgári jogi (családjogi) rendelkezések is-
merete nélkül, nem is szólva a földhivatal ügyeirõl. 
A végsõ szót ezekben a vitákban pedig a közigazga-
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tási per bírójának kell kimondani.
A leggyakoribb érv: a rendes bírósági szerve-

zetben nem biztosítható, hogy a közigazgatási jog-
ban jártas, felkészült bírák lássák el az ítélkezõ tevé-
kenységet. (Csak zárójelben utalok arra, hogy a bí-
ráskodáshoz az ügyszak ismerete mellett eljárásjo-
gi szakismeretre, a bírói jogállásból fakadó gondol-
kodásmódra is szükség van.) A fõ kifogás a rendes 
bírósági szervezetben mûködõ közigazgatási bírás-
kodás ellen, hogy nincsenek kellõ számban a bírák 
között közigazgatásból jött szakemberek. Kérdésem: 
a közigazgatás mely területén tapasztalatot szerzett 
szakember üljön a bírói székbe? A közigazgatási bíró 
szakmai felkészültségét nem lehet összehasonlíta-
ni egyetlen közigazgatási apparátusbeli jogászéval 
sem, a bíráskodás természete eleve más mint az épí-
tési, adóügyi, gyámügyi stb. munkakörben dolgozóé. 
Még az optimálisan szakosodott közigazgatási bíró-
nak is jóval szélesebb jogterületet kell átfognia a bár-
melyik ágazatban dolgozó kollégájánál. Akár önál-
ló közigazgatási bíróság, akár rendes bíróság kebe-
lében dolgozó bíró csak hosszabb idõ alatt elsajátí-
tott tudás, speciális képzés után lehet jó közigazga-
tási bíró. Nem meghatározó, hogy honnan indult, a 
közigazgatásból vagy a rendes bíróságtól, a hozott 
tudás egyik esetben sem elegendõ. Kétségtelen, hogy 
ezt a szakmai ismeretanyagot nem lehet elsajátítani, 
ha a bíró vegyesen – más ügyszakba tartozó – ügye-
ket is tárgyal. Ma többnyire ez a helyzet: a megyei 
bíróságon a közigazgatási bírák más jellegû, polgá-
ri jogi, munkajogi ügyeket is tárgyalnak. A megol-
dás azonban nem az, hogy mesterségesen arányo-
kat határozzunk meg: hány közigazgatásból és hány 
bíróságtól jött közigazgatási bíró legyen egy bíró-
ságon. Az meg végleg torz elképzelés, hogy a 8–10 
évet közigazgatási perek tárgyalásával eltöltött bíró 
nem képzett közigazgatási szakember, csak az, aki 
ugyanennyi idõt a gyámhatóságon, építési hatósá-
gon töltött el. A b/ pont alatti szervezeti megoldás 
megfelelõ keret lehet a szakosodás biztosítására, to-
vábbá az, hogy közigazgatási pert csak erre kijelölt 
bíró tárgyalhasson. A kijelölést viszont gyakorlathoz 
és szakvizsga letételéhez kell kötni.

A legkevésbé súlyos érv a rendes bíróságban mûködõ 
közigazgatási bíráskodás mellett a gazdaságossági szem-
pont. A bírói hatalom tagozódását legkevésbé szabad finan-
ciális ügyként kezelni. De ez a szempont a közigazgatási 
jogtudomány jelentõs képviselõit mégis elgondolkoztatta. 
Martonyi János a rendkívül alacsony ügyszám miatt tar-
totta kétségesnek az önálló közigazgatási bíróság felállítá-
sát.18 Egy bírósági modell kialakítása során bizonyára nem 
hagyhatóak figyelmen kívül bizonyos törvényszerûségek, 
amelyek közül némelyek általánosak, minden szervezetre 
vonatkoznak (pl. hogy a szervezet vezetõjének irányítása 
alatt legalább három fõnek kell mûködnie, hogy a mûködés 

technikai feltételeinek biztosítása kifizetõdõ-e, milyen sze-
mélyi vagy anyagi feltételeket igényel stb.). És vannak kü-
lönös szempontok, amelyek a bírósági szervezetre vonat-
koznak (a bírák szakosodására szükség van-e, s ennek mi a 
létszámvonzata, biztosítható-e a bírák helyettesíthetõsége, 
a bíróság egyesbíróként vagy – a létszámot megtöbbszörözõ 
– tanácsban mûködik stb.).

Nem hagyható tehát figyelmen kívül, hogy a vár-
ható ügyszám az adott szervezeti egység normális 
mûködését lehetõvé teszi-e. A bíróságot egyetlen bí-
róval mûködtetni: nemcsak ésszerûtlen, hanem az 
alapvetõ törvényességi, garanciális követelménye-
ket sem elégíti ki (megfelelõ szakosodás, egymás 
helyettesíthetõsége stb.).

Becsléseink szerint a közigazgatási perek száma 
országosan évi 8 000–10 000 ügy. Ha feltételezzük 
is, hogy ez a szám duplájára vagy háromszorosára 
növekedik, akkor is azt kell mondanunk, hogy még 
ez az ügymennyiség sem teszi lehetõvé – gazdasá-
gossági szempontokból – megyénként külön szer-
vezet kiépítését. Gondoljunk csak a munkaügyi bí-
róságok mûködésére, ott is az a helyzet, hogy egy 
megyében többnyire egy bíró kevés az ügymeny-
nyiség elbírálására, két bíró viszont már sok. Egy-, 
két vagy háromfõs bíróságok létesítése már önma-
gában is megfontolandó, hiszen az adminisztrációs 
költségek aránytalanul megnövekednek. A szerzõk 
többségével együtt, magam is ezért a több megyére 
kiterjedõ illetékességû közigazgatási bíróságot java-
solom. A régiónként szervezõdõ közigazgatási bíró-
ság nem befolyásolja a közigazgatási bíróság önálló-
ságát, mind az önálló szervezetben, mind a rendes 
bíróság kebelében mûködhet.

6. Az igazságszolgáltatás egysége

Az igazságszolgáltatás egységének elve nem hordoz 
önmagában semmilyen elõnyt, vagy alkotmányos ér-
téket, tehát az önálló közigazgatási bíróság ilyen ér-
deksérelemmel nem jár.19 Ugyanakkor nem tartom 
politikai állásfoglalásnak, hogy egy jogtudós fontos-
nak tartja-e az igazságszolgáltatás egységének érvé-
nyesülését vagy sem – csak amiatt, mert néhány év-
tizede az alkotmányjog tudományában ezt egysége-
sen így vallották, s akkorában ez dogma volt. Azt vi-
szont már politikai színezetû érvelésnek vélem, hogy 
a bírósági szervezetbe épített közigazgatási bírásko-
dás „a szocialista modell szervezeti megoldásának 
fenntartását jelentette”.20 Ez utóbbira kár sok szót 
vesztegetni, csak a kérdés merül fel bennünk: vajon 
az angol vagy a svájci bírósági szervezet is a szocia-
lista modellt követi-e.

Az igazságszolgáltatás egységének elvét – elõbb 
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a közigazgatási bíráskodástól függetlenül – vizsgál-
va: az igazságszolgáltatás egységében az állampol-
gári jogegyenlõség elve nyilvánul meg.21 Ezt csak 
azokban az országokban nem szokás hangoztatni, 
ahol – történelmi vagy más okok miatt – nem egy-
séges a bírói szervezet és az egységet különféle meg-
oldásokkal biztosítják. Az egységes bírói gyakorlat 
követelménye mindig is az alkotmányosság, a jogál-
lam eszméje volt, s aki nem lát összefüggést az egy-
séges bírói gyakorlat és az egységes bírói szervezet 
között, az a bírói hatalom lényegét sem ismeri. Nem 
azt állítom, hogy tagolt bírósági szervezetben – akár 
különbíróság esetén – nem lehet egységes bírói gya-
korlatot kialakítani, csak sokkal nehezebben, több 
áttétellel és különös garanciális szervezeti megoldá-
sokkal. A különbíróság mûködése egyébként min-
dig magában hordja a privilegizált jogalanyiság lé-
tét, a jogegyenlõség sérelmét, ugyanakkor az igaz-
ságszolgáltatás egységének eszméjével megfért az 
ügyek jellege szerint elkülönülõ, de egységes bíró-
sági szervezeti modell. Természetes, hogy a bírósá-
gok büntetõ és polgári – esetleg munkaügyi, keres-
kedelmi jogi – ügyszak szerint elkülönülõ szervezet-
ben járnak el. Ehhez képest a közigazgatási bírói ügy-
szak különtartása sem vitatható. Az igazságszolgál-
tatás egységének követelménye fejezõdik ki azonban 
abban, hogy az így elkülönülõ bírósági szervezetek 
felett a csúcson van egy olyan fórum, amely végsõ 
soron meg tudja teremteni az egységes értelmezést, 
egy mederbe képes terelni az eltérõ álláspontokat. 
Alapvetõ alkotmányos jog, polgári jogi tétel, eljárás-
jogi rendelkezés értelmezése különbözõ jogterülete-
ken eltérõ lehet (pl. meddig terjed a véleménynyilvá-
nítás szabadsága, mi a tulajdonjog tartalma, hol az 
eljárásjogi elévülés határai, és számos más kérdés), 
nem alakulhat ki azonban e kérdésekben eltérõ ítél-
kezési gyakorlat. Van, ahol a gyakorlat egységének 
a megteremtése a Legfelsõbb Bíróságnál összponto-
sul. Ahol elkülönült bírósági szervezetek léteznek, 
ez a feladat részben a hatásköri bíróságra, részben 
az alkotmánybíróságokra hárul. Különféle szerveze-
ti megoldások mellett sem hiányozhat tehát az igaz-
ságszolgáltatás egységét biztosító szervezeti rend.

Meggyõzõdésem szerint sokkal nyomósabb ér-
vek szólnak az igazságszolgáltatás egységének 
megõrzése mellett, mint a közigazgatási különbíró-
ságok létrehozása mellett. Vajon mindez azt jelenti, 
hogy a most hatályos szervezeti megoldások nem 
igényelnek változtatást? Errõl nincs szó. Gyakorlati 
és törvényhozói intézkedésekre is szükség van. Mi-
hamarabb ki kell alakítani az egységes bírósági szer-
vezeten belül mûködõ közigazgatási ügyszak vi-
szonylagos önállóságát, jellemzõ arculatot kell adni 
a közigazgatási perek gyakorlatának.

7. A megoldás?

A jelenlegi bírósági szervezeti megoldáson túl kell lépni, 
mert nem felel meg a szakbíróság követelményének. Mi 
magunk kezdettõl elkötelezettek vagyunk az egységes bí-
rósági szervezetben mûködõ közigazgatási bíróság 
mellett. Ezt a meggyõzõdésünket – nem utolsósorban – a 
félelem diktálja, a félelem attól, hogy ha kikerül a bírósá-
gi szervezet – ma még erõsnek mondható – védõbástyái 
közül, a közigazgatási bíróság nem tudja magát kivon-
ni a végrehajtó hatalom, az aktuális politikai kívánságok 
hatása alól. Ugyanakkor érezzük azt is, hogy az egysé-
ges szervezet nem enged a szorításából, nem tûri meg az 
„egyénieskedést”, pontosabban: a közigazgatási bíráskodás 
ma még nem rendelkezik a sajátosságainak megfelelõ re-
latív önállósággal.22 Jó lenne, ha az egységes szervezethez 
való ragaszkodás nem maradna viszonzatlan, egyoldalú 
szerelem, s a közigazgatási bíráskodás megkapná mindazt, 
ami szakbírósággá válásához elengedhetetlen.

Tetézi a bajt, hogy a gyakorlatban a megyei bí-
róságokon önálló közigazgatási kollégium nem 
mûködik (egy kivétellel), s a kivétel – több kollégi-
um összevontan is mûködhet – vált általános szabály-
lyá. A Fõvárosi Bíróság kivételével nem biztosított, 
hogy a közigazgatási bíró csak közigazgatási pert tár-
gyaljon, a szakmai fejlõdés lehetõségei nem adottak.

Az optimális szervezeti megoldásra vonatkozó el-
képzelésem abból a feltételezésbõl indul ki, hogy 1/ 
az elsõfokú ítélet ellen a jelenleginél szélesebb körû 
lesz a rendes jogorvoslat, 2/ a közigazgatási bíróság 
továbbra is a rendes bíróság szervezetében mûködik, 
3/ öt ítélõtábla mûködik.

A helyi bíróságot nem indokolt kizárni az egyszerûbb 
közigazgatási perek intézésébõl (pl. önkormányzati segé-
lyezési ügyek), azonban ez a hatáskör csak kivételes le-
het, törvény kifejezett rendelkezése alapján.

Az általános hatáskörû közigazgatási bíróság a me-
gyei (fõvárosi) bíróság legyen, a szakbírósági minõség meg-
valósítása két (alternatív) szervezeti modell szerint történ-
het; az elsõ megoldás szabályozása eljárásjogi törvényben 
is lehetséges, a másik variáció viszont a szervezeti törvény 
módosítását igényli. A két modell:

a/ A közigazgatási perekben általános hatáskörrel az 
ítélõtábla székhelyén mûködõ megyei (fõvárosi) bíróság 
mint közigazgatási bíróság rendelkezik. A közigazgatá-
si bíróság illetékessége – az ítélõtáblával megegyezõ – több 
megyére terjed ki, másodfokon elbírálja a helyi bíróság ha-
tározata elleni fellebbezéseket, és általános, elsõfokú hatás-
köre van a közigazgatási perek elsõfokú elbírálására. A köz-
igazgatási bíróság a megyei bíróság keretében csak munka-
szervezési önállósággal rendelkezne (hasonlóan a cégbíró-
sághoz), de lehetõvé tenné a bírák valóságos szakosodását, 
önálló, tárgyalóképes kollégium mûködését.

b/ A másik megoldás szerint a közigazgatási perek 
az ítélõtábla székhelyén mûködõ – ugyancsak általános 
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hatáskörû – önálló Közigazgatási Bíróság hatásköré-
be tartoznának.

A Közigazgatási Bíróság (Közigazgatási Törvény-
szék) továbbra is az egységes bírósági szervezetben, 
de a megyei bíróságtól különválva mûködne (jogál-
lása a munkaügyi bíróságéhoz lenne hasonló, de me-
gyei bírósági szinten.) 

Mindkét megoldás esetén jogorvoslati (felülvizs-
gálati) fórum az ítélõtábla és a Legfelsõbb Bíróság 
lenne, amely hatáskörét nem indokolt megváltoz-
tatni (az ítélõtáblák a fellebbezési jog kiterjesztésével 
a közigazgatási perekben másodfokon járnának el).

Közigazgatási kollégium mûködését a megyei bí-
róságon (Közigazgatási Bíróságon), az ítélõtáblán és a 
Legfelsõbb Bíróságon továbbra is indokoltnak vélem. A 
közigazgatási kollégiumnak más kollégiummal való kö-
zös szervezeti mûködését sem tartom megengedhetõnek 
az ügyszakok nagyfokú eltérése miatt.

A többi bírói kollégiumhoz képest a közigazgatá-
si kollégium feladatait indokolt lenne a törvényben 
a következõk szerint kiegészíteni:

– a kollégium közremûködik a közigazgatás-po-
litika kialakításában, figyelemmel kíséri és elemzi a 
közigazgatási jogalkalmazást, az országos hatáskörû 
közigazgatási szervek vezetõinek indítványára elvi 
állásfoglalást alakít ki a joggyakorlat egysége érde-
kében;

– kapcsolatot tart az országos hatáskörû közigaz-
gatási szervek jogalkalmazásért felelõs vezetõivel és 
testületeivel.

A közigazgatási bíráskodás már elért eredményei 
jelentõsek, azonban halaszthatatlan feladat a szerve-
zet és mûködés továbbfejlesztése. S bár a közigaz-
gatási döntés bírói felülvizsgálatához való jog nem 
alapjog, mégis olyan alkotmányi érték,23 amely a tár-
sadalom közös kincse, amelyet a polgárok biztonsá-
ga, a hatalmi ágak közötti egyensúly fenntartása ér-
dekében kell megõrizni.
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Schanda Balázs
alkotmánybírósági fõtanácsadó

Állami egyházjog a bõvülõ 
Európai Unióban

Az európai integráció kiindulópontja – a béke tartós 
biztosítása érdekében – a gazdasági integráció volt, a 
kontinens sajátosságát mégis szellemi közössége al-
kotja. Ahogy azt az Európai Bizottság korábbi elnöke, 
Jaques Delors megfogalmazta, Európának szüksége 
van lélekre is. Az elmúlt években felértékelõdött az 
Unió szintjén az egyházakkal, vallási közösségekkel 
való párbeszéd szerepe, és ez ma már intézményes 
jelleget is ölt. Bár az Unió nem törekszik a különbözõ 
állami egyházjogi modellek egységesítésére, az Eu-
rópai Emberi Jogi Bíróság elmúlt években megélén-
kült gyakorlata, valamint a másodlagos európai jog 
egyre több elõírása közrehat a különbözõ európai 
modellek konvergenciájában. Az elmúlt években 
Európa-szerte számos jogösszehasonlító kutatás in-
dult az állami egyházjogi kérdésekben. A jelen írás 
egyrészt áttekinti, hogy Európai Emberi Jogi Egyez-
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ményhez kapcsolódó joggyakorlat, melyet az Unió 
is vállal, milyen követelményeket tartalmaz a vallás-
szabadság vonatkozásában, másrészt pedig összefog-
lalja, hogy az Európa-jogban hogyan jelennek meg 
a vallásszabadsággal, a vallási közösségekkel kap-
csolatos normák. Emellett tanulmányom áttekintést 

ad a bõvülõ Európai Unióban kialakult és formáló-
dó, különbözõ állami egyházjogi modellekrõl is. Az 
összehasonlításból kibontakozó kép nem csak az in-
tegráció egyik, kulturális és társadalmi szempontból 
is figyelemre méltó sajátos vonatkozását tárja fel, ha-
nem a magyarországi helyzet jobb elhelyezésében és 
megértésében is segít.

Petrik Ferenc: Melyiket válasszuk? (A közigazgatási bíráskodás modelljei)
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I. A vallásszabadság európai normái

A vallásszabadság – emberi jogként – egyetemes ér-
vényesülésre tart igényt. A védelem nemzetközileg 
biztosított maximuma – és egyben a nemzeti véde-
lem minimuma – földrészünkön az Európa Tanács 
által intézményesített emberi jogi mechanizmus. Az 
emberi jogok és az alapvetõ szabadságok védelmérõl 
szóló Egyezmény (Európai Emberi Jogi Egyezmény), 
melyet Magyarországon 1993. évi XXXI. törvény hir-
detett ki, a következõ rendelkezéseket tartalmazza a 
vallásszabadság tárgykörében:

9. Cikk

1. Mindenkinek joga van a gondolat-, a lelkiisme-
ret- és vallásszabadsághoz; ez a jog magában fog-
lalja a vallás vagy meggyõzõdés megváltoztatá-
sának szabadságát, valamint a vallásnak vagy 
meggyõzõdésnek mind egyénileg, mind együtte-
sen, mind a nyilvánosság elõtt, mind a magánélet-
ben istentisztelet, oktatás és szertartások végzése út-
ján való kifejezésre juttatásának jogát.

2. A vallás vagy meggyõzõdés kifejezésre jutta-
tásának szabadságát csak a törvényben meghatáro-
zott olyan korlátozásoknak lehet alávetni, amelyek 
egy demokratikus társadalomban a közbiztonság, 
a közrend, közegészség vagy az erkölcsök, illetõleg 
mások jogainak és szabadságainak védelme érdeké-
ben szükségesek.

14. Cikk

A jelen Egyezményben meghatározott jogok és sza-
badságok élvezetét minden megkülönböztetés, pél-
dául nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb 
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, nem-
zeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés 
szerinti vagy egyéb helyzet alapján történõ megkü-
lönböztetés nélkül kell biztosítani.

Az Egyezményhez fûzött (elsõ) Kiegészítõ 
jegyzõkönyv a szülõk jogaival kapcsolatban tartal-
maz fontos tételt:

2. Cikk

Senkitõl sem szabad megtagadni az oktatáshoz való 
jogot. Az állam az oktatás és tanítás terén vállalt fel-
adatkörök gyakorlása során köteles tiszteletben tar-
tani a szülõk vallási és világnézeti meggyõzõdésével 
összhangban lévõ oktatáshoz és tanításhoz való jo-
got.

Az Egyezmény a vallásszabadságot is alapvetõen 
az egyéni jogok felõl közelíti meg, azonban a vallás 
sajátosságai e jog kollektív megnyilvánulásait is meg-
kerülhetetlenné teszik. A vallásszabadság objektív, 
intézményvédelmi tartalma magában foglalja az egy-
házak, vallási közösségek önrendelkezési jogát is.1

Az Európai Emberi Jogi Bizottság elé került, val-
lásszabadsággal kapcsolatos nagyobb számú ügy 
bemutatását ezennel mellõzve,2 azt vizsgálva, hogy 
az Európai Emberi Jogi Bíróság zömben az elmúlt 
néhány évben született ítéletei, melyek kötelezik a 
tagállamokat, hogyan határozzák meg a vallássza-
badság érvényesülési körét, sajátos következheté-
seket vonhatunk le. E joggyakorlat adhat választ a 
kérdésre, hogy „európai normákként” milyen mini-
mumkövetelmények következnek az Egyezménybõl. 
E határok tisztázása akkor is hasznos, ha a nemze-
ti alkotmány a nemzetközi–európai minimumköve-
telményeknél magasabb szintû védelmet biztosít a 
vallásszabadság számára.

A közelmúltig az európai emberi jogi mechaniz-
mus kevéssé hatott közre a vallásszabadság alap-
jogának intézményes keretét adó állam–egyház vi-
szony egységesülésében. Minden bizonnyal ép-
pen az államok és az adott országban meghatározó 
egyház(ak) viszonyrendszerének különbözõsége le-
hetett az egyik oka annak, hogy az Egyezmény 9. cik-
ke más cikkekhez képest keveset adott a közös euró-
pai jogfejlõdéshez. A Bizottság kis számban és ala-
csony arányban nyilvánította elfogadhatónak a pa-
naszokat: 1996-ig csupán mintegy 45 olyan ügyet tett 
közzé, melyben a panaszosok a 9. cikk megsértését 
állították, és ezek közül pedig csak ötöt nyilvánítot-
tak elfogadhatónak.3 A Bíróság csak a közelmúltban 
hozta meg elsõ olyan döntéseit, melyek az Egyez-
mény megsértésének tényét megállapították – míg 
több esetben a 9. cikk megsértésének megállapítása 
helyett más cikkeket „kerestek” és a vallásszabadság 
összefüggésének vizsgálatát elkerülték – mellõzte 
egyúttal a keresetek kimerítését is.

Míg egyes megfigyelõk szerint az ügyek csekély 
száma annak köszönhetõ, hogy a vallásszabadság 
az emberi jogok „elitjéhez” tartozik, melynek bizto-
sításával Európában nem merülnek fel súlyos prob-
lémák, mások a Bíróság konzervativizmusát hibáz-
tatják. Így egy radikális álláspont szerint az Egyez-
mény 9. cikke éppen a kisebbségi vallási közösségek 
elnyomásának eszköze lett, ahelyett, hogy szabadsá-
gukat védte és kiterjesztette volna.4

Bár az esetszám nem nagy, precedensekrõl lé-
vén szó, általános következtetésként megállapít-
ható, hogy a Bíróság viszonylag széles körben to-
lerálta a vallási meggyõzõdés kifejezésre juttatása 
jogának korlátozását. A vallási közösségek szabad 
mûködésével kapcsolatos pozitív követelményként 
az eddigi joggyakorlatból leszûrhetõ az, hogy 

– lehetõvé kell tenni a vallási közösségeket jogi 
személyiséghez jutását (ez azonban nem jelenti a val-
lási közösségek egyenjogúságának követelményét);5

– a demokratikus államnak nincs legitim oka arra, 
hogy a vallási közösségek belsõ ügyeibe beavatkozzon;6
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– a vallási meggyõzõdés kinyilvánítása korlátoz-
ható, azonban a korlátozások nem lehetnek arány-
talanul súlyosak;7

– a vallási közösségeknek reális lehetõségekkel 
kell rendelkezniük istentiszteletei helyek létesítésére 
(ez azonban nem jelenti a korlátozások automatikus 
jogellenességét);8

– a vallási közösségek célvagyona fokozott véde-
lem alatt áll (e fokozott védelem azonban nem vo-
natkozik vállalkozói vagyonukra);9

– amennyiben a vallási meggyõzõdés hirdetése és 
mások vallási meggyõzõdésének védelme verseng, 
nagy jelentõsége van a meggyõzõdés kifejezési for-
májának és a körülményeknek, melyek között a 
meggyõzõdés hirdetésre kerül.10

Az elmarasztaló ítéletek sajátos közös vonáso-
kat mutatnak: az elmarasztalt állam szinte valameny-
nyi esetben Görögország, a sikeres panaszosok pe-
dig az eddigi esetek jelentõs részében Jehova Tanúi, 
de legalábbis vallási kisebbségekhez tartozó szemé-
lyek. Az Egyezmény szûrõjén fennakadt két a görög 
államegyházi berendezkedés két, a Metaxas-diktatúra 
korából származó eleme: a prozelitizmus tilalmának 
büntetõjogi érvényesítése és a nem-ortodoxok isten-
tiszteleti helyek engedélyeztetési eljárása, valamint né-
hány olyan rendelkezés, melyek a vallási közösségek 
önkormányzatát korlátozták. A vallási meggyõzõdés 
kifejezésre jutatását, a vallás gyakorlását korlátozó 
törvények nagyobb részét azonban az Egyezménnyel 
összeegyeztethetõnek találta a Bíróság. 

II. Vallási vonatkozású Európa-jogi 

normák

Az Európai Unióhoz való csatlakozással megválto-
zik a magyar jogforrási rendszer és másodlagos Eu-
rópa-jogi normák közvetlenül alkalmazandók, illet-
ve implementálandók lesznek Magyarországon. Bár 
az integráció eredetileg a gazdaság és a biztonság ki-
hívásaira keresett választ, mégis mára számos olyan 
közösségi norma jött létre, melyek az egyházi életet 
is befolyásolják. 

1. A vallásszabadság

Az Európai Unióról szóló Maastrichti Szerzõdés 6. 
cikkének (2) bekezdése szerint az Unió – a tagálla mok 
közös alkotmányos hagyományainak megfelelõen 
– tiszteletben tartja az Európai Emberi Jogi Egyez-
ményben foglalt alapvetõ jogokat. Az Európai Kö-
zösséget létrehozó szerzõdés hatályos szövege átfo-
gó módon rögzíti a diszkriminációtilalmat (13. cikk). 

Az Alapvetõ Jogok Chartája, melyet nagy viták után 
2000 decemberében hirdetettek meg az Unió szervei, 
10. cikkében rögzíti a gondolat, a lelkiismeret és a val-
lás szabadságát. A Charta oktatáshoz való jogról szó-
ló 14. cikkének (3) bekezdése szerint „tiszteletben kell 
tartani az oktatási intézmények alapításának szabadságát a 
demokratikus elvek és a szülõk azon jogai kellõ tiszteletben 
tartása mellett, hogy gyermekeik számára a vallásuknak, fi-
lozófiai vagy pedagógiai meggyõzõdésüknek megfelelõ ne-
velést biztosítsanak, az e jogok és szabadságjogok gyakor-
lását szabályozó nemzeti jogszabályokkal összhangban.“ 
A 21. cikk átfogó módon tiltja a diszkriminációt, töb-
bek között a vallási alapon történõ diszkriminációt. A 
22. cikk pedig hitet tesz amellett, hogy „Az Unió tisz-
teletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget.“ 
Az Unió készülõ új alkotmányszerzõdése várhatóan 
kötelezõ erõvel ruházza fel a Chartát és az egyházak 
jogi helyzetét rögzítõ alább idézett jegyzõkönyvet is 
felveszi majd. Jelenleg még vita tárgya, hogy a val-
lási közösségek által sürgetett „strukturált dialó-
gus” bekerül-e az alkotmányba, ahogy az is, hogy a 
preambulum milyen formában fog hivatkozni Euró-
pa vallási örökségére.

2. Az egyházak jogi helyzete

Az Amszterdami Szerzõdéshez csatolt  11. 
jegyzõkönyv szerint „Az Európai Unió tiszteletben 
tartja és nem változtatja meg az egyházak és vallási egye-
sületek vagy közösségek tagállamokban meglévõ státusát. 
Az Európai Unió hasonlóan tiszteletben tarja a filozófiai 
és nem-vallási szervezetek státusát is.” Azaz ezen a té-
ren érvényesül a szubszidiaritás elve. Az egymástól 
– olykor egy szövetségi államon belül is erõsen eltérõ, 
történelmileg meghatározott – eltérõ állami egyház-
jogi modellek harmonizációjára nincs mandátuma 
az Uniónak, de ezt kívánatosnak sem tekinthetjük. 

Görögország csatlakozásakor merült föl sajátos 
kérdésként Athosz hegyének a görög alkotmány-
ban is rögzített kivételes státusa. Görögország ra-
gaszkodott ahhoz, hogy a közösségi jog elismerje e 
spirituális és vallási alapokon nyugvó státust, mely 
egy Görögország és az Európai Közösségek által ki-
adott közös nyilatkozatban meg is történt (a kér-
désnek elsõsorban a vám- és adójogi összefüggései 
vannak, de érinti a letelepedési szabadságot is; l. pl. 
a Tanács 92/12/EGK irányelve 2. cikkének 5. pont-
ját, 1992. február 25.) 

3. A diszkriminációtilalom

Minden bizonnyal a vallásszabadságot leginkább 
érintõ Európa-jogi normaanyag a diszkriminációtila-
lom összefüggésében alakult ki. Ezen belül a munka-
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jogi kérdésekben született a legtöbb elõírás és jogeset. 
Az Unió természetébõl fakadóan az egyenlõ esélyek 
biztosítására törekszik, azaz egyfajta versenyszabad-
ságot próbál érvényesíteni a munka világában.

Más elemek mellett, az esélyegyenlõség érdeké-
ben, a vallási, illetve hitbeli meggyõzõdésen alapu-
ló hátrányos megkülönböztetést hangsúlyosan tilt-
ják. A dolgozók alapvetõ szociális jogainak chartája 
(1989. 12. 09.) preambulumában (hasonlóan az Eu-
rópai Szociális Charta (1961) preambulumához) rög-
zíti a diszkriminációtilalmat. Az Európai Parlament, 
a Tanács és a Bizottság 1986-ban közös nyilatkoza-
tot adott ki a rasszizmus és a xenofóbia ellen. Az Eu-
rópai Központi Bank magatartási szabályzata (2001. 
03. 08.) és más rendeletek, melyek a közösségi intéz-
ményekben a foglalkoztatást szabályozzák (1860/76 
(1976. június 29.), 1859/76 (1976. június 29.) kitérnek 
a hátrányos megkülönböztetés tilalmára. A Tanács 
781/98 rendelete (1998. április 7.) rögzíti a közösségi 
intézmények dolgozóinak jogát az egyenlõ elbánásra.

A Tanács 2000/78/EK irányelve (2000. novem-
ber 27.) a foglalkoztatási és munkahelyi egyenlõ 
bánásmód általános kereteinek a létrehozásá-
ról preambulumában kiemeli, hogy „A valláson, 
meggyõzõdésen, fogyatékosságon, életkoron vagy nemi irá-
nyultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés alááshat-
ja az EK-Szerzõdés célkitûzéseinek az elérését, különösen 
a nagyfokú foglalkoztatás és szociális védelem megvalósu-
lását, az életszínvonal növelését, az életminõség javítását, 
a gazdasági és társadalmi kohéziót és szolidaritást, vala-
mint a személyek szabad mozgását.“(11. pream bulum-
bekezdés). „E célból minden közvetlen vagy közve-
tett, valláson, meggyõzõdésen, fogyatékosságon, életkoron 
vagy nemi irányultságon alapuló hátrányos megkülönböz-
tetést azokon a területeken, amelyekre ennek az irányelv-
nek a hatálya kiterjed, a Közösség egész területén meg kell 
tiltani. A hátrányos megkülönböztetés e tiltását a harma-
dik országok polgáraira is alkalmazni kell, de nem terjed ki 
a nemzeti hovatartozás alapján való megkülönböztetésre, 
és nem érinti a harmadik országokból származó személyek 
belépését és letelepedését, valamint munkavállalási jogu-
kat.“(12. preambulumbekezdés.) „Nagyon korlátozott 
körülmények között igazolható az eltérõ bánásmód, ahol a 
valláshoz, meggyõzõdéshez, fogyatékossághoz, korhoz vagy 
nemi irányultsághoz kapcsolódó jellemzõ valódi és megha-
tározó alkalmazási elvárást hoz létre, amikor a cél legitim 
és az elvárás arányos. Az ilyen körülményeket a tagállam-
ok által a Bizottsághoz eljuttatott információknak tartal-
mazniuk kell.“ (23. preambulumbekezdés.) „Az Euró-
pai Unió az egyházak és nem-felekezeti szervezetek jogállá-
sáról szóló 11. Nyilatkozatában, amelyet az Amszterdami 
Szerzõdés záródokumentumához mellékeltek, kifejezetten 
elismerte, hogy tiszteletben tartja és nem kérdõjelezi meg 
a tagállamok egyházai, vallási szövetségei vagy közösségei 
nemzeti jog alapján való jogállását, és ugyanilyen módon 
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hús elõállításáról és kereskedelmérõl szóló irányelve 
az állatok vágásával kapcsolatban utalást tesz a sajá-
tos vallási elõírásokra (93/119/EK (1993. december 
22.)). A vallási hatóság, mely a rituális vágást vég-
zi, a hatósági állatorvos felügyelete alatt áll. Rituá-
lis vágás esetén az állat kábítása nem kötelezõ. [To-
vábbá: 92/116/EGK, 83/90/EGK (1983. február 7.) 
a 64/433/EGK) módosításáról, 75/431/EGK (1975. 
július 10.) a 71/118/EGK módosításáról, 74/577/
EGK (1974. november 18.), 72/462/EGK (1972. de-
cember 12.), 69/349/EGK (1969. október 6.), 95/23/
EGK (1995. június 22).] 

5. Adatvédelem

Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 
45/2001/EK rendelete az adatvédelemrõl tiltja „az 
olyan személyi adatok feldolgozása, amelyek faji vagy et-
nikai hovatartozásra, politikai véleményre, vallási vagy fi-
lozófiai meggyõzõdésre, szakszervezeti tagságra, valamint 
az egészségre vagy a szexuális életre vonatkoznak.“ (10. 
cikk 1. bekezdés). E tilalom azonban nem alkalma-
zandó abban az esetben, ha – többek között – „a  fel-
dolgozás közösségi intézmény vagy testület részét képezõ, 
a 95/46/EK irányelv szerinti nemzeti adatvédelmi törvény 
alá nem esõ nonprofit testületi alany megfelelõ biztosíté-
kok mellett végzett törvényes tevékenysége keretében tör-
ténik, politikai, filozófiai, vallási vagy szakszervezeti céllal, 
és azzal a feltétellel, hogy a feldolgozás kizárólag az ilyen 
testület tagjaira, vagy olyan személyekre vonatkozik, akik 
azzal rendszeres kapcsolatban állnak a testület céljainak 
megfelelõen, és az adatok nem adhatók ki harmadik fél ré-
szére az adat alanyok hozzájárulása nélkül.“

Az adatvédelemrõl szóló irányelv – a magyar tör-
vényhez hasonlóan (1992. évi LXIII. tv. 30. § b)) – ki-
veszi a vallási testületek adatkezelését az általános 
szabályok közül, azonban a megfogalmazás annyi-
val szûkebb, hogy ezt csak a tagok, vagy a „testület-
tel rendszeres kapcsolatban állók“ vonatkozásában 
teszi meg. Kérdésként merülhet fel, hogy a szerve-
zetet elhagyók mennyiben igényelhetik adataik tör-
lését. Erre a hatályos magyar jogszabály nem ad 
lehetõségét, azonban az EU irányelv látszólag ezt igé-
nyelné. Ebben az összefüggésben nyilvánvaló prob-
lémaként merül fel, hogy a tagság definiálására csak 
az adott testület lehet jogosult.

6. Kultúra, média, szerzõi jog

Az Európai Parlament és a Tanács 97/36/EK irány-
elve szerint istentiszteletek közvetítése nem szakítha-
tó meg reklámmal. Más vallási mûsorok csak akkor 
szakíthatók meg hirdetésekkel, ha 30 percnél hosz-
szabbak. A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 



91

JURA 2003/2.

tiszteletben tartja a filozófiai és nem-felekezeti szervezetek 
jogállását. Ezt szem elõtt tartva a tagállamok fenntarthat-
nak vagy meghatározhatnak valódi, legitim és igazolt alkal-
mazási elvárásokat, amelyeket foglalkozási tevékenységnél 
megkövetelnek.“ (24. preambulumbekezdés.) „A hátrá-
nyos megkülönböztetés tilalma nem sértheti egy bizonyos 
valláshoz, meggyõzõdéshez, fogyatékossághoz, életkorhoz 
vagy nemi irányultsághoz tartozó személyek csoportja ál-
tal elszenvedett hátrányok megakadályozását vagy kom-
penzálását célzó intézkedések fenntartását vagy meghoza-
talát, és az ilyen intézkedések megengedhetik egy bizonyos 
valláshoz, meggyõzõdéshez, fogyatékossághoz, életkorhoz 
vagy nemi irányultsághoz tartozó személyek szervezete-
inek mûködését, amelyek fõ célja e személyek különleges 
igényeinek a támogatása.“(26. preambulum bekezdés.) 
„A valláson, meggyõzõdésen, fogyatékosságon, életko-
ron vagy nemi irányultságon alapuló hátrányos megkü-
lönböztetésben részesülõ személyeknek megfelelõ jogi vé-
delmi eszközökkel kell rendelkezniük. Azért, hogy hatéko-
nyabb védelmi szintet biztosítsanak, szövetségeket, jogi 
személyeket is fel kell ruházni a joggal, hogy eljárjanak, 
amint azt a tagállamok meghatározzák, akár az áldozatok 
részérõl, akár támogatásukra, a bírósági képviseletre és vé-
delemre vonatkozó nemzeti eljárásrend sérelme nélkül.“ 
(29. preambulumbekezdés.) „A bizonyítási teher sza-
bályait kell alkalmazni, amikor hátrányos megkülönböz-
tetés esetének gyanúja merül fel, és – az egyenlõ bánás-
mód elvének hatékony alkalmazása érdekében – a bizonyí-
tási teher visszaszáll az alperesre, amikor elõáll a hátrá-
nyos megkülönböztetés bizonyítéka. Azonban nem az al-
peres feladata annak bizonyítása, hogy a felperes egy bizo-
nyos valláshoz, meggyõzõdéshez tartozik, egy bizonyos fo-
gyatékossága van, egy bizonyos életkorhoz vagy nemi irá-
nyultsághoz tartozik.“(31. preambulum bekezdés.)

Az irányelv célja, hogy „a valláson, meggyõzõdésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy nemi irányultságon 
alapuló, foglalkoztatási és munkahelyi vonatkozású 
hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem általá-
nos kereteinek a megállapítása az egyenlõ bánásmód 
elvének a tagállamok általi megvalósításra való te-
kintettel.” Az irányelv 4. cikke szerint „nem jelent hát-
rányos megkülönböztetést, ahol az érintett foglalko-
zás tevékenységeinek a természete vagy az összefüg-
gésrendszere miatt, amelyben azokat végrehajtják, az 
ilyen jellemzõ valódi és meghatározó foglalkozásbe-
li követelményt jelent, feltéve, hogy a cél legitim és a 
követelmény arányos. A tagállamok fenntarthatják 
az ennek az irányelvnek az elfogadása idején hatály-
ban levõ nemzeti jogszabályaikat vagy rendelkez-
hetnek az ennek az irányelvnek az elfogadása idején 
meglevõ nemzeti gyakorlatuk beillesztésérõl jövendõ 
jogszabályaikba, amelyeknek megfelelõen az egyhá-
zak és egyéb, valláson vagy meggyõzõdésen alapu-
ló szellemiségû köz- vagy magánszervezetek eseté-
ben egy személy vallásán vagy meggyõzõdésén ala-

puló eltérõ bánásmód nem minõsül hátrányos meg-
különböztetésnek, ahol – ezeknek a tevékenységek-
nek a jellege vagy végrehajtásuk összefüggései mi-
att – egy személy vallása vagy meggyõzõdése való-
di, legitim és igazolt foglalkozási követelmény, tekin-
tettel a szervezet szellemiségére. Ez az eltérõ bánás-
mód a tagállamok alkotmányos rendelkezéseit és a 
közösségi jog általános elveit figyelembe véve hajtan-
dó végre, és nem igazolhat más alapokon történõ hát-
rányos megkülönböztetést. Feltéve, hogy rendelke-
zéseit máskülönben tiszteletben tartják, ez az irány-
elv nem érinti a nemzeti alkotmányokkal és törvé-
nyekkel összhangban tevékenykedõ egyházaknak 
és egyéb, valláson vagy meggyõzõdésen alapuló 
szellemiségû köz- vagy magánszervezeteknek azt 
a jogát, hogy elvárják az értük dolgozó egyénektõl, 
hogy hittel, és a szervezet szellemiségéhez lojálisan 
tevékenykedjenek.”

Sajátos kivételként, leküzdendõ a katolikusok 
több évszázados diszkriminációjának következmé-
nyeit, a rendelet kifejezett kivételt tesz az észak-íror-
szági rendõrség és a tanerõk vonatkozásában: amíg a 
nemzeti jog a rendõrség és a tanári kar soraiba való 
felvételnél indokoltnak látja az egyensúlyteremtés 
érdekében az egyik felekezet elõnyben részesítését, 
ezt az Unió nem tartja diszkriminatívnak (15. cikk).

Összességében megállapítható, hogy az Unió 
határozottan tiltja – többek között a vallási ala-
pon történõ – diszkriminációt a munka világában. 
Ugyanakkor az elkötelezett szervezetek, intézmé-
nyek (pl. az egyházi intézmények) fenntarthatják 
vallásilag meghatározott elvárásaikat dolgozóik-
kal szemben.

Az Európa-jogban a munka világa mellett a diszk-
riminációt más jellegû elõírások is tiltják, így a köz-
igazgatásban az Európai Parlament tisztviselõi szá-
mára kiadott magatartási szabályzat tiltja az állam-
polgárokkal való kapcsolattartásban a diszkriminá-
ciót, vagy az Unió által biztosított fejlesztési segé-
lyek vonatkozásában rögzíti ezt az elvet a Tanács 
976/1999/EK rendelete (1999. április 29.).

A vasárnap védelme a tagállamok joghatóságá-
ba tartozó kérdés, azonban uniós jogszabályok jel-
zik, hogy a kérdésnek vallási jelentõsége is van (l. a 
Tanács 94/33/EK irányelvét (1994. június 22.) és a 
93/104/EK irányelvet (1993. november 23.)).

4. Állatvédelem és vallásszabadság

Az állatok védelmérõl szóló nyilatkozat (Az Euró-
pai Közösséget létrehozó szerzõdés 33. kiegészítõ 
jegyzõkönyve) rögzíti, hogy a sajátos vallási rítusok, 
kulturális hagyományok és regionális örökség az ál-
latvédelem terén figyelembe veendõ. A Tanács friss 
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hogy a televíziózás ne tartalmazzon gyûlöletkeltést 
faji, nemi, vallási vagy nemzetiségi alapon. A tele-
víziós hirdetések nem sérthetnek vallási vagy poli-
tikai meggyõzõdést (l. a Tanács 89/552/EGK irány-
elvét (1989. október 3.)). 

Az egyházi intézmények által leltárba vett, a nem-
zeti jogalkotás által mint mûvészi, történelmi vagy ré-
gészeti értékkel bíró tárgyak a közgyûjteményekhez 
hasonlóan a kulturális javak védelme alá tartoznak 
(93/7/EGK irányelv (1993. március 15.)).

7. Pénzügyi kérdések (adó, vám)

Több kisebb jelentõségû adózásügyi irányelv mel-
lett az értéktöbbletadó közös szabályaira vonatko-
zó 6. irányelv jelzi, hogy a vallási és világnézeti szer-
vezetek bizonyos eszközei mentességet élvezhetnek 
(pl. kórházi és orvosi felszerelés, jóléti és szociális te-
vékenységhez szorosan kapcsolódó eszközök, ifjú-
ság- és gyermekvédelemi szolgálatok eszközei, ok-
tatási eszközök – a vallási szervezetek ilyen jellegû 
intézményei a közszférához hasonló kedvezménye-
ket élvezhetnek (13. cikk)).

A behozatali vámok alól teljes mentességet kap-
hatnak az idõlegesen (egyes rendezvényekre) beho-
zott vallási célú tárgyak (ld. a Bizottság 2454/93/
EGK rendeletét (1993. július 2.)).

III. Állam és egyház viszonyának 

modelljei az Európai Unióban

A vallásszabadságot – néhány kirívó, egyedi esettõl 
eltekintve – valamennyi európai ország biztosítja. 
A vallás és a vallási közösségek kezelése Európa or-
szágaiban azonban – néhány általános elv tisztelet-
benntartása és közös tendencia mellett – igen válto-
zatos. Nézõpont kérdése, hogy egy közös európai 
modellrõl beszélünk-e, melynek alapelve a semleges-
ség és csak részletszabályai eltérõek,11 vagy a vallási 
közösségek jogállása, az oktatásügy, a finanszírozás, 
a házasságjog és egyéb kérdések eltérõ szabályozá-
sa alapján mégis elismerjük, hogy különbözõ euró-
pai modellek érvényesülnek,12 melyek azonban bi-
zonyos szempontokból konvergenciát mutatnak. A 
modellekben való gondolkodás az áttekintést szol-
gálja, azonban nem feledhetjük, hogy nem „vegy-
tiszta” megoldásokról van szó: egy-egy ország mo-
dellje nem laboratóriumi termék, hanem a történe-
lem mûve. Így az egy modellre jellemzõ jogi megol-
dások országonként, sõt régiónként keverednek, il-
letve egy-egy, a külsõ szemlélõ számára hasonlónak 

tûnõ jogintézmény különbözõ helyeken, különbözõ 
idõkben nagyon eltérõ valóságot takarhat.

1. Az államegyházi modell

Az államegyházi berendezkedés valamennyi érintett 
európai országban történelmi örökség és nem az el-
múlt évtizedek terméke. Forrása tehát nem az ezekre 
az államokra – Anglia kivételével – jellemzõ nagyfo-
kú felekezeti egység, hanem csupán a hagyományo-
kat tisztelõ, szerves fejlõdés: a felekezeti homogeni-
tás gyakran inkább az állammal való összefonódás 
következménye, mint sem oka. 

Görögország alkotmánya „uralkodó” vallás-
ként ismeri el az ortodox egyházat, de észak-Európa 
protestáns államai (az Egyesült Királyságban Ang-
lia és Skócia, ezen túl Dánia, Norvégia, Finnország 
és 2000-ig Svédország) is megõrizték az államegyhá-
zi berendezkedést. Az észak-európai államok világ-
nézetileg semlegesnek tekinthetõk, mivel ezen or-
szágok az individuális vallásszabadság hatékonyan 
biztosítják, és a kisebbségi felekezetek tevékenysé-
gét az államegyházzal szemben sem korlátozzák: ha 
azonosulnak is egy vallással vagy egyházzal, abszo-
lút toleranciát gyakorolnak a többi felekezet irányá-
ban. Finnországban az ortodox kisebbség egyenesen 
második államegyháznak minõsül. Az állam világ-
nézetileg semleges jellege az európai államegyházi 
berendezkedésû államok közül Görögország eseté-
ben kérdõjelezhetõ meg. Itt az állam a vallási kisebb-
ségekkel szemben is védi az uralkodó vallást, tiltva 
a prozelitizmust és elõ jogokat biztosít az államegy-
ház számára. Így  például Görögországban nem ta-
níthat állami iskolában nem ortodox vallású személy, 
avagy bármilyen felekezethez tartozó istentisztele-
ti hely létesítéséhez a helyi ortodox püspök hozzá-
járulását is be kell szerezni. A görög államegyházi 
modell – szemben az észak-európai államok meg-
oldásaival – erõsen feszegeti a semlegesség kereteit. 

Az egyes konkrét kérdések megoldása az adott 
ország történelmi fejlõdésétõl függõen jelentõsen 
különbözhet. Az állam – ha a polgári alternatíva 
lehetõségét meg is teremti – elismeri az egyházi há-
zasságkötés érvényességét. A gyakorlatilag teljes, 
közvetlen költségvetési finanszírozás Görögország-
ban és Norvégiában maradt fönn, míg a többi skan-
dináv országban a jövedelemadóhoz vagy a jövede-
lemhez kapcsolt, állami segítséggel behajtott egyhá-
zi adó az egyház mûködésének fõ gazdasági alapja. 
Az anglikán egyház mûködésének fõ anyagi alap-
ja az egyház – szekularizációval soha nem érintett 
– vállalkozói vagyona. Mivel mind az iskolai vallás-
oktatás, mind az állami felsõoktatás keretében vég-
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zett hittudományi képzés általában fönnmaradt, az 
önálló egyházi oktatási intézmények jelentõsége cse-
kélyebb. Az összefonódással járó intézmények gya-
korlati jelentõsége, így például a törvényhozó vagy a 
végrehajtó hatalom hozzájárulásának szükségessége 
egyházi állások betöltéséhez, a liturgikus iratokban 
történõ módosításokhoz vagy egyházi rendelkezések 
érvényességéhez az elmúlt évtizedekben jelentõsen 
csökkent, de a mai napig nem szûnt meg teljesen, 
sõt: a brit miniszterelnök az elmúlt években igen 
erõteljesen befolyásolta az anglikán egyház életét a 
püspöki kinevezésekre vonatkozó elõterjesztéseivel. 
Svédországban az államegyháziság 2000-re formáli-
san megszûnt, azonban az evangélikus egyház több 
tekintetben ma is sajátos jogállást élvez, pl. a temet-
kezésügy terén. Az egyházi adót három éve egyhá-
zi járuléknak keresztelték át, azonban változatlanul 
az állam hajtja be, immár valamennyi igénylõ fele-
kezet javára, melyek egy minimális méretet elérnek. 
Változatlanul minden adófizetõ fizeti a temetkezési 
adót az evangélikus egyház javára és a volt állam-
egyház kiemelt támogatásban részesül a tulajdoná-
ban lévõ kulturális örökség védelmére.

Az államegyház privilegizált jellegéhez való ra-
gaszkodás, az összefonódások által, tagadhatatlanul 
éppen az államegyház szabadságának korlátozásá-
val is járhat. Ugyanakkor e modell mindenütt hosszú, 
szerves történelmi fejlõdés során alakult ki és termé-
szeténél fogva fokozatosan alkalmazkodik a változó 
társadalmi valósághoz. Európa többi monarchiájá-
ban, így Hollandiában, és a katolikus uralkodók or-
szágaiban (Belgiumban, Luxemburgban és Spanyol-
országban), ahol elválasztásra került az állam és az 
egyház, az uralkodói ház tagjainak a korábbi állam-
egyházhoz való hûtlensége indignitási ok maradt.

2. A radikális elválasztás

Az állam és az egyház radikális elválasztására elõször 
az Amerikai Egyesült Államok Alkotmányának 
1791. évi 1. kiegészítése által került sor: az „Alapító 
Atyák” – a bevándorlók Óvilágban üldözött feleke-
zeti kisebbségeként szerzett tapasztalatai alapján – a 
vallásszabadság biztosítékát látták az egyház intéz-
ményesítettségének tilalmában. E tilalom eredetileg 
– egészen az Alkotmány 1868. évi 14. kiegészítéséig 
– csak a szövetségi törvényhozót kötelezte, így nem 
érintette a több tagállamban kialakult államegyházi 
berendezkedést. Utóbb ebbõl az alkotmányi tételbõl 
építette föl a Legfelsõbb Bíróság az „elválasztás fa-
lát” (wall of separation), melynek gyakorlati tartal-
ma abban áll, hogy állam vagy állami szerv – a val-
lás szabadságának megóvása végett – nem részesít-
het támogatásban semmilyen vallást. Ugyanakkor az 
állami életet körülveszik a vallási jelképek, a vallásos 

jellegû eskün és állami szervek mûködéséhez kap-
csolódó imádságokon, fohászokon túl, még a bank-
jegyeken is vallásos tartamú jelmondat olvasható, de 
gyakran vallásos jelleget ölt a hazafiság kifejezõdése 
is („civic religion”). Az elmúlt évtizedekben az „el-
választás fala” talán alacsonyabbá vált, így mára az 
Amerikai Egyesült Államok sokrétû direkt és indi-
rekt támogatásban részesíti a vallási közösségeket, 
illetve intézményeiket (pl.: átfogó adókedvezmé-
nyek formájában). Mindenestre az intézményesítés  
tilalmával és a vallásszabadsággal kapcsolatos jogi 
helyzet korántsem egyértelmû, amit jól mutat az is, 
hogy ezek az ügyek a Legfelsõ Bíróságon általában 
5:4-es többséggel dõlnek el és így a gyakorlat gyak-
ran változik.13

Az Egyesült Államokkal szemben Franciaor-
szágban – a nagy francia forradalmat követõ évszá-
zad egyházpolitikai kísérletezése és harcai után – a 
XX. század elején végrehajtott radikális elválasztás 
indítéka alapvetõen egyházellenes, antiklerikális és 
katolikusellenes – azaz korántsem semleges – felte-
véseken alapult. Az eredeti cél nem a semleges ál-
lam megteremtése volt, hanem a közélet, és különö-
sen az oktatás teljes laicizálása, az egyházi befolyás 
megszüntetése, magánszférába szorítása. Így a val-
lási közösségeket a francia állam csak kultuszegye-
sületekként ismeri el. A de Gaulle-korszak óta azon-
ban Franciaország is támogatja az egyházi oktatást, 
illetve egy sor eredetileg egyházellenes intézkedés, 
így pl. a templom- és plébániaépületek századelõn 
történt államosítása mára az egyháztámogatás indi-
rekt formájává alakult át, ugyanis az épületek fenn-
tartási költségeit így döntõen közpénzekbõl bizto-
sítják.14 A kérdés mindazonáltal a mai napig a leg-
mélyebb érzékenységeket érinti, így az egyházi ok-
tatás ötvenes években kialakult támogatási rend-
szerének megnyirbálására a Mitterand-éra kezde-
tén tett kísérletek az elmúlt évtizedek legnagyobb 
franciaországi tömegmegmozdulásait váltották ki, 
de a Balladur-kormánynak támogatás kiterjeszté-
sét célzó törekvései is jelentõs tiltakozáshoz vezet-
tek. Megjegyzendõ, hogy a laicista modellt az I. vi-
lágháború után Franciaországhoz (vissza-)csatolt El-
zász-Lotaringiára nem terjesztették ki, hanem a Na-
póleon által 1801-ben kötött konkordátum hatályát 
visszaállítva az elismert vallások rendszerét intéz-
ményesítették, így ott mind az oktatásügy, mind a 
finanszírozás területén fönnmaradtak a bevett egy-
házakkal való kapcsolódási pontok.15

Az állami finanszírozási tilalom eltérõ következ-
ményekkel járt: míg Franciaországban az egyház a 
mai napig bénító szegénységben él, addig az Egye-
sült Államok számtalan vallási közösségét professzi-
onálisan szervezett adománygyûjtési akciók és gaz-
dasági vállalkozások tartják el. E különbségre az eu-
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rópai és amerikai nemzetgazdaság alapvetõen eltérõ 
mértékû központi újraelosztása is magyarázatot ad-
hat.16  Az állami közoktatás világnézetileg közömbös 
jellegének ellenhatásaként az egyházak átfogó isko-
lahálózatot építettek ki és tartanak fönn, világi kép-
zést is végzõ egyetemeket is beleértve. Mindkét ál-
lam közpénzekbõl gondoskodik a katonai szolgála-
tot teljesítõk lelkipásztori ellátásáról. 

A radikális szeparáció eredeti indíttatása és ered-
ménye az egyház magánszférába szorítása volt, ami 
együtt jár az egyházakkal való állami együttmûködés 
kerülésével is. Ezzel a semleges állam közömbös ál-
lammá vált, ami a vallásszabadság korlátozásához 
vezethet, hiszen a vallási meggyõzõdés megjelení-
tésére az állam nem hagy megfelelõ teret – ezzel 
az ilyen igényekkel nem rendelkezõket óhatatla-
nul privilegizált helyzetbe hozva. A semlegességen 
túlmenõ közömbösség tehát a negatív vallásszabad-
ságot elõnyben részesíti a pozitív vallásszabadsággal 
szemben. Ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az egyházak ezen körülmények között is fenn 
tudtak maradni és önazonosságukat – ha esetleg a 
társadalom peremére szorulva is – ki tudták bonta-
koztatni. A francia államfelfogás ma már szervesen, 
a nemzeti identitást is meghatározó módon kötõdik 
az elválasztás laicista értelmezéséhez, amint azt a 
közelmúltban az európai alkotmányozás vitájában 
is megnyilvánult. Ugyanakkor a laicista állam kevés 
megértést mutat a hagyományostól eltérõ vallási je-
lenségek iránt, így a „szekták elleni harcot” 1998 óta 
tárcaközi bizottság koordinálja Franciaországban.

3. A kapcsolódó modell

Közép-Európa német nyelvû államaiban, Németor-
szágban, Ausztriában (és Svájc német nyelvû kan-
tonjainak egy részében) az államegyháziság és a 
radikális elválasztás között átmenetet megvalósí-
tó modell fejlõdött ki. E modellben a hangsúly az 
együttmûködésen van, az állam „pozitív semleges-
séget” – és nem közömbösséget – tanúsít. Az állam 
és az egyház viszonyát a kapcsolódás szóval lehetne 
leginkább jellemezni. A modell sarokköveit egyfelõl 
az államegyháziság tagadása, másfelõl az elválasztás 
helyett a bevett népegyházakkal való együttmûködés 
hangsúlyozása jellemzi. Az irodalom többsége arra 
az álláspontra helyezkedik, hogy bár a német állam 
semleges és világi, az alkotmányozó nem döntött 
az elválasztás mellett, azaz az államegyház alkot-
mányi tilalmából csak az intézményes összefonó-
dás tilalma következik.17 Ugyanakkor – az alkotmá-
nyi részletszabályok változatlanul maradása ellené-
re – a lelkiismereti és vallásszabadság alapjogának 
sarkalatosabb védelme révén ma már nem tekintik 

az elválasztást „bicegõnek”.18 Közép-Európa német 
nyelvû államaiban a közjogi jogállást élvezõ nép-
egyházakkal az állam sok területen együttmûködik 
és – „kulturális felelõsségének” keretében – támogat-
ja õket, szem elõtt tartva a történelmi folytonosságot 
és lehetõség szerint megõrizve a korábbi korszakok 
intézményeit és megoldásait. Az állam elõzékenyen 
viszonyul polgárai vallási igényeihez, ami viszont 
másfelõl az összefonódások révén gyakran már az 
egyházak szabad mozgásterét is korlátozza – ha ösz-
szehasonlíthatatlanul kisebb mértékben is, mint az 
államegyházi berendezkedés keretei között. Az ál-
lam és az egyház önállóságát a kapcsolódási ponto-
kon cizellált jogi dogmatika védelmezi, így az álla-
mi egyetemekre integrált teológiai felsõoktatás ese-
tében, vagy az egyháztagság állami nyilvántartása-
kor és az államilag szabályozott „kilépés” ügyében.

A múlt század végén lezajlott németországi kul-
túrharc nyomán az állami és az egyházi házasság-
jog teljesen elvált egymástól, sõt jelenleg is szankci-
ót von magára az az egyházi szolgálattevõ, aki olya-
nok házasságkötésénél mûködik közre, akik polgári 
házasságot nem kötöttek. A népegyházak, a történel-
mi vallási közösségek de a normatív feltételek telje-
sítése esetén az egyéb vallási közösségek is közjogi 
testületi jogállással rendelkeznek. Ez azonban jogi 
személyiségük kitüntetett elismerésén túl nem jelen-
ti azt, hogy közhatalmat gyakorolnának: pusztán az 
egyesületi jellegû szervezetektõl való megkülönböz-
tetést szolgálja és a laicista modelltõl való elhatároló-
dást mutatja. Németországban és Svájc kantonjainak 
többségében az állam a skandináv államokhoz ha-
sonlóan segítséget nyújt az egyházfinanszírozáshoz 
a közjogi jogállással rendelkezõ népegyházak állami-
lag nyilvántartott híveiktõl járó adójának behajtásá-
val. Ausztriában az egyházi hozzájárulás begyûjtését 
az egyház maga végzi, azonban az állam polgári jogi 
igénynek ismeri el ezt és biztosítja a bírósági út igény-
bevételének lehetõségét. A kötelezõ iskolai vallások-
tatás tiszteletben tartja az egyén negatív vallássza-
badságát, azaz a vallásoktatás kötelezõ az adott fe-
lekezethez tartozó tankötelesek számára, azonban 
gondviselõjük kérésére – illetve bizonyos életkor 
után saját döntésük alapján – ez alól mentesülhetnek.

A kapcsolódó modell történeti meghatározott-
sága szintén igen erõs: nem az elmúlt évtizedek 
alkotmányfejlõdésének terméke. Jól példázza ezt a 
tényt az, hogy a II. világháború utáni német alkotmá-
nyozás nem vállalta az egyházügy újraszabályozását, 
hanem a Bonni Alaptörvény – kimondva a lelkiisme-
reti és vallásszabadságot – inkorporálta a Weimari 
Birodalmi Alkotmány egyházügyi rendelkezéseit, il-
letve a korábbi korszakok egyházügyi törvényhozá-
sa és megállapodásai alapjaiban érintetlenül marad-
tak. Az elmúlt évtizedekben erõsödõ kihívások, mint 
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a fokozódó szekularizáció, a német újraegyesülés és 
a rohamosan növekedõ muzulmán közösség vallás-
jogi integrációja megkérdõjelezik a rendszer jelenle-
gi formában való fönntarthatóságát. Ugyanakkor ér-
dekes, hogy a német modell közép-európai kisugár-
zása nem elhanyagolható.

4. Az együttmûködõ elválasztás

Dél-Európa „latin” országaiban az állam és a kato-
likus egyház a liberális eszmék hatására, a „szabad 
államban szabad egyházat” jelszavával a múlt szá-
zad végén elválasztásra került. E folyamat akkor az 
egyház heves ellenállását váltotta ki. Míg Portugá-
liában a Salazar-rendszer fönntartotta az 1911-ben 
végrehajtott elválasztást, addig a század elsõ felé-
ben a Olaszországban és Spanyolországban a jobb-
oldali rendszerek visszaállították a katolikus egyház 
államegyházi státusát. A II. Vatikáni Zsinat után, 
az elmúlt évtizedekben az egyház kezdeményezé-
sére, szerzõdésekben kifejezett egyetértésben ke-
rült sor az államegyháziság felszámolására. Ez az 
elválasztás tehát – szemben a korábbi franciaorszá-
gi szeparációval – nem egyoldalú, a gyengébb fél-
re kényszerített megoldás volt. Ha a franciaországi 
laicista szeparáció mozgatóit tekintve „rosszindula-
túnak” minõsítenénk, ezt az elválasztást akár „jóin-
dulatúnak” is nevezhetjük. Az állam változatlanul 
számol a korábbi államegyház meghatározó súlyával 
és nem zárkózik el az együttmûködés elõl sem. Ezen 
együttmûködés jellemzõ jele a két fél önállóságának 
kölcsönös elismerésén alapuló szerzõdéses szabályo-
zás. Némileg párhuzamos a dél-európai fejlõdéssel, 
hogy a hetvenes évek elején az egyház egyetértésé-
vel Írországban is törölték az alkotmányból a katoli-
kus egyház privilegizált elismerését  (bár Írországban 
az állam és az egyház kezdettõl fogva szigorúan el-
választva mûködött: az állami jog értékválasztásait 
(például az életvédelem terén) nem közvetlenül az 
egyház, hanem az állampolgárok elhatározása for-
málta). Az iskolai vallásoktatás a szülõk kívánságá-
nak megfelelõen biztosított, azonban a hittudomá-
nyi felsõoktatás nem állami, hanem egyházi egye-
temeken történik.

Az elválasztással nem változott meg az egyházi 
házasságkötés állami elismerése és fönnmaradt az 
iskolai hitoktatás is. Az állam – szintén szerzõdés 
alapján – Olaszországban és Spanyolországban jö-
vedelemadóból levonható kedvezménnyel váltotta 
föl a korábbi közvetlen egyházfinanszírozást. Szem-
ben az északabbra esõ egyházi adórendszerekkel, 
itt nem egyházi kötelezettség állami elismerésérõl 
és végrehajtásáról van szó, hanem államilag bizto-
sított kedvezményrõl: az adófizetõ évrõl évre nyi-
latkozatot tesz, hogy jövedelemadójának meghatá-

rozott hányadát (valamelyik) egyház támogatására, 
vagy egyéb közcélokra fordítsák.

Az „együttmûködõ elválasztás” rendszere az el-
múlt évtizedek fejlõdésének eredménye. Különösen 
azért érdemes figyelmünkre, mivel – az államszocia-
lizmus bukása utáni helyzethez hasonlóan – Dél-Eu-
rópában is egy közhatalmi eszközökkel is védett ural-
kodó ideológia adta át helyét egy plurális rendszernek. 

5. Konvergáló tendenciák

Az elmúlt évtizedekben általános fejlõdési irányként 
figyelhetõ meg a végletek közeledése.19 Ahogy az ál-
lamegyházi berendezkedést õrzõ országok ma már 
az individuális vallásszabadság hatékony biztosítása 
révén, összefonódásaik ellenére is alapjaikban világ-
nézetileg semlegesnek tekinthetõk, úgy a szeparáci-
ós rendszerek egyházellenes beállítottsága is alább-
hagyott, s ma már legtöbbjük – az elválasztás garan-
ciáit fönntartva – jóindulatúan és támogatóan áll az 
egyházakhoz. E folyamat természetesen kétoldalú: 
a népegyházi struktúrák bomlása, az elmúlt évtize-
dek szekularizációs folyamatainak elõrehaladása a 
feszültségek társadalmi gyökerét jórészt megszüntet-
te: Európa országaiban ma – néhány kivételtõl elte-
kintve – nem a vallási-felekezeti erõvonalak mentén 
sorakoznak fel a fõ érdekcsoportok: azaz jellemzõen 
nem a felekezeti viszonyok a közélet legmeghatáro-
zóbb törés- és erõvonalai. 

IV. Állam és egyház az Európai 

Unióhoz csatlakozó országokban

1. Az Unió tagjelölt államai

Az Európai Tanács 1997–99-ben Luxemburgban, illet-
ve Helsinkiben határozott arról, hogy tíz közép-kelet-
európai állam, valamint Ciprus és Málta vonatkozá-
sában megkezdhetõ a teljes jogú tagság elõkészítése. 
Törökország is felvételt nyert a tagjelöltek közé, 
azonban a felvételi tárgyalások megkezdésérõl még 
nem határoztak. Erre tekintettel e tanulmányban a 
sajátos török helyzet tárgyalásától eltekintek. A tag-
jelöltek így is igen heterogén képet mutatnak. A két 
mediterrán szigetország helyzete erõsen eltér a volt 
szocialista országok helyzetétõl, melyek között talán 
az egyetlen közös vonás II. világháború utáni törté-
nelmük. Ugyanakkor a közeli belépés lehetõségét az 
Unió a Bizottság véleményét figyelembe véve tíz or-
szágnak adta meg (Bulgária és Románia felkészülése 
hosszabb idõt vehet igénybe). Közöttük Lengyelor-
szág súlya meghatározó: a tíz esélyes tagjelölt állam 
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közel 80 millió polgárának több mint fele lengyel.

2. Vallási helyzet a tagjelölt államokban

A küszöbön álló bõvítés az Unió vallási-felekezeti 
viszonyainak sajátos eltolódását hozza magával. A 
bõvítés elsõ körére Ciprus kivételével csak olyan álla-
mok esélyesek, melyek történelmét a nyugati keresz-
ténység határozza meg. Bulgária és Románia felvéte-
le azonban lényegesen megváltoztatná a jelen hely-
zetet, hiszen jelenleg egyedül a görögök képviselik 
az Unióban a keleti kereszténységet. Ugyanakkor a 
tagjelöltek között a protestantizmus súlya nem meg-
határozó: egyedül az észtek többsége evangélikus. 
Jelentõs, történelmi hagyományokkal rendelkezõ 
protestáns kisebbségek Lettországban, Magyaror-
szágon és Szlovákiában találhatók. Az ortodoxia a 
Balti államokban az orosz kisebbséghez kötõdik, de 
a vallási-nemzetiségi határvonalak egybeesése jel-
lemzi az erdélyi társadalmat is. Számottevõ muzul-
mán lakosság csak Bulgáriában és Cipruson talál-
ható: az iszlám mindkét országban döntõen a török 
kisebbség vallása; társadalmi jellemzõi erõsen eltér-
nek a vendégmunkások és bevándorlók meghatá-
rozta nyugat-európai iszlám jellegzetességeitõl, az 
integráció kihívásától. Lengyelországban, Litvániá-
ban, Máltán, Szlovákiában és Szlovéniában a katoli-
kus egyház súlya meghatározó. Felvételükkel a ka-
tolikusok súlya az Unióban lényegesen növekszik 
majd. A vallástalanodás eltérõ mértékben érintette 
a létezett szocializmus társadalmait. Csehország (a 
volt NDK mellett) az Unió legszekularizáltabb tár-
sadalma lesz, ahol a felekezeten kívüliek a lakosság 
többségét alkotják. A bolgár, az észt és a lett társa-
dalom sem tekinthetõ túlnyomóan vallásosnak. A 
vallásosság alakulása Nyugat-Európához képest sa-
játosan mozgott az elmúlt évtizedekben: bár a ma-
gyar társadalom vallásossága többnyire az európai 
„középmezõnybe” illeszkedik, nálunk a vallásos em-
berek száma és a vallás társadalmi súlya a gyors és 
erõszakolt szekularizációt követõen a 70-es évek óta 
fokozatosan növekszik, míg Nyugat-Európára in-
kább a lassú vallástalanodás jellemzõ. A két legna-
gyobb tagjelölt ország, Lengyelország és Románia 
erõsen vallásos országoknak számít.20

3. Vallás és egyház a tagjelölt államok alkot-
mányaiban

Szlovénia alkotmánya (1991) – a magyar Alkot-
mányhoz hasonlóan – kifejezetten nevesíti a vallá-
si meggyõzõdés kifejezésének mellõzéséhez való jo-
got. Sajátossága még a szlovén alkotmánynak, hogy 
a szülõk jogát gyermekük saját meggyõzõdésüknek 

megfelelõ nevelésére azzal a megszorítással isme-
ri el, hogy a gyermekek hitéleti és erkölcsi nevelésé-
nek „összhangban kell lennie a gyermek korával és 
érettségével, valamint lelkiismereti, vallási és egyéb 
meggyõzõdésének szabadságával.”21 Ezzel a szlovén 
alkotmány a gyermek jogairól szóló, New Yorkban 
1989. november 20-án kelt Egyezmény szellemében 
jár el, tekintetbe véve a gyermek jogát is – szemben 
a korábbi emberi jogi dokumentumok megfogalma-
zásával.

A szlovák alkotmány (1992) preambuluma kife-
jezetten hivatkozik Cirill és Metód szellemi hagya-
tékára, azonban az alkotmány 1. cikke rögzíti, hogy 
a Szlovák Köztársaság „nem kötõdik sem ideoló-
giához, sem valláshoz.” Az alkotmány viszonylag 
részletesen foglalkozik a vallásszabadsággal, rög-
zítve mind a pozitív, mind a negatív vallásszabad-
ságot. A kollektív vallásszabadsággal kapcsolatban 
az alkotmány rögzíti, hogy „saját ügyeiket az egy-
házak és vallási közösségek igazgatják; létrehoz-
zák saját szerveiket, kijelölik saját lelkészeiket, biz-
tosítják a vallásoktatást, létrehozzák saját rendjei-
ket és egyéb egyházi intézményeiket, mégpedig az 
állami szervektõl függetlenül.”22 Az alkotmány tar-
talmazza azt is, hogy senki sem kényszeríthetõ ka-
tonai szolgálatra, ha az vallási vagy lelkiismereti 
meggyõzõdésével ellentétben áll.23

A cseh alkotmány (1993) nem tartalmaz alapjo-
gi fejezetet, de rögzíti, hogy a Cseh Köztársaság el-
ismeri az emberi és állampolgári jogokat és szabad-
ságokat.24 „Az emberi jogokról és alapvetõ szabad-
ságokról szóló ratifikált és kihirdetett nemzetközi 
szerzõdések, melyek kötelezik a Cseh Köztársasá-
got, közvetlenül kötelezõ érvényûek, és elõnyt él-
veznek a törvénnyel szemben.”25 Az „Alapvetõ jo-
gok és szabadságok chartája” rögzíti mind a pozitív, 
mind a negatív vallásszabadságot, a katonai szolgá-
lat hitbeli vagy lelkiismereti okból való megtagadá-
sának jogát, az egyházak és vallási közösségek ön-
rendelkezési jogát, és utalást tesz az állami iskolák-
ban történõ vallásoktatás lehetõségére is.26

A lengyel alkotmány (1997) preambuluma az 
alkotmányozó nemzet felhívásakor megemléke-
zik azokról, akik „Istenben hisznek, mint az igaz-
ság, a jóság és a szépség forrásában, és azokról is, 
akik nem osztják e hitet, de ezen egyetemes értéke-
ket más forrásokból eredeztetik.” Az alkotmány ki-
fejezetten deklarálja, hogy az egyházaknak és  val-
lási közösségeknek azonos jogaik vannak. A ható-
ságoknak pártatlanoknak kell lenniük a személyes 
meggyõzõdések vonatkozásában. Olasz mintára az 
alkotmány rögzíti, hogy a római katolikus egyházzal 
való viszonyt az Apostoli Szentszékkel kötött nem-
zetközi szerzõdés és törvény határozza meg, míg a 
többi egyházzal és vallási szervezettel a miniszterta-

Schanda Balázs: Állami egyházjog a bõvülõ Európai Unióban



97

JURA 2003/2.

nács és a vallási szervezetek között létrejött megálla-
podások nyomán hozott törvények vonatkoznak.27

A lett alkotmány (1922 – átfogóan módosítva 1998-
ban) rögzíti az állam és az egyház elválasztását.28 A 
vallási szervezetekrõl szóló törvény (1995) kifejezet-
ten rögzíti a negatív vallásszabadságot is. Figyelemre 
méltó, hogy az állampolgárok és személyek jogairól 
és kötelességeirõl szóló alaptörvény (1991) kiemelt 
hangsúllyal rögzíti a negatív vallásszabadságot, illet-
ve azt, hogy vallási vagy világnézeti okok nem men-
tesítenek senkit az állampolgári kötelezettségek és a 
jogkövetés alól. A vallási jelenséggel szembeni fenn-
tartást az is kifejezi, hogy a pozitív vallásszabadsá-
got kifejezett formában csak a kultuszszabadság vo-
natkozásában ismeri el a törvény.29

A litván alkotmány (1992) is rögzíti a vallási kény-
szerítés tilalmát, valamint, hogy a vallásgyakorlás 
nem valósíthat meg bûncselekményt vagy egyéb 
jogsértést.30

A vallásszabadság elismerése mellett az észt al-
kotmány (1992) rögzíti, hogy „az állam az egyház-
tól különváltan mûködik”.31

Románia alkotmánya (1991) is rögzíti a pozitív és 
a negatív vallásszabadságot. A lelkiismeret szabad-
sága a tolerancia és a kölcsönös tisztelet szellemé-
ben fejezhetõ ki, és a vallásfelekezetek közötti kap-
csolatokban a vallási gyûlöletkeltés minden formá-
ja tilos. Az alkotmány rögzíti a vallásfelekezetek ál-
lammal szembeni önállóságát, valamint azt, hogy 
az állam elõsegíti az intézményi lelkipásztori ellá-
tás biztosítását.32 

Bulgária alkotmánya (1991) rögzíti, hogy a vallá-
si intézmények az államtól elválasztva mûködnek, 
a felekezeti közösségek és intézmények és a vallási 
meggyõzõdés politikai célokra nem használható fel, 
és deklarálja, hogy a Bulgáriában a hagyományos 
vallás a keleti ortodox. 

Málta alkotmánya (1964 – számos módosítással) 
a katolikus vallást33 mint Málta vallását határozza 
meg azzal, hogy mindenki számára biztosítja a tel-
jes vallásszabadságot is.34 Ciprus kényes nemzetközi 
jogi helyzete folytán a polgárok vallási hovatartozása 
meghatározza közjogi helyzetüket is: az ortodoxok 
automatikusan a görög közösség, a muzulmánok a 
török közösség tagjai, míg a többi felekezet tagjai sza-
badon választhatnak a nemzeti közösségek között. 
A szuverenitását ténylegesen csak a sziget görögök 
lakta részén gyakorló államhatalom a vallásszabad-
ságot a jogegyelõség szem elõtt tartásával garantálja. 
Az autokefál ortodox egyház és a muzulmán közös-
ség mellett az örmények, a maroniták és a „latinok” 
(római katolikusok) rendelkeznek elismert státussal.

A magyar alkotmány mellett az állam és az 
egyház(ak) elválasztásáról szóló rendelkezést Bulgá-
ria, Észtország és Lettország esetében találunk. Szlo-

vákia és Románia az egyházak és vallási közösségek 
államtól való függetlenségét rögzítette alkotmányá-
ban. A volt szocialista alkotmányok szembeötlõ, a 
legtöbb nyugat-európai alkotmányszövegektõl eltérõ 
vonása, hogy a negatív vallásszabadságot, a vallási 
meggyõzõdés kifejezésének mellõzésére irányuló jo-
got, a vallástól való távolmaradás jogot külön rög-
zítik. Az ateizmust állami erõszakkal is szorgalma-
zó politikai rendszerek bukása után az alkotmányo-
zók több országban minden ideológiához óvatosan, 
fenntartásokkal viszonyultak.

4. Vallásszabadság a tagjelölt államokban

Az emberi jogok tisztelete a koppenhágai Európai Ta-
nács döntése szerint a demokrácia, a jogállamiság és 
a kisebbségvédelem mellett a tagság politikai kritéri-
umai közé tartozik. A Bizottság jelentései arról tanús-
kodnak, hogy az Unió megítélése szerint a tagjelölt or-
szágokban nincsenek súlyos problémák a vallássza-
badsággal kapcsolatban. Ez alól tulajdonképpen csak 
a balkáni államok jelentenek kivételt. Romániát a Bi-
zottság az idejétmúlt vallásügyi szabályozás miatt bí-
rálta35 – bár mindkét országban folyamatban van az 
új vallásügyi szabályozás elõkészítése.

Az Európai Unióról szóló szerzõdés 6. cikke sze-
rint az Unió tiszteletben tartja az alapvetõ jogokat, 
ahogy azokat az Európai Emberi Jogi Egyezmény 
biztosítja. Bulgária már két ügyben alperesként sze-
repelt a vallásszabadság megsértése miatt az Euró-
pai Emberi Jogi Bíróságon. Míg az egyik eset békés 
megállapodással oldódott meg (az ügyben a végre-
hajtási jogszabályok hiánya miatt szabadságvesztés-
re ítéltek egy személyt, aki vallási meggyõzõdésére 
hivatkozva élt alkotmányos jogával és megtagadta a 
katonai szolgálatot – a bolgár állam idõközben meg-
oldotta ezt a kérdést),36 a másik ügyben elmaraszta-
ló ítéletet hozott a strasbourgi bíróság. 

A hasan és Chaush kontra Bulgária ügyben (2000. 
okt. 26.) a Bíróság egy korábban eldöntött precedens-
re építhetett.37 A korábbi Serif-ügyhöz hasonlóan eb-
ben az esetben is egy kisebbségi muszlim közösség 
önkormányzata volt a vita tárgya. A Bíróság megál-
lapította, hogy a vallásszabadság eleme, hogy a val-
lási közösségek önkényes állami beavatkozás nélkül 
mûködhessenek, tekintettel az Egyezmény egyesü-
lési szabadságot elismerõ 11. Cikkére is. A Bíróság 
megállapította, hogy vallási közösségek autonómiája 
elválaszthatatlan a demokratikus társadalmak plura-
lizmusától, és így a 9. Cikk lényegi eleme. Nem csak 
a vallási közösséget illetõ jogról van szó, hanem a kö-
zösség autonómiája egyben a tagok tényleges vallás-
szabadságának is eleme. Ha az Egyezmény 9. Cik-
ke nem védené a közösségek szervezeti létét, akkor 
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az egyén vallásszabadsága is sérülékennyé válna. 
A Bíróság úgy ítélte meg, hogy az állami hatóságok 
nem semlegesen jártak el és így beavatkoztak a val-
lásszabadságba és megismételték a Serif-ügyben be-
avatkozást helytelenítõ tételét. A beavatkozás nem 
tekinthetõ „törvényben meghatározottnak”, hanem 
éppen ellenkezõleg: önkényes volt. A Bíróság egy-
hangúlag megállapította a 9. Cikk, valamint – a jog-
orvoslat lehetõségének hiánya miatt – a 13. Cikk meg-
sértését és többségi határozattal igazságos elégtétel-
ként a panaszosok nem vagyoni kárának és a költ-
ségeinek megtérítésére kötelezte a bolgár államot. 

A különbözõ emberi jogi értékelések, így az 
Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériu-
ma, az EBESZ, illetve nem-kormányzati szerveze-
tek jelentéseibõl az olvasható ki, hogy a vallássza-
badság ügye az Európai Unió közép-európai tagje-
lölt államaiban nem rosszabb, mint általában az uni-
ós országokban. Az értékelésekben természetesen a 
szigorúan vett jogi kategóriák mellett kül- és belpo-
litikai szempontok is közrehatnak, azaz nem beszél-
hetünk objektíven alkalmazott, egységes mércékrõl.

5. Az állam–egyház viszony néhány kérdése 
a tagjelölt államokban

5.1. A vallási közösségek jogi helyzete

A legtöbb állam sajátos jogi státust kínál föl a vallá-
si közösségek számára. Egyes országokban a vallá-
si közösségek alapvetõen azonos jogokat élveznek, 
így Lengyelországban, Magyarországon és Szlovéni-
ában. E három országban száz magánszemély vetet-
het nyilvántartásba vallási közösséget. Lényeges kü-
lönbség, hogy míg a nyilvántartásba vétel Magyar-
országon formális bírósági eljárás, addig Lengyelor-
szágban és Szlovéniában a végrehajtó hatalomhoz 
tartozik.38 A bejegyzés Lettországban39 és Szlováki-
ában40 is a végrehajtó hatalom hatáskörébe tartozik. 
Észtországban41 a közelmúltban került át a végrehaj-
tó hatalomtól a bíróságokhoz a nyilvántartásba vé-
tel. Észtországban 12, Lettországban 25 felnõtt pol-
gár szükséges az alapításhoz.

Litvániában különbséget tesznek a hagyomá-
nyos vallási közösségek és az egyéb vallási közössé-
gek között. Míg az elõbbi kilenc, a legalább 300 éve 
litván földön honos közösségek, addig az utóbbiak 
egyesületként élveznek jogi személyiséget.42 Ahogy 
a megkülönbözetésrõl az alkotmánybíróság kifejtet-
te: „a hagyományt nem a törvény vagy a törvényho-
zó akarata hozza létre, és meg sem szüntetheti azt. 
A hagyományos egyházak és vallási szervezetek 
megnevezése nem jelenti ekként való intézménye-
sítésüket, hanem pusztán rögzíti azt a tényt, hogy 

ezek a szervezetek hagyományokkal rendelkeznek 
és a társadalommal való kapcsolatuk elért egy szin-
tet. A törvény ezzel a társadalom vallási kultúrájá-
nak fejlõdését és állapotát fejezi ki.” 

A hatályos román törvény (1948) különbséget tesz 
elismert kultuszok és vallási egyesületek között. A 
készülõ új szabályozással kapcsolatban a viták közép-
pontjában az áll, hogy az ortodox egyház mint nem-
zeti egyház kapjon-e kiemelt elismerést, illetve, hogy 
a törvény mennyiben vegyen tudomást a hagyomá-
nyos és az újonnan jelentkezõ vallási közösségek közöt-
ti különbségrõl. Legutóbb 2001 februárjában terjesztett 
elõ a kormány egy tervezetet, mely lehetõvé tenné új 
vallásfelekezetek nyilvántartásba vételét, amennyi-
ben tagságuk eléri a népesség 0,5%-át. A vallásfele-
kezetek nagy része, és a nemzetközi közvélemény is 
igen negatívan fogadta és restriktívnek ítélte meg a 
tervezetet, mely jelenleg átdolgozás alatt áll. 

Csehországban és Szlovákiában is különbséget 
tesznek elismert egyházak és egyesületek között. Új 
egyház elismertetése igen nehéz, így a kisebb cso-
portok egyesületként juthatnak jogi személyiséghez: 
Csehországban a közelmúltig 10 000 tag volt szük-
séges (az Egyházak Világszövetségében való tagság 
esetén csupán 500)43 míg Szlovákiában 20 000 taggal 
kell rendelkeznie az új csoportnak.44 Az új cseh tör-
vény szerint 300 nagykorú állampolgár hozhat lét-
re egyházat vagy vallási társaságot. Az alapításhoz 
részletes dokumentációt kell benyújtani a Kulturá-
lis Minisztériumhoz. Ha az egyház vagy vallási tár-
saság már legalább tíz éve bejegyzetten mûködik, 
tevékenységérõl évente jelentést készít és teljesíti 
mind az állam, mind harmadik személyek felé fenn-
álló kötelezettségeit, akkor bekerülhet az egyházak 
különleges jogokkal rendelkezõ „elitjébe” (e külön-
leges jogok – a szerzett jogok fenntartásával – az ál-
lami iskolákban való vallásoktatástól az iskolafenn-
tartáson keresztül az egyházi esküvõk állami elisme-
réséig és az állami finanszírozásig terjednek). Továb-
bi feltétel, hogy legalább a népesség 1 ezreléke, azaz 
kb. 10 000 ember tartozzon az egyházak e kiemelt 
körébe pályázó vallási szervezethez.45Az új törvény-
nyel az egyházak jogi státusának csehországi szabá-
lyozása az Ausztriában kialakult kétszintû jogállás-
hoz vált igen hasonlóvá.

Az egyházak, vallási közösségek nyilvántartás-
ba vételéhez általában a következõ adatokat kell 
megadniuk: 

– a szervezet (másokétól eltérõ) neve,
– az alapvetõ vallási nézetek, szertartások leírá-

sa, szent iratok bemutatása,
– nyilatkozat a jogkövetõ/emberi jogokat tiszte-

letben tartó mûködésrõl,
– a szervezet belsõ felépítésének leírása,
– a szervezet székhelye és képviselõje,
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– a szervezet pénzügyi-gazdasági mûködésének 
belsõ szabályai,

– a szervezet megszûnésének esetére tett rendel-
kezések.

A magyarországi megoldás a vallási közösségek 
formális bírósági regisztrációjával a tagjelöltek (és az 
Unió tagjai) között egyedülálló: a többi tagjelölt állam-
ban ez az állami kultuszigazgatás jogköre, mely tartal-
mi vizsgálatot is folytat, hasonlóan az 1895. évi XLIII. 
tc. eljárásához. Az államigazgatási döntés azután álta-
lában bírósági felülvizsgálat tárgya lehet. A kultusz-
igazgatás szerve jellemzõen a Kulturális Minisztéri-
um,46 de vannak országok, ahol az Igazságügyi Mi-
nisztérium47 vagy a Belügyminisztérium,48 illetve va-
lamilyen sajátos jogállású testület.49 A magyar sza-
bályozás további sajátossága, hogy a nyilvántartás-
ba vételét kérõ szervezetnek hazánkban semmit nem 
kell felfednie vallási nézeteirõl: a formai követelmé-
nyek teljesítése mellett az alapítóknak pusztán nyi-
latkozniuk kell arról, hogy azonos hitelveket követ-
nek, az egyházat vallásuk gyakorlása céljából hozzák 
létre, vallási tevékenységük pedig nem ellentétes az 
Alkotmánnyal és nem ütközik törvénybe. 

A tagjelölt államok jellemzõen nem szûkmarkúak 
az egyházi jogi személyiség elismerésével: többnyire 
az összes belsõ szervezeti egység jogi személyiséget 
élvez az állami jogrendszerben is. Egyes országok 
fenntartják az ilyen jogi személyek külön bejegyzésé-
nek követelményét (így pl. Lettország vagy – a „nem 
hagyományos” vallási közösségek tekintetében Lit-
vánia), vagy bejelentésének kötelezettségét (így pl. 
Lengyelország, a „hagyományos” vallási közössé-
gek esetében Litvánia, Szlovákia, Szlovénia). Ahol 
ilyen jogintézmények vannak, ott – a magyarországi 
helyzettõl eltérõen – a belsõ egyházi szervezeti egy-
ségek és egyéb intézmények konstitutív vagy dekla-
ratív regisztrációja közigazgatási szervek és nem bí-
róságok hatáskörébe tartozik. A külön regisztráció 
önmagában a vallásszabadság szempontjából nem 
aggályos. Vitatottabb, ha az egyházak arra kénysze-
rülnek, hogy formálisan független szervezetként (pl. 
egyesületként vagy alapítványként) hozzanak létre 
olyan szervezeteket, melyek önazonosságát az egy-
házhoz való kötõdés adja: így Csehországban ko-
moly ellenállást váltott ki az, hogy az egyházi szere-
tetszolgálatok a jövõben nem mûködhetnek egyházi 
jogi személyként, csak civil szervezetként élvezhet-
nek jogi személyiséget.

5.2. Az egyházi vagyon és a finanszírozás kérdései

Az egyházi vagyon helyzete minden volt szocialista 
országban kényes kérdés. Gyakorlatilag a teljes el-
kobzott vagyon visszaadására Lengyelországban és 
Szlovákiában került sor. Más országokban – így Ma-
gyarországon is – kompromisszumos megoldások 

születtek. Az egyházi vagyon kérdése Csehország-
ban és Romániában vezetett súlyos feszültségekhez 
(Romániában jelentõs részben a kisebbségi egyhá-
zak összefüggésében). Romániában a közelmúltban 
született meg az egyházi ingatlanok reprivatizáció-
járól szóló törvény; a szabályozás szerint az egyhá-
zak összes elkobzott ingatlanjukat tulajdonba kap-
ják, azonban a jelenleg közfunkciót betöltõ épüle-
tek kényszerbérletté alakulnak és az egyházak csak 
késõbb léphetnek majd birtokba (Szlovákiában eh-
hez hasonló megoldás érvényesült). A jogbiztonság 
fogyatékosságai – így a reprivatizációról szóló ko-
rábbi sürgõsségi kormányrendeletek végrehajtásá-
nak elmaradása óvatosságra int. További vitatott kér-
dés, hogy az állam mennyiben avatkozzon be az or-
todoxok és a görög katolikusok tulajdoni vitáiba: az 
elmúlt évtizedben az állam alapvetõen passzív sze-
repet játszott a vitás kérdések rendezésében, azaz a 
gyakorlatban nem vállalt felelõsséget az 1948-ban ki-
alakult helyzet következményeiért.

Egyházi adórendszert egyetlen állam sem vezetett 
be. Magyarország egyenlõre egyedül áll az olasz min-
tát követõ adóhányad-irányítási rendszerrel, azonban 
hasonló elképzelések Szlovákiában is megfogalmazód-
tak. Románia, Csehország és Szlovákia quasi közalkal-
mazottakként fizetést biztosít az elismert felekezetek 
lelkészeinek. Az egyházak hitéleti tevékenységének 
közvetlen költségvetési támogatása nem rendkívüli.

Az egyházi iskolák jellemzõen mindenütt álla-
mi támogatást élveznek. Az azonos támogatás elve 
Magyarország mellett Csehországban, Litvániában, 
Lengyelországban és Szlovákiában érvényesül. Lett-
ország „belsõ törvényeinek megfelelõen” vállalta a 
katolikus iskolák támogatását. Megjegyzendõ, hogy 
mivel számos országban a legnagyobb felekezetek 
hittudományi felsõoktatása az állam egyetemekre 
került (vissza), így ezek költségét az állami viseli, 
hasonlóan az iskolai hittanoktatás költségeihez, hi-
szen ez a legtöbb országban a többi iskolai tantárgy-
gyal azonos státust élvez.50

Az érintett államok jellemzõen támogatják az egy-
házi kulturális örökség védelmét. 

Összehasonlítható költségvetések híján lehetet-
len értékelhetõ képet adni az egyházfinanszírozás 
helyzetérõl. Míg egyes kiadások egyes országokban 
alapvetõen egyházi kiadások (így pl. a hittanokta-
tás, vagy a teológiai felsõoktatás), addig másutt eze-
ket közvetlenül a költségvetés biztosítja. Cipruson és 
Máltán jelentõs vagyonnal rendelkezik az ortodox, 
illetve a katolikus egyház. A volt szocialista orszá-
gokban alapvetõen más a kiindulópont, így az álla-
mi szerepvállalás sokszor a vallásszabadság biztosí-
tásnak feltételévé vált. Azonban a kiemelkedõ súlyú 
Lengyelországban hagyományosan állami segítség 
nélkül mûködik a katolikus egyház. 
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5.3. A vallásoktatás 

A szülõk jogainak elismerése minden rendszervál-
toztató országban nagy kihívást jelentett, hiszen a 
bukott rendszer éppen a pedagógusoktól és az isko-
láktól várta ideológiájának terjesztését. A Cseh Köz-
társaságban és Magyarországon a vallásoktatás az 
iskolában fakultatív módon, a rendes tanterven kí-
vül jelenik meg. Míg Csehországban a hitoktató az 
iskolától kapja fizetését,51 addig nálunk az egyházá-
val áll munkaviszonyban, azonban az érintett egy-
házak e célra költségvetési támogatásban részesül-
nek. Másutt inkább az a jellemzõ, hogy a vallások-
tatás tantárgyként a többi tantárggyal azonos jogi 
helyzetet élvez, azonban fakultatív jellege biztosí-
tott, azaz bejelentkezni kell rá, és nem kijelentkezni 
róla. Észtország sajátos kivételt képez: az állami is-
kolákban vallásoktatás nincs, azonban – fakultatív 
jelleggel – felekezetektõl független vallástan okta-
tására van lehetõség.52 Szlovénia szintén sajátos ki-
vételnek számít: az állami iskolákban felekezeti hit-
tanoktatás nincs, azonban ettõl a fõszabálytól el le-
het térni, amennyiben az egyháznak az adott telepü-
lésen (illetve az iskola közelében, a tanulók számára 
aránytalan teher nélkül elérhetõ helyen) nincs okta-
tási célra megfelelõ helyisége.53

Ahol rendes iskolai tantárggyá vált a hittan, ott 
gondosan körül kellett bástyázni az egyházi jogosít-
ványokat a tanerõk és a tananyag vonatkozásában 
is.54 A katolikus egyházzal kötött szerzõdések alap-
ján a szabályozásba bevont kérdések jellemzõen a 
következõk:

– az állam elismeri a szülõk és gyámok jogát a 
gyermek vallási nevelésének meghatározására, bi-
zonyos életkor fölött esetleg teret adva a gyermek 
saját döntésének,

– a vallásoktatás választása vagy nem-választása 
nem lehet ok hátrányos megkülönböztetésre,

– a megállapodások a katolikus hittanoktatás fel-
tételeit tartják szem elõtt, és így jellemzõen nem fog-
lalkoznak az alternatívákkal,

– a megállapodások jellemzõen rögzítik a hittanár 
státusát, mely megegyezik a többi tanáréval, azaz az 
iskola alkalmazottja,

– mivel a hittanár nem egyházi alkalmazott, el-
mozdítását az egyházi hatóság a tanítási engedély 
(missio canonica) elvonásával érheti el,

– a tantermek és taneszközök meghatározása 
jellemzõen a püspöki konferenciák joga, de az anya-
gokat be kell mutatni az illetékes állami hatóságnak,

– a taneszközök elõállításnak finanszírozásában 
az állam részt vállal,

– a hittanoktatás felügyelete jellemzõen közös 
ügy, annak rögzítésével, hogy tartalma csak egyhá-
zi felügyelet alatt állhat.

A jelenlegi magyar szabályozás alapvetõ jellem-
vonásai némileg eltérnek azoktól az országoktól, 
ahol a hittan a többi iskolai tantárggyal azonos stá-
tusba került. Így Magyarországon a hitoktató, illet-
ve a hittanár egyházi és nem állami alkalmazott, ki-
nevezését, díjazását az egyháztól kapja, nem tagja a 
tantestületnek, nincsenek állami képesítési követel-
mények (az önkormányzati iskolákban, ahol nem a 
tanterv része a hittan), az egyház a tananyag megha-
tározásában teljes szabadságot élvez, és a vallásokta-
tás nem áll állami felügyelet alatt. Más kérdés, hogy a 
költségvetés – a vallásoktatás kulturális jelentõségére 
tekintettel – támogatja az egyházak által végzett hit-
oktatási tevékenységet.

5.4. A hittudományi felsõoktatás

A szigorú intézményes elválasztás következében Ma-
gyarországon nem volt lehetõség arra, hogy a hittu-
dományi karokat az állami tudományegyetemekre 
visszahelyezzék. Vallásról lehet oktatni állami egye-
temen, azonban arra nincs mód, hogy vallást oktas-
sanak állami intézményben, mivel ez az adott val-
lással azonosulást feltételezi. Így a hittudományi 
felsõoktatási intézmények csak egyházi fenntartás-
ban mûködhetnek, azonban biztosítandó a tansza-
badság egyenlõ érvényesülését, ezek az intézmények 
állami támogatást élveznek. Magyarország az intéz-
ményes elválasztás következetességével egyedül áll 
a régióban: az állam nem lehet világnézetileg elköte-
lezett intézmény fenntartója.

Másutt a teológiai fakultásokat visszahelyezték az 
állami egyetemekre, így Prágában a Károly Egyetem-
re (itt katolikus, evangélikus és huszita kar mûködik), 
Olmützben és České Budějovicében (mindkettõ ka-
tolikus), Ljubljanában (katolikus), Pozsonyban (ka-
tolikus és evangélikus), Tartuban (evangélikus). Sok 
helyen újonnan hoztak létre hittudományi karokat 
állami egyetemeken, így több mint tíz lengyelorszá-
gi egyetemen jött létre katolikus hittudományi kar, 
a kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetemen pedig hét fe-
lekezet számára négy különbözõ kar mûködik (ró-
mai katolikus, görög katolikus, ortodox és protes-
táns). A Bukaresti Egyetemen ortodox és római 
katolikus teológiai karok vannak. Szófiában a St. 
Kliment Ohridski Egyetemen 1923-ban jött létre Te-
ológiai Központ, melyet 1950-ben leválasztottak az 
egyetemrõl, majd 1991-ben karként visszahelyezték. 
Litvániában a Klaipeda Egyetemen evangélikus, a 
Kanuasi Vytautas Magnus Egyetemen katolikus te-
ológiai kar mûködik, de vannak hitoktatóképzõ ka-
rok is. A Lett Egyetemen a teológiai kar felekezetközi 
jelleggel mûködik, míg a katolikus, protestáns és or-
todox egyházi intézményeket az állam nem akkredi-
tálta (a Szentszékkel kötött egyezmény szerint a rigai 
nagyszeminárium diplomáit és kurzusait az állam el 
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fogja ismerni55 és tárgyalni fognak egy katolikus te-
ológiai kar létrehozásáról is a Lett Egyetemen).56 Az 
Olaszországra jellemzõ modelltõl eltérõen a teológi-
ai fakultást inkorporálták a Máltai Egyetembe.57 Len-
gyelországban önálló egyházi fakultások is vannak, 
illetve 1990 elõtt is folyamatosan mûködött a Lublini 
Katolikus Egyetem. Lényeges kérdés, hogy azokban 
az államokban, ahol az állami egyetemeken folyik a 
hittudományi képzés, emellett mûködhetnek-e önál-
ló egyházi intézmények, illetve, hogy ezeket az állam 
elismeri-e. Csehországban pl. az egyházi fenntartású 
felsõoktatást az állam nem ismeri el,58 míg Lengyel-
országban igen. A hittudományi felsõoktatás helyé-
nek kijelölése terén szemléletes a különbözõ model-
lek közép-kelet-európai konkurenciája: míg a latin 
országokban a katolikus felsõoktatási intézmények 
jellemzõen függetlenek az állami intézményektõl 
(így pl. Olaszországban vagy Spanyolországban), 
addig a német nyelvterületre az a jellemzõ, hogy a 
meghatározó felekezetek hittudományi képzése in-
tegrálódott a nagy állami egyetemekre, illetve nem 
vált ki onnan. Úgy tûnik, Közép-Kelet-Európa rend-
szerváltoztató országaiban – saját hagyományaikkal 
is egyezõ módon – e vonatkozásban a német modell 
kisugárzása volt erõsebb.

5.5. Az egyházi házasságkötés elismerése

Szlovákiában és Litvániában (továbbá Horvátország-
ban is) a Szentszékkel kötött újabb megállapodások59 
alapján a kánoni (egyházi) házasság  megkötésének 
pillanatától civil hatásokkal rendelkezik, az egyhá-
zi bíróságok semmisséget megállapító ítéleteit és a 
legfõbb egyházi hatóság házassági köteléket felbontó 
döntéseit közlik az illetékes civil bírósággal, mely a 
civil jogkövetkezményeket a nemzeti jog alapján von-
ja le.60 Így ezekben az országokban az olaszországi61 
és spanyolországi62 jogi helyzethez hasonló megoldás 
érvényesül. Például Szlovákiában a kánoni jog szerint 
kötött házasság – amennyiben a szlovák jogrendszer-
rel összhangban áll – a polgári formában kötött há-
zassággal azonos joghatásokkal jár. Az így megkö-
tött házasságok polgári anyakönyvezését a szlovák 
állami jog rendezi. A házasság semmisségérõl vagy 
házassági kötelék felbontásáról hozott egyházi dön-
téseket bármely fél kérésére az állami hatóságok felé 
jelzik, melyek azután az állami jog elõírásait követ-
ve járnak el. A kánoni házasság érvénytelenségé-
nek lehetnek olyan okai, melyeket az állami fél nem 
ismer el (így pl. impotencia házassági akadályát),63 
azaz a felek házasságának érvénytelenségét az egy-
házi bíróság kimondja, azonban az állami bíróság az 
ítéletet nem veszi át, azaz az állami jog szerint a fe-
lek házastársak maradnak. Az egyházi házasságot 
a rendszerváltozás óta Csehországban64 és Lettország-
ban,65 azaz nem katolikus többségû országokban is 

elismerik. Az egyházi házasságot jellemzõen a léte-
zett szocializmus azon országai ismerik el, melyek-
ben a kommunista hatalomátvétel elõtt ilyen rend-
szer érvényesült:66 Magyarországon és Romániában 
fennmaradt az állam által elismert házasságkötéshez 
a polgári forma kizárólagossága.

Lengyelországban a konkordátum ratifikációja kö-
rüli vita egyik kulcskérdése a házasságjog szabályo-
zása volt. A konkordátum 10. cikke alapján „a káno-
ni házasságnak megkötése pillanatától fogva ugyan-
olyan következményei vannak, mint a polgári jog 
szerinti házasságkötésnek.” Ennek azonban feltéte-
le, hogy a házasulandók ne essenek a lengyel jog sze-
rint házassági akadály alá és a házasság polgári jog-
következményeit is kifejezetten vállalják, továbbá, 
hogy az állami anyakönyvi hivatal bejegyezze a há-
zasságkötés tényét. A házasság további jogi sorsát te-
kintve szigorú elválasztás érvényesül, azaz az egyhá-
zi bíróságok ítéletei, vagy az esetleges pápai felbon-
tó döntések világi joghatást nem válthatnak ki.67 A 
lengyelországi helyzet mutatja, hogy konkorda tárius 
szabályozás esetén a Szentszék elfogadja azt, hogy 
a házasság az egyházi házasságkötési szertartáshoz 
kapcsolódjék, míg a házasság további jogi sorsa te-
kintetében az egyházi fórum döntésének már nincs 
polgári hatása, ahogy a polgári bíróság ítélete sem 
vált ki kánonjogi hatásokat. 

6. A Szentszék és a tagjelölt államok 
szerzõdéses kapcsolatai

Valamennyi csatlakozó, illetve tagjelölt ország dip-
lomáciai kapcsolatban áll az Apostoli Szentszékkel 
(ahogy az 1980-as évek óta az EU valamennyi je-
lenlegi tagállama, valamint maga az Európai Kö-
zösség is). A katolikus hagyományú országok – de 
újabban Románia is – biztosítják az apostoli nuncius 
rangelsõségét is a diplomáciai testületben.68 

Érdekesség, hogy míg az Unió jelenlegi tagállama-
inak csupán kisebbsége69 alakított ki szerzõdéses vi-
szonyt a Szentszékkel, a tagjelölt államok– az ortodox 
hagyományú országokat, Bulgáriát, Romániát és Cip-
rust kivéve – kétoldalú dokumentumokban rendez-
ték a katolikus egyház jogi helyzetét, vagy annak leg-
alábbis egyes vonatkozásait az Apostoli Szentszék-
kel. Málta esetében a szerzõdéses rendszernek nagy 
hagyományai vannak.70 Konkordátumot (tartós, át-
fogó és ünnepélyes megállapodást) egyedül Lengyel-
ország kötött.71 Szlovákia alapszerzõdést,72 Litvánia 
(Spanyolországhoz és Horvátországhoz hasonlóan) 
három – együttesen átfogó megállapodást kötött.73 
Lettország74 és Szlovénia75 egy-egy átfogó megálla-
podásban rögzítette az egyház mûködésére vonat-
kozó kérdéseket. Észtország esetében a csekély lét-
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számú katolikus közösség helyzetét jegyzékváltás-
ban rögzítették a felek.76 Az egyházak jogi helyze-
tének új csehországi szabályozása után, 2002. július 
25-én a Cseh Köztársaság is megállapodást írt alá 
a Szentszékkel; ennek ratifikálását azonban a cseh 
képviselõház 2003 júniusában elutasította, így vár-
hatóan csak újabb tárgyalások (és esetleg a lengyel-
országi történethez hasonlóan új választások) után 
léphet majd hatályba.

A szerzõdéses szabályozás alkalmazása 
különbözõ okokra vezethetõ vissza. Egyes orszá-
gokban a hagyomány játszhatott szerepet, így a kom-
munista idõszak elõtt konkordátumok szabályozták 
az állam és a katolikus egyház viszonyát. Másutt, a 
függetlenségüket újonnan elnyert államok esetében 
a nemzeti identitás meghatározásában játszottak fon-
tos szerepet az egyházzal kialakuló kapcsolatok (így 
Horvátországban vagy Szlovákiában). Fontos gya-
korlati ok lehetett az egész térségre jellemezõ átme-
netiség: a társadalmi–politikai–jogi környezet gyors 
változása égetõ szükséggé tette a jogbiztonságot. A 
Szentszék – ahogy azt az 1997-ben Magyarország-
gal kötött finanszírozási megállapodás77 jól példáz-
za – nem privilégiumokat keresett, hanem a napi po-
litikai-igazgatási bizonytalanságtól próbálta óvni a 
helyi egyházakat, szerzõdésben is rögzítve azt, amit 
az állam egyébként törvényeiben garantált, de biz-
tosítani gyakran elmulasztott. 

A Magyar Köztársasággal kötött megállapodások 
jellegükben némileg eltérnek a Szentszék térségben, 
vagy egyébként jellemzõ szerzõdéseitõl. Míg a Szent-
szék általában a megállapodásokkal, vagy a megálla-
podáscsomagokkal átfogóan rendezni törekszik az 
egyházi élet különbözõ kérdéseit, addig a Magyar-
országgal kötött megállapodások tisztán technikai 
jellegû, az emelkedettséget, az elvi jelentõségû dek-
larációkat messzemenõen nélkülözõ szerzõdések. Ez 
alól tulajdonképpen csak a diplomáciai kapcsolatok 
újrafelvételérõl 1990. február 9-én aláírt megállapo-
dás kivétel, mely kimondja, hogy „Az utolsó hóna-
pokban Magyarországon végbement mélyreható po-
litikai és társadalmi fejlõdés következtében az egy-
házat érintõ kérdések ma már rendezettek, amelye-
ket egyrészt az új Kánonjogi Kódex, másrészt a lel-
kiismereti és vallásszabadságról, valamint az Egy-
házakról szóló új Törvény rendelkezései szabályoz-
nak.” Továbbá a jövõre nézve deklarálja, hogy „A 
kölcsönös érdeklõdésre számottartó egyedi kérdé-
seket, amelyek kétoldalú megegyezést kívánnak, 
a Felek a jövõben közös megállapodás útján oldják 
meg.” (Más kérdés, hogy végül a releváns kérdések-
ben, mint az ingatlanrendezés vagy az oktatásügy 
a magyar fél nem kereste a megállapodásos szabá-
lyozás útját.)

A felek önállóságát és egyenrangúságát, valamint 

a felekezeti paritást kifejezendõ több ország más fe-
lekezetekkel is megállapodásokban rendezte viszo-
nyát. Lengyelországban – a fent említettek szerint 
– az olasz mintát átvéve „paktált törvények” jöhet-
nek létre. Magyarországon a finanszírozási kérdések 
ürügyén születtek átfogó, a megoldandó gyakorlati 
kérdéseken túlmutató megállapodások öt felekezet-
tel.78 Szlovákiában 11 vallási közösség közös megálla-
podást írt alá a kormánnyal 2002. április 13-án (a re-
gisztrált vallási közösségek közül csak a Jehova Ta-
núi és egy kisebb protestáns közösség nem csatlako-
zott a szerzõdéshez).

7. Értékelés

Az állam–egyház viszony tekintetében Európa 
sokszínû képet mutat. Az Európai Unió önmagá-
ban nem vezet e sokszínûség csökkenéséhez. A re-
gionális különbségek a vallásügyi szabályozás te-
rén tehát fönnmaradnak akkor is, ha tagadhatatla-
nul érvényesül konvergencia is, mind az elvek, mind 
a konkrét jogi megoldások terén. Az állam–egyház 
viszony 1990 óta kialakult magyarországi modellje 
jobban összevethetõ más rendszerváltoztató orszá-
gok helyzetével, mint a hosszú, szerves fejlõdésre 
visszatekintõ nyugat-európai országokkal, hiszen 
a diszkontinuitás ezen országok közös jellemzõje.

Megállapítható, hogy a rendszerváltoztató or-
szágok közül egyik sem állította vissza az állam-
egyháziságot (a katolikus egyház sajátos szerepét 
alkotmányosan elismerõ Lengyelország, és az or-
todox egyház történelmi szerepét alkotmányában 
elismerõ Bulgária sem), de egyik ország se lépett a 
radikális elválasztás útjára sem. A tagjelöltek az „eu-
rópai középmezõnybe” tartoznak, ahol ma az állam 
és egyház közötti koordináció, az együttmûködéstõl 
nem elzárkózó elválasztás a jellemzõ. A rendszervál-
toztató országok között Magyarországon viszony-
lag korán megszülettek az állam–egyház viszony új 
szabályai, kialakultak a joganyag alapelvei – jelentõs 
részben az Alkotmánybíróság elvi jelentõségû hatá-
rozatainak köszönhetõen –, melyek világosan kijelö-
lik a szabályozás kereteit.79 Az egyes jogintézménye-
ket (vallásoktatás, hittudományi felsõoktatás, házas-
ságjog) tekintve a tagjelöltek közül alighanem Ma-
gyarországon a leghangsúlyosabb az intézményes 
elválasztás és vitathatatlanul hazánkban érvénye-
sül legkevésbé állami felügyelet a vallási közössé-
gek felett. A különbözõ politikai erõk eltérõ érték-
választásai ellenére a joganyag alapjaiban a jogálla-
mi fordulat óta nem változott, legfeljebb finomodott. 
Európai összehasonlításban a „magyar modell” az 
„együttmûködõ elválasztás” modelljéhez áll a leg-
közelebb, míg a rendszerváltoztató közép-kelet-eu-
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rópai országok közül több inkább „kapcsolódó” mo-
dellt alakított ki. 
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Somlyódyné Pfeil Edit
tudományos fõmunkatárs
MTA Regionális Kutatások Központja

Paradigmaváltás az 
önkormányzatok közötti 

együttmûködésben 
– város vagy régió?

I. A horizontális együttmûködés ke-

retfeltételeinek változása

Magyarország az Európai Unióhoz történõ csatlako-
zás lendületében egy ún. államreform végrehajtásá-
ra teszi meg az elõkészületeket. A reform céljai kö-
zött szerepel az ország területi szerkezetének átala-
kítása, mely sokak reménye szerint talán elvezet az 
erõsen centralizált unitárius állam lebontásának elsõ 
lépcsõjéhez. Az, hogy a decentralizáció milyen mér-
tékben tudja majd átitatni a változásokat, a jövõ tit-
ka, illetve majdani politikai döntések függvényében 
fog alakulni. A tételezett reform egyik fõ sajátossága 
az, hogy kísérletet tesz a közigazgatás modernizálásának 
(a szakszerûen és hatékonyan mûködõ közigazgatás meg-
teremtése érdekében) és az Európai Unió által támasztott 
követelményeket kielégítõ területfejlesztési intézményrend-
szernek egyidejû és összekapcsolt kialakítására. Ily módon 
a várható uniós támogatások, mindenekelõtt a Struk-
turális Alapok igénybevételéhez megkívánt belsõ in-
tézményi struktúrák elõírásait kivetíti közigazgatási 
berendezkedésünk egészére. Az utóbbi megállapítás 
mindenekelõtt a tételezett fejlõdési folyamat egyik 
ágát, a regionális önkormányzatok alapítását érinti. 
A reform másik ágán ott találjuk az elõbbivel csak-
is egységben értelmezhetõ kistérségi közigazgatási 
rendszer kiépítésének tervét.

Akár a hétrégiós, akár az újabban ismét felbuk-
kanó háromrégiós területbeosztásra gondolunk, az 
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a területi egység már olyan nagy léptékû lesz és oly 
mértékben messze kerül az állampolgároktól és a te-
lepülési önkormányzatoktól, hogy szükségszerûvé 
válik egy integrált alapszint, vagy „kvázi alap-
szint” megteremtése. Az utóbbi bevezetése meg-
indokolható azzal, hogy a kisméretû és viszonylag 
dezintegrált magyar helyi önkormányzati rendszert 

egy rendszerelvûen mûködõ struktúrával lehetne ily 
módon kiegyenlíteni. Úgy vélem azonban, hogy az 
államreform keretében megteendõ intézkedéseket 
még ennél is tágabb szemléletben kell végiggondol-
ni. A magyar állam nemigen halogathatja tovább, 
hogy reagáljon a gazdaságban és a társadalomban 
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végbemenõ változásokra, a globalizáció indukál-
ta hálózatosodási tendenciákra. Az önkormányzati 
rendszer megfelelõ szabályainak megalkotására, to-
vábbá az állam magatartásának módosulására van 
szükség ahhoz, hogy önkormányzataink, különös-
képpen városaink akár a közszolgáltatások színvo-
nala, akár a befektetõk vonzása szempontjából ver-
senyképesekké váljanak nyugat-európai társaikkal.

A fejlett államok után a rendszert váltó országok-
ban is kezelni kell az abból adódó feszültséget, hogy 
a technológiai és információs fejlõdés következté-
ben az egyedi döntések mind koncentráltabban, te-
hát a helyi szint felett, gyakorta egyenesen nemze-
tek felett születnek meg. Ezzel a tendenciával szem-
ben érvényesül egy decentralizációs áramlat, mely 
a lokális társadalom identitását igyekszik erõsíteni 
és a szolidaritás elvén felépülõ struktúrákat törek-
szik alkalmazni.

A települések egyedi cselekvési tere azonban lát-
hatóan mindinkább beszûkül, a funkcionális térbe-
li munkamegosztás fejlõdésével az egyes önkormány-
zatok döntései mind erõteljesebben kerülnek függelmi vi-
szonyba más önkormányzatok, a területi önkormányzatok 
vagy éppen a központi állami szervek döntéseitõl. Az ön-
kormányzatiság értelmezése módosulóban van. Az 
önkormányzati autonómia fogalma abba az irányba 
halad, hogy annak a kérdésnek a rendezése válik lé-
nyegessé, miként kapcsolódjanak a települések a te-
rületi szintû döntési struktúrákhoz, mivel a döntések 
tárgyát mind kevésbé tudják egyedül uralni (Fürst, 
D. 1991 93. o.). Az egyre szerteágazóbb és átfogóbb 
jellegû döntések, a hálózatossá váló és sok szereplõt 
integráló döntési rendszerek, mint általános problé-
mák a nagyvárosi vonzáskörzetek önkormányzata-
it, melyek a településközi funkciómegosztás és kö-
zös feladatmegoldás alapjain épülnek fel, különös-
képpen érinti, talán jobban mint a rurális területek 
önkormányzatait. 

A vonzáskörzetek,  valamint a városok 
együttmûködése esetén csupán az egyik kezelendõ 
problémacsoportot alkotja a jövedelmek újraelosz-
tása, a térségi közszolgáltatást nyújtó infrastruktú-
rák közös mûködtetése, továbbá a térség fejlõdését 
meghatározó közös tervezés. Miután a lakosság élet-
körülményei alakulásának meghatározó bástyái az 
önkormányzatok, az utóbbi évtizedben hasonló faj-
súlyúvá vált az a kérdés, miként, milyen intézmé-
nyi struktúrák mellett válhatnak a városkörnyékek 
és maguk a városok – eredendõen, mint önkormány-
zati együttmûködések – versenyképessé, méghozzá 
tõkevonzó képességüket, s rajta keresztül fejlõdési 
perspektívájukat tekintve. Ily módon a hagyomá-
nyosnak tekinthetõ együttmûködési területek, illet-
ve eszközök, mint a közszolgáltatások magas szín-
vonalú biztosítása, a területi tervek készítése rész-

ben annak a célnak rendelõdik alá, hogy a városok és 
vonzáskörzeteik gazdasági versenyképessége javul-
jon. Az önkormányzati felelõsségnek ilyen mértékû 
kitágítása együtt jár a nagy formátumú megoldások 
keresésével, azzal a jelenséggel, amit a nagyvárosi 
agglomerációknak egységes régióként való kezelé-
se, s a területi léptékkel adekvát szervezeti keretek 
kialakítása testesít meg. Hasonlóképpen érinti a fo-
lyamat a közép- és kisvárosi önkormányzatokat, me-
lyek szintén speciális együttmûködési formák kere-
sésével igyekeznek megakadályozni társadalmi és 
gazdasági leszakadásukat.

A korábbi prekoncepciókhoz képest szembetûnõ 
az Európai Uniónak az új csatlakozó országok irá-
nyában folytatott politikájában, hogy nem ragasz-
kodik a regionális decentralizációhoz (Pálné Kovács 
I. 2003, 114. o.), tehát azok az államépítési, illetve 
szerkezetalakítási folyamatok, melyek a regionális 
szint megerõsítésére történnek egyes uniós tagál-
lamokban, sok esetben a vázolt folyamatokkal ösz-
szefüggésben inkább jól felfogott belsõ érdekbõl szü-
letnek meg.

II. Városok és vonzáskörzetek 

együttmûködésének típusai

Ha tipizálni kell az önkormányzati kooperációk szer-
vezeti formáinak új fejlõdési irányait, akkor a közö-
sen ellátott feladatok karaktere által meghatározot-
tan tendenciájában három fõ típust lehet elkülöníte-
ni (Gawron, T.–Jähnke, P. 2000):

1. a hagyományosan szigorú szervezeti struk-
túrákban mûködõ városkörnyék-szövetségeket;

2. a konkrét közös projektek végrehajtására 
szervezõdõ önkormányzati együttmûködéseket, va-
lamint a városhálózatokat;

3. községek és városok ún. ágazati feladatok 
megvalósítására irányuló együttmûködéseit.

1. Az agglomeráció-igazgatási szervek 
fejlõdési tendenciái

A városi vonzáskörzetek intézményesítésére alaku-
ló, nagyságrendjüknél fogva valójában agglomerá-
ció-igazgatási szervek jellemzõje, hogy a tagönkor-
mányzatok megtartják hatásköri felhatalmazottságuk 
tekintélyes hányadát, míg meghatározott feladatok az 
intézményesülés egy magasabb fokán kerülnek teljesí-
tésre. Eközben az együttmûködésre lépõ önkormány-
zatok megõrzik területi és politikai autonómiájukat. 
Figyelemre méltó tulajdonságuk e szervezeteknek, 
hogy alapításukban vagy legalább mûködtetésükben a 
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maga szervei révén az állam közvetlenül vagy közve-
tett módon részt vesz. Ennek a ténynek a magyaráza-
ta, hogy az agglomeráció-igazgatási szervek rendsze-
rint olyan nagyságrendet, s abból következõen olyan 
gazdasági és politikai erõt képviselnek, amit az állam 
nem hagyhat figyelmen kívül, illetve befolyásolásuk 
lehetõségérõl nem mondhat le. Éppen ezért igen gya-
kori, hogy e szerveket jogszabály, nem ritkán törvény lé-
tesíti, amelyben a parlament jogot formál arra, hogy meg-
határozza a városok és községek szövetsége által kötelezõen 
ellátandó feladatokat. Ezzel a jogi lépéssel speciális ha-
tásköri szabályokat állapíthat meg az agglomerá-
ció-igazgatási szerv javára, mivel olyan felhatalma-
zásban részesíti, mint például az agglomeráció egész 
területére elfogadandó terület-felhasználási szabá-
lyok elfogadása, mely hatáskör alapesetben a terü-
letileg érintett önkormányzatok kizárólagos kompe-
tenciáját képezi.

Az agglomeráció-igazgatásnak napjainkban álta-
lában két funkcionális irányultsága különböztethetõ 
meg: az egyik a városok és községek intenzív kap-
csolatrendszere által átszõtt közigazgatási tér 
mûködõképességének biztosítása, a másik a város-
régió egységes „külpolitikájának” megteremtése. A 
közös külpolitika alatt értendõ különösképpen a regi-
onális léptékû gazdaságösztönzés kifejtése, továb-
bá a közös marketing- és menedzsmenttevékenység 
végzése, ami a külsõ kényszerek motiválta fejlõdési 
iránynak tekinthetõ (Priebs, A. 1999). Az agglomerá-
ciók városrégiókká alakulását azonban nem csupán 
az önkormányzati együttmûködések tárgyköreinek 
változása mutatja, de igen pregnánsan kifejezõdik a 
szervezeti formák fejlõdésében is. Ennek bizonyítá-
sára számos példát lehet említeni a német agglome-
rációk intézményesítésébõl, ahol is megfigyelhetõ, 
hogy hosszú evolutív fejlõdés eredményeként a de-
legálás elvén felépülõ szervezeteket több helyütt felváltják 
az állampolgárok által közvetlenül választott, tehát erõs 
legitimációval rendelkezõ döntéshozó testületek által irá-
nyított szervezetek.

 Általános szabálynak tekinthetõ, ha vala-
mely agglomeráció igazgatására alapítandó szerv 
csak néhány, politikai szempontból kevéssé érzékeny 
feladatot lát el, akkor elegendõ az agglomerációt al-
kotó önkormányzatok képviselõ-testületeibõl dele-
gálni a döntéshozó politikai szerv tagjait. Míg, ha a 
feladatkör politikai szemszögbõl jelentõs súlyú, ak-
kor a közvetlen, lakosság általi képviselõ-választás 
ajánlott (Balázs I. 1988). Nem létezik Németország-
ban két egyforma agglomeráció-igazgatási szervezet, 
mivel egyfelõl minden nagyvárosi vonzáskörzet az 
érintett önkormányzatok speciális érdekkonstelláci-
óját hordozza, másfelõl intézményesítésük a födera-
tív állam keretei között a tartományok hatáskörébe 
tartozik.

A közvetlenül választott döntéshozó szervvel 
rendelkezõ célszövetség típusába sorolódik a Frank-
furti Városkörnyék-szövetség. Frankfurt városán kívül 
még öt, vele határos járás és a járási jogú Offenbach 
város együttmûködését intézményesíti összesen 1700 
km2-en, másfél millió lakossal. Érdekessége a szer-
vezetnek, hogy három, a részt vevõ járás területének 
csak egy részével tagja a szövetségnek. Ez egyúttal 
azt is jelenti, hogy területe eltér a regionális tervezési 
régió határaitól, aminek elsõsorban nem területren-
dezési és tervezési, hanem politikai célszerûségi in-
dokai vannak.

A szövetség alkotmányán látszik, hogy a törvény-
hozó nem tipikus céltársulást kívánt létrehozni, ha-
nem az önkormányzat mint területi köztestület szer-
vezete lebegett a szeme elõtt a szabályok kialakítá-
sánál. Az 1977-ben alapított szervnek közvetlenül 
választott politikai döntéshozó szerve a szövetségi 
gyûlés. A választópolgárok közvetlen képviseletére 
épülõ szervezeti típusnak a frankfurti agglomeráció 
sokáig egyetlen képviselõje volt, noha a szakiroda-
lomban elõszeretettel javasolt formáció. A képviselõk 
száma (105) igazodik az öt választókörzet népes-
ségszámához, aminek következtében Frankfurt és 
Offenbach városok a helyek mintegy felét töltik be. 
A képviselõk mandátuma négy évre szól.

 A szövetség igazgatási feladatainak ellátá-
sára a gyûlés igazgatási hivatalt mûködtet a hesseni 
nagyvárosok magisztrátusának mintájára. A hivatal 
gondoskodik a szövetségi gyûlés és a községi kama-
ra döntéseinek végrehajtásáról és a folyamatos admi-
nisztrációs teendõk elvégzésérõl. E harmadik szerv-
nek, a községi kamarának az alapítására alkotmány-
jogi megfontolásból volt szükség. Mivel a városkör-
nyék-szövetség hatásköre kiterjed a közös területhasználat 
tervezésére is, ami a helyi önkormányzatok alaptörvényben 
garantált joga, s miután a szövetségi gyûlésben az önkor-
mányzatok intézményes képviselete nem biztosított, szük-
ségessé vált egy olyan szerv létesítése, amelyben a szövet-
ségi tag városok és községek közvetlen képviselethez jutnak. 
Képviseletük független nagyságrendjüktõl, ugyanis 
egy-egy hely és szavazat illeti meg õket a kamará-
ban. A közös területhasználat tervezése mellett a vá-
roskörnyék-szövetség igen kiterjedt kompetenciával 
bír. Hatáskörébe tartozik az általános közlekedéster-
vezés, a tájtervezés, a régiószintû sport-, szabadidõ 
és pihenést szolgáló létesítmények fenntartása, a 
hulladékmegsemmisítõ üzemeltetése, a vágóhidak 
mûködtetése és a vízellátás, a szennyvíztisztítás ko-
ordinációja és tervezése, a környezetvédelem térsé-
gi feladatainak összehangolása, továbbá a gazdaság 
támogatásán belül a telephelyek kialakítása, hirde-
tése és a velük kapcsolatos tanácsadás.

Ki kell emelni, hogy nem terjed ki a városkörnyék-szö-
vetség kompetenciája az önkormányzati településfejlesztési 
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tervezésre és a regionális tervezésre. Ugyanis az utóbbi 
hatáskört kissé eltérõ területi illetékességgel az Al-
só-Majna Regionális Tervezési Közösség gyakorol-
ja, mint a hat azonos rendeltetésû hesseni intézmény 
egyike. A hat regionális tervezési régió szervezetét 
1980-ban egy törvénymódosítás segítségével egysé-
gesen az állami középszintre telepítették, s mint tud-
juk, a városok természetes vonzáskörzeteinek hatá-
rai nem feltétlenül igazodnak az államigazgatási kör-
zethatárokhoz. Ettõl a kompetenciamegosz tástól füg-
getlenül a frankfurti térség regionális tervezési cél-
jait a városkörnyék-szövetség erõteljesen befolyá-
solja, hiszen deklarált célfeladata a terület rendezett 
fejlõdésének ösztönzése és biztosítása.

A szövetség mûködésének finanszírozása díjbevé-
telek és állami támogatások mellett az ún. szövetségi 
hozzájárulás (Verbandsumlage) segítségével történik, 
amit a városokra és községekre, nem pedig a járások-
ra vet ki a szövetségi gyûlés. A hozzájárulás mérté-
kének meghatározásához az önkormányzatok lakos-
ságszámát és gazdasági erejét veszik számításba. Az 
utóbbi tényezõnek köszönhetõen Frankfurtnak, mint 
központnak az egész tagi hozzájárulás több mint felét 
kell befizetnie, noha ez jóval a népességszámának ará-
nyát meghaladó összeg. Egyértelmûen látszik, hogy a 
tartománynak fontos érdeke fûzõdik a régió léptékû 
agglomerációigazgatási szervezet fenntartásához, 
amit szubvencionálással juttat kifejezésre.

Értékelésként megállapítható, hogy a Frankfur-
ti Városkörnyék-szövetség, mint kompromisszumos 
szervezeti megoldás mintegy negyed százada létezik.  
Eddigi mûködésének súlypontja a ráruházott tervezé-
si jogkörökön, a területhasználat tervezésén (rendezési 
tervezés), valamint a közlekedés- és tájtervezésen volt. 
Szakmai autoritása tervezési kérdésekben vitán felül 
áll. Azt mondják, a szövetség tervezésmódszer tanilag a 
legfejlettebb tervezési szövetség Németországban. Ugyan-
akkor éppen ezen a feladatterületen látszik, hogy az intéz-
mény alapját jelentõ közvetlen képviselet létjogosultsága 
vitássá tehetõ. A frankfurti szövetség mûködésének 
egészét tekintve az agglomerációs tervezésben a leg-
hatékonyabb és legeredményesebb, éppen ott, ahol a 
törvényhozónak az önkormányzati modellt fel kel-
lett adnia, mert a jogilag adekvát megoldás az emlí-
tett községi kamara bekapcsolása. Azokon a feladat-
területeken, amelyekhez kapcsolódó döntések a szö-
vetségi gyûlésben születnek, a szervezet munkáját az 
önkormányzatokkal fennálló gyakori konfliktusok 
hátráltatják. Tehát szembe kerül egymással a közvet-
lenül választott szerv önkormányzati jellemzõje az 
erõs és öntudatos önkormányzatokkal, melyek tele-
pülési érdekeik érvényesítésére törekszenek (Fürst, 
D.–Ritter, E-H. 1993).

Másképpen megvilágítva a helyzetet, a tervezési és 
elemzési kérdésekhez képest a szövetség megvalósítási, vég-
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a regionális igazgatónak. A regionális igazgatót mint 
tisztviselõt a gyûlés határozott idõre választja meg. 
Szolgálati ideje nyolc év, de újraválasztható. A szö-
vetséget a regionális igazgató képviseli, irányítja a 
szövetség igazgatási tevékenységét és végrehajtja a 
gyûlés és a bizottságok határozatait. A többi alkalma-
zottnak õ az elöljárója és szolgálati felettese. A regi-
onális igazgató fontos hatásköre a törvényességi fel-
ügyelet gyakorlása, melynek keretében a ellentmon-
dás joga is megilleti. Ellent kell mondania egyfelõl, 
ha a régiógyûlés határozata törvénysértõ, és ellent 
mondhat, ha felfogása szerint az hátrányos a szövet-
ség érdekeire. A tiltakozás felfüggesztõ hatályú és az 
ügy újratárgyalását vonja maga után.

A szervezet felhatalmazást kapott arra, hogy fel-
adatai ellátásához alkalmazottakat foglalkoztas-
son. Irányukban a regionális igazgatónak utasítási 
joga van. A szövetség gazdálkodására a törvény né-
hány kivétellel az önkormányzati gazdálkodásra vonat-
kozó szabályokat rendeli alkalmazni, sõt a kommuná-
lis adótörvénynek megfelelõen díjmegállapítási jo-
got is engedélyez. A szabályozásból kiderül, hogy 
a szövetség finanszírozásában döntõ szerepet ját-
szanak a beszedett díjak, valamint az állam által fo-
lyósított céltámogatások, melyek ha kevésnek bizo-
nyulnak, megnyílik a lehetõség arra, hogy a régió a 
területén lévõ önkormányzatokra szövetségi hoz-
zájárulást vessen ki. A hozzájárulás mértékét minden 
költségvetési évben a költségvetési szabályrendelet kell, 
hogy megállapítsa, mégpedig az önkormányzatok adóere-
jét kifejezõ összeg százalékában (ez az adat egyébként 
teljesen publikus). Ettõl eltérõen a tömegközlekedés 
pénzügyi igényeinek fedezéséhez mind Stuttgart, 
mind a járások ún. hozzájárulást fizetnek. A sínen 
bonyolódó tömegközlekedés terheinek kiegyenlíté-
sére a járások népességarányos hozzájárulást fizet-
nek Stuttgart városnak. A stuttgarti régió a regionális 
tervezés feladathordozója, vagyis tervezési régió, ezért fel-
adatai ellátásához a tartománytól éves támogatásban ré-
szesül, amit számára a tartományi tervezési törvény ga-
rantál. E hatásköri jellemzõje következtében szerve-
zeti szempontból lényegesen eltér a fentebb bemu-
tatott Frankfurti Városkörnyék-szövetségtõl (Fürst, 
D.–Ritter, E-H. 1993).

A régiószövetség a tartomány törvényességi fel-
ügyelete alatt áll, amit a kormányelnökség, illetõleg 
végsõ soron a Belügyminisztérium gyakorol. A tar-
tományi tervezési törvény alapján a legfelsõbb terü-
letrendezési és tartományi tervezési hivatal szakmai 
felügyelete alatt áll, míg a közlekedéstervezés tárgyá-
ban a Közlekedési Minisztérium illetékes.

A két kiragadott példa világossá teszi, hogy a 
nagyvárosi vonzáskörzetekben egymással szoros 
társadalmi-gazdasági kapcsolatban létezõ városok és 
községek olyan kihívásokkal kerülnek szembe, ami-
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rehajtási potenciálja csekély, mivel a községi érdekek szûk 
korlátokat állítanak fel. A problémák mindenekelõtt a 
vízellátás és szennyvízkezelés térségi feladatai ese-
tében világlanak ki. A feladatok végrehajtása – a tör-
vényi felhatalmazás ellenére – rendre meghiúsul a 
községek ellenállásán. Másfelõl a szervezet nem ren-
delkezik elegendõ anyagi forrással, a fejlesztési célok 
megvalósításához nélkülözhetetlen szabad terület-
tel, valamint engedélyezési jogkörrel. Végeredmény-
ben a frankfurti szövetség a hiányzó eszközrendszer 
okán aktív fejlesztési politika megvalósítására korlá-
tozott mértékben képes. A regionális gazdaságösz-
tönzés hosszú ideje ugyancsak döcög, az agglome-
ráció nagyobb városainak hiányzó támogatása miatt. 
Végül gyakorta visszatérõ kritikai pont a szervezet 
területi kiterjedése, mely nem fedi le sem a valóságo-
san létezõ Rajna–Majna régiót, sem a regionális ter-
vezési régiót. Ezért újra és újra felbukkannak olyan 
törekvések, melyek legalább a tartományi tervezési 
régió (a kormányzati kerület) határáig kiterjesztenék 
a szövetség illetékességét, hogy a két intézmény te-
rülete fedésben legyen egymással (Heinz, W. 1997).

Egy másik figyelemre méltó regionális léptékû 
intézményként hosszú szerves fejlõdés eredmé-
nyeként, 1994-ben született meg a Stuttgarti Régió-
szövetség. Megalakulásakor közvetlenül választott 
régiógyûlésével saját politikai szervet kapott. A szer-
vezet alapításának célja az volt, hogy a nagyvárosi von-
záskörzetet, mint régiót a telephelyek európai versenyé-
ben elõkelõ helyhez juttassa. Az agglomeráció lakos-
ságának igénye mutatkozott egy politikai jellegû 
megoldásra, amit a regionális menedzsment segít-
ségével sikerült megvalósítani. Az intézmény tevé-
kenységének eredményeként könyvelhetõ el, hogy 
a regió gyûlésben folyó munka következtében meg-
született a regionális identitás, s a szövetség köré tár-
sadalmi és önkormányzati kezdeményezések sora 
csoportosult. A szervezet az alapításával egyidejûleg 
feloszlatott több korábbi intézmény funkcióit ötvözi, 
így a régi regionális szövetségéét, a helyközi közleke-
désre létesült célszövetségét, az ásványi hulladéko-
kat kezelõ céltársulásét, valamint részlegesen a volt 
Stuttgarti Szomszédsági Szövetségéét.

A „Verband Region Stuttgart”-ot törvény alapí-
totta stuttgarti székhelyû közjogi testületként. A szö-
vetség területe Stuttgart járási jogú várost, valamint 
öt járást fog át 3654 km2-en. A régió össznépessé-
ge 1997-ben két és félmillió fõ volt, amibõl Stuttgart 
maga közel 600 ezer lakossal részesedett. A szövet-
ség a törvény erejénél fogva hét kötelezõ feladatot kapott:

– a regionális tervezést,
– a tájtervezési keretterv elkészítését és felül-

vizsgálatát,
– a regionális közlekedéstervezést,
– a regionális jelentõségû helyközi tömegköz-

lekedést, ami alapvetõen az S-Bahn mûködtetését és 
finanszírozását foglalja magában, továbbá egy köz-
lekedési és tarifaszerzõdés létét feltételezi,

– a hulladékgazdálkodást,
– a regionális gazdaságfejlesztést és annak ko-

ordinációját,
– a regionális turizmusmarketing tevékenysé-

get és annak régió szintû összehangolását.
A törvény felhatalmazást ad további felada-

tok vállalására, úgy mint regionális vonzerõvel 
rendelkezõ vásárok, kongresszusok, kulturális és 
sportrendezvények szervezésére, a helyközi vasúti 
személyközlekedés tervezésére és mûködtetésére 
ugyancsak regionális vonatkozásban. A szövetség 
jogosult a végrehajtási kötelezettség nélküli (nem ál-
lami megbízásos) feladataiban a régió egész területé-
re érvényes szabályrendeletet alkotni, amennyiben a 
vonatkozó törvények nem tartalmaznak elõírásokat.

 A szövetségnek három szerve van, a 
régiógyûlés, a szövetség elnöke és a regionális igaz-
gató. A régiógyûlésbe a választópolgárok általános, 
közvetlen, szabad, egyenlõ és titkos szavazás útján 
80 tagot választanak, ahol is a választási területet a 
régió területe jelenti. A jelölés választókörzetenkén-
ti listákon történik, a választókörzeteket pedig a szö-
vetséget alapító járások alkotják. A jelöltek irányában 
fontos megkötés – ami a regionális identitás erõsítésével 
hozható összefüggésbe – hogy választókörzetük valamely 
községében választójoggal kell rendelkezniük, tehát helyi 
illetõségûnek kell lenniük. A választójogosultságot is 
szabályozza a törvény. Az általános választásokhoz 
képest többletkövetelményként szerepel, hogy a vá-
lasztópolgár egyetlen lakóhelyének vagy több laká-
sa közül a fõ lakhelyének legalább három hónapja a 
régió területén kell lennie. Pozitív diszkrimináció ér-
vényesül azokkal az elköltözöttekkel szemben, akik 
ha elköltözésüktõl számított három éven belül tér-
nek vissza, akkor türelmi idõ nélkül azonnal vissza-
kapják elveszített választójogukat. Az aktív és pasz-
szív választójog egybeesik. 

A régiógyûlés tagjai társadalmi megbízatásban 
töltik be funkciójukat, mandátumuk öt évre szól. Jog-
viszonyukra a községi képviselõ-testületekre megál-
lapított szabályok az irányadók. A régiógyûlés sza-
bályrendeletben döntési jogkörrel rendelkezõ, ha-
tározatban tanácskozási jogkörû bizottságot alapít-
hat. A törvény konkrétan a tervezési bizottságot emlí-
ti, amire a tartományi tervezési törvény elõírásai az 
irányadók. A bizottságok elnöki tisztét a régiószö-
vetség elnöke tölti be, elnökhelyettesét a bizottság 
saját kebelébõl választja, tagjai a szövetség tagjaiból 
kerülnek ki. A stuttgarti régió gyûlése a szövetség el-
nökét és két helyettesét alakuló ülésén választja meg 
tagjai sorából. Az elnök egyúttal a régiógyûlés elnö-
ke is, továbbá elöljárója és legfõbb hivatali felettese 
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vel sem önállóan, sem a hagyományosnak tekinthetõ 
önkormányzati társulások alapításával nem tudnak 
megbirkózni. Ezért válik szükségessé, hogy regioná-
lis szemléletben és a régió léptékében történjen meg 
a lakosság életkörülményeit és a települések hosszú 
távú fejlõdését determináló kommunális feladatok 
összehangolt vagy éppen egységes megoldása. A 
szervezeti modellek már nem minden esetben fel-
tételezik a területileg érintett tagönkormányzatok 
együttmûködési megállapodását, azt az állam maga 
is helyettesítheti. A nagyszámú kooperációban érde-
kelt fél gerjesztette érdekkonfliktusok áthidalása tör-
ténik meg akkor, amikor az állam jogalkotóként fel-
lépve „speciális funkciójú” területi önkormányzat-
ként intézményesíti az agglomerációt.

2. A városhálózati modell

Az önkormányzat nem csupán jogokkal és kötelezett-
ségekkel rendelkezik, s nem csupán fakultatív önkor-
mányzati feladatok vállalására van felhatalmazása, 
de amellett, hogy az államszervezet meghatározta 
térben tevékenykedik, sok közjogilag nem definiált 
struktúrába is beágyazott. A modern önkormányza-
ti lét szemszögébõl mind nagyobb jelentõségre tesz 
szert a települések gazdasági helyzete, aminek függ-
vényében alakul a település fejlõdési perspektívája 
és az önkormányzat helyi politikája. E megállapítás 
a nagyvárosi agglomerációkon kívül esõ, gazdasági 
és strukturális gondokkal küzdõ városi önkormány-
zatokra is általános érvényû. 

Az Európai Unió strukturális és regionális po-
litikájában, mely nemzeti és regionális szinten új 
problémamegoldási módozatokat kínál, válto-
zás tapasztalható, aminek számottevõ kisugárzá-
sa van az önkormányzatok magatartására is. Az 
együttmûködés vagy idegen szóval a kooperáció 
elvének alkalmazásáról van szó, mely a kutatás- és 
technológia-politika területe után a regionális poli-
tikát is elérte. Hiszen az állami regionális politika 
egyik kiemelt rendeltetése, hogy a gazdaság terüle-
tén végbement integrációnak az államra gyakorolt 
negatív hatásait korrigálja.  A módszerül alkalmazott 
együttmûködéshez kapcsolódik az a bûvös szó, amit 
partnerségnek nevezünk, s amely elv érvényesülését 
az Unió mind vertikálisan, mind pedig horizontáli-
san megkívánja. Vertikális együttmûködés jön létre 
az Európai Unió és a tagállamai közötti sokszintû irá-
nyítási rendszerben. A horizontális együttmûködés 
fogalmával értelmezhetõ a partnerség két típusa. Az 
egyik az ún. funkcionális partnerség, mely a különbözõ 
társadalmi, gazdasági és politikai szereplõk között 
létesül a régiók szintjén, a másik típusa a régiók, 
valamint azok szektorális tényezõi közötti határo-

kat átlépõ kooperációk formájában nyilvánul meg. 
A partneri együttmûködések többnyire az uniós tá-
mogatások igénybevételéhez megkívánt programo-
záshoz, valamint a programok alapján megvalósu-
ló fejlesztésekhez kapcsolódnak (Knodt, M. 1996, 97. 
o.). Ez pedig nem véletlen, mivel a partnerséggel 
párosuló területi együttmûködés a regionális politi-
kán belül a strukturális alapok szabályozásának re-
formjával, 1988-tól kezdõdõen indult el látványos 
fejlõdési útján. Az EU célja, hogy a partnerség elvé-
nek alkalmazásával aktivizálja az adott „régió” belsõ 
erõforrásait egy regionális fejlõdési jövõkép megfo-
galmazása, majd végrehajtása érdekében. 

Ebben a folyamatban nem csak azt kell látni, hogy 
az EU támogatásokat folyósít a tagállamok régióinak, 
hanem azt is, hogy a forrásokkal összekötve a tagállami 
intézményrendszer tartalmi alakítására vonatkozó koncep-
ciókat is transzferál feléjük. Az Európai Bizottságnak 
tagadhatatlanul vannak olyan törekvései, amik az 
állami és a magánszféra közötti hálózatok és újfajta 
együttmûködési formák kialakítására alapoznak és 
az endogén térségi források feltárására irányulnak.

Részben e jelenséggel összefüggésben az önkor-
mányzatok közötti együttmûködések egyre gyak-
rabban hálózatokká szervezõdve új intézménye-
sülési formát keresnek, ami ráadásul együtt jár az-
zal, hogy a közigazgatás szférája nyit a gazdasági és 
nonprofit szektor irányába, melyektõl pótlólagos for-
rások bevonását reméli saját céljaihoz. Végsõ soron 
azzal a várakozással teszi ezt, hogy a közszolgálta-
tások megszervezése és az önkormányzati gazdaság-
fejlesztés hatékonyabbá és eredményesebbé válik. 
Az új szervezeti keretek és munkamódszerek alkal-
mazása a városhálózatok képében közel egy évtize-
des múltra tekint vissza Németországban. Ebben az 
esetben sem tehetõ vita tárgyává, hogy a központi ál-
lami szinttõl származnak a cselekvésre, a hálózatba 
szervezõdésre ösztönzõ elsõ impulzusok, viszont az 
együttmûködések által kitûzött célok döntõen alul-
ról építkezve kell, hogy realizálódjanak.

A német városhálózatok – melyek közül néhány 
határon átnyúló interregionális kooperációvá szé-
lesedett – alapvetõen a szabadon vállalható önkor-
mányzati feladatokra szervezõdve születtek meg. Az 
elsõdlegesen közép- és kisvárosok önkormányzatai-
nak együttmûködését intézményesítõ városhálóza-
tok keretében a településközi összefogás igazi célja a 
regionális hatású, tehát az önkormányzati erõk kon-
centrálásán alapuló strukturális politikai intézkedé-
sek megtétele. Ennek szolgálatában az intézménye-
sített feladatterületek a tapasztalatok szerint két cso-
portra bonthatók: 

a) a városfejlesztés fogalomkörébe tartozó inno-
vatív karakterû feladatok: kulturális turizmusme-
nedzsment, gazdaságtámogatás, közös iparterüle-
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tek, valamint technológiai centrumok kialakítása, 
munkaerõképzés és továbbképzés, foglalkoztatás;

b) hagyományos önkormányzati feladatok: a köz-
igazgatás modernizálása, a közlekedést, a környe-
zetvédelmet és hulladékgazdálkodást érintõ felada-
tok, egészségügyi feladatok.

A városhálózatok ténykedései bizonyítják, hogy 
adott esetben évekbe telhet, amíg az együttmûködõ 
önkormányzatok között az a bizalmi tõke létre-
jön, melyre konkrét projektek, beruházások végre-
hajtását alapozni lehet. A hálózatok utóbbi célfel-
adatai megkerülhetetlenné teszik a közigazgatá-
son kívüli kezdeményezések és szereplõk bevoná-
sát mûködésükbe. Így az EU regionális politikájának 
egyik alapelvét, a partnerséget valósítják meg. Ez tör-
ténhet oly módon, hogy az önkormányzati társulás-
ként alapított szervezet mellett egy, a külsõ koordi-
nációval megbízott apparátust mûködtetnek, mely 
közös fórumot teremt a közigazgatási, a politikai, a 
gazdasági és a társadalmi szereplõk számára.

A városhálózatokhoz mint intézményekhez szer-
vezeti és eljárási kérdésekben nagyfokú szabad-
ság társul, de alapvetõen az önkormányzatok horizon-
tális együttmûködésén épülnek fel. Szervezeti formá-
juk alapján nem nevezhetõk hagyományosnak, van-
nak közöttük önkormányzati társulásként és ma-
gánjogi szervezeti formában, például egyesületként 
mûködõk. Nem tekinthetõ kivételes jelenségnek, 
hogy a közjogi társulási formát öltött kooperáció ab-
ban a pillanatban, amikor a pénzügyi jogi elõírások 
a konkrét projektek végrehajtásával összefüggés-
ben megkövetelik az önálló jogi személységgel bíró 
szervezet létét, magánjogi intézményesülést keres.

A városhálózatok egzisztenciális és egyúttal szer-
vezeti hatékonyságot biztosító eleme a nem közjogi 
szereplõk tevékenységének és anyagi erõforrásainak 
integrálása, ami által az önkormányzatok cselekvési 
hatóköre kitágul. Ebben a tekintetben azonban döntõ 
jelentõséggel bír, hogy a gazdasági és civil szféra nem 
kerülhet domináns helyzetbe, mivel a hálózati célmegha-
tározást feltétlenül és mindvégig az önkormányzatoknak 
kell uralniuk (Somlyódyné Pfeil E. 2003).

A városok hálózatokba szervezõdése nem eli-
minálja azt a tételt, hogy a városok vonzáskörze-
tük nélkül nem léteznek. Környékükkel feltétlenül 
együtt kell mûködniük, viszont ezt a fajta kooperá-
ciót a városhálózattól függetlenül célszerû intézmé-
nyesíteni, mivel a sok kis település bevonása a háló-
zat sajátos vonását, a regionális léptékû probléma-
kezelésre való alkalmasságát veszélyeztetné. A vá-
roshálózat lényege ugyanis abban áll, hogy a lokális 
önkormányzatok közössége regionális kérdések irányítá-
sában-alakításában vállal felelõsséget (Melzer, M. 1997). 
A hagyományos önkormányzati társulások párhu-
zamosan tovább élõ struktúrája a helyi feletti, más 

néven térségi megoldást közvetíti.

3. Ágazati feladatokra szervezõdõ önkor-
mányzati együttmûködések

A z  ö n k o r m á n y z a t o k  s z e k t o r á l i s  j e l l e g û 
együttmûködéseinek terjedése arra szolgáltat bi-
zonyítékot, hogy a közösen realizálható haszon 
gyõzedelmeskedni tud az önkormányzati önérdek 
felett. Az ágazati kooperációk például a városháló-
zatokhoz mérten „keményebb” intézményesülési for-
mákat keresnek a maguk számára, mivel az eredmé-
nyes mûködés feltételezi a feladatteljesítésbõl szár-
mazó elõnyök és hátrányok (hasznok és terhek) fe-
lek közötti kiegyenlítésének pontos szabályozását. 
A városi vonzáskörzetek önkormányzatainak ága-
zati együttmûködéssel érintett tárgykörei tipiku-
san a városrégió szintjén összehangolt lakásépítést 
és telekgazdálkodást, közlekedési szövetségek vagy 
tarifaszerzõdések létesítését, valamint az iparterüle-
tek, ipari parkok közös létesítését és mûködtetését 
fogják át (Mensing, K.–Wittekind, J. 1997).

A nyugat-európai országok gyakorlatá-
ban az együttmûködésre lépõ önkormányzatok 
elõszeretettel alkalmazzák a társasági jog kínálta 
szervezeti formákat. A magánjog alapján történõ 
intézményesítést indokolhatja egyfelõl, hogy a fel-
sorolt tevékenységfajták közvetlenül érintkeznek 
a magángazdasággal, másfelõl a jogi beszabályo-
zottság kisebb mértéke nagyobb mozgásteret kínál 
az alapítóknak a szerzõdési feltételek alakításában. 
Nem mellékes tényezõ, hogy a szélesebb alaki és 
tartalmi szabadság a közvetlen állami felügyelet hi-
ányában is kifejezésre jut, szemben a közjogi típusú 
szervezetekkel (ARL 1998, 33–34. o.). Ennek ellené-
re például közös ipari park létesítése esetén közjogi 
kérdések rendezésének igénye is felmerülhet, ha az 
együttmûködésre lépõ önkormányzatok nem eléged-
nének meg helyi adópolitikájuk összehangolásával. 
Azon önkormányza toknak a helyzete egyszerû, me-
lyek közigazgatási területükkel részesednek az ipari 
parkból, iparterületbõl, hiszen a helyi adóztatás joga 
a területhez kötõdik. Arra a problémára, hogy a töb-
bi együttmûködésben részt vevõ önkormányzat mi-
ként részesüljön a helyiadó-növekménybõl, külföld-
ön többféle megoldás létezik. Baden-Württemberg ál-
lam joga ilyen esetben megengedi a helyi adóbevé-
telek önkormányzatok közötti megosztását, mégpe-
dig a közösen végrehajtott beruházások arányában. 
Észak-Rajna-Vesztfáliában viszont az önkormányzatok 
közötti állami pénzügyi kiegyenlítés mechanizmusá-
ba lehet beépíteni a jövedelemelosztást, ha a társu-
lásban részt vevõ önkormányzatok erre vonatkozó 
megállapodást kötnek a tartománnyal. A leginkább 
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nagyvonalú példát a francia városközösségek szol-
gáltatják, melyek törvény erejénél fogva saját adóki-
vetési joggal rendelkeznek. Ez a privilégium azon-
ban csak mint agglome rá ció igazgatási szerveket il-
letheti meg õket, hiszen az egyszerû önkormányza-
ti társulások adókivetési jogot a fejlett országokban 
sem birtokolnak. Magyarországon a helyi adók faj-
táinak és mértéküknek a megállapítása – az alkot-
mány által szabályozottan – a képviselõ-testület ha-
tásköri alapjogai körébe tartozó, át nem ruházható 
kompetencia. Tehát hazánkban egyelõre kevés esé-
lye van az önkormányzatok közötti adómegosztás 
szabályozás útján történõ rendezésének.

III. Következtetések

Az önkormányzatok társulásainak, együttes feladat-
teljesítésének szemmel láthatóan van perspektívája, 
sõt a külsõ, gyakorta gazdaságinak nevezhetõ kény-
szerek akár fel is erõsíthetik annak szükségességét. E 
motiváció markánsabb lehet, mint a helyhatósá gok 
közötti konkurencia. A kooperációk intézmé nyesültségi 
fokát és típusát túlnyomórészt a közös érdekeltségbe esõ 
feladatok jellege dönti el, s nem állítható, hogy a köz-
jogi vagy a magánjogi szervezeti formák bármelyi-
ke értékesebb lenne a másiknál. Különösen a vá-
rosi vonzáskörzetek együttmûködései tekintetében 
figyelhetõ meg, hogy a közös fejlesztési koncepci-
ók vagy rendezési tervek megalkotását követõen az 
azokban foglalt célkitûzések, feladatok önkormány-
zati társulások keretei között végrehajtandó projek-
tek formáját öltik.

Az eredményes településközi együttmûködések 
nemritkán hosszú évek alatt érlelõdnek az intézmé-
nyesítés egy magasabb színvonalán álló szervezet-
té. S ebben a folyamatban fontos ösztönzõ szerep jut a kü-
lönféle költségvetési alapokból származó állami támogatá-
soknak, adott esetben az európai uniós forrásoknak, me-
lyek az önkormányzati feladatmegoldást, illetve probléma-
kezelést a regionális lépték irányába terelik. A városok 
és községek együttmûködései tekintetében is terjed 
a legjobb megoldások („best practices”) közzététel-
ének módszere, noha eredményes inter kommunális 
együttmûködés nem létezik idõ-, fáradság- és pénz-
ráfordítás nélkül.

Az uniós csatlakozással a magyar önkormányza-
ti rendszer az európai fejlõdés fõ áramába jut, ami a 
magyar jogalkotót is továbblépésre kell, hogy sarkall-
ja a városi vonzáskörzetek intézményesítése tárgy-
körében. A jelenlegi helyzet értékeléseképpen legfel-
jebb a szabályozási hiányosságok foglalhatók össze, 
természetesen nem kimerítõ jelleggel. Tehát a városi 
vonzáskörzetekben a közös cselekvést – mind az ön-

kormányzatközi, mind a partnerségi alapú cselekvést 
ide értve – több olyan tényezõ nehezíti, amelyekre 
a magyar önkormányzati rendszer jelenleg nem tud 
választ adni:

– A városkörnyéki együttmûködésnek nincs 
adekvát intézménye;

– A városkörnyéki vagy agglomerációs terve-
zés ismeretlen;

– Az önkormányzati finanszírozás rendszere 
nem honorálja a városok által vonzáskörzetük javá-
ra teljesített térségi feladatokat;

– A helyi adóbevételek önkormányzatok kö-
zötti megosztása szabályozatlan;

– Nem létezik olyan állami szubvenció, amely 
a városkörnyékek, agglomerációk, valamint az 
agglomerálódó térségek közös problémakezelését 
támogatná, illetve nem fedezhetõ fel e tekintetben 
az állami felelõsségvállalás szándéka.

Sajnálatos módon az önkormányzati éra elmúlt ti-
zenkét éve alatt az állami politika – a várossá nyilvá-
nítások formális procedúrájától eltekintve – nem vett 
tudomást városainkról és a városhálózat egészérõl. 
A cselekvés azonban tovább nem halogatható, ha el-
lene akarunk hatni a magyar városoknak és velük 
együtt egész önkormányzati rendszerünknek az euró-
pai fejlõdési trendekhez mért marginalizálódásának. 
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Tilk Péter
egyetemi tanársegéd

Az Alkotmánybíróságra 
vonatkozó új szabályozási 

elképzelésekrõl*

Az Igazságügyi Minisztérium internetes honlapján 
több, közjogi törvénytervezetet is közzétett, amelyek 
közül kiemelkedõ jelentõségûnek mondható az Al-
kotmány módosításáról szóló törvény, valamint az 
új alkotmánybírósági, az új jogalkotási törvény szö-
vegtervezete, valamint a nemzetközi szerzõdésekkel 
kapcsolatos eljárásokról szóló törvénytervezet. Ez-
után az Országgyûlés honlapján megjelent az Al-
kotmány módosításáról és az új Abtv.-rõl szóló ter-
vezet módosított változata. E tanulmány az új alkot-
mánybírósági törvény ezidáig nyilvánosságra került 
két tervezetét (továbbiakban Abtvj1., illetve Abtvj2.1) 
törekszik áttekinteni, de nem hagyhatja figyelmen kí-

vül az Alkotmány módosítását célzó elképzeléseket 
sem (továbbiakban Alkmód1., illetve Alkmód 2.2), 
ugyanis az Alkotmány tervezett módosítása az Al-
kotmánybíróságról szóló fejezetet is jelentõsen érin-
ti. Megjegyzendõ, hogy az Abtvj2. elfogadása esetén 
a jelenlegi ügyrend több ponton átdolgozásra szorul 
majd, egyes rendelkezései pedig az Abtvj2. hatályba 
lépésével – a korábbinál részletesebb törvényi szintû 
reguláció miatt – okafogyottá válnak.

A) Az Alkotmány tervezett módosítása

Az Alkotmány módosításáról szóló törvényjavaslat 
az alaptörvény Alkotmánybíróságról szóló 32/A. §-át 
teljesen új rendelkezéssel váltaná fel. A módosítás a 
jogirodalom és az Alkotmánybíróság részérõl koráb-
ban felvetett változtatási igények közül sokat átvett, 
ám több helyütt kritizálható elemeket tartalmaz mind 
tartalmi, mind terminológiai vonatkozásban.

I. A hatáskörök Alkotmányba kerülése és 
bõvítése

A módosítás egyik legjelentõsebb újítása maga a ha-
tásköri lista alaptörvénybe emelése. Ezáltal az Alkot-
mánybíróság egyrészt védelmet kap a törvényho-
zóval szemben a tekintetben, hogy az Országgyûlés 
a számára esetlegesen kedvezõtlen körülményekkel 
járó alkotmánybírósági hatáskör megszüntetésével 
nem tudja akadályozni a hatékony alkotmányvéde-
lem ellátását. Fontos azonban az is, hogy a módosítás 
már nem enged teret az egyszerû törvénnyel történõ 
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hatáskörbõvítésnek, vagyis kiküszöböli az Alkot-
mánybíróság hatáskörökkel való elárasztásának 
lehetõségét.

II. Az Alkotmánybíróság feladatának meg-
határozása és a hatásköri lista 
változásai

a) Az Alkotmánybíróság feladatának 

meghatározása

Az Alkmód1. az Alkotmánybíróság feladatát ak-
ként jelölte meg, hogy „az Alkotmánybíróság az al-
kotmányellenes jogszabályok, valamint egyéb álla-
mi döntések megsemmisítésével, továbbá az Alkot-
mány értelmezésével kapcsolatos viták eldöntésével védi 
az Alkotmányt és az alapvetõ jogokat. Ennek érdekében 
az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik: …”3. A 
feladatmeghatározás azonban több szempontból 
problematikus volt.

aa) Egyrészt az „egyéb állami döntések” kifejezés 
meglehetõsen pontatlannak tekinthetõ. 

ab) Másrészt, az Alkotmánybíróság tevékeny-
sége – jellegébõl eredõen – nem irányulhat az „Al-
kotmány értelmezésével kapcsolatos viták” általá-
nosságban történõ eldöntésére. Az absztrakt alkot-
mányértelmezés az Alkotmánybíróság tevékenysé-
gének szemszögébõl nem konkrét vita eldöntésé-
re szolgál, hanem csakis az Alkotmány tartalmának 
meghatározására, melynek célja az indítványozásra 
jogosultak részérõl valóban lehet az, hogy jogvita el-
döntésének alapjául szolgáljon, ám az Alkotmánybí-
róság aktivitása csak elõfeltétel ahhoz, hogy konk-
rét, akár jogalkotói, akár jogalkalmazói alkotmány-
értelmezési nehézségek esetén szabatos támpontok 
álljanak rendelkezésre e tevékenységhez. Bár az al-
kotmányértelmezés gyakorlásának az Alkotmánybí-
róság által meghatározott feltételei közé sorolható, 
hogy „nem általánosságban, hanem konkrét alkot-
mányjogi probléma vonatkozásában” kérje az arra 
jogosult, ez csak a tevékenység parttalanná válásá-
tól véd. Az Alkotmánybíróságnak ugyanis nem cél-
ja a konkrét esetek, viták eldöntése, így a szûkítõ ér-
telmezés esettípusoknak ad hátteret.

ac) Kifogásolható volt a „védi az Alkotmányt és 
az alapvetõ jogokat” kitétel is. Alapvetõ jognak az 
tekinthetõ, amit az Alkotmány ilyenként nevesít. 
Ennek következtében az Alkotmány védelme ma-
gában foglalja az alapvetõ jogok védelmét is, an-
nak külön nevesítése emiatt feleslegesnek mondha-
tó. Természetesen nem kizárt, hogy az alaptörvény-
ben nem szereplõ, más jogszabályokban vagy nem-

zetközi egyezményekben viszont megjelenõ jogok 
(alapjogok) is beszámítási pontként jelenjenek meg 
az alkotmánybírósági eljárásban, azonban ebben az 
esetben is az Alkotmány védelmét látja el a testület, 
s az adott jognak az alkotmányossági vizsgálatban 
való figyelembevétele csak akkor lehetséges, ha az 
alaptörvény valamely rendelkezése vagy az abból 
levezethetõ elv ezt lehetõvé teszi.

Az Alkmód2. emiatt – nagyon szerencsésen – csak 
annyit mond, hogy „az Alkotmánybíróság az alkot-
mányvédelem legfõbb szerve. Az Alkotmánybíró-
ság hatáskörébe tartozik…”.

b) Az elõzetes normakontroll-tervezett változásai

Az Alkmód2. a jelenleg hatályos Abtv. elõzetes nor-
makontroll meghatározását szétbontva külön hatáskö-
ri jogosítványként nevesíti az Országgyûlés által már 
elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény, valamint 
a nemzetközi szerzõdés alkotmányosságának megkö-
tés elõtti elõzetes vizsgálatát4. Az Alkmód2. azonban 
nem tartalmazza a Házszabály egyes rendelkezései elõzetes 
normakontrolljának lehetõségét. Mivel a jelenlegi szabá-
lyozás egyik nagy elõnye, hogy az Alkotmány meg-
alkotására, módosítására és törvényalkotásra feljo-
gosított szerv eljárására vonatkozó szabályok elõzetes 
alkotmányossági vizsgálatára lehetõséget nyújt, a ha-
táskör megszüntetése nem szerencsés. Gyakorlati ér-
vek sem szólnak mellette, ugyanis ritkán került sor a 
gyakorlására, vagyis az ügyteherrel összefüggésben 
komoly problémákat nem vet fel. Ez a hiányosság az 
Alkmód1.-ben is fellelhetõ volt.

Az Alkmód2. 5. §-a alkotmányi alapot adna 
egy új jogintézménynek, mégpedig a Kormány ál-
tal kezdeményezhetõ elõzetes normakontrollnak. Az 
Alkmód2. az alaptörvény 25.§-át a következõ új, (4) 
bekezdéssel egészítené ki: „A kormány a törvény el-
fogadását követõ három napon belül indítványozhat-
ja az Alkotmánybíróságnál az Országgyûlés által el-
fogadott törvény alkotmányosságának elõzetes vizs-
gálatát. A Kormány az indítvány benyújtásáról hala-
déktalanul tájékoztatja az Országgyûlés elnökét. Az 
Országgyûlés elnöke a törvényt akkor küldi meg a 
köztársasági elnöknek, ha az Alkotmánybíróság a 
törvény vagy annak rendelkezése alkotmányellenes-
ségét nem állapítja meg”.

Ez a rendelkezés a kormány számára adná meg 
az elõzetes normakontroll kezdeményezésének 
lehetõségét, mégpedig a törvénynek az Országgyûlés 
által már elfogadott, de a köztársasági elnöknek még meg 
nem küldött változatában. Fontos elõírás, hogy erre 
csak az elfogadást követõ három napon belül len-
ne lehetõsége. Értelemszerû, hogy az államfõ által 
kezdeményezhetõ elõzetes alkotmányossági vizsgá-
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lat egyidejû megmaradásával nem lenne lehetõség 
mindkét megoldás párhuzamos igénybevételére: az 
Alkotmánybíróság ugyanis a res judicatara hivat-
kozva a sorrendben második beadványt – vagyis 
minden esetben a köztársasági elnökét – visszauta-
sítaná. Mivel a kormány és a törvények elfogadásá-
hoz általában elegendõ parlamenti többség között 
szoros kapcsolat áll fenn, nem túl valószínû, hogy a 
kormány – amennyiben nem kisebbségi kormányról 
van szó – gyakran élne az indítványozási jogával. A 
rendelkezés célja ebbõl adódóan pozitív és negatív 
hatású is lehet. Egyrészt a Kormány e lehetõséggel 
megelõzheti, hogy az ellenzék a köztársasági elnök 
esetleges segítségével elõzetes normakontroll eljá-
rást indítson el, s ennek következtében a törvény ha-
tályba léptetése elhúzódjon. Másrészt viszont az el-
lenzékkel szembeni jogosítványként is felhasználha-
tó: ha valamely, a kormánynak nem tetszõ tartalmú 
kétharmados törvény elfogadását politikai okokból 
már nem tudják elodázni, a kormány által kérhetõ 
elõzetes kontroll a többségnek további idõnyerést 
tesz lehetõvé. Az intézmény bevezetése a köztársa-
sági elnök által gyakorolható lehetõség léte miatt vé-
leményem szerint nem támogatható.

c) Az utólagos normakontroll

ca) Az utólagos normakontrollal összefüggésben az 
Alkmód2. jelentõs bõvítésként tartalmazza az álla-
mi – és a korábbitól eltérõen, külön nevesítve az ön-
kormányzati – irányítás egyéb jogi eszközeinek vizs-
gálati lehetõségét, valamint – komoly elõrelépésként 
– megteremti a jogegységi határozatok alkotmányos-
sági vizsgálat alá vételének alapját is.5 Ez utóbbival 
összefüggésben a normakontroll alá vonás indoka 
többek között az, hogy a jogegységi határozatok a 
jogszabály tartalmát bontják ki, kötelezõ értelme-
zést állapítanak meg a jogszabályi tartalomra néz-
ve6. Amennyiben az Alkotmánybíróság jogosult a 
jogszabályok alkotmányossági vizsgálatára – s nyil-
vánvalóan ekkor is a jogszabály valamiféle értelmét 
vizsgálja felül –, az alkotmányellenes értelmezések 
vizsgálatára is jogosultnak kell lennie. Emiatt „nem 
mellõzhetõ, hogy a Legfelsõbb Bíróságnak a kétes 
jogalkalmazói gyakorlatot alkotmányellenes tör-
vényértelmezéssel kiváltó irányelvét vagy elvi dön-
tését az Alkotmánybíróság elbírálja és megsemmi-
sítse…, (mivel) abból, hogy az Alkotmánybíróság 
elbírálhatja bármely törvény alkotmányosságát, az 
következik, hogy jogosult elbírálni a törvény hiteles 
értelmezését is.”7 A jogszabály ugyanis ritkán válik 
önmagától élõ, alkalmazott joggá: ehhez a jogalkal-
mazói tevékenység a legtöbb esetben szükséges. Só-
lyom László szerint, „mint a többen a kevesebb, a jog-
szabály megsemmisítésének jogában az egyes alkot-
mányellenes alkalmazások kizárása is benne van,”8 

bár meg kell jegyezni, hogy az alkotmányos köve-
telmény eszközének bevezetésére éppen azért került 
sor, hogy „még felvetni se lehessen: az Alkotmány-
bíróság a bírói jogértelmezést venné át.”9 Holló And-
rás szerint, „ha az Alkotmánybíróság által vizsgált 
normára egy jogegységi döntés is vonatkozik, akkor 
azt a jogegységi döntést a normával együtt az Alkot-
mánybíróságnak alkotmányossági vizsgálati körébe 
kell vonnia. E tekintetben az Alkotmánybíróság elvi 
álláspontja…: az Alkotmánybíróság a Legfelsõbb Bí-
róság korábbi és jelenleg kötelezõ iránymutatásait …
normának tekinti.”10 Emellett szóló érv továbbá, hogy 
mivel a bíróságok a hatalommegosztás rendszeré-
ben a harmadik hatalmi ágat alkotják, indokolatlan, 
hogy a bírósági szervezeten belül kibocsátott, a jog-
alanyokra – akár közvetlenül, akár közvetetten – nor-
matív hatást hordozó aktusok ne álljanak az Alkot-
mánybíróság kontrollja alatt, míg a másik két hatal-
mi ág – törvényhozó és végrehajtó hatalom – norma-
tív aktusaival szemben erre lehetõség van, sõt való-
jában ez adja az alkotmánybíráskodás lényegét. Só-
lyom László szerint is, amennyiben „az Alkotmány-
bíróság alkotmányértelmezési monopóliumának van 
tételes jogi alapja, ez hathatós segítség lehet a bírósá-
gok közötti viszony tisztázásában. Kifejezett rendelke-
zés hiányában ez a monopólium az Alkotmánybíróság fel-
adatából vezethetõ le.”11

cb) A nemzetközi szerzõdésbe ütközés vizsgála-
ta önálló pont alatt jelenne meg az Alkmód2.-ben. A 
vizsgált normák köre itt is kibõvülne az önkormány-
zati irányítás egyéb jogi eszközével, valamint a jog-
egységi határozattal.12

Az Alkmód2. önálló, új hatáskörként tartalmaz-
za „a nemzetközi szerzõdést kihirdetõ jogszabály al-
kotmányosságának utólagos vizsgálatát”.

cc) Mivel az alkotmányjogi panasz valójában az 
utólagos normakontroll egyik válfaja, itt teszek emlí-
tést róla, annak ellenére, hogy az Alkmód2. is külön 
hatáskörként nevesíti. Az Alkmód1. (és az Alkmód2.) 
megfogalmazása azonos azzal, amit a hatályos Abtv. 
tartalmaz.

d) Az Alkotmány rendelkezéseinek értelmezése 

Az Alkotmány rendelkezéseinek értelmezése „az Alkotmány 
rendelkezéseinek egyedi esetekre vonatkozó értelmezé-
se”-ként jelent meg az Alkmód1. tervezetében. A rendelke-
zés célja nagy valószínûséggel az Alkotmánybíróság által 
az absztrakt alkotmányértelmezés hatáskörével összefüg-
gésben alkalmazott megszorító feltételek egyikének alap-
törvényi szintre történõ emelése volt, ám a megfogalmazás 
pontatlan lett és a hatáskör lényegét tekintve azzal telje-
sen összeegyeztethetetlen. Az „egyedi eset” kitétel mögött 
valószínûleg az Alkotmánybíróság által a hatáskör gya-
korlásához elõfeltételként megjelölt „konkrét alkotmány-
jogi probléma” léte iránti igény húzódik meg, ám e megfo-
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galmazásban ezt egyáltalán nem tükrözi, másrészt viszont 
ebben a formában pontatlan is: az Alkotmánybíróság általi 
alkotmányértelmezés eredménye nem csak egyedi esetekre 
vonatkozik, hanem általánosságban, erga omnes kötelezõ, 
vagyis nem csak konkrét eseteket érint. A tervezett módo-
sítás, amennyiben tételesjogi szabályként ahhoz igazodnia 
kellene az alkotmánybíráknak, a hatáskör lényegét üresí-
tené ki, s egyben feleslegessé is tenné annak gyakorlását.

Az Alkmód2. annyiban térne el ettõl, hogy „az Al-
kotmány egyes rendelkezéseinek egyedi esetekkel kap-
csolatos értelmezésérõl” szól. A módosulás némileg 
pontosabbá tenné a szöveget, de ez korántsem ered-
ményezne megnyugtató megoldást.

e) A hatásköri összeütközésre vonatkozó terve-

zett szabályozás

Az Alkotmány tartalmazná a hatásköri ütközésre vo-
natkozó elõírásokat is. Az Alkmód1. szerint az Al-
kotmánybíróság hatáskörébe tartozott volna „tör-
vényben meghatározott esetek kivételével az Alkot-
mányban felsorolt szervek közötti hatásköri összeüt-
közések megszüntetése”. Változás lett volna a jelen-
legi megoldáshoz képest, hogy csak az Alkotmányban 
nevesített szervek közötti hatásköri összeütközés jöhe-
tett volna szóba, másrészt viszont törvény még ezek 
közül is állapíthatott volna meg kivételt. Úgy vélem, 
szerencsésebb lett volna e kivételeket az Alkotmány-
ban nevesíteni, mivel az elképzelés megvalósulása 
esetén törvénnyel alkotmányos módon lehetne ki-
üresíteni ezt az elõírást. Abban az esetben ugyan-
is, ha a törvény az Alkotmányban nevesített szer-
vek közül akár csak egyet is e hatáskör alá tartozó-
nak rendelte volna, az Alkotmány sérelme már ne-
hezen, legfeljebb az aránytalanságra, az alkotmányi 
elõírás kiüresedésére hivatkozva lett volna megálla-
pítható. Az alkotmánymódosító hatalom szándéka a 
törvényi kivételek lehetõvé tétele által viszont nagy 
valószínûséggel jelentõsen csorbulna.

Mindezt a veszélyt azonban csökkenti az 
Alkmód2. elképzelése, mely szerint az Alkotmány-
bíróság hatáskörébe tartozna „a hatásköri összeüt-
közések megszüntetése, ha valamely érintett fél az 
Országgyûlés, a köztársasági elnök vagy a kormány”. 
Ez az Alkmód1-hez képest a taxáció alkalmazása mi-
att jóval pontosabb szabályozást ad, mivel megfor-
dítja annak technikáját, és nem a törvényre bízza a 
kivételek megadását.

f) A mulasztásban megnyilvánuló alkotmányelle-

nesség vizsgálata

A hatályos szabályozáshoz képest pontosabb lett vi-
szont a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányel-
lenességgel összefüggõ elõírás. A jelenlegi megol-
dás a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányelle-

nesség megszüntetéseként aposztrofálja a hatáskört, 
az új megfogalmazás jobban utal annak lényegére, 
mégpedig arra, hogy a jogszabály megalkotásának 
elmulasztásával okozott alkotmányellenesség vizs-
gálata a testület feladata; a megszüntetés már – az 
Alkotmánybíróság felhívása alapján – a jogalkotó 
szerv hatáskörébe tartozik. Fontos változás ezen kí-
vül, hogy már az alaptörvényi szintû hatásköri jegy-
zékben is egyértelmûen szerepelne: csak a jogalkotó 
szerv jogalkotási tevékenységének elmulasztásából kelet-
kezett alkotmányellenesség vizsgálata tartozik az Al-
kotmánybíróság hatáskörébe. Az Alkmód2. csak ár-
nyalatnyit tér el az elsõ változattól, mégpedig any-
nyiban, hogy a „jogszabály” kifejezés elé határozott 
névelõ kerülne.

g) A köztársasági elnökkel kapcsolatban 

megjelenõ jogosítványok

Az Alkmód2 8. § szerint az Alkotmány 31. §-a jelentõs 
változáson menne keresztül. A rendelkezés új máso-
dik bekezdéssel egészülne ki, a jelenlegi (2) bekez-
dés helyébe pedig új (3) bekezdés lépne. 

ga) A tervezett (2) bekezdés a köztársasági elnök 
megbízatásának megszûnését rendezné. Az Alkmód2. 
alapján a köztársasági elnök megbízatásának – a 
feladatkör ellátását lehetetlenné tevõ állapota mi-
atti – megszûnését az Országgyûlés kezdeménye-
zésére13 az Alkotmánybíróság állapítaná meg. Az 
Országgyûlés határozatának meghozatalát az 
országgyûlési képviselõk egyötöde kezdeményezhet-
né. Az Országgyûlés a határozatot az országgyûlési 
képviselõk kétharmadának szavazatával hozná meg. 
A szavazás titkos lenne.

gb) A tervezett (3) bekezdés az államfõ összeférhe-
tetlenségével összefüggésben hozna létre alkotmánybíró-
sági hatáskört. Eszerint, ha a köztársasági elnökkel 
szemben a tisztségének gyakorlása során összefér-
hetetlenségi ok merülne fel,14 az Országgyûlés kez-
deményezésére15 az Alkotmánybíróság döntene az ösz-
szeférhetetlenség kimondásáról. Az összeférhetetlensé-
gi eljárás megindítását az országgyûlési képviselõk 
egyötöde kezdeményezhetné, az eljárás megindítá-
sához az országgyûlési képviselõk kétharmadának 
szavazata lenne szükséges. A szavazás titkos volna.

h) Egyéb Alkotmányba kerülõ hatáskörök

ha) Alkotmányba kerülne az országos népszavazás-
sal és népi kezdeményezéssel összefüggésben be-
nyújtott kifogás elbírálása is. Az Alkmód2.-nek a je-
lenlegi megoldástól lényegesen eltérõ megfogalma-
zása szerint az Alkotmánybíróság hatáskörébe a „tör-
vényben meghatározottak szerint az országos nép-
szavazással és népi kezdeményezéssel összefüggés-
ben hozott határozat felülvizsgálata” tartozna.
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hb) Igen jelentõs változásnak tekinthetõ, hogy az 
Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozna az Alkot-
mánnyal ellentétesen mûködõ képviselõ-testület fel-
oszlatása is, vagyis a testület – az eddigi véleményezõ 
funkció helyett – a végsõ döntés jogát is megkap-
ná. Ez a változtatás nem feltétlenül lenne szeren-
csésnek tekinthetõ. Helyesebb lenne a feloszlatást 
országgyûlési hatáskörben hagyni, de az Alkotmány-
bíróság véleményét jogilag kötelezõnek tekinteni.16

hc) Az Alkotmánybíróság hatáskörébe kerül-
ne – értelemszerûen és szerencsés módon – az alkot-
mánybírákkal kapcsolatos személyi döntések meg-
hozatala is.

III. Az Alkmód2. Alkotmánybíróságra vonat-
kozó további rendelkezései

a) A módosítás alaptörvényi szintre emelné az Alkot-
mánybíróságnak a vizsgált aktus tekintetében rész-
ben vagy egészben17 gyakorolható megsemmisíté-
si jogát. Az Alkmód2. a korábbi változathoz képest 
azonban nem csak az Alkotmányba, hanem a nemzet-
közi szerzõdésbe ütközõ normák megsemmisítésérõl 
is szól. Jelentõsebb ennél, hogy a jogegységi határozat 
megsemmisítési lehetõségérõl már nem esik szó. Ez 
amiatt van így, mert az Alkmód2. már a Legfelsõbb 
Bíróság hatáskörébe utalná az alkotmányellenessé 
nyilvánított jogegységi határozat visszavonásának 
kötelezettségét.

Fontos újítás viszont, hogy az alkotmányos követel-
mények meghatározására kifejezett felhatalmazást kapna 
a testület, s ez nem csak a jogszabályok, hanem va-
lamennyi, a vizsgálati körbe tartozó aktus vonatko-
zásában megjelenne. A szándék helyeselhetõ, ám a 
módosítás megfogalmazása már kifogásolható. Esze-
rint ugyanis a testület „alkotmányellenes értelmezés 
lehetõsége esetén megállapíthatja az alkalmazásnál 
irányadó alkotmányos követelményeket”. Az alkot-
mányos követelmények megfogalmazásának alap-
jául szolgáló, ún. „alkotmánykonform alkotmány-
értelmezés” lényege ugyanis nem az, hogy lehet-
séges a vizsgált aktus alkotmányellenes értelmezé-
se, hanem az, hogy a több értelmezési lehetõség kö-
zött olyan is van – az alkotmányellenesek mellett –, 
ami összeegyeztethetõ az Alkotmánnyal. Alkotmá-
nyos követelmény meghatározására tehát akkor van 
lehetõség, ha alkotmánnyal összeegyeztethetõ értelmezé-
si lehetõség is van az interpretációs változatok között. Az 
Alkmód2. tervezetének megoldása azt sugallja, hogy 
abban az esetben is lehetséges alkotmányos követel-
mények meghatározása, ha a vizsgált aktusnak kizá-
rólag alkotmányellenes értelmezései léteznek. Ebben 
az esetben viszont nincs mód az alkotmányos köve-
telmény megfogalmazására, csak a megsemmisítés-

re: ellenkezõ esetben az Alkotmánybíróság normaalko-
tó szerepet kapna. Az „alkotmányellenes értelmezés 
lehetõsége” kifejezést tehát „alkotmányos értelme-
zés lehetõsége” szókapcsolatra kellene változtatni a 
koheren ciazavar kiküszöbölése érdekében, elkerül-
ve azt is, hogy az Alkotmánybíróság kényszerüljön 
értelmezéssel pontosítani az alaptörvényi elõírást. Ez 
a hibás szóhasználat az Alkmód1.-ben is megjelent.

b) A módosítás igen helyesen alaptörvényi szint-
re emelné azt a szabályt, miszerint az Alkotmánybí-
róság határozata mindenkire nézve kötelezõ, s a je-
lenlegi elõírás pontosításaként nem a határozat elle-
ni fellebbezést, hanem a jogorvoslatot zárná ki. Ez 
mindenképpen helyeselhetõ változtatási igény, an-
nak ellenére, hogy csak fogalmi pontosításról van 
szó: eddig is értelemszerû volt ugyanis, hogy az Al-
kotmánybíróság határozata ellen nem csak a szoros 
értelemben vett fellebbezésnek, hanem semmifajta 
jogorvoslatnak nincs helye.

c) Az Alkmód2. a korábbi tervezethez képest 
kibõvült azzal a rendelkezéssel, mely szerint a „nem-
zetközi kötelezettséget tartalmazó jogszabályi ren-
delkezés alkotmányellenessége esetén, illetve ha 
törvény vagy annak rendelkezése olyan nemzetkö-
zi szerzõdésbe ütközik, amelynek kihirdetése a kor-
mány hatáskörébe tartozik, az Alkotmánybíróság az 
eljárását felfüggeszti, és megfelelõ határidõ tûzésével 
az arra hatáskörrel rendelkezõ szervet az ellentét 
megszüntetésére hívja fel.”

d) A módosítás alkotmányi szabállyá tenné, 
hogy az Alkotmánybíróság tizenegy tagból – köz-
tük elnökbõl és helyettes elnökbõl – álló testület, va-
lamint azt, hogy az elnököt és a helyettes elnököt az 
alkotmánybírák választják maguk közül, ami a koráb-
bi tervezetek egy részéhez képest – ahol egyes vari-
ációkban az Országgyûlés jelent meg, mint az Alkot-
mánybíróság elnökének megválasztására jogosult-
nak óhajtott szerv – kifejezetten elõrelépés. Nem sze-
repel azonban, hogy hány évre történik e tisztségek-
re történõ megválasztás: bár lehet róla törvényi szin-
ten rendelkezni, a szabály Alkotmányba történõ be-
emelése aligha feszítené szét az alaptörvény kereteit.

e) Az alkotmánybírák megválasztásával összefüg-
gésben helyeselhetõ, hogy a módosítás kizárná az új-
raválaszthatóságot – e tilalom az Alkmód2. 16. § (5) 
bekezdése alapján csak a 2004. május 1-jét követõen 
megválasztott alkotmánybíróra vonatkozna –, ám 
nem igazán találni kényszerítõ indokot a megbíza-
tás tizenkét évre emelése mellett. E változtatás va-
lójában szükségtelennek – és emiatt értelmetlen-
nek is – tekinthetõ, ugyanis e vonatkozásban való-
jában teljesen mindegy, hogy az alkotmánybíró ki-
lenc, vagy tizenkét évig marad hivatalban. A tizen-
két évre történõ emelés indokaként18 gyakran hallani, 
hogy ez az „alkotmánybírói képességek kibontakoz-
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tatásához” szükséges. Ez az érvelés nem tûnik iga-
zán meggyõzõnek. A kilenc év az alkotmánybírói ké-
pességek „kibontakoztatására” bõven elegendõnek 
látszik, amint ezt az elsõ Alkotmánybíróság bizonyí-
totta is. Ott már az elsõ, de legkésõbb a második év-
ben karakteresen kirajzolódtak a bírói felfogások, lát-
hatóvá vált, hogy a megválasztott személyek alkal-
masak a tisztség betöltésére. Ezért a „kibontakozás-
ra” – tehát ahhoz, hogy az alkotmánybíró a testület 
munkájában tevékenyen részt véve, alkotmányos-
sági felfogását tervezeteiben és a szavazások alkal-
mával kifejezésre juttathassa – kilenc év bõségesen 
elegendõ.19 Aki ugyanis a kilenc év alatt nem tudja 
képességeit az Alkotmánybíróság szolgálatába állí-
tani, annak semmi szükség további három évet biz-
tosítani ehhez a kísérletezéshez. Mindent egybevet-
ve az érvelésem nem a tizenkét évre emelés ellen, 
hanem az emelés ellen szól. Ha nincs érv a változta-
tás mellett, csak a változtatás kedvéért nem érdemes 
módosítani. Az emelés ugyanis csak akkor volna in-
dokolt, ha a jelenlegi megbízatási idõ túlságosan rö-
vid – két, három év – lenne. A kilencéves periódus 
nem fogható fel ilyenként. A változtatásnak garanci-
ális indoka nincs, elõnyt nem eredményez a jelenlegi 
megoldáshoz lépest, hátrányként esetleg az „ítélke-
zés” egysíkúbbá válása emelhetõ ki, ám ez sem fel-
tétlenül bekövetkezõ veszély. Fontos azonban, hogy 
a rotáció elve is akkor érvényesülhet megfelelõen, ha 
elmarad az idõtartam hosszának növelése.

f) Nagyon fontos és hasznos az alkotmánybíró 
függetlenségének alaptörvényi rögzítése. Eszerint 
az alkotmánybíró független, döntéseit kizárólag az 
Alkotmány és a jogszabályok alapján hozza meg, 
továbbá az alkotmánybíró pártnak nem lehet tagja, 
párt nevében vagy érdekében közszereplést nem vál-
lalhat. A garanciák beépítése a függetlenséget növe-
li és a befolyásmentes munkavégzést kívánja biztosí-
tani. Egyetlen elem kifogásolható a megfogalmazás-
ban: nem túl szerencsés a „döntéseit” kifejezés hasz-
nálata, az alkotmánybíró ugyanis egyszemélyben ér-
demi döntést nem hoz.20 Helyesebb volna azt a for-
dulatot alkalmazni, hogy „a testület határozatának 
meghozatala és kidolgozása során véleményét és ál-
láspontját kizárólag az Alkotmány és a jogszabályok 
alapján alakítja ki”.

g) Az Alkmód2. alaptörvényi szintre emelné az al-
kotmánybírói megbízatás megszûnési eseteit. A ter-
vezett felsorolás azonos a jelenlegivel, azzal a különb-
séggel, hogy az alkotmánybíró választójogának elvesz-
tése is megszûnési esetté válna. Szerencsés lenne azon-
ban, ha az Alkmód2. arra nézve is adna biztosítékot, 
ha valamely bíró megbízatásának megszûnésekor az 
Országgyûlés nem választja meg a bíró utódját. Ko-
rábban több alkalommal a minimális létszám köze-
lében volt a betöltött alkotmánybírói státusok szá-

ma, s félõ volt, hogy a parlament mulasztása – az 
alkotmánybíró-választás elmaradása vagy sikerte-
lensége – miatt mûködésképtelenné válik a testület. 
Ennek elkerülése érdekében rögzíteni lehetne, hogy 
az az alkotmánybíró, akinek megbízatása a hetve-
nedik életév betöltésével vagy a megbízatási idõ le-
járta – vagyis az egyébként is tipikusnak mondha-
tó megszûnési esetek – miatt szûnt meg, az új bíró 
megválasztásáig – de maximált idõtartamban, pél-
dául egy évig – még maradjon hivatalban. Ezzel 
kiküszöbölhetõ lehet a mûködésképtelenné válás 
(pontosabban csak csökkenne a veszélye, mivel a 
lehetõség értelemszerûen csak a megszûnési esetek 
egy részére vonatkozhatna), másrészt az idõkorlát 
beépítésével elkerülhetõ lenne az is, hogy a parla-
menti többség azért ne válasszon új bírót, mert a le-
járt megbízatású személy valamilyen (általában nem 
szakmai) oknál fogva szimpatikusabb neki, mint a 
szóba jöhetõ jelöltek bármelyike. Természetesen a 
politikai törekvések megjelenése ellen ez a megol-
dás sem nyújtana teljes körû védelmet.

h) Végezetül, az Alkmód2. nevesítené a felhatal-
mazást a részletes szabályokat tartalmazó, a jelenle-
gi képviselõk kétharmadának szavazatával elfoga-
dandó törvény megalkotására.21

B) Az Abtvj2. fõbb jellemzõi

Az Abtvj1. és az Abtvj2. szerkezetét tekintve is több 
vonatkozásban eltér a hatályos szabályozástól. A 
tervezetek preambulumai közötti különbség csupán 
annyi, hogy az Abtvj2. – helyesen – a „hatalmi ágak 
kölcsönös egyensúlyának elõsegítése” kifejezés he-
lyett a „hatalommegosztás elvének érvényre juttatá-
sa” kitételt tartalmazza.

A tervezetek I. fejezetei az alkotmánybírák jogál-
lásának kérdéseit rendezik.

I. Az alkotmánybírák jogállása

1. A megválasztás elõfeltételei

a) Az Abtvj1. alapján a megválasztás általános 
elõfeltételei megegyeztek volna a hatályos szabályo-
zással, azzal a kivétellel, hogy a magyar állampolgár-
ság – Magyarországnak az Európai Unióhoz történõ, 
várható csatlakozása következtében – elõfeltétellé 
vált volna. Szintén finomodtak volna a szakmai kri-
tériumok, melyek azonban a gyakorlati jogászok te-
kintetében hosszú távon még mindig nem biztosítanak 
megfelelõ garanciát az Alkotmánybíróság független-
ségére és kiemelkedõ színvonalú határozathozatalá ra 
nézve. (Az Alkotmánybíróság ugyanis nem ténybíró-
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ság, hanem jogbíróság, vagyis nem tényeket vet ösz-
sze jogszabállyal, hanem jogi normákat jogi normák-
kal, speciális, többnyire és fõképpen alkotmányjogi 
szempontok alapján.) Eszerint az Országgyûlés az 
alkotmánybírákat azok közül a kiemelkedõ tudású 
jogászok közül választotta volna, akik 

– egyetemi tanárok, illetõleg (ez az „illetõleg” ki-
fejezés az Abtvj2.-ben már nem szerepelne)

– az állam- és jogtudomány doktorai, a Magyar 
Tudományos Akadémia Doktorai, vagy

– legalább húszévi, jogi munkakörben eltöltött 
szakmai gyakorlattal és jogi szakvizsgával rendelkeznek. 

Az Abtvj2. már eltérõen fogalmaz. Eszerint az 
Országgyûlés az alkotmánybírákat azok közül a 
kiemelkedõ tudású jogászok közül választaná, akik 
jogi szakvizsgával és 

– vagy legalább húszévi, egyetemi jogi végzett-
séghez kötött munkakörben,

– vagy a közigazgatásban eltöltött szakmai gya-
korlattal rendelkeznek.

E második lehetõség új elemként bukkan fel, 
mindkét változat esetében feltételként jelenne meg 
viszont a szakvizsga.

b) A jogi szakvizsga elõírása a jelenlegi helyzet-
hez képest formailag valóban elõrelépés, lényegileg 
azonban aligha. A szakvizsga esetleges hiánya ugyan-
is eddig sem a húszéves gyakorlattal rendelkezõ jo-
gászok körében, hanem az elméleti juristák oldalá-
ról merülhetett fel. Ennek következtében nehezen ta-
lálható olyan jogász, aki húszéves szakmai gyakor-
lattal rendelkezik, s ezzel párhuzamosan nem telje-
sítette a szakvizsga-követelményeket. A gyakorlati 
jogászok körében mindez szinte kizártnak mondha-
tó. Emiatt továbbra is fennáll az a probléma, hogy a 
gyakorlati jogászok a megfelelõ alkotmányjogi felké-
szültség hiányában töltenek be alkotmánybírói tiszt-
séget: meglehet, hogy a maguk jogágában – civil vagy 
büntetõjogban – kiváló szakemberek, ám alkotmány-
jogi tudásuk potenciálisan – fõként mivel még az el-
múlt rendszerben tanultak alkotmányjogot – nem 
megfelelõ. Véleményem szerint nem szabad eret-
nek gondolatnak tekinteni a leírtakat: a rendszer-
változást követõ idõszakban az alkotmányjog olyan 
erõs térhódítása és tartalmi kiteljesedése indult meg, 
ami nem egykönnyen pótolható az átlagos jogászi 
mûveltségbõl adódó ismeretekkel, hanem gyakor-
latilag teljes újratanulást, sõt alkotmánybíró eseté-
ben – lévén, hogy ismételten kihangsúlyozva, alkot-
mánybíróról van szó – jóval alaposabb és elmélyül-
tebb ismereteket feltételezne. Párhuzamba állítva: 
senki nem kifogásolja, hogy alkotmányjogi ismere-
teket nélkülözõ elõélettel valaki alkotmánybíróvá vá-
lik, ám jogászi berkekben valószínûleg felháborodást 
váltana ki, ha bármely alkotmányjogi tanszék mun-
katársa egyik napról a másikra – az egyetemi záró-

vizsgán és a szakvizsgán elvárt, azóta már igencsak 
megkopott büntetõ- vagy polgári jogi ismeretek bir-
tokában – a Legfelsõbb Bíróság büntetõjogi vagy pol-
gári jogi tanácsába, horribile dictu annak élére kerül-
ne ítélkezõ bíróként, netán kollégiumvezetõ lehetne. 
Úgy vélem, a példa egyáltalán nem sarkított. Éppen 
emiatt indokolt lenne elõírni bizonyos közjogi elmé-
leti tudást tükrözõ képesítést is az alkotmánybíróvá 
választáshoz: így például a PhD-fokozat létét vagy 
igen jelentõs szakirodalmi munkásságot az adott köz-
jogi jogterületen. Az esetleges ellenérvek egyikének 
elébe menve: nem tartom megfelelõ cáfolatnak azt, 
hogy számos jogállami alkotmánybíróság esetében 
alacsonyabbak az alkotmánybíróvá válás szakmai 
feltételei. A magas szakmai színvonal további biz-
tosítása iránti igény aligha nevezhetõ eltúlzottnak, 
az alkotmányvédelem eddigi szintjének megtartása 
és további biztosítása iránti szükséglet viszont csak 
nehézségek árán vethetõ össze egyes potenciális je-
löltek szakmai érzékenységével.

2. A jelölés szabályai

a) Az alkotmánybíró megválasztásával összefüggés-
ben a jelölés szabályai a hatályos elõírásokhoz képest 
annyiban változnának, hogy a bírák jelölésére vonat-
kozó elõírások egy része alkotmányi szintre kerül-
ne. Az alaptörvény tervezett módosítása szerint az 
alkotmánybíró személyére az Országgyûlésben kép-
viselettel rendelkezõ pártok képviselõcsoportjainak 
egy-egy tagjából – tehát nem az általuk jelölt 
képviselõkbõl, mint a hatályos elõírások szerint – álló 
jelölõbizottság tenne javaslatot.22 Az Abtvj2. szól a 
hatáskörrel rendelkezõ országgyûlési bizottság általi 
meghallgatásról, valamint a meg nem választás ese-
tén bekövetkezõ új jelölésrõl. Ez utóbbi szerint, ha az 
Országgyûlés a jelöltet nem választja meg, az Alkot-
mányban meghatározott jelölõbizottság legkésõbb har-
minc napon belül (az Abtvj1. még tizenöt napos határidõ 
tartalmazott) új javaslatot tesz. (A jelenlegi megoldás-
hoz képest újdonság, hogy kimaradna a „még azon 
az ülésszakon…belül” kitétel.) Az új bíró megválasz-
tására adott törvényi határidõ azonos lenne a jelen-
legivel, azaz az Alkotmánybíróság új tagját tovább-
ra is az elõdje megbízási idejének lejártát megelõzõ há-
rom hónapon belül kell megválasztani, az Abtvj2. te-
hát periódust határoz meg, ellentétben az Abtvj1. el-
képzelésével, amely határidõt alkalmazott. Eszerint 
„az új alkotmánybírót az elõdje megbízatási idejének 
lejárta elõtt három hónappal” kellett volna megválasz-
tani, vagyis az alkotmánybíró megbízatásának le-
járta elõtt három hónappal az utódnak jogilag már 
megválasztottnak kellett volna lennie. A jelenleg al-
kalmazott elõírás szerinti megfogalmazás, miszerint 
ha az Országgyûlést elõzõleg feloszlatták, a válasz-
tást az újonnan megválasztott Országgyûlés alakuló 
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ülését követõ két hónapon belül kell megtartani, any-
nyiban bõvül, hogy az Országgyûlés feloszlása, tehát 
önkéntes megbízatásmegszûnés esetén is alkalmaz-
ni rendeli e szabályt. Az Abtvj1. a választásra még 
csak egy hónapot hagyott volna.

Nem lenne viszont felesleges az idõkorlát megha-
tározásakor azt is behatárolni, hogy az alkotmány-
bíró megbízatásának lejárta elõtt mennyi legyen az 
az idõ, ami elõtt még nem lenne lehetséges utódjának 
a megválasztása. Ennek célja annak kiküszöbölése 
lenne, hogy az esetlegesen kétharmados többséggel 
rendelkezõ erõk ne tudják a választások közeledté-
vel a testületet elõzetesen „feltölteni” akként, hogy 
például az olyan alkotmánybíró utódját is megvá-
lasztják, akinek megbízatásából történetesen még egy 
vagy két év is visszavan. A politikai törekvések ha-
sonló vadhajtásait indokolt lenne még idõben – tör-
vényi szabályozással – lemetszeni, még akkor is, ha 
ésszerûen gondolkodva elképzelhetetlennek tûnik 
az ilyen jellegû visszaélés.

b) Továbbra sincs tervben azonban az alkotmány-
bíró megválasztásának elmaradása esetén az Alkot-
mánybíróság mûködõképességét biztosító garan-
ciák megteremtése. Korábban huzamosabb ideig a 
mûködõképesség alsó létszámhatárán látta el felada-
tát az Alkotmánybíróság, emiatt indokolt lenne az A) 
III. g) pontban már javasolt megoldás alkalmazása.

c) A jelenlegi megoldás szerint az Alkotmánybíró-
ság tagja a hivatalba lépése alkalmával az Országgyûlés 
elõtt esküt tesz az Alkotmány feltétlen megtartására és 
kötelességei lelkiismeretes teljesítésére.23 Az új elkép-
zelés már nem határozza meg törvényi szinten az 
eskü tárgyát, viszont a megválasztott alkotmány-
bíró vonatkozásában a hivatalba lépés elõtti esküté-
telt teszi kötelezõvé, ami pontosabb szóhasználat-
nak tekinthetõ.

3. Az összeférhetetlenségi szabályok

a) Az alkotmánybíróval szemben fennálló össze-
férhetetlenségi szabályokat jelenleg az Abtv. 9. és 
10. §-ai rendezik. Ezek alapján az Alkotmánybíró-
ság tagja nem lehet országgyûlési képviselõ, tanács-
tag,24 más állami szervnél nem tölthet be tisztséget, 
érdekképviseleti szervnél vezetõ tisztséget és nem 
lehet párt tagja. Ez arra változna, hogy „az alkot-
mánybírói megbízatással összeegyeztethetetlen min-
den más állami, önkormányzati, társadalmi, politi-
kai vagy gazdasági tisztség, illetve megbízatás” (5. 
§ (1) bekezdés 1. mondat). A tervezett szabály tehát 
jóval tágabb körben, de egyben bizonytalanabb mó-
don fogalmazná meg az összeférhetetlenségi szabá-
lyokat, azaz nem konkrét tisztségek vonatkozásában 
adna tiltó rendelkezést, hanem általában vett kizárá-
si klauzulákat alkalmazna. 

b) Az Abtvj2. – nem túl szerencsésen – elhagyná a 

jelenlegi Abtv. által alkalmazott fordulatot, mely sze-
rint „az Alkotmánybíróság tagja az Alkotmánybíró-
ság hatáskörébõl adódó feladatokon kívül politikai 
tevékenységet nem folytathat, politikai nyilatkozatot 
nem tehet”.25 Ezt a kitételt a pártatlanság követelmé-
nye miatt a törvényben kellene hagyni, esetleg az-
zal a módosítással, hogy kikerülne belõle „az Alkot-
mánybíróság hatáskörébõl adódó feladatokon kívül” 
kitétel, amely egyrészt értelmezhetetlen, másrészt 
elõírása teljesen feleslegesnek mondható.

c) Az Abtv. 9. § (3) bekezdése szerint az Alkot-
mánybíróság tagja tudományos, oktató, irodalmi és 
mûvészeti tevékenység kivételével más keresõ fog-
lalkozást nem folytathat. A tervezett változtatás ezt 
annyiban érintené, hogy az „irodalmi” kitétel kike-
rülne a törvénybõl, ellenben nevesítve lenne a szerzõi 
jogi védelemben részesülõ, valamint a lektori és a 
szerkesztõi tevékenység is a kivételek között. Mivel 
a tudomány, a mûvészet és az irodalom minden al-
kotása szerzõi jogi védelem alá tartozik,26 a ponto-
sabb és összeszedettebb megfogalmazás alkalmazá-
sa nem lenne elõnytelen az új törvény megalkotása-
kor. Az Abtvj2. és az Abtvj1. egyaránt tartalmazza 
e pontatlanságot, csak nyelvtani változás fedezhetõ 
fel az új tervezetben.

d) A jelenlegi törvény 5. § (3) bekezdésében fog-
lalt szabály, mely szerint az Alkotmánybíróságnak 
nem lehet tagja az, aki a választást megelõzõ négy 
évben a kormány tagja vagy valamely párt alkalma-
zottja volt, valamint az sem, aki vezetõ államigaz-
gatási tisztséget töltött be, az összeférhetetlenségi 
okok között lenne szabályozva. A rendelkezés any-
nyiban változna, hogy az Abtvj2. nem a bíró válasz-
tását, hanem a jelölését megelõzõ négy évrõl rendel-
kezne, s kimondaná, hogy nem lehet alkotmánybíró, 
aki a jelölését megelõzõ négy évben köztársasági el-
nök, országgyûlési képviselõ, a kormány tagja, poli-
tikai államtitkár, illetve valamely párt tisztségviselõje 
vagy alkalmazottja volt. A kizárt személyek köre te-
hát bõvülne és a jelenlegi megfogalmazások is vál-
toznának. Mivel az Alkotmánybíróság pártatlansá-
ga kiemelkedõen fontos követelmény, az összeférhe-
tetlenség eseteinek bõvítése nem kifogásolható. Az 
azonban már annál inkább az volt, hogy az Abtvj1. 
az összeférhetetlenségi esetek között kívánta rögzí-
teni azokat a szabályokat, amelyek valójában a meg-
választás negatív elõfeltételeiként aposztrofálhatók. 
Ezt a hibát még az új Abtv. elfogadása elõtt korrigál-
ni kellett, melyet az Abtvj2. meg is tett.

e) Látszólag változna az a szabály is, mely szerint, 
ha az Alkotmánybíróság tagjává megválasztott sze-
méllyel kapcsolatban a törvényben felsorolt össze-
férhetetlenségi ok áll fenn, azt a megválasztását követõ 
tíz napon belül meg kell szüntetnie, és ennek megtör-
téntéig az Alkotmánybíróság tagjává megválasz-
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tott személy a tisztségébõl eredõ jogkörét nem gya-
korolhatja.27 Az Abtvj2. 6. § (1) bekezdése ugyanis 
csak a megszüntetési kötelezettségrõl szól, határidõ 
megjelölése nélkül, továbbá az összeférhetetlensé-
gi ok és annak megszüntetése – alkotmánybíró ál-
tali, elnök felé haladéktalan, írásban történõ – jel-
zési kötelezettségérõl szól. Míg az Abtvj1. 6. §-a a 
tisztségébõl eredõ „feladatait” kifejezést alkalmazta, 
az Abtvj2.-ben a „hatásköreit és feladatait” kifejezés 
jelenik meg. Másrészt, míg az Abtvj1. az „alkotmány-
bíró személyével” kapcsolatos összeférhetetlenségi 
okok megszüntetésérõl szólt, az Abtvj2. „az alkot-
mánybíróval” kapcsolatos okokról beszél. Kérdéses, 
hogy a törvény szerkesztõinek volt-e valamilyen cél-
juk a változtatással, vagy az csupán pontosítási kí-
sérletnek tekinthetõ.

Az Abtvj2. a megszüntetés határidejét a 9. §-ában 
szabályozná, a megbízatás megszûnési esetei között. 
A tíz napos idõtartamot azonban ésszerûbb lenne az 
összeférhetetlenségi okkal együtt szabályozni, nem 
pedig a szövegben jóval késõbb, a megszûnési ese-
tek körében nevesíteni.

f) Ugyancsak ésszerûtlen az összeférhetetlensé-
gi szabályok közül annak a kivétele, miszerint, ha 
az alkotmánybíró az összeférhetetlenséget a meg-
adott határidõn belül nem szünteti meg, az Alkot-
mánybíróság határozatban állapítja meg a tisztség 
megszûnését. A jelenlegi megoldás ezt együtt rende-
zi az összeférhetetlenségi esetekkel, míg az Abtvj2. a 
megszûnési okok között nevesítené, az összeférhe-
tetlenségi részben ezzel összefüggésben csak a hiva-
talba lépésnek, a tisztség gyakorlásának, illetve az il-
letményben és juttatásokban való részesedésnek a ti-
lalmáról szólna. Célszerûbb lenne a megszûnési ese-
tek körébõl ezt a tervezett elõírást az összeférhetet-
lenséggel együtt szabályozni.

g) Nem tekintem viszont feltétlenül praktikusnak 
azt az expressis verbis történõ elõírást, mely szerint 
a megválasztott alkotmánybíró a vele kapcsolatban 
fennálló összeférhetetlenségi okot köteles megszün-
tetni. Egyrészt ez a megszûnésbõl egyértelmûen kö-
vetkezik, emiatt elmaradása nem rejt magában külö-
nösebb veszélyt. Másrészt, bár ritka esetnek tekinthetõ, 
mégis elõfordulhat, hogy az illetõ nem tud vala-
mely összeférhetetlenségi okról vagy nem figyel rá 
kellõképpen. Mivel a törvény amúgy is elõírja, hogy 
az Alkotmánybíróság a tíz nap elteltével kimond-
ja a tisztség megszûnését, az illetõ nézetem szerint 
választhat, hogy alkotmánybíró kíván-e lenni, vagy 
az összeférhetetlen tisztséget óhajtja gyakorolni. Ez 
utóbbi esetben ugyanis nyilván nem kell megszün-
tetnie azt. A szabály emiatt voltaképpen csak dek-
laratív jellegû, elõírása a mondottak miatt felesle-
ges is. Az is észrevehetõ azonban, hogy az ilyen ese-
tek – az alkotmánybírói pozíció magas presztízsére 

és a választáshoz megtett elõkészületekre is tekintet-
tel – nem tekinthetõk túlzottan életszerûnek.

4. A vagyonnyilatkozat

Új elemként jelenik meg a tervezett szabályozásban 
az alkotmánybíró vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettsége.28 Eszerint az alkotmánybíró a megválasztá-
sát követõ harminc napon belül, majd ezt követõen 
háromévente, illetõleg, ha megbízatása megbízási 
idõtartamának lejárta elõtt megszûnik, az azt követõ 
harminc napon belül vagyonnyilatkozatot tesz a 
köztisztviselõkre megállapított adattartalommal és 
adatkezelési szabályokkal. Az Abtvj2. rögzíti továb-
bá, hogy a vagyonnyilatkozatot az Alkotmánybíró-
ság Hivatala tartja nyilván, illetve, hogy a vagyonnyi-
latkozat tartalmát az Alkotmánybíróság teljes ülése 
ellenõrzi. Garanciajelleggel jelenik meg az az elõírás, 
miszerint az alkotmánybíró vagyonnyilatkozata – el-
tekintve az azonosító adatoktól – nyilvános. Fontos 
garanciatartalmat hordoz az a tervezett rendelke-
zés, mely szerint ha az alkotmánybíró a vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettségének nem tesz eleget, an-
nak teljesítéséig a tisztségébõl eredõ feladatait és ha-
tásköreit29 nem gyakorolhatná, és illetményben, jut-
tatásokban nem részesülhetne. Az Abtvj2. ezzel ösz-
szefüggésben is kifejezetten hangsúlyozza azonban, 
hogy a kötelezettségnek való megfelelésnek a koráb-
ban megállapított határidõn belül kell megtörténnie.

5. A mentelmi jog

a) Az alkotmánybíró mentelmi jogával kapcsolatban 
az Abtvj2. az Abtvj1.-gyel ellentétben már nem mon-
daná ki, hogy az az országgyûlési képviselõkével azo-
nos, hanem – a jelenlegi megoldásnak megfelelõen 
– annyit írna elõ, hogy az alkotmánybíró nem von-
ható felelõsségre a hivatása teljesítése során kifej-
tett véleménye és leadott szavazata miatt. A men-
telmi jog másik oldalával összefüggésben tervezett 
változtatási igény abban összegezhetõ, hogy az al-
kotmánybírót az Alkotmánybíróság elõzetes hoz-
zájárulása nélkül – a tettenérés esetét kivéve – nem 
lehetne õrizetbe venni, ellene büntetõeljárást, valamint 
szabálysértési eljárást indítani, továbbá kényszerintézke-
dést30 alkalmazni. Kikerülne tehát a felsorolásból a je-
lenleg szereplõ letartóztatás, új elem lenne viszont a 
szabálysértési eljárás nevesítése.

b) Az Abtvj1.-ben új elemként jelent volna meg, 
hogy a tárgyalt mentelmi jog nem jelentené akadá-
lyát az alkotmánybíró felelõsségre vonásának a nem-
zetközi szerzõdéssel létrehozott nemzetközi bíróság 
elõtt, az annak joghatósága alá tartozó büntetõjogilag 
üldözendõ cselekmény miatt.31 Az Abtvj2. ezt akként 
fogalmazza meg, hogy „az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott mentelmi jog nem jeleni akadályát 
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az alkotmánybíró felelõsségre vonásának a Magyar 
Köztársaság által elismert joghatósággal rendelkezõ 
nemzetközi bíróság elõtt, az annak joghatósága alá 
tartozó büntetõjogilag üldözendõ cselekmény mi-
att.” A rendelkezés – amennyiben hatályba lép – 
valószínûleg a holt szabályok sorát erõsíti: aligha 
valószínû, hogy alkalmazására valaha is sor kerülne.

c) Az az elõírás, hogy ha az alkotmánybíró men-
telmi jogát az Alkotmánybíróság felfüggeszti, a bíró 
e tisztségbõl eredõ feladatait nem gyakorolhatja, az 
Abtvj1. szerint – szabálysértési eljárás kivételével – 
megmaradt volna. Kikerült volna azonban a regulá-
cióból az az elem, hogy e felfüggesztésre akkor is sor 
kerülhet, ha az Alkotmánybíróság tagja ellen tetten-
érés alapján indult büntetõeljárás. Az Abtvj1. azt sem 
nevesítette ehelyütt expressis verbis, hogy az Alkot-
mánybíróság teljes ülése jár el ezekben az ügyekben. 
Az Abtvj2. azonban számomra érthetetlen módon 
e rendelkezéseket nem tartalmazza. A jogalkotó te-
hát vagy egyértelmûnek tartja ezt az elvárást, vagy 
nem látja problematikusnak a garancia hiányát. Jó-
magam szerencsésebbnek tartanám, ha az új Abtv. 
tartalmazna ilyen jellegû elvárást.

d) Mivel a szabálysértési eljárás új szabályozá-
si megoldásként megjelenne a törvényben, a jogalko-
tó lehetõséget adna az alkotmánybírónak arra, hogy 
mentelmi jogáról szabálysértési ügyben lemondhasson.

6. Az alkotmánybírói megbízatás megszûnése

Az alkotmánybírói tisztség megszûnésének esetei a 
jelenlegi megoldásokhoz viszonyítva több tekintet-
ben is eltéréseket mutatnak fel. Mivel az Alkotmány 
az elképzelés szerint taxatíve felsorolná a megszûnési 
eseteket, az Abtvj1. nem tartalmazta volna a rész-
letes szabályozást nem igénylõ két esetet: az alkot-
mánybíró halálát és a megbízatási idõtartam letel-
tét. Ez azonban nem lenne felesleges; az Abtvj2. ki-
fejezetten rögzíti is, hogy az alkotmánybíró megbí-
zatása „az Alkotmányban meghatározott megbíza-
tási idõtartam elteltével” megszûnik.

a) Nem változna meg – illetve csak megfogalma-
zásában – a hetvenedik életév betöltésével történõ 
megszûnési ok, azonban az új rendelkezések már 
nem szólnának arról, hogy a hetvenedik életév betöl-
tése egyben kötelezõ nyugállományba vonulási ok-e. 
(Úgy vélem, ez egyébként értelemszerû).

b) Az összeférhetetlenséggel kapcsolatban már je-
leztem, hogy ennek szabályozása az összeférhetet-
lenség címû részben kellene, hogy megtörténjen, s a 
megszûnési esetek között csak minimális szabályo-
zásra lenne szükség. Az összeférhetetlenség megál-
lapítása tekintetében nem történne érdemi szabály-
módosítás: az összeférhetetlenségi ok Alkotmány-
bíróság általi megállapításától számítva (a jelenle-
gi szabály megfogalmazása szerint ez az összefér-

hetetlenséget megállapító alkotmánybírósági ülés 
idõpontjától számít, ami tartalmi eltérést nem ered-
ményez) tíz nap állna az alkotmánybíró rendelkezé-
sére az összeférhetetlenség megszüntetésére.

c) Az Abtvj2. a jelenlegi megoldás lényegét átven-
né a lemondás lehetõségével kapcsolatban. Eszerint az 
alkotmánybíró bármikor, indokolás nélkül lemond-
hatna megbízatásáról. E lemondást a jelenlegi meg-
oldással egyezõen az Alkotmánybíróság elnökével 
kellene közölni, aki azt köteles lenne elfogadni. Új 
elemnek csak az írásbeliség expressis verbis történõ 
elõírása tekinthetõ.

d) Az Abtvj2. szerint a felmentéssel kapcsolatban 
maradna a jelenlegi szabályból az az elem, miszerint 
felmentéssel akkor szûnhet meg a megbízatás, ha az 
Alkotmánybíróság tagja neki fel nem róható okból 
nem képes eleget tenni megbízatásából eredõ felada-
tainak, de az Abtvj2. erre százhúsz napos határidõt ál-
lapítana meg.32 Ugyancsak új elem, hogy fel kellene 
menteni azt a bírót, aki megbízatásából eredõ fel-
adatainak egy éven túl nem képes eleget tenni. Az 
egyéves határidõ megfelelõnek mondható, és kife-
jezetten szerencsés is, hogy a jelenlegi, csak a kizá-
rásra alkalmazott szabályt a jogalkotó differenciál-
ná. A korábbi, Abtvj1. által tervezett kilencven na-
pos határidõt viszont szûknek éreztem, azzal együtt, 
hogy ekkor a felmentés még nem kötelezõ, hanem 
csak lehetõség lett volna.

e) A kizárással összefüggésben az Abtvj2. a jelen-
legi megoldásból merítve, de – helyeselhetõen – már 
nem lehetõségként, hanem kötelezõ kizárási okokként tar-
talmazná, hogy kizárással akkor szûnik meg a meg-
bízatás, ha

ea) az alkotmánybíró neki felróható okból százhúsz 
napig33 nem tesz eleget megbízatásából eredõ fel-
adatainak;

eb) jogerõs ítéletben megállapított bûntettet kö-
vet el, és ezért szabadságvesztésre ítélik.

Jelentõs változás az Abtvj2.-ben, hogy e változat már 
nem tartalmazná az Abtvj1.-ben mellesleg nevesített, 
alábbi két esetet:

Egyrészt azt, ha az alkotmánybíró a vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettségét annak keletkezésétõl 
számított egy éven belül szándékosan nem teljesíti; 
illetve, ha vagyonnyilatkozatában szándékosan lé-
nyeges adatot, tényt valótlanul közöl. 

Ennek az elmaradásnak az indoka számomra vi-
szonylag nehezen érthetõ.

Új megoldás lenne tehát a százhúsz napos 
határidõ alkalmazása, továbbá a bûntett megálla-
pításának vonatkozásában a szabadságvesztésre íté-
lés feltételként való megjelölése. Ez utóbbival kapcso-
latban úgy vélem, a közélet tisztaságának követel-
ménye nem indokolja e feltétel szabását, így jóma-
gam a továbbiakban sem tenném törvényi elõírássá. 
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A feladatok ellátásának százhúsz napon túli, a bí-
rónak felróható okból történõ elmaradása helyesen 
von maga után kötelezõ kizárást, ugyanis a jelenle-
gi egy év igencsak eltúlzott határidõnek tekinthetõ. 

Az Abtvj2.-bõl általam hiányolt, az Abtvj1.-ben 
szereplõ megoldással összefüggésben annyit jegyez-
nék meg, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség elmaradásához fûzött – egyébként a hatályos sza-
bályozás által is alkalmazott – egyéves határidõt túl-
zottnak érzem: kilencven nap alatt ez probléma nél-
kül megoldható lehet, a közélet tisztasága érdeké-
ben pedig e szigorúbb elõírás aligha lenne elutasít-
ható. Másrészt – véleményem szerint – a szándékos-
ság elõírása is felesleges lett volna, ugyanis aligha iga-
zolható ilyen súlyos mulasztás akár gondatlansággal, 
akár a bírón kívüli ok miatti késedelemmel.

Eltûnne viszont a kizárási lehetõségek közül a 
„más módon a tisztségére méltatlanná vált” kitétel. 
Ez az elképzelés helyeselhetõ, ugyanis határozatlan 
fogalmat küszöbölne ki a törvény rendszerébõl. Erre 
hivatkozással ugyanis – adott esetben – akár mond-
vacsinált okkal is el lehet távolítani a többségnek „ke-
vésbé szimpatikus” alkotmánybírót.

f) A választójog elvesztése mint kizárási ok 
értelemszerûen adódik az Alkmód2. korábbi 
rendelkezéseibõl. Az Abtvj2. elõírná, hogy a vá-
lasztójog megszûnését az Alkotmánybíróság elnö-
ke a választójoggal nem rendelkezõk nyilvántartá-
sát vezetõ szervtõl kapott értesítés alapján állapí-
taná meg. Kérdéses, hogy ez az elõírás kihez tele-
pítené a kezdeményezés kötelezettségét: az Alkot-
mánybíróság elnökének kellene e szervet megke-
resnie, vagy a szerv automatikusan köteles lenne 
ilyen esetben az Alkotmánybíróság elnökének jel-
zést tenni. A jóhiszemûség elvébõl, az állami szer-
vek együttmûködési kötelezettségébõl, valamint a 
tisztességes eljárás követelményébõl az következne, 
hogy mindkét szerv önmagától lenne köteles csele-
kedni ilyen eset elõfordulásakor.

g) Az Abtvj2. rendezné, hogy mely esetekben van 
szükség a teljes ülés általi eljárásra, s mikor elég az 
Alkotmánybíróság elnökének megállapítása a meg-
bízatás megszûnésével összefüggésben. Mivel ezek 
a kérdések nem vetnek fel problémát, emiatt tárgya-
lásukat ehelyütt mellõzöm.

h) Az Abtvj2. a korábbi tervezethez képest – a 
már tárgyaltakon kívül – egyetlen új szabályt tartal-
mazna. Eszerint „Ha az alkotmánybírói megbízatás 
megszûnésérõl az Alkotmánybíróság határoz, a meg-
bízatás megszûnésének idõpontja a határozat meg-
hozatalának napja, egyéb esetekben a megbízatás 
megszûnésének alapjául szolgáló ok bekövetkezésé-
nek napja”.

II. Az alkotmánybírák juttatásai

a) Az Abtvj2. a jelenlegi elõírással azonosan utalná 
az Alkotmánybíróság elnökének illetményére és jut-
tatásaira vonatkozó szabályozási igényt külön tör-
vénybe.

b) Mivel az Abtv. szerint valamennyi alkotmány-
bíró (köztük a helyettes elnök) díjazása megegyezik 
a miniszterek díjazásával azzal az eltéréssel, hogy a 
vezetõi illetménypótléka a miniszteri illetménypótlék 
másfélszerese, visszalépés lett volna az az Abtvj1.-ben 
szereplõ javaslat, mely szerint csak a helyettes elnök 
kapna a miniszterénél magasabb vezetõi illetménypót-
lékot, nevezetesen az alapilletmény 80%-át. Az Abtvj2. 
már nem is tartalmazza e rendelkezést.

c) Új elem lenne viszont, hogy az alkotmánybí-
ró megbízatásának idõtartama közszolgálati jogvi-
szonyban eltöltött idõnek, illetõleg nyugdíjra jogo-
sító szolgálati idõnek számít, valamint, hogy az al-
kotmánybírót minden naptári évben negyven mun-
kanap szabadság illeti meg. Ezek kifejezett rögzíté-
se mindenképpen üdvözölendõ.

III. Az Alkotmánybíróság elnökére 
vonatkozó szabályok

1. Az Alkotmánybíróság elnökének megválasztása

Az Abtvj2. e tekintetben részletesebb szabályokat 
tartalmaz az elnökre vonatkozóan. A 12. §-a részle-
tesen meghatározza az elnökválasztás folyamatát, 
némi változtatással átvéve a jelenlegi Ügyrendben 
foglalt regulációt, kiegészítve azt a hatályos Abtv. 
egyes elemeinek módosított változatával. Eszerint 
az Alkotmánybíróság elnökét – az alkotmánybírák 
közül – a teljes ülés választaná meg három évre.34 Az 
Abtvj2. (6) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság 
elnöke újraválasztható lenne e tisztségre. Az elkép-
zelés szerint, ha a megválasztott elnök megbízatá-
sából három évnél kevesebb lenne hátra, az elnökké 
választás a megbízatás hátralevõ idejére szólna. Ez 
a szabály a jelenlegi megoldás másképpen történõ 
megfogalmazása, vagyis, hogy az elnök újraválasz-
tása nem érinti az Alkotmánybíróság tagjának meg-
bízatási idejét. Az Abtvj1. tárgyalt rendelkezésének 
(7) bekezdése azonban kimondta volna, hogy nem 
választható az Alkotmánybíróság elnökévé az az al-
kotmánybíró, akinek a megbízatási idejébõl egy év 
vagy annál kevesebb van vissza.35 Az elõírás akár 
ésszerû érvekkel is alátámasztható lett volna, így az-
zal kapcsolatban részemrõl különösebb ellenvetés 
nem is volt támasztható. Az Alkotmánybíróság za-
vartalan mûködésének biztosítása és az ahhoz szük-
séges összehangolási tevékenység valóban indokol-
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hatja, hogy az elnöki tisztség perszonális vonatko-
zásban viszonylag stabil legyen, vagyis az azt betöltõ 
alkotmánybíró személye ne cserélõdjön gyakran. Ez 
azonban csakis erre vonatkozó tételesjogi szabályo-
zási alappal támasztható alá, vagyis a mai elõírások 
alapján – még észérvek esetleges, de nem feltétlen meg-
léte esetén – nem képviselhetõ az ilyen irányú el-
képzelés. Ellenvetésként fogalmazható meg azon-
ban, hogy a szabályozás szerint miért lett volna al-
kotmánybíróvá választható az, akinek a hetvene-
dik életéve betöltéséhez már csak egy év hiányzik, 
ugyanakkor miért nem lehetett volna elnök ugyan-
az a személy. Ez legalábbis némi logikátlanságot je-
lent, ám figyelembe veendõ az is, hogy a két eset-
ben eltérõ a megválasztásra jogosult szerv, továbbá 
a választást megelõzõ procedúra bonyolultsága és 
idõigényessége, ebbõl eredõen pedig az ilyen esetek 
elõfordulási valószínûsége is. Az Abtvj2. azonban e 
szabályt már nem foglalná magában.

Az Abtvj2. annyiban módosítaná az elnök meg-
választásának szabályait, hogy az elsõ forduló ered-
ménytelensége esetén már nem a három, hanem 
csak a két legtöbb szavazatot kapott bíró indulhat-
na a második fordulóban. Pontosabbá válna az a je-
lenlegi, Ügyrendben foglalt kitétel is, amely arra az 
eshetõségre vonatkozik, ha szavazategyenlõség mi-
att a három legtöbb szavazatot kapott alkotmánybí-
ró személye nem állapítható meg. A jelenleg hatályos 
megoldás szerint ekkor „a szavazásban jelöltként az a 
három alkotmánybíró vesz részt, akiknek alkotmánybírósá-
gi tagsága a leghosszabb ideje áll fenn, egyenlõ idejû tag-
ság esetén pedig azok, akik korban a legidõsebbek”. 
Vagyis kizárólag nyelvtani értelmezéssel arra a követ-
keztetésre lehetne jutni, hogy a második forduló je-
löltjei nem az azonos szavazatot kapott, hanem va-
lamennyi alkotmánybíró körébõl kerülnek ki. Ezt a 
félreértést – vagy az esetleges késõbbi szándékos fél-
reértelmezési kísérletet – jó érzékkel elõzné meg az 
Abtvj2., mely szerint „ha szavazategyenlõség miatt 
a két legtöbb szavazatot kapott alkotmánybíró sze-
mélye nem állapítható meg, a második választási for-
dulóban jelöltként az egyenlõ szavazatot kapott alkot-
mánybírák közül az az (sic!) alkotmánybíró vesz részt, 
akinek alkotmánybírói megbízatása hosszabb ideje 
áll fenn, egyenlõ idejû megbízatás esetén pedig az, 
aki életkorban az idõsebb”. Az „egyenlõ szavazatot 
kapott alkotmánybírák közül” megfogalmazás a je-
lenlegihez képest egyértelmûen pontosítást eredmé-
nyezne, azonban az „az az alkotmánybíró” kitétel he-
lyett szerencsésebb lenne az „az a két alkotmánybíró” 
szövegezés alkalmazása, mivel ez tükrözné a valós 
törvényi elvárást és állapotot.

2. Az elnök helyettesítése

Az új szabályozás a helyettesítés tekintetében némileg el-
tér a hatályos megoldástól. Az Abtvj2. 11. § (2) bekez-
dése a jelenlegi regulációval azonos: az Alkotmány-
bíróság elnökét akadályoztatása esetén a helyettes el-
nök helyettesíti, mégpedig teljes jogkörben. A (3) be-
kezdés az elnöki jogkör gyakorlásáról azokra az ese-
tekre nézve tartalmaz elõírásokat, amikor az Alkot-
mánybíróság elnökének alkotmánybírói vagy elnö-
ki megbízatása megszûnt. Ekkor jogkörét a helyettes 
elnök gyakorolná, ennek hiányában pedig az az al-
kotmánybíró, akinek alkotmánybírói megbízatása a 
leghosszabb ideje áll fenn, egyenlõ idejû megbízatás 
esetén pedig az, aki életkorban idõsebb. Észrevehetõ, 
hogy az Alkotmánybíróság elnöke bizonyos esetek-
ben akkor is elláthatná az elnöki tisztségbõl eredõ fel-
adatokat, amennyiben elnöki – de nem alkotmánybí-
rói – megbízása megszûnne. Akkor ugyanis, ha alkot-
mánybíró marad, de elnöki megbízatása megszûnik, 
és a helyettes elnöki tisztség sincs betöltve, elláthat-
ná az elnöki feladatokat, ha megbízatása neki állna 
fenn leghosszabb ideje, illetve más körülmények ese-
tén, ha életkorát tekintve õ lenne a legidõsebb alkot-
mánybíró. Ez azonban különösebb problémákat nem 
vetne fel a testület mûködésében.

3. Az elnök feladatainak általános meghatározása

a) Az Abtvj2. a jelenlegi szabályozást az a), b), és c) 
pontok tekintetében változatlanul hagyná.36 Törvé-
nyi szinten új elnöki feladatként jelentkezne, hogy 
az elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat az Al-
kotmánybíróság alkalmazottai felett,37 más tekin-
tetben is új megfogalmazás azonban, hogy elõkészíti 
az Alkotmánybíróság ügyrendjét és annak módosítását. 
Értelemszerû azonban, hogy e feladatába a gyakor-
latban valószínûleg más alkotmánybírákat is bevon-
na: nem biztos ugyanis, hogy az esetlegesen civiljo-
gász vagy büntetõjogász elnök az Ügyrend megalko-
tásának elõkészítését – vagyis a szövegtervezet, vagy 
problematika kidolgozását – ne adná át közjogász, 
esetleg kodifikációs múlttal rendelkezõ bírótársá-
nak, illetve bírótársainak. Az „elõkészítés” kitételbõl 
azonban mindez probléma nélkül levezethetõnek 
tûnik. 

b) Módosulna a jelenlegi d) pont szövegezése is: 
eszerint az elnök ellátná azokat a feladatokat, me-
lyeket jogszabály, az Ügyrend, illetve az Alkotmány-
bíróság teljes ülése a feladatkörébe utal. A korábbi 
megfogalmazás véleményem szerint szerencsésebb 
volt: nem vet fel ugyanis problémát, ha az elnök ha-
táskörébe törvény, vagy az Alkotmánybíróság teljes 
ülése utal feladatot. (Az Ügyrend, illetve a teljes ülés 
közötti megkülönböztetés jelen esetben a teljes ülés 
által Ügyrendbe foglalt, illetve eseti jelleggel adott 
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feladatok között különböztet, a tennivaló tehát min-
denképpen a teljes üléstõl ered.) Az a tény viszont, 
hogy az elképzelések szerint jogszabály is az Alkot-
mánybíróság elnökének feladatot adhat, már több 
kérdést is involvál. Elsõként, nehezen képzelhetõ 
el, hogy törvény alatti szinten elhelyezkedõ jogsza-
bály az Alkotmánybíróság elnökének, mint a füg-
getlen alkotmányvédõ testület elsõ emberének az el-
nöki minõségével összefüggõ és a testület alkotmányvédõ 
feladatával kapcsolatos feladatokat állapítson meg.38 
Másrészt viszont látható, hogy a szerencsétlen meg-
fogalmazás értelemszerûen a törvény kitételt takar-
ja, az Országgyûlésen kívüli más jogalkotó szer-
vek ugyanis feladatkörüket tekintve sem kerülnek 
olyan helyzetbe, hogy az Alkotmánybíróság elnö-
kének kompetenciájával bármilyen módon érintkez-
zenek. A félrevezetõnek mondható megfogalmazást 
így szerencsés lenne még a törvény elfogadása elõtt 
módosítani.

c) Az Abtvj1. 13. § (3) bekezdése szerint az elnök 
javaslatára történt volna a fõtitkár megválasztása is. 
Az Abtvj2. azonban ettõl eltérõ megoldást alkalmaz. 
Eszerint a fõtitkárválasztás helyett az Alkotmánybí-
róság elnöke általi kinevezéssel nyerné el tisztségét. 
Az ezzel kapcsolatban bevezetni tervezett feltételek 
azonban több ponton kifogásolhatók. Az Abtvj2. sze-
rint ugyanis „a fõtitkár személyére – a jogi szakvizs-
gát tett, büntetlen elõéletû, választójoggal rendelkezõ 
magyar állampolgárok közül – az Alkotmánybíróság 
elnöke tesz javaslatot a teljes ülés részére.  A teljes 
ülés egyetértése esetén a fõtitkárt az Alkotmánybí-
róság elnöke határozatlan idõre nevezi ki”.

ca) Egyrészt szerencsésebb lenne szólni a fõtitkár 
felmentésérõl is.

cb) Másrészt számomra nehezen érthetõ, hogy a 
fõtitkári tisztség betöltéséhez miért elõfeltétel a jogi 
szakvizsga megléte. Nem kevésbé rátermett fõtitká-
rok származhatnak a tudományos életbõl is, esetleg 
szakvizsga nélkül.

cc) Végül a tervezett megfogalmazás némileg úgy 
érthetõ, hogy nem a fõtitkárnak kell az ott meghatá-
rozott körbõl kikerülnie, hanem az Alkotmánybíró-
ság elnökének, vagyis, hogy a fõtitkárt az e kritériu-
moknak megfelelõ állampolgárok közül nem akár-
ki, hanem az Alkotmánybíróság elnöke javasolja. 
Bár ez a felvetés némileg erõltetett, a félreérthetõség 
(félreértelmezhetõség) miatt indokolt lenne változ-
tatni a megfogalmazáson.

Visszatérve azonban a tervezetekre, az elnöknek 
láthatóan komoly beleszólása van a fõtitkárnak ja-
vasolt személy kiválasztásába, ez azonban koránt-
sem parttalan lehetõség: aligha képzelhetõ el ugyan-
is, hogy a fõtitkárválasztás elõtt ne lenne a testületen 
belül is egyfajta konszenzus vagy legalábbis egyezte-
tés a fõtitkárnak javasolt személyrõl. Ezen túlmenõen 

a végsõ döntés a teljes ülés kezében van.
d) Az elnök javaslatára történne a háromtagú ta-

nácsok összetételének meghatározása is. A fõtitkár 
megválasztása vonatkozásban mondottak itt is irány-
adók: a végsõ döntés a teljes ülésé, másrészt az elnö-
ki jogkört – éppen emiatt – valószínûleg behatárolja 
valamiféle elõzetes egyeztetés a teljes ülésen belül. 
Emiatt az elnöki aktus – hasonlóan, mint a fõtitkár 
megválasztása vonatkozásában – szimbolikusnak 
mondható.

e) A jelenlegi megoldáson nem módosítva elnö-
ki hatáskörben hagyná az Abtvj2. az elõadó alkot-
mánybíró kijelölésének jogát is.39

f) Fontos és helyeselhetõ változás lenne, hogy a 
nyilvánvalóan alaptalanságra hivatkozva történõ, 
egyszemélyi elnöki elutasítás lehetõsége az új sza-
bályozásban már nem jelenne meg. A nyilvánvaló-
an alaptalanságra hivatkozással egyszemélyi elutasí-
tást lehetõvé tevõ rendelkezés ugyanis ellentétben áll 
a jogbiztonság követelményével, ami az Alkotmány 
2. § (1) bekezdésében megfogalmazott jogállamiság 
elvének szerves részeként él az alkotmánybírósági 
gyakorlatban is. Ennek indoka, hogy a „nyilvánva-
lóan alaptalan” kitétel nem felel meg az egyértelmûség 
elvárásának. Harmathy Attila alkotmánybíró is meg-
jegyzi, hogy „a nyilvánvaló alaptalanság fogalmát 
az Abtv. nem határozza meg, és nem ad támpontot 
az értelmezéshez az Abtv. tervezetének miniszteri 
indokolása sem”.40

IV. Az alkotmánybírósági eljárás általános 
szabályai

Az Abtvj1. 14. §-a rögzítette, hogy az Alkotmány-
bíróság az arra jogosult írásbeli indítványa alapján 
jár el, továbbá, hogy az Alkotmánybíróság elõtti el-
járás költség- és illetékmentes. Az Abtvj2. 14. §-a 
azonban nem tartalmazná azt a kitételt, mely sze-
rint az Alkotmánybíróság eljárása „költségmentes”. 
A megfogalmazást tekintve ez helyeselhetõ, ugyanis 
értelemszerûen nem költségmentes az eljárás, csak a 
költségeket nem kell az indítványozónak állnia. Eb-
ben az értelemben viszont nem helyeselhetõ, hogy 
az új tervezet nem tartalmazza az elõírást.

Indokolt lenne ezen túlmenõen az új törvényben 
rögzíteni a beadványok elektronikus úton történõ be-
nyújtásának lehetõségét és annak szabályait. Jelen-
leg az Alkotmánybíróság e-mailben nem fogad el bead-
ványt.41 Ennek lehetõségét véleményem szerint hosz-
szú távon nem lehet kizárni, a közigazgatási hatósá-
gi eljárás koncepciója például kifejezetten lehetõvé 
tenné. Az Alkotmánybíróság eljárásában – a szemé-
lyes jelleg hiánya miatt – ennek még kevesebb elvi 
vagy gyakorlati akadálya lenne.
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1. A jogi képviseletre vonatkozó elképzelések

A jelenlegi megoldáshoz hasonló tartalommal fog-
lalja magában az Abtvj2. a jogi képviseletre vonatko-
zó elõírásokat, azzal a különbséggel, hogy nem utal 
a törvény és az Ügyrend általi eltérés lehetõségére. 

Kérdésként merül fel a rendelkezéssel összefüg-
gésben az, hogy vajon melyik eljárástípus igénybe-
vételéhez szükséges, pontosabban melyiknél merül-
het fel egyáltalán a képviselõ általi eljárás. Az Abtvj2. 
ezzel valószínûleg az egyéni jogsérelem elbírálásával 
kapcsolatba hozható alkotmánybírósági eljárásokra 
utal, pontosabban azokra, melyeknél személyes kép-
viseletre van szükség. Ez a megállapítás azzal is alá-
támasztható, hogy azoknál az eljárásoknál, melyek-
nél megjelenik a popularis actio, értelemszerûen fe-
lesleges lenne az a megkötés, miszerint ügyvédjelölt 
az Alkotmánybíróság elõtt nem járhat el: ha bárki (te-
hát laikus is) minden további nélkül indítványozhat, 
a szakmailag képzettebb személyek kizárása nem 
lenne indokolható. A képviselet tehát e logika alap-
ján a bárki által indítható eljárásokra nem vonatkoz-
tatható. Ez még akkor is igaz, ha ilyen eljárástípus-
ban vesz igénybe valaki képviseletet, vagyis ügyvé-
di segítséget: ekkor ugyanis az ügyvéd(jelölt) által 
elkészített beadvány problémamentesen beadható 
saját néven. Valójában tehát megállapítható, hogy 
a képviselet léte vagy az arra való meghatalmazás-
ra vonatkozó szabályok betartása – mivel az csak az 
indítvány elkészítéséhez szükséges, ám a benyúj-
tás már történhet saját néven akként, hogy az ügy-
védi közremûködés ki sem derül – az alkotmánybí-
rósági eljárás megindítása tekintetében teljességgel 
irreleváns. Ez a megállapítás pedig már nem csak a 
popularis actio jellegû, hanem valamennyi eljárásra 
vonatkozik. Ebbõl következõen a jogi képviseletre és 
a meghatalmazásra való jogosultság vizsgálata csak 
akkor jöhet szóba, ha az eljárás megindítására jogo-
sult szerv vagy személy jogi képviselõt vesz igénybe 
az indítvány elkészítéséhez és/vagy beterjesztéséhez 
(vagyis meghatalmazással jár el az ügyvéd), vagy ak-
kor, ha az Alkotmánybíróság elõtti személyes kép-
viselet szükséges. Az elsõ esetben az elõírás elviek-
ben még indokolható, nevezetesen azzal, hogy sen-
ki ne terjeszthessen be indítványt más nevében, an-
nak akarata nélkül. Ennek gyakorlati valószínûsége 
azonban ügyvédek részérõl, ha nem is teljességgel 
kizárható, de valószínûsíthetõen módfelett csekély. 
A személyes képviselet azonban – az Abtvj2.-t át-
tekintve – egyetlen eljárástípusnál sem jelenik meg 
sem kötelezõ esetként, sem lehetõségként. Mind-
ezeket figyelembe véve, az elõírás indokoltsága, de 
legalábbis alkalmazásának szükségessége és várha-
tó gyakorisága kétségeket hagy maga után. (Az Al-
kotmánybíróság eddigi mûködésével kapcsolatban 

sem jellemzõ a jogi képviselet, vagyis az, hogy vala-
kit személyesen kellett (lehetett) volna képviselni a 
testület elõtt. Az olyan esetek tekintetében viszont, 
amikor jogi képviselõ valamely személy meghatal-
mazásából nyújt be indítványt, a szabály irreleváns-
nak tekinthetõ.) Más képviseleti formákkal összefüg-
gésben sem támogatható például a képviselet igazo-
lása, mivel a képviseltnek nem fûzõdhet érdeke ah-
hoz, hogy az Alkotmánybíróság ne küszöböljön ki a 
jogrendszerbõl alkotmányellenes szabályt.

2. Az indítvány kötelezõ tartalmi elemei

Az Abtvj2. 16. §-a felsorolja az indítvány kötelezõ 
tartalmi elemeit. A megoldás részben a jelenlegi Ügy-
rendben foglalt szabályokat veszi át (ám korántsem 
azonosan vagy pontosan), és néhány tekintetben az 
Abtvj2. – formai vagy tartalmi okokból – pontosítás-
ra szorulna. Elöljáróban indokolt felhívni a figyelmet 
arra, hogy a tervezett szabályozás csak az utólagos abszt-
rakt normakontrollra irányuló indítvány tartalmi elemeit 
foglalja magában, a más – eltérõ sajátosságú indítványt 
igénylõ – eljárásokról e tekintetben nem esik szó, va-
gyis az azokra irányuló beadvány elõterjesztésekor 
legfeljebb csak következtethet az indítványozó, hogy 
mit vár el tõle az Abtvj2., vagy éppen az Alkotmány-
bíróság Fõtitkársága.

a) Az Abtvj2. szerint az indítványnak tartalmaz-
nia kellene az indítványozó nevét és lakóhelyét (szék-
helyét), vagy értesítési címét. E rendelkezéssel kap-
csolatban csak fogalmi pontosításra vonatkozó igény 
vethetõ fel, értelemszerû ugyanis, hogy nem a lakó-
helyét vagy székhelyét, hanem annak a címét, a cím 
megjelölését kell tartalmaznia az indítványnak.

b) Kötelezõ tartalmi elem lenne továbbá a kérelem 
alapjául szolgáló ok megjelölése. Ezzel összefüggésben 
azonban nem egészen érthetõ, hogy valójában a jog-
alkotó (pontosabban a kodifikátor) mit értett konkré-
tan ez alatt. A felsorolás d) pontja ugyanis kötelezõ 
indítványkellékké teszi „az Alkotmány azon ren-
delkezéseinek megjelölését, amelyen a jogszabályi 
rendelkezés, az állami és önkormányzati irányítás 
egyéb jogi eszközének rendelkezése, a nemzetközi 
szerzõdés rendelkezése vagy a jogegységi határozat 
alkotmányellenessége alapul”, tehát értelemszerûen 
nem a vélelmezett alkotmányellenesség alkotmányi 
alapját takarja a „kérelem alapjául szolgáló ok” ki-
tétel. Más értelmet viszont nehéz találni: alkotmá-
nyossági szempontból csak annak lehet relevanci-
ája, hogy az indítványozó az alaptörvény valamely 
rendelkezésével ellentétesnek tartja a támadott nor-
mát, az eljárásindítás hátterében meghúzódó egyéb, 
személyes jellegû ok viszont ebbõl – az indítvány al-
kotmányossági vizsgálatát figyelembe vevõ – szem-
pontból teljességgel irreleváns.

Ezt támasztja alá a 27. § d) pontjában foglalt meg-
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szüntetési ok is, mely szerint az Alkotmánybíróság 
az indítványt visszautasítja, ha az indítványozó azo-
nos tartalommal olyan indítványt nyújtott be, amely-
ben érdemben az Alkotmánybíróság már döntést ho-
zott anélkül, hogy az indítvány alapjául szolgáló ok 
jelentõs mértékben megváltozott volna.42 Ez utóbbi 
rendelkezésénél az „indítvány alapjául szolgáló ok” 
csakis az Alkotmány szabályára vagy elvére való hi-
vatkozást takarhatja.

c) A már ismertetett d) ponttal és a c) pontban 
foglalt elõírással összefüggésben – mely szerint az 
alkotmányossági szempontból aggályosnak tartott 
jogszabályi rendelkezés stb. megjelölési kötelezett-
sége is kötelezõ tartalmi elem – értelmezési problé-
mák nem merülnek fel.

d) Az az elõírás, mely szerint az indítványnak 
határozott kérelmet is kell tartalmaznia, némiképpen 
feleslegesnek tûnik. Aligha valószínû ugyanis, hogy 
az alkotmányellenesség kiküszöbölésére irányuló 
eljárás megindítására vonatkozó határozott kére-
lem megfogalmazása nélkül, ám a minden más te-
kintetben megfelelõ beadványt annak szerzõje ne 
azért terjessze be, hogy az eljárást az Alkotmánybí-
róság lefolytassa. Úgy vélem emiatt, hogy az egyéb-
ként megfelelõ tartalmat hordozó indítvány (tehát 
amelyben mind a támadott norma, mind a vélelme-
zetten sérülõ alkotmányi elõírás nevesítve van) ha-
tározott kérelem nélkül is kétségtelenül az Alkot-
mánybíróság eljárásának megindítását célozza. Az 
elõírás azonban nem okoz értelmezési gondokat és 
nem is túlzottan szemet szúró jelenség, így ameny-
nyiben – az érthetetlenség veszélyének csökkentésé-
vel – csak részben is hozzájárul az indítványok tartal-
mának egyértelmûbbé tételéhez és ezáltal a testület 
eljárásának könnyítéséhez, már helyet kaphat az új 
törvény szövegében. Mindenképpen megjegyzendõ, 
hogy a hatályos szabályozásnak is része e megoldás. 
Az Abtvj2. alapján a határozott kérelemnek „a dön-
tés tartalmára” kellene vonatkoznia.

e) Az Abtvj2. megfogalmazását tekintve pontosít 
a korábbi változaton, mivel nem a támadott normát, 
hanem annak pontos megjelölését rendeli kötelezõ tar-
talmi elemnek. Csupán formális változás, hogy a ter-
vezett megfogalmazásban a nemzetközi szerzõdés 
rendelkezése és a jogegységi határozat kitételek sor-
rendben helyet cseréltek. Ugyancsak a kötelezõ tar-
talmi elemeknél jelenik meg újdonságként, hogy az 
Abtvj2. az „Alkotmány” kifejezésen kívül a „vagy 
más jogszabály” kitételt is szerepeltetné azzal kap-
csolatban, hogy a támadott norma mibe ütközik (üt-
közhet). E változás lényegi jelentõségét – tekintettel 
az Alkotmányban foglalt, hierarchiára vonatkozó 
elõírásokra – nem igazán lehet felfedezni.

3. Az indítványon való túlterjeszkedés joga

a) A 16. § (3) bekezdésében foglalt szabály nagy 
valószínûséggel kritika tárgya lesz a jogirodalomban, 
holott csakis a jelenlegi alkotmánybírósági gyakor-
lat „szentesítésérõl” van szó, vagyis az „alkotmány-
bírósági élõ jog” törvényi formába öntésérõl. A ren-
delkezés – feltételekhez kötötten ugyan, de – meg-
adná az Alkotmánybíróság számára az indítványon 
való túlterjeszkedés jogát, „szoros tartalmi összefüg-
gésre” való tekintettel.

b) A tervezett elõírás szerint az Alkotmánybíró-
ság az indítványban foglaltakon nem terjeszkedhet 
túl, kivéve, ha az indítványban megjelölt, vizsgálat alá 
vonható normákon (vagy ezek rendelkezésein) túl „a 
szoros tartalmi összefüggésre való tekintettel” más 
jogszabály stb. alkotmányosságának megvizsgálá-
sa is szükséges, továbbá akkor, ha az indítványban 
megjelölt jogszabálynak stb. alkotmányellenessége 
az indítványban megjelölt alkotmányi rendelkezés-
sel szoros tartalmi összefüggésben álló más alkotmá-
nyi rendelkezés alapján állapítható meg. Az Abtvj2. 
tehát a szoros tartalmi összefüggés okán alkalma-
zott, az indítványon történõ túlterjeszkedés két for-
máját határozza meg: egyrészt, ha a támadott norma 
alkotmányossági vizsgálatához rajta kívüli nem tá-
madott szabály alkotmányossági vizsgálata is szük-
séges. Másrészt, ha más, az alapul felhozott alkotmá-
nyi rendelkezéssel szoros tartalmi összhangban levõ 
alaptörvényi kitétel alapján állapítható meg az alkot-
mányellenesség. A tervezett elõírással kapcsolatban 
azonban több kérdés is felmerül.

ba) Az elsõ ezek közül az lehet, hogy miért csak a 
tartalmi összefüggésre tekintettel lehetséges más ak-
tust vizsgálat alá vonni. Az Alkotmánybíróság eljárá-
sában ugyanis több alkalommal megjelent olyan eset, 
amikor ugyan a támadott norma formailag valóban 
alkotmányellenes volt, ám az alaptörvénnyel csak 
amiatt volt kollízióban, mivel valamely rendelkezé-
se a hierarchia szerint nála magasabb szintû jogsza-
bállyal volt ellentétes, ám ez a magasabb szintû nor-
ma egy nála is magasabb szintûvel ütközött, mellyel 
viszont a támadott rendelkezés tökéletes összhang-
ban volt. Kérdéses az Abtvj2. megfogalmazására te-
kintettel, hogy a szoros tartalmi összefüggés alapján 
megengedett kiterjesztési lehetõségbe az ilyen, az 
elõadó alkotmánybíró – vagy bármely bírótársa – ál-
tal alkotmányellenesnek látszó és alkotmányellenes-
séget indukáló, közbeékelõdõ jogszabály vizsgálati 
lehetõsége is beleértendõ-e (beleérthetõ-e).

bb)  A törvényi  fe lhatalmazás e l lenére 
vélelmezhetõ, hogy a megoldás igénybevétele az 
eddigi alkalmazáshoz viszonyítva nem lesz gyako-
ribb, mivel ezentúl is az Alkotmánybíróság mérle-
gelési jogkörében marad, hogy kiterjeszti-e a vizs-
gálatot szoros összefüggésre hivatkozva, vagy sem. 
(Az Alkotmánybíróság e tekintetben meglévõ mér-
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legelési jogának szükségszerûsége aligha vitatható). 
A törvényi felhatalmazásnak emiatt csak azért van 
jelentõsége, mert a testület ilyen jellegû tevékenysé-
gének értékelése vagy bírálata ezen túl nem az akti-
vizmus példájaként, hanem a törvénynek megfelelõ 
eljárási elemként jelenik meg a jogirodalomban. Az 
Alkotmánybíróság (vagy az egyes tagok) e gyakor-
lathoz való hozzáállását viszont – a testület ügyter-
hére is tekintettel – nem egykönnyen változtatja meg 
a törvényi szintre történõ emelés.

bc) Némileg átgondolatlannak vélem azt a 
lehetõséget, hogy az Alkotmánybíróság törvényi 
felhatalmazást kapjon más alkotmányi rendelkezés 
vizsgálatba történõ bevonására, abban az esetben, 
ha a támadott norma alkotmányellenessége csak ek-
ként állapítható meg. Ez az eddigi gyakorlathoz ké-
pest is új irányt nyitna meg a más alkotmányi ren-
delkezés bevonási lehetõségének megteremtésével, 
s korlátozott formában az Alkotmánybíróság önin-
dítási lehetõségét adná meg a normakontroll tekinte-
tében. Ez a testületnek expressis verbis törvényi rög-
zítéssel adna olyan lehetõséget, hogy a bírák több-
ségének felfogását követve a testület bármely indít-
vány tekintetében akkor is eljárhasson, ha a hivat-
kozott alaptörvényi kitétel nem alkalmas az alkot-
mányellenesség kimondására, de a vele szoros kap-
csolatban levõ igen. Az ilyen esetekben megjelenõ, 
eddigi visszautasítási gyakorlat érdemi elbírálá-
si lehetõségbe fordulna át, ám csak eseti jelleggel: 
a túlterjeszkedés ekkor is csak lehetõség maradna, 
tehát nem kötelezõen alkalmazandó szabály lenne, 
másrészt korlát az Alkotmánybíróság által figyelem-
be vett alaptörvényi szabály szoros összefüggésben 
léte a beadványozó által megjelölt rendelkezéssel, 
elvvel. A megoldás pozitív és negatív vonásokat is 
hordoz. A pozitívak közül az Alkotmánybíróság eljá-
rásának az objektív alkotmányvédelem felé történõ 
elmozdítása jelölhetõ meg, vagyis az indítványozó 
sérelme kiküszöbölésének nagyobb eséllyel történõ 
lehetõségét teremti meg: a testület, ha indokolható-
nak és méltányolhatónak látja, kiterjesztheti vizsgá-
lódását más alkotmányi szabály vonatkozásában is. 
Negatív kísérõjelenség lehet azonban az, hogy a tes-
tület ilyen jellegû gyakorlata potenciálisan kiszámít-
hatatlanná válhat: esetenként ugyanis körülményes 
lehet indokolni, hogy miért terjesztette ki a testület 
a vizsgálatot más alkotmányi rendelkezés vonatko-
zásában az egyik ügy(csoport) tekintetében, és miért 
nem a másikkal összefüggésben. Az ugyanis, hogy 
a „szoros összefüggés” fennáll-e, felülbírálhatatlan 
alkotmánybírósági hatáskör (lenne).

c) Az is megjegyzendõ azonban, hogy a jelenle-
gi összetételû testületben a kiterjesztõ értelmezés 
mozgástere (pontosabban az arra való hajlandóság) 
szûkebbnek látszik, mint a korábbi felállású Alkot-

mánybíróság vonatkozásában. A szabály azonban 
– törvénnyé válása esetén – valószínûleg a jelenle-
gi összetételû testületet „túléli”, így nem lehet az al-
kalmazását az adott Alkotmánybírósági felfogáshoz 
mérni és viszonyítani.

d) Az Abtvj2. 16. § (4) bekezdésével kapcsolatban 
elöljáróban meg kell jegyezni, hogy az az alkotmány-
ellenes jogalkotói mulasztás hivatalból történõ meg-
állapításának egyetlen „talpon maradt” esete; mint 
késõbb látható lesz, az Alkotmánybíróság egyébként 
csak indítványhoz kötötten, szûk körben indíthat ex 
officio mulasztás megállapítására irányuló eljárást.

da) A 16. § (4) bekezdése, bár az indítványon 
való túlterjeszkedés egyik esetét tartalmazza, egy-
ben az egyik hatáskör gyakorlásának módját is lé-
nyegesen szûkíti. Eszerint az Alkotmánybíróság hi-
vatalból is megállapíthatja a jogalkotói kötelezettség 
elmulasztásában megnyilvánuló alkotmányellenességet, 
valamint a nemzetközi szerzõdésbõl eredõ jogalko-
tói kötelezettség elmulasztását, amennyiben az szo-
ros összefüggésben van az indítvánnyal. (Az Abtvj2. 
kibõvíti a kört azzal, hogy a testület „megállapítja a 
jogszabály, az állami vagy az önkormányzati irányí-
tás egyéb jogi eszköze, vagy a jogegységi határozat 
nemzetközi szerzõdésbe ütközését”. 

A szoros összefüggés elõírásával kapcsolatban lát-
ható, hogy az Abtvj2. itt már nem szûkíti a vizsgála-
ti kört a „tartalmi” összefüggésekre, vagyis elegendõ 
a formai összefüggés léte is a mulasztás megálla-
pításához. Komolyabb gondot jelent viszont, hogy 
megszûnik az Alkotmánybíróság lehetõsége a hiva-
talból történõ mulasztásmegállapításra, s arra csak ak-
kor kerülhet sor, ha kifejezett indítvány van a testület 
elõtt, és az abban foglaltakkal a testület által felfedezett 
jogalkotói mulasztás szoros összefüggésben van. Erre 
a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség 
tárgyalásakor térek ki részletesebben.

db) A két mulasztástípus közötti elnevezésbeli 
különbséggel kapcsolatban indokolt megjegyezni, 
hogy az csak a két eljárás megkülönböztetésére szol-
gál, s nem azt jelzi, hogy a nemzetközi szerzõdésbõl 
eredõ jogalkotói kötelezettség elmulasztása nem 
eredményezne alkotmánysértést. 

4. A fõtitkár intézkedései

a) Az Abtvj2. külön szakaszban tartalmazná a 
fõtitkár által foganatosítható intézkedéseket. A 17. 
§ (1) bekezdése szerint a fõtitkár a beadványt annak 
beérkezésétõl43 számított hatvan napon belül meg-
vizsgálja, hogy az alkalmas-e az alkotmánybírósági 
eljárás megindítására. Az idõhatár elõírása kifeje-
zetten szerencsésnek mondható. Nyilvánvaló továb-
bá az is – és ez csak mellékes megjegyzés a szabály-
értelmezéséhez –, hogy valójában nem magának a 
fõtitkárnak kell valamennyi beadványt megvizsgál-

Tilk Péter: Az Alkotmánybíróságra vonatkozó új szabályozási elképzelésekrõl



129

JURA 2003/2.

nia, mivel igénybe veheti munkatársai segítségét. A 
kialakult gyakorlat szerint ezt a tevékenységet az ún. 
indítványelemzõk végzik, akik az Alkotmánybíróság 
alkalmazottai közül kb. 4–5 fõt jelentenek.

b) Az Abtvj2. szerint ezen túlmenõen a fõtitkár 
haladéktalanul az elnök elé terjeszti az eljárás meg-
indítására alkalmas indítványt (itt helyesebb lenne 
a beadvány szó használata, az indítványnak ugyan-
is már fogalmi eleme az eljárásra való alkalmasság, 
tehát nincs az eljárás megindítására alkalmatlan in-
dítvány), továbbá egyéb intézkedéseket is tehet. Ez 
utóbbiak akkor jönnek szóba, ha a beadványról két-
ségkívül megállapítható, hogy az nem az Alkotmány-
bíróság eljárásának megindítására irányul, vagy arra 
nyilvánvalóan alaptalan. Az elsõ ilyen lehetõséggel 
kapcsolatban nem merül fel probléma: a fõtitkár tá-
jékoztatja a beadványozót, hogy beadványa alap-
ján alkotmánybírósági eljárás megindítására nincs 
lehetõség44.

c) A követezõ intézkedésekkel kapcsolatban azon-
ban több komplikáció is megjelenik. Az Abtvj2. 17. § 
(5) bekezdés b) pontja szerint a fõtitkár „a beadványt 
a hatáskörrel rendelkezõ más közigazgatási45 szervnek 
küldi meg, ha annak tartalmából a beadvány elbírá-
lására hatáskörrel és illetékességgel46 rendelkezõ szerv 
megállapítható”, és errõl a beadványozót tájékoztat-
ja. Úgy vélem, ilyen esetekben is indokoltabb lenne 
az a) pontban alkalmazott megoldás igénybe véte-
le azzal, hogy a beadványozó a más szervhez fordu-
lás lehetõségérõl és annak pontos feltételeirõl is tájé-
koztatást kapna. Kérdéses persze az is, hogy szükség 
van-e az állam részérõl ilyen jellegû és mértékû ki-
tanítási kötelezettségre: ezzel összefüggésben pro és 
kontra is felsorakoztathatók érvek. A beadványozó 
tájékoztatásával egyidejû áttétel azonban azt eredmé-
nyezheti, hogy az adott személy olyan eljárást indí-
tott meg tudtán kívül, melynek igénybevételét eset-
leg semmiképpen nem kívánta. Párhuzamot vonva 
e lehetõség és a korábban fennálló, korlátlan ügyészi 
keresetindítási jog között (amely értelemszerûen jó-
val tágabban és korlátozásmentesebben volt igénybe 
vehetõ, mint ez az alkotmánybírósági lehetõség len-
ne) azt lehet mondani, hogy a beadványozó önren-
delkezési joga e tekintetben részben csorbul, ugyanis 
csak utólag van arra lehetõsége, hogy a más szerv ál-
tali eljárást, melyet esetleg nem kívánt volna eredeti-
leg sem igénybe venni, leállítsa. Nem biztos ugyan-
is, hogy a beadványozó más szerv – esetleg illeték 
lerovásához kötött és egyéb kiadásokkal járó – eljá-
rását is igénybe kívánja venni a problémája megol-
dásához a költség- és illetékmentes alkotmánybíró-
sági út mellett, vagy ahelyett.

d) Problematikus lehet némileg az Abtvj2. 17. § 
(5) bekezdés c) pontja is. Eszerint „ha a beadvány 
tartalmából nyilvánvaló, hogy az abban foglalt kér-

désben az Alkotmánybíróság már határozott, errõl 
a beadványozót – a határozat kiadmányának meg-
küldésével egyidejûleg – tájékoztatja”. A jelenlegi 
megoldás szerint47 az Alkotmánybíróság csak ak-
kor küldi meg – és ekkor sem kötelezõ a megküldés – a 
határozat kiadmányát a beadványozónak, ha a dön-
tés a Magyar Közlönyben nem lett közzétéve, egyéb-
ként megjelöli annak hozzáférhetõségét. A tervezett 
megoldás ezzel szemben valamennyi beadványo-
zónak megküldetné a testülettel a kiadmányt. Ezzel 
kapcsolatban csak az a – szigorúan elméleti jellegû és 
nem feltétlenül életszerû – veszély merülhet fel, hogy 
élelmesebb személyek áttekintve valamely év teljes 
határozatanyagát, az azokban fogalt normákat is-
mételten megtámadják, így díjmentesen hozzájut-
hatnak az Alkotmánybíróság olcsónak nem mond-
ható határozatgyûjteményéhez, ha nem is kötött 
vagy fûzött formában. Ha fehér holló jelleggel is, 
de elõfordulhat, hogy egyes jogászoknak vagy lai-
kusoknak megérné ezt megtenni, elõbbieknek akár 
gyakornokaik igénybevételével, mivel valamennyi 
indítvány akár egyetlen levélbe foglalva beadható.

e) Végezetül, az Abtvj2. 17. § (6) – az Abtvj1. sze-
rinti (5) – bekezdése – amelyrõl meg kell jegyezni, 
hogy a (3) bekezdést követte volna, a (4) egyszerûen 
kimaradt – akként rendelkezne, hogy ha a beadvá-
nyozó a fõtitkártól kapott tájékoztatás után a bead-
ványt változatlan formában újból benyújtja, a bead-
vány érdemi elbírálásra való alkalmasságáról há-
romtagú tanács harminc napon belül határoz. Ez 
a jelenlegi megoldáshoz képest annyiban jelente-
ne változást, hogy a harminc napos határidõ meg-
jelenése mellett a háromtagú tanács az érdemi el-
bírálásra való alkalmasságról határozna. Jelenleg az 
Abü. 23. § (2) bekezdése szerint a fõtitkár ilyen ese-
tekben az indítványt szignálás végett az elnöknek 
bemutatja, s az elnök – az Abü. 24. § (1) bekezdé-
se szerint, a bemutatott indítvány tartalma alapján 
dönt az egysze mélyben történõ elutasításról vagy 
az elõadó alkotmánybíró kijelölésérõl. Az Abtvj2. 
ennél fogva az elnöktõl háromtagú tanácshoz tele-
pítené az érdemi elbírálásról való döntést (ez az el-
nöki elutasítás megszûnése miatt szükséges lépés), 
s az esetleges pozitív eredményt követõen kerülhet-
ne sor a szignálásra.

f) Az Abtvj2. a korábbi tervezethez képest két 
új rendelkezéssel bõvül. Egyrészt kimondaná, hogy 
amennyiben „a beadvány nem felel meg e törvény 
rendelkezéseinek, illetõleg másokból kiegészítés-
re vagy kijavításra szorul, a fõtitkár harmincna-
pos határidõ tûzésével, a hiányok megjelölése mel-
lett a beadvány elõterjesztõjét hiánypótlásra hív-
ja fel” (új (3) bekezdés). Másrészt, „ha a beadvány 
elõterjesztõje a beadvány hiányosságait a kitûzött 
határidõ alatt pótolta, a beadványt úgy kell tekinte-
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ni, mintha már eredetileg is helyesen adta volna be” 
(új (4) bekezdés).

Bár a határidõ elõírása az Alkotmánybíróság eljá-
rásának folyamatossága miatt szükségesnek mond-
ható, elmulasztásának következménye voltakép-
pen nem komoly az eljárások túlnyomó többségét 
jelentõ utólagos normakontroll vonatkozásában. Az 
indítvány ugyanis bármikor újból beadható, ami az 
eljárás újraindulását jelenti – természetesen némi 
idõveszteséggel.

5. A soron kívüli eljárás problematikája

a) Az Abtvj2. – a korábbi tervezettõl sok tekintetben 
eltérõen – szabályozza a soron kívüli eljárásra vo-
natkozó elõírásokat. Eszerint az Alkotmánybíróság 
elnöke soron kívüli eljárást rendel el – tehát az elnök 
nem mérlegelhet – a 18. § által megjelölt alkotmányi 
szakaszokban foglalt esetekben, valamint a bíró által 
kezdeményezett eljárásokban. Ezek közé az esetek 
közé tartozik a kormány és a köztársasági elnök ál-
tal benyújtandó elõzetes normakontroll, a köztársasá-
gi elnökkel szembeni alkotmánybírósági eljárások, a 
nemzetközi szerzõdés elõzetes alkotmányossági vizs-
gálata, a nemzetközi szerzõdést kihirdetõ jogszabály 
alkotmányosságának utólagos vizsgálata, a népsza-
vazással és a népi kezdeményezéssel összefüggés-
ben hozott határozat felülvizsgálata, valamint a he-
lyi önkormányzati képviselõ-testület feloszlatása48.

A bíró által kezdeményezett eljárások kitétellel 
kapcsolatban indokolt az alábbiak megjegyzése. Ez 
utóbbi eljárástípus vonatkozásában a soron kívüli-
ség követelménye törvényi szinten az új szabályo-
zással jelenne meg elsõként, jelenleg ugyanis az Al-
kotmánybíróság az egyik belsõ állásfoglalása alap-
ján törvényi kötelezettség hiányában is soron kívül 
bírálja el a bíró által kezdeményezett konkrét norma-
kontrollt. Ezzel szemben az Abtvj2. által alkalmazott, 
„bíró által kezdeményezett eljárásokban” kifejezés al-
kalmazása azonban igencsak pontatlan, ugyanis arra 
utal, hogy valamennyi, bíró által kezdeményezett el-
járásban az Alkotmánybíróságnak soron kívül kell 
eljárnia. A jelenlegi gyakorlat viszont csak az Abtv. 
38. §-ában foglalt, konkrét utólagos normakontroll 
iránti bírói kérelem esetén jár el soron kívül. Indo-
kolt lenne tehát pontosítani az Abtvj2.-ben szereplõ 
megfogalmazást, mert ennek hiányában az Alkot-
mánybíróság vagy valamennyi, bíró által kezdemé-
nyezett eljárásban soron kívül lesz köteles az ügyet 
elbírálni, vagy ezt elkerülni szándékozva, kénytelen 
lesz értelmezéssel szûkíteni az – egyébként is diszk-
riminációgyanús – törvényi fogalomtartalmat, ami 
viszont legalábbis aggályos lenne.

b) Mérlegelési lehetõsége van az Alkotmánybíró-
ság elnökének az elrendelés tekintetében akkor, ha 

az Országgyûlés, a köztársasági elnök vagy a kor-
mány jogszabály stb. nemzetközi szerzõdésbe ütkö-
zésének vizsgálatát vagy alkotmányosságának utóla-
gos vizsgálatát, továbbá az Alkotmány egyes rendel-
kezéseinek egyedi esetekre vonatkozó értelmezését 
célzó indítványt nyújtana be az Alkotmánybíróság-
hoz, és annak elbírálása az indítványozó álláspontja 
szerint a Magyar Köztársaság nemzetközi kapcsola-
tai szempontjából vagy más fontos okból kiemelkedõ 
jelentõségû, illetve, ha az Alkotmánybíróság döntése a 
központi költségvetést jelentõsen érintheti.49

c) Az elõírással kapcsolatos probléma az, hogy 
az Abtvj2. is szabályozatlanul hagyja a soron kívüli 
eljárás elrendelését és lefolytatását. Ebbõl adódóan 
nem világos a törvényi szintû jogforrásból, hogy ki 
jogosult ennek kezdeményezésére, ezután pedig el-
rendelésére. Az elrendelés vonatkozásában csak az 
Alkotmánybíróság elnökét nevesíti az Abtvj2., és õt 
is csak meghatározott esetekben jogosítja fel a soron 
kívüli eljárás elrendelésére, ebbõl pedig a contrario 
vagy az következik, hogy más esetekben az elnök 
nem jogosult soron kívüliséget meghatározni vala-
mely ügy vonatkozásában, vagy az, hogy ezekben 
az esetekben köteles, más esetekben jogosult a soron 
kívüli eljárás lefolytatását elrendelni. Szerencsésebb 
lenne tehát, ha az Abtvj2. tartalmazná a soron kívü-
li eljárás alapvetõ szabályait, vagy pedig – és véle-
ményem szerint ez lenne helyesebb – az Ügyrend-
ben megkötés nélkül szabályozandó kérdésnek kelle-
ne tekintenie e problémakört. Az Alkotmánybíróság 
eddig is eljárt soron kívül olyan ügytípusok tekin-
tetében, ahol erre törvényi kötelezettsége nem volt, 
ám az Alkotmánybíróság elnöke ilyen jogosítvány-
nyal kifejezetten nem rendelkezett. Kérdéses, hogy 
szerencsés lenne-e ilyen módon megadni részére e 
lehetõséget, melynek alkalmazása amúgysem fõleg 
konkrét ügyekben, hanem inkább ügytípusokban len-
ne célszerû és indokolható. Véleményem szerint az 
elnök jogosultsága jelenleg is fennáll a tekintetben, 
hogy nem kötelezõ esetekben is elrendelje adott ügy-
ben a soron kívüli eljárást.

Mindenesetre az is megállapítható, hogy az Alkot-
mánybíróság függetlensége tekintetében a fenti elõírás 
nem okozna gondokat, ugyanis az Abtvj2. e rendelke-
zése alapján történõ, soron kívüli eljárásra vonatkozó 
kérelemnek – néhány kivétellel – az elnök nem lenne 
köteles eleget tenni, hanem mérlegelhetne a soron kí-
vüli elintézés tekintetében. Éppen emiatt nem okoz-
na nehézségeket a gyakorlatban – ám elméleti prob-
lémaként azért felhozható – a „más fontos okból” ki-
tétel, ami határozatlan fogalomként gyakorlatilag va-
lamennyi indítvány tekintetében lehetõvé tenné a so-
ron kívüli eljárás kezdeményezése iránti igény megté-
telét a nevesített szervek részérõl, ugyanis szinte va-
lamennyi olyan ügy, mellyel kapcsolatban e szervek 
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eljárást kezdeményeznek, fontos okkal alátámaszt-
ható. Az sem tisztázott ezen túlmenõen, hogy a „fon-
tosság” vonatkozásában az Alkotmánybíróság elnö-
ke köteles lenne-e igazodni az indítványozók álta-
li kijelentésekhez és nyilatkozatokhoz, vagy vizsgál-
hatná „fontos ok” létét. Mivel azonban a kérésnek az 
elnök nem lenne köteles eleget tenni, az elméletben 
felmerülõ probléma a gyakorlatban semmilyen fenn-
akadást nem jelentene.

c) Az Abtvj2.-vel kapcsolatos hiányosságként 
emelhetõ ki, hogy a soron kívüli eljárás kötelezettsé-
gét nem írja elõ minden olyan esetben, ahol az méltá-
nyolható okokkal, érvekkel indokolható lenne. Ebbe 
a körbe azokat az eseteket sorolom, melyeknél az al-
kotmánybírósági eljárás, illetve annak végeredmé-
nye valamely más szerv elõtt folyamatban levõ eljá-
rás folytatásának vagy eldöntésének elõfeltétele vagy 
elõkérdése. A bíró által kezdeményezett konkrét nor-
makontroll beemelése e körbe hasznos megoldás, ám 
hasonlóképpen kellene szabályozni az alkotmányjogi 
panasz indítványokat is.

d) Érdemes viszont azon is elgondolkodni, hogy 
nem lenne-e szerencsésebb egyes eljárások tekintetében a 
soron kívüliség helyett vagy mellett határidõhöz kötött 
eljárást elõírni az Alkotmánybíróság számára. Ez an-
nál is inkább indokolható, mivel a fõtitkári eljárás vo-
natkozásában az Abtvj2. tervezi az eljárási hatásidõ 
bevezetését. Az indítvány beérkezésétõl számított, 
meghatározott, ésszerû idõmennyiség – így például 
a fõtitkári ügyintézés maximális idõtartamát is figye-
lembe véve százhúsz nap – elõírása korántsem tûnik 
indokolatlannak. Ez természetesen oldható lenne az-
zal, hogy kivételesen az Alkotmánybíróság elnöke 
egy alkalommal ezt bizonyos idõvel – például hatvan 
nappal – meghosszabbíthatná. Az így rendelkezés-
re álló idõ (példám szerint fél év) valószínûleg még 
a komolyabb, nagyobb horderejû ügyek elbírálásá-
hoz is elegendõ lenne. Ismételten hangsúlyozandó azon-
ban, hogy a határidõhöz kötött eljárás nem minden ügyre, 
csak azokra vonatkozna, melyek hátterében konkrét eset el-
döntésének kötelezettsége húzódik meg. Ezen túlmenõen 
csak néhány más ügytípusra, többek között a költség-
vetési jogszabályok alkotmányossági vizsgálata tekinteté-
ben lenne indokolt az alkalmazása.

6. A teljes ülés és a háromtagú tanácsok

a) Az eljárásra jogosult szervek

Az Abtvj2. 19. §-a rögzíti, hogy az Alkotmánybí-
róság hatáskörében a teljes ülés, a háromtagú ta-
nács vagy az elõadó alkotmánybíró jár el. Ebbõl a 
rendelkezésbõl is szembetûnõ – de az Abtvj2.-ben 
egyébként sem jelenik meg –, hogy az Alkotmány-
bíróság elnöke önállóan eljárásra jogosult szerv len-

ne. A nyilvánvalóan alaptalanságra hivatkozva gya-
korolható egyszemélyi elutasítási jog tehát – igen 
helyeselhetõen – kikerül az Alkotmánybíróság esz-
köztárából.

b) A teljes ülés hatáskörébe tartozó ügyek

A teljes ülés hatáskörébe tartozó ügyek skálája a hatá-
lyos szabályozáshoz képest kibõvülne (az Abtvj2. ál-
tali felsorolás az a) ponttól az r) pontig terjed, tehát ti-
zennyolc különbözõ eljárástípust ölel fel), ám az új ele-
mek valószínûsíthetõen ritka megjelenése folytán ko-
molyabb ügytehernövekedést nem okoznak. Új elem-
nek tekinthetõ a törvényi szabályozás elmulasztásából 
eredõ alkotmányellenesség vizsgálata (ami feltétle-
nül üdvözölendõ), továbbá jogszabály, állami és ön-
kormányzati igazgatás egyéb jogi eszköze alkalma-
zásának felfüggesztése, a helyi képviselõ-testület fel-
oszlatása, a köztársasági elnök személyével kapcso-
latos, az Alkotmányban meghatározott eljárások le-
folytatása,50 a hatásköri összeütközések megszünte-
tése, értelemszerûen az Alkotmánybíróság elnöké-
nek (helyettes elnökének) megválasztása, a három-
tagú tanácsok tagjainak és az Alkotmánybíróság 
fõtitkárának megválasztása, valamint az Ügyrend 
jóváhagyása. Fontos azonban, hogy a jogegységi ha-
tározat felfüggesztésérõl a tervezet ehelyütt már nem be-
szél. Ezenkívül az alkotmánybíróval kapcsolatos ösz-
szeférhetetlenségi eljárástípusok sem lennének külön 
nevesítve – mint az Abtvj1.-ben –, hanem „az alkot-
mánybíró személyével kapcsolatos összeférhetetlen-
ségi eljárás lefolytatása” kifejezéssel operálna a jogal-
kotó. Nem szerepel az Abtvj2.-ben a fõtitkár megvá-
lasztása, ami a tisztség elnyerésének módja megvál-
tozása miatt következett be. Végül, az alkotmánybíró 
összeférhetetlenségi, felmentési és kizárási eljárásai-
ban kétharmados szavazattöbbségre lenne szükség.

c) A teljes üléssel és a háromtagú tanácsokkal kap-
csolatos egyéb kérdések

ca) Az Abtvj1. 21. §-a deklarálta, hogy a teljes ülés 
az összes alkotmánybíróból áll, s akkor határozatké-
pes, ha azon legalább nyolc alkotmánybíró, köztük az 
elnök jelen van. Szavazategyenlõség esetén továbbra 
is az elnök szavazata dönt. A szabállyal kapcsolat-
ban szerencsésebb lenne a „köztük az elnök” kitételt 
a jelenleg alkalmazott, „akadályoztatása esetén a he-
lyettes elnök” mondatrésszel megtoldani. Mindez ak-
kor sem lenne felesleges, ha a törvény amúgy is tar-
talmazza, hogy az elnököt a helyettes elnök helyet-
tesíti. Mivel a helyettesítés teljes jogkörben történik, 
a helyettes elnök, amennyiben elnöki teendõket lát 
el a teljes ülésen, szavazategyenlõség esetén a dön-
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tési jogot is gyakorolhatja.
Az Abtvj2. azonban a teljes ülés határozatképes-

ségéhez már nem teszi szükségessé az elnök jelen-
létét. Ez az új helyettesítési szabályok miatt indo-
kolható lehet.

cb) Az Abtvj2. 22. §-a szól a háromtagú tanácsok 
összetételérõl, melyet az Alkotmánybíróság elnöké-
nek javaslatára, határozott idõtartamra a teljes ülés 
határozna meg. A megoldás ésszerû, azonban indo-
kolt lenne a határozott idõtartamot tételesen is meg-
fogalmazni, így az eddigi hároméves ciklust foglal-
ni a törvénybe.

cc) A háromtagú tanácsok vonatkozásában az 
Abtvj2. – a korábbi szabályozásra visszatérve – ki-
mondaná, hogy annak elnöke az elõadó alkotmány-
bíró. A jelenlegi Ügyrend szerint a háromtagú tanács 
esetenként dönt az elnöklés tárgyában.51 Az Abtvj2. 
ennél célszerûbb és mûködõképesebbnek is tûnik, 
többek között azért is, mivel továbbra is az elõadó 
alkotmánybíró rendelkezik a meghívás jogával. Je-
lenleg emiatt az egyes eljárási cselekmények tekin-
tetében „párhuzamos elnökség” alakulhat ki. Ennek 
kiküszöbölése és a kiszámítható mûködés érdekében 
is célszerû, hogy az elõadó alkotmánybíró legyen az 
ülés elnöke, mivel egyébként is õ ismeri legjobban az 
általa készített tervezeteket, így az esetlegesen szük-
séges eljárási cselekmények tekintetében is õ tûnik a 
legmegfelelõbbnek az elnöklés – egyébként formális-
nak mondható – feladatainak ellátására.

cd) Egyebekben a háromtagú tanácsokra vonat-
kozó szabályok nem változnának.

7. Az Alkotmánybíróság testületi eljárásának 

megindulása és szabályai 

a) Az elõkészítõ eljárás során hozható döntések

aa) Az Abtvj2. 23. §-a alapján az Alkotmánybíróság 
elnöke a fõtitkár elõterjesztését követõ harminc – so-
ron kívüli eljárás esetén öt52 – napon belül kijelö-
li az elõadó alkotmánybírót. A fõtitkári vizsgálat 
maximális idõtartamát – hatvan napot – is tekin-
tetbe véve látható, hogy az indítvány beérkezésétõl 
számított maximum kilencven napon belül meg 
kell történnie az elõadó alkotmánybíró kijelölésé-
nek. Míg azonban a fõtitkári vizsgálatra – a jelentõs 
mennyiségû, eljárás indítására alkalmatlan bead-
vánnyal kapcsolatos „szûrõ” szerep gyakorlása mi-
att – indokolt a hatvan napos határidõ szabása, ad-
dig az elnöki kijelölésre a harminc nap indokolat-
lanul soknak tûnik. Bár az ügyteher jelenlegi nagy-
sága miatt ez utóbbi határidõnek túl nagy gyakor-
lati jelentõsége nincsen, mégis – az elnöki intézke-
dés jellege és idõigényességének csekély volta mi-

att – elegendõ lenne a tizenöt napos idõkorlát sza-
bása. Ismételten hozzá kell azonban tenni, hogy en-
nek csak elvi jelentõsége lenne, a gyakorlatban alig-
ha eredményezne látható különbségeket, legfeljebb 
abban jelenne meg, hogy nem a fõtitkárságon vagy 
az elnöknél szignálásra várva, hanem az elõadó al-
kotmánybírónál állnának az elbírálásra váró akták.

ab) Az elõadó alkotmánybíró ezzel szemben – 
konkrét idõhatárhoz kötöttség nélkül – haladéktala-
nul megvizsgálja, nincs-e helye hiánypótlás elrende-
lésének, indítványegyesítésnek, illetve az indítvány 
egyes részei elkülönítésének, és szükség esetén dönt 
ezek alkalmazásáról.53 Az érdemi elbírálás tekinte-
tében az Abtvj2. nem szab konkrét határidõt sem az 
elõadó alkotmánybírónak a határozattervezet kidol-
gozására, sem az Alkotmánybíróságnak a határozat 
meghozatalára nézve. Az Abtvj2. beemeli azt a je-
lenleg az Ügyrendben54 hangsúlyozottan csak részben 
megtalálható szabályt, mely szerint az elõadó alkot-
mánybíró – amennyiben szükségesnek véli – javas-
latot tehet az indítvány visszautasítására, az eljárás 
felfüggesztésére vagy szüneteltetésére, és e célból az 
ügyet az eljáró testület elé terjeszti. 

ac) A hiánypótlással összefüggésben kiemelést ér-
demel, hogy az elõadó alkotmánybíró harminc na-
pos határidõ tûzésével küldheti vissza az indítványt 
hiánypótlásra, ami további idõbeli csúszást eredmé-
nyezhet az ügy elbírálásával összefüggésben. Az 
Abtvj2. megoldása a fõtitkári hiánypótlásra tesz visz-
szautalást, mellyel indokolt esetben az elõadó alkot-
mánybíró is élhet. Az Abtvj2. azonban – a korábbi 
tervezettel ellentétben – nem tartalmazza azt a kité-
telt, mely szerint, ha az indítványozó a hiánypótlás-
ra való felhívás ellenére ismételten hiányosan adja 
be az indítványt, akkor az Alkotmánybíróság azt 
visszautasítja,55 illetõleg hiányos tartalma szerint bírál-
ja el. Ez utóbbi megoldás ugyanis igen érdekes lehet 
az alkotmánybírósági eljárás jellegét tekintve, emi-
att érdemes a korábbi elképzeléssel összefüggésben 
is néhány gondolatot megfogalmazni. 

Elsõként azt kell megjegyezni, hogy maga az 
Abtvj1. sorolta fel az indítvány kötelezõ tartalmi ele-
meit, melyek hiányában az Alkotmánybíróság nem 
jár el. A visszautasítással kapcsolatosan nem is merül 
fel különösebb probléma, ám kérdéses, miként tud-
ná a testület az indítványt hiányos tartalma szerint ér-
demben elbírálni. Az indítvány ugyanis elbírálhatat-
lan, ha a beterjesztõje nem jelöli meg az alkotmány-
ellenesnek vélt normát, az Alkotmány vélelmezetten 
sérülõ rendelkezését, illetve az – egyébként is nehe-
zen értelmezhetõ – „kérelem alapjául szolgáló okot”. 
Mivel az indítványozót az Alkotmánybíróság képes 
felhívni a hiánypótlásra, értelemszerûen nem a neve 
vagy a lakcíme (értesítési címe) hiányzik a beadvány-
ról. A többi tartalmi elem bármelyikének hiánya ese-
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tén – kivéve az alapul szolgáló okot, de az valójában 
beolvad a problematikus szabály (hiányosság) stb. 
megjelölésének kényszerébe – aligha lehet a hiányos 
tartalommal való elbírálást egyáltalán szóba hozni. Az 
pedig, hogy az Alkotmánybíróság szólítson fel az in-
dítvány kiterjesztésére a támadott szabállyal a testület 
szerint szoros összefüggésben álló norma megtáma-
dására, kizártnak tekinthetõ, ez ugyanis – a kifejezett 
jogszabályi felhatalmazás hiányán túlmenõen, amely-
nek következtében ilyen eljárási cselekmény megté-
telére nincs lehetõség – egyrészt sértené az indítvá-
nyozó önrendelkezési jogát, másrészt – ahogy errõl 
már szó esett – az Abtvj1. szerint az Alkotmánybíró-
ság amúgy is megkapná az ezt lehetõvé tevõ törvényi 
felhatalmazást. Mindezeket figyelembe véve a „hiá-
nyos tartalom szerinti” érdemi elbírálás lehetõsége 
egyszerûen kizártnak tekinthetõ, mivel elméletileg 
sem jöhet szóba: az alkotmánybírósági eljárás sajá-
tosságából következõen, ha az indítvány elbírálás-
ra alkalmas, már nem lehet hiányos tartalmú. Ebbõl 
következõen az „illetõleg hiányos tartalma szerint bí-
rálja el” kitétel alkalmazása nem csak felesleges, de ér-
telmetlen és zavaró is, emiatt szerencsés lenne a végsõ 
változatból kihagyni, és az Abtvj2. megoldását követ-
ni. Mindenképpen szót érdemel, hogy a hiánypótlás-
sal kapcsolatban az Abtvj2. szóhasználata a „bead-
ványozó” és az „indítványozó” kifejezések tekinteté-
ben jóval következetesebb, mint a korábbi tervezeté.

ad) Az Abtvj1. és az Abtvj2. is lehetõvé teszi, hogy 
az elõadó alkotmánybíró indítványokat egyesítsen, il-
letve az egy indítványban szereplõ, de tárgyuk sze-
rint nem szorosan összefüggõ kérdéseket elkülönít-
sen. Ezekkel az intézkedésekkel kapcsolatban a ter-
vezetek az indítványozó irányában tájékoztatási kö-
telezettséget írnak elõ. Ez önmagában helyeselhetõ, 
ám felmerül a kérdés, hogy miért nem kell értesíteni 
az indítványozót az indítvány beérkezésérõl, illetõleg 
annak iktatásáról (ügyszámmal való ellátásáról), vagy 
a vizsgálat megkezdésérõl. E tekintetben a gyakorlat 
ötletszerûnek mondható: egyes alkotmánybírák – az 
ügyszám közlésével egyidejûleg – tájékoztatják az 
indítványozót a vizsgálat megkezdésérõl, és felhív-
ják, hogy a továbbiakban – szükség esetén – erre az 
ügyszámra hivatkozzon. Ez a gyakorlat azonban ko-
rántsem általános, csak az alkotmánybírák egy ré-
sze alkalmazza azt. Mivel az Abtvj2. mind a fõtitkári 
teendõk, mind az elnök általi szignálás vonatkozá-
sában határidõ elõírásával operál, az idõ tekinteté-
ben nem okozna gondot, hogy az elõadó alkotmány-
bíró az indítványozónak jelezné: ügyének elbírálása 
a megadott ügyszámon elkezdõdött. Ez a költségek 
néminemû emelkedése ellenére hasznos lehet, ha az 
indítványozó a késõbbiekben új érveket, kiegészíté-
seket kíván csatolni az eredeti dokumentumhoz. Az 
iktatás tekintetében kifejezetten elõnyös lehetne, ha 

ilyenkor már az ügyszám megjelölésével tenné mind-
ezt. Ennek érdekében az Abtvj2.-ben elõ lehetne írni 
az ilyen jellegû értesítési kötelezettséget is.

ae) Az indítvány visszautasításával összefüggõ 
elõírások ennek okaként az Alkotmánybíróság hatás-
körének, illetve az indítványozó jogosultságának hi-
ányát foglalják magukban, illetve ezen kívül a hiány-
pótlásra való felhívás eredménytelenségét. E három 
esetcsoporttal kapcsolatban nem is merül fel prob-
léma, azonban az Abtvj1. 25. § c) pontjával – melyet 
az Abtvj2. szerencsés módon már nem tartalmaz –, 
és az Abtvj2. 25. §  d) pontra tekintettel – más eljárá-
sok vonatkozásában megjelenõ hiányossággal ösz-
szefüggésben – igen. Indokolt ehelyütt a már nem 
szereplõ megoldásról is szólni.

aea) Az említett c) pont akként rendelkezett, hogy 
az Alkotmánybíróság az indítványt akkor is visz-
szautasítja, ha „az indítványozó azonos tartalom-
mal olyan indítványt nyújtott be, amelyben érdem-
ben az Alkotmánybíróság már döntést hozott anél-
kül, hogy az indítvány alapjául szolgáló ok jelentõs 
mértékben megváltozott volna”. Ha az Abtvj1. meg-
alkotói az általam idézõjelek közé tett mondat má-
sodik és harmadik mondatrészét felcserélték volna, 
véleményem szerint a jelenlegi félreérthetõség (és a 
pontatlanság) azonnal megszûnt volna. Idézett for-
májában ugyanis a szövegezés arra utal, hogy akkor 
utasítja vissza az azonos tartalmú beadványt a testü-
let, ha maga az Alkotmánybíróság korábban anélkül 
hozott döntést, hogy az indítvány alapjául szolgáló 
ok jelentõs mértékben megváltozott volna. Ebben a 
formában az elõírásnak nincs értelme, továbbá elsõ 
olvasásra félreérthetõ lehet. Mivel a kodifikáció so-
rán a nyelvhelyességre is ügyelni kell, nem tartom 
feleslegesnek vagy szõrszálhasogatónak a változta-
tási igényt. Az Abtvj2. azonban e kitételt már nem 
tartalmazza.

aeb) A visszautasítási okok közt azonban hiányos-
ság is felfedezhetõ. A már említett d) pont szerint visz-
szautasítási ok, ha az alkotmányjogi panaszra irányu-
ló indítványt az indítványozó az Abtvj2.-ben megha-
tározott határidõ letelte után nyújtotta be. Ezzel az 
elõírással önmagában semmilyen probléma nem me-
rül fel. Azzal viszont annál inkább, hogy miért nem 
vonatkozik ez a szabály valamennyi, határidõhöz kö-
tött eljárásra irányuló indítványra. A népszavazás-
sal kapcsolatos kifogások benyújtását például ugyan-
csak határidõhöz köti a törvény. Ennek elmulasztá-
sát ugyanúgy visszautasítási okként kellene megjele-
níteni az Abtvj2.-ben, mint az alkotmányjogi panasz 
benyújtási határidejének túllépését. Fontos újítás az 
Abtvj1.-hez képest, hogy az alkotmányjogi panasz 
vonatkozásában már nem „beadásról”, hanem pos-
tára adásról szól a tervezet. Ez a megoldás kiküsz-
öböli azt a dilemmát, amely a beadás anyagi vagy 
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eljárási határidõjellegével kapcsolatban merült fel.
af) Az Abtvj2. szabályozza az alkotmánybírósági 

eljárás felfüggesztési lehetõségét is. A 26. § szerint „az 
Alkotmánybíróság a napirendre tûzött indítvány el-
bírálását felfüggesztheti, ha a más szerv elõtt folya-
matban levõ eljárásnak (ideértve a jogalkotási eljá-
rást is) az Alkotmánybíróság döntése szempontjá-
ból jelentõsége van és a felfüggesztést a jogbizton-
ság érdeke indokolja”. Ezzel az elõírással kapcsolat-
ban több megjegyzés is tehetõ.

afa) Elsõként kérdés: mivel indokolható, hogy a 
felfüggesztés csak lehetõség és nem kötelezõen al-
kalmazható intézkedés. Rögtön jelzem, hogy a kér-
dés tisztán elméleti jellegû. A felfüggesztés ugyan-
is gyakorlatilag azt jelenti, hogy az Alkotmánybíró-
ság egyszerûen nem foglalkozik az adott indítvány-
nyal, félreteszi azt, amit minden további nélkül meg 
is tehet. Emiatt a felfüggesztés intézményének szabályo-
zása, különösen pedig alkalmazásának feltételekhez köté-
se önmagában is feleslegesnek tekinthetõ, mivel az Al-
kotmánybíróság bármikor, bármilyen indokolás és 
feltétel nélkül abbahagyhatja az adott ügy tárgyalá-
sát, akár évekre is. Mindez hatásában ugyanolyan, 
mintha az elõadó alkotmánybíró hosszú ideig nem 
terjeszti be a teljes ülés elé az ügyet. Mivel azonban 
az Abtvj2. tartalmazza az intézményt, az elképzelés 
elemzése nem kerülhetõ meg.

Az Abtvj2. megfogalmazásából – „az Alkotmány-
bíróság döntése szempontjából jelentõsége van” – az 
következne, hogy ne lehetõségként kerüljön alkalma-
zásra, hanem kötelezõ jelleggel. Ezzel azonban szem-
beállítható, hogy önmagában az, miszerint valami-
nek az eljárás szempontjából jelentõsége van, nem 
feltétlenül jelenti, hogy egyben ügydöntõnek, a ha-
tározat végsõ formáját, tartalmát lényegesen vagy 
bármily csekély mértékben meghatározónak számít. 
Másrészt a jogalkotási eljárással összefüggésben von-
ható le következtetés. Valamely norma módosításá-
val vagy hatályon kívül helyezésével, esetleg olyan 
jogi aktus megalkotásával összefüggésben – amely a 
jogi helyzetet lényegesen befolyásolja azáltal, hogy a 
vizsgált norma alkotmányellenességének áttekintése-
kor beszámítási pont lehet – megállapítható, hogy an-
nak végeredménye nem teszi feleslegessé a támadott 
szabály esetleges megsemmisítését. Mégpedig amiatt 
nem, mert ennek következtében az új norma megal-
kotásáig fennmaradó idõben keletkezõ jogviszonyok 
nem alkotmányellenes rendelkezésen alapulnak. Az 
alkotmányellenes normának csak amiatt történõ ha-
tályban hagyása, hogy a jogalkotási eljárás már folya-
matban van, esetenként kifejezetten méltánytalan ál-
lapotot eredményezhet az érintettek vonatkozásában.

afb) Ezzel kapcsolatban merül fel az is, hogy az 
Abtvj2. indokolhatóan tartalmazza-e e tekintetben a 
folyamatban lévõ jogalkotási eljárást, mint beszámí-

tási pontot. Ez különösen amiatt merülhet fel, mivel 
a jogalkotási eljárás egyrészt politikai folyamat, más-
részt nincs határidõhöz kötve. A politikai jelleg e te-
kintetben nem okoz különösebb problémát, ugyanis 
a jogalkotási eljárás elhúzása, késleltetése az Alkot-
mánybíróságnak a felfüggesztés elrendelésével kap-
csolatban fennálló mérlegelési joga miatt nem alkal-
mas az alkotmányossági vizsgálat elhúzására. A te-
kintetben sem merül fel különösebb nehézség, hogy 
a jogalkotási eljárás nincs határidõhöz kötve, mivel 
az Alkotmánybíróság bármikor dönthet úgy, hogy 
folytatja az eljárást. Megjegyzendõ, hogy az Alkot-
mánybíróság több alkalommal élt az eljárás felfüg-
gesztésének lehetõségével, tehát a jogintézmény al-
kalmazhatósága nem kérdéses.

afc) A „jogbiztonság érdeke” kifejezéssel kapcso-
latban mindössze annyi kifogás tehetõ, hogy szeren-
csésebb lenne egyszerûen a „jogbiztonság” kitétel al-
kalmazása. Ez ugyanis sokkal pontosabbnak mond-
ható, másrészt a jogbiztonságnak önmagában nincs 
is „érdeke”.

afd) Mivel az alkotmánybírósági eljárásra a határo-
zathozatal tekintetében a törvény egyébként sem álla-
pít meg határidõt, az sem problematikus, hogy a fel-
függesztés vonatkozásában nem találni ilyen elõírást. 
Ellentétben az ideiglenes intézkedéssel, a felfüggesztés 
nem érinti a folyamatban levõ egyedi ügyek elbírálá-
sát, így határidõhöz kötése sem feltétlenül szükséges.

ag) Ugyancsak külön rendelkezés szól az eljá-
rás megszüntetésérõl. Megszüntetési okként említi az 
Abtvj2. a hatályvesztést és a – jogegységi határozat 
vonatkozásában felmerülõ – visszavonást, melyek 
az indítványt tárgytalanná teszik. Ezenkívül az in-
dítvány visszavonását, és azt az esetkört is, ha – a hi-
ánypótlás elmulasztásának esetét kivéve – az indít-
vány visszautasításának lett volna helye. A vissza-
vonási lehetõségének expressis verbis történõ törvé-
nyi biztosítása feloldja azt a testületen belül is meg-
jelent vitát, mely szerint az indítványozó jogosult-e 
visszavonni indítványát.56 Az Alkotmánybíróságon 
egyébként eddig is a többség által elfogadott, és en-
nek következtében általánosan alkalmazott gyakor-
lat volt, hogy az Alkotmánybíróság az indítványozó 
rendelkezési jogát e vonatkozásban elismerte.

A 27. § c) pontjában alkalmazott kitétel viszont, 
mely szerint megszüntetésre kerül sor, ha a hiánypót-
lás elmulasztásának esetét kivéve az indítvány visz-
szautasításának lett volna helye, mindenképpen fi-
gyelmet érdemel. (Hiánypótlás igénye ugyanis szük-
ség esetén az eljárásban is jelezhetõ az indítványozó-
nak). A rendelkezéssel kapcsolatban megjegyzendõ, 
hogy az az Alkotmánybíróság önkorrekciójának 
eszközét jelenti, mivel alkalmazását a testület ko-
rábbi tévedése – a visszautasítás valamilyen okból, 
valószínûleg figyelmetlenségbõl történõ elmaradá-
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sa – okozta. Mivel hatáskör hiányában, továbbá in-
dítványozásra nem jogosult általi kezdeményezés 
esetén az Alkotmánybíróság valószínûleg nem in-
dít és folytat eljárást, az elképzelés feltehetõen a res 
judicata fennállta ellenére, vagy az alkotmányjogi 
panasz határidejének elmulasztását figyelmen kívül 
hagyó, már elindult eljárás megszüntetésére tervez-
te kialakítani a korrekciós mechanizmust.

Megszüntetési okként jelentkezik a korábbi ter-
vezetben visszautasítási okként szereplõ res judicata 
esete is.

b) Az ideiglenes intézkedés

ba) Az Alkotmánybírósággal kapcsolatos szabályo-
zásban teljesen új elemként jelenne meg az Abtvj2. 
szerint az ideiglenes intézkedés. Lényege, hogy ha 
– a jogegységi határozat kivételével57 – valamely, az Al-
kotmánybíróság által vizsgálat alá vont norma (il-
letve annak rendelkezése) nagy valószínûséggel al-
kotmányellenesnek látszik, az Alkotmánybíróság an-
nak alkalmazását – az indítványozó kérelmére vagy 
hivatalból – határozatával ideiglenesen, a jogbizton-
ság érdekében felfüggesztheti, ha súlyos, illetõleg a 
késõbbiekben nem orvosolható hátrányok elhárítá-
sa vagy más különös méltánylást érdemlõ ok miatt 
azonnali intézkedésre van szükség. Az Abtvj2. sze-
rint ez a felfüggesztés az Alkotmánybíróság érde-
mi döntésének meghozataláig, de legfeljebb kilencven 
napig tarthat. Az Abtvj1.-gyel ellentétben az Abtvj2. 
már nem rendelkezik úgy, hogy az errõl szóló hatá-
rozatot az érdekelteknek meg kell küldeni. Emiatt 
értelemszerûen szükség van a határozatnak a Ma-
gyar Közlönyben való közzétételére, mivel a norma 
alkalmazását egyébként végzõ szervek ekként sze-
rezhetnek ismeretet az õket kötelezõen érintõ al-
kotmánybírósági felfüggesztésrõl. A felfüggesztés 
ugyanis valamennyi, a norma alkalmazásával érin-
tett ügy eljárásának felfüggesztését is eredményezi.

bb) Az intézkedés több olyan jellemzõt hordoz, 
melynek áttekintésére a törvény elfogadása elõtt 
nem felesleges utalni. Egyik a felfüggesztés jog-
szabályi elõfeltétele, hogy az adott norma „nagy 
valószínûséggel” alkotmányellenesnek látsszon. A 
„nagy valószínûség” fennálltáról való döntésben lát-
hatóan kulcsszerepe van az elõadó alkotmánybíró-
nak, mivel az adott ügy valamilyen szintû vizsgálata 
és az ebbõl eredõ ismeretek szükségesek ahhoz, hogy 
az alkotmányellenesség legalábbis valószínûsíthetõ 
legyen. Mindez azonban nem csökkenti a többi al-
kotmánybíró szerepét, mivel az intézkedést az Al-
kotmánybíróság mint testület jogosult elrendelni. 
A probléma azonban éppen abban rejlik, hogy az 
alkotmányellenesség „nagy valószínûséggel” való 
fennállta csak valamiféle elõzetes, az elõadó alkot-

mánybíró általi vizsgálat, illetve elkészített tervezet 
(problematika) léte esetén értelmezhetõ, mondha-
tó ki. Az alkotmánybírósági ügymenetet – részben 
a törvénybõl, részben a gyakorlatból – áttekintve el-
mondható azonban, hogy az alkotmányellenesség 
valószínûsítése az ügyek jelentõs hányadában – ép-
pen az ügyteher következtében – csak röviddel a 
döntés meghozatala elõtt, de az bizonyos, hogy jó-
val az indítvány benyújtása után értelmezhetõ, va-
gyis az indítványozástól számítva évek telhetnek 
el addig, míg a testület az alkotmányellenességet 
valószínûnek látván, ideiglenes intézkedést ren-
del el. Ebbõl következõen az ideiglenes intézkedés 
– jellegébõl adódóan – nem minden ügyben éri (ér-
heti) el célját.

bc) Az ideiglenes intézkedés fentebb jelzett 
idõigényességét részben oldhatja, ha az elnök jogo-
sult már a szignáláskor jelezni az alkotmányellenes-
ség valószínûségét és az intézkedés alkalmazását ja-
vasolni, ehhez azonban az elõadó bíró nincs kötve, 
így a testületnek be kell várnia az õ tervezetét és vé-
leményét. Az elnök etekintetben egyetlen módon ér-
vényesítheti akaratát, mégpedig úgy, hogy saját ma-
gára szignálja az ügyet. Mivel az elrendelés részlet-
szabályai nincsenek tisztázva, emiatt az Ügyrend-
be kell kerülniük, ugyanis az Abtvj2. hiányosságai 
mindenképpen szabályozási igényt vetnek fel. Kér-
déses például, hogy az ideiglenes intézkedés elren-
delésének indokoltságára vonatkozó jelzés az Al-
kotmánybíróság eljáró testületéhez csak az elõadó 
alkotmánybírótól érkezhet-e, vagy lehet alapja má-
sik alkotmánybíró észrevétele és álláspontja. Nem 
tisztázott, köti-e ez az észrevétel az elõadó bírót, és 
ami fontosabb, kötve van-e a testület az elõadó al-
kotmánybíró nézetéhez addig, míg e bíró nem ké-
szíti el tervezete tárgyalásra alkalmas változatát. Az 
ilyen jellegû szabályozatlanság, mivel éppen a testü-
let belsõ mûködésével, eljárásával kapcsolatban hor-
doz tisztázatlan kérdéseket, veszélyeket rejt magá-
ban az Alkotmánybíróság eredményes mûködésére 
és nemkevésbé társadalmi megítélésére nézve. Csak 
remélhetõ, hogy nem szándékosan maradnak ilyen 
idõzített bombák a tervezetekben.

bd) További fontos jellemzõje az új jogintézmény-
nek, hogy az Alkotmánybíróság a norma alkalmazá-
sát akár az indítványozó kérelmére, akár hivatalból is 
felfüggesztheti, vagyis a testület – akár külsõ jelzés 
(például médiainformáció) alapján kialakuló – sa-
ját elhatározásából is ideiglenes intézkedést tehet. 
Az Abtvj2. azonban olyan alkalmazási feltételeket 
is megállapít, melyekkel kapcsolatban fontos látni, 
hogy azok együttes feltételek: egyrészt a jogbiztonság 
érdekében kerülhet rá sor, akkor, ha súlyos, illetõleg 
a késõbbiekben nem orvosolható hátrányok elhárí-
tása vagy más különös méltánylást érdemlõ ok mi-
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att azonnali intézkedésre van szükség. Akár a súlyos 
(vagy késõbb nem orvosolható) hátrányok elhárítá-
sa, akár más különös méltánylást érdemlõ ok miatt 
kerül is tehát sor a felfüggesztésre, a jogbiztonság 
védelmére való hivatkozásnak mindig meg kell je-
lennie a határozatban, enélkül ugyanis az elrendelés 
nem felelne meg a törvényi feltételeknek.

be) Felvetõdhet a kérdés, hogy az Alkotmánybí-
róságnak miért van lehetõsége hivatalból eljárni fel-
függesztés esetén, s miért nincs az alkotmányellenes 
mulasztás megállapításra irányuló hatáskörével ösz-
szefüggésben. Látszólag indokolatlan az eltérés, mi-
vel a mulasztás megállapítása nem érint egyedi ügye-
ket, a felfüggesztés viszont – az Alkotmánybíróság ál-
tal meghatározott idõpontig, még ha törvényben fog-
lalt határidõvel korlátozva is – egyedi esetek, ügyek 
lefolytatásának megszakítását is eredményezi. 

bf) Érdemes eltûnõdni azon, hogy mi történik ak-
kor, ha a törvényi határidõ lejárta elõtt az Alkotmány-
bíróság – bármilyen gondossággal rendelte is el az 
ideiglenes intézkedést – nem tudja érdemi döntéssel 
befejezni az eljárást. Ekkor az ideiglenes intézkedés 
határidejének lejárta és az érdemi döntés meghoza-
tala közötti idõben folytatódhatnak a felfüggesztett 
jogszabályon alapuló konkrét jogalkalmazási ügyek, 
ami viszont az eljárásban részt vevõk oldaláról jog-
gal veti fel a kérdést: mi értelme volt az ideiglenes 
intézkedés alkalmazásának. Célszerû lenne emiatt 
az ideiglenes intézkedéssel kapcsolatos szabályozá-
si elképzelést átgondolni, mivel e problémák nem 
szolgálják az alkotmányvédelmet, ütköznek a jogál-
lamiság elvével és az eljárással érintetteknek – min-
denfajta haszon nélkül – indokolatlan kellemetlen-
ségeket okozhatnak.

bg) Végezetül indokolt utalni rá, hogy mivel az 
ideiglenes intézkedés alkalmazása az Alkotmánybí-
róság mérlegelési jogába tartozik, az Alkotmánybí-
róság általi, megfelelõ gondossággal történõ igénybevé-
tele az egyes ügyek vonatkozásában az eljáró ható-
ságoknak és más szerveknek valószínûleg nem okoz 
jelentõs problémákat.

c) Az indítvány véleményezése

ca) Az Abtvj2. 29. §-a részletezi az indítvány véle-
ményezését tartalmazó szabályokat. Az elképzelés 
lehetõségként fogalmazza meg az elõadó alkotmány-
bírónak azt a jogát, hogy az indítványt – az eljárás el-
húzódásának elkerülése érdekében szoros, harminc 
napos véleményezési határidõvel – egyes illetékes 
szerveknek megküldhesse. A határidõ ennél is rövi-
debb – tizenöt nap – lenne akkor, ha a testület ide-
iglenes intézkedést alkalmazott, illetõleg valameny-
nyi soron kívüli eljárás esetén. Ugyancsak fontos ga-
rancia, hogy a véleményezési határidõ eredményte-

len eltelte nem akadályozná az Alkotmánybíróság 
döntését. Ez utóbbi egyébként magától értetõdõ. 
Elképzelhetetlen megoldás lenne ugyanis, hogy a 
legfõbb alkotmányvédõ testület mûködését minisz-
ter vagy akár a legfõbb bírói testület élén álló sze-
mély „a mundér becsülete” érdekében mulasztásá-
val akadályozhatná.

Az elképzeléssel kapcsolatban kritikaként fogal-
mazható meg, hogy a célszemélyek köre igencsak 
szûk. A 29. § (1) bekezdés szerint az elõadó alkot-
mánybíró az indítványt

a) törvény, kormányrendelet, esetében az igazság-
ügy-miniszternek,58

b) a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete 
esetén a Magyar Nemzeti Bank elnökének,59

c) miniszteri rendelet esetében a rendeletet meg-
alkotó miniszternek,

d) nemzetközi szerzõdés vagy nemzetközi 
szerzõdést kihirdetõ jogszabály esetében a külügy-
miniszternek,

e) jogegységi határozat esetében a Legfelsõbb Bí-
róság elnökének küldheti meg.

Véleményem szerint nehezen indokolható, hogy az 
a) pontban nevesített jogszabályok esetén – egyébként 
az eddigi alkotmánybírósági gyakorlatnak megfelelõen 
– miért nem lehet az azt elõkészítõ tárcának vagy mi-
niszternek címezni a megkeresést, illetõleg a c) pont ese-
tében miért nem lehet a szerzõdést kötõ szervet meg-
keresni. Az adott norma alkotmányosságának tekinte-
tében ugyanis ezek a szervek legalább olyan autenti-
kus válaszokat adhatnának, mint az igazságügy- vagy 
a külügyminiszter. A megkeresés értelme – legalább-
is véleményem szerint – az, hogy az Alkotmánybíró-
ságnak a különbözõ értelmezési technikák alkalmazá-
sakor a történeti és a céltételezõ értelmezés igénybevé-
teléhez megfelelõ információk álljanak rendelkezésre, s 
ezek többnyire éppen az általam nevesített szervektõl 
lennének beszerezhetõk. Mindenesetre akár teljesen, 
akár csak részben igaz a feltevés, az elõadó alkotmány-
bíró kezét teljesen indokolatlanul kötné meg a tervezett 
elõírás, másrészt az alkotmányosság védelmének tel-
jessége érdekében aligha engedhetõ meg ilyen jellegû 
akadályok támasztása.

cb) Ugyancsak érthetetlen volt, hogy a többi eljá-
rás vagy vizsgálat alá vonható aktus vonatkozásában 
az Abtvj1. nem tartalmazott megkeresést engedõ sza-
bályokat. Sajnos ez alapján arra kellett következtetni, 
hogy az Abtvj1. ezekben az esetekben nem kívánta 
lehetõvé tenni a megkeresést. Az a) pontra visszatérve 
megállapítható, hogy abban az Abtvj2.-ben sincs ne-
vesítve valamennyi jogszabály, így például az önkor-
mányzati rendelet, viszont már megjelenik az MNB-el-
nök által – még hatályban nem lévõ – rendeletkiadási 
jog terméke, az MNB-rendelet. Nehezen indokolha-
tó, hogy az Alkotmánybíróság miért nem szerezheti 
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be minden jogszabály vonatkozásában is a számára 
szükséges véleményt. A jelenlegi gyakorlat szerint 
például, ha önkormányzati rendelet utólagos norma-
kontrolljára vonatkozó indítvány nem a közigazgatá-
si hivatal vezetõjétõl érkezik a testülethez, akkor „az 
Alkotmánybíróság quasi ’permegelõzõ’ eljárás kere-
tében elsõ lépcsõben megküldi azt az illetékes köz-
igazgatási hivatal vezetõjének az 1990. évi LXV. tv. 
98–99. §-ában foglalt törvényességi ellenõrzés céljá-
ból. Ezt követõen az érdemi alkotmánybírósági vizs-
gálatra akkor van lehetõség, ha az indítványozó a tör-
vényességi ellenõrzés eredményével nem ért egyet, 
és a kérelmét továbbra is fenntartja”.60 Ez ugyan nem 
véleményezési jog, hanem eljárásindításra vonatkozó 
jelzés, ám az Alkotmánybíróság eljárásában szükség 
lehet a rendelet megalkotója, vagy a törvényességi 
ellenõrzést végzõ közigazgatási hivatal vezetõje vé-
leményének kikérésére.

cc) Összegzésül, nem lenne felesleges az elõadó 
alkotmánybíróra bízni, hogy mely szerv megkeresé-
sét látja indokoltnak az alkotmányossági vizsgálat 
megnyugtató lefolytatásához. Megjegyzendõ, hogy 
a jelenlegi gyakorlat is ez.

d) Az elõadó alkotmánybíró döntései

Ez az alcím az Abtvj2.-ben már nem szerepelne. Az 
Abtvj1. 30. §-a a jelenlegi Ügyrendben foglalt sza-
bály átvételével rendezte volna az elõadó alkot-
mánybíró döntési lehetõségeit, annyiban, hogy mi-
vel az Abtvj1.-ben megjelent az ideiglenes intézke-
dés, az elõadó alkotmánybíró tevékenységével kap-
csolatban ez is tilalmi listára került volna. Az Abtvj1. 
szerint az elõadó alkotmánybíró a testületi eljárást 
megelõzõen megtehetett volna minden intézkedést, 
és – az ügy érdemére vonatkozó határozatot61, a visz-
szautasítást, a felfüggesztést, az eljárás megszünte-
tését és az ideiglenes intézkedést kivéve – meghoz-
hatott volna minden döntést, amelyet a törvény az 
Alkotmánybíróság hatáskörébe utal. Szerencsés lett 
volna azonban a jelenlegi Ügyrend 33. § (2) bekez-
désében foglalt elõírást is átvenni, mely szerint „az 
elõadó alkotmánybíró a testületi eljárás megkezdése 
után csak azokat az intézkedéseket teheti meg, ame-
lyeket a törvény – valamint az Ügyrend –, illetõleg a 
testület kifejezetten a hatáskörébe utal”.

e) Az anyanyelv használata és a kizárás

Az Abtvj2. 30. §-a sajátos módon együtt szabályoz-
za az anyanyelv használatára és az alkotmánybírák 
eljárásból történõ kizárására vonatkozó elõírásokat.

ea) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint az Alkot-
mánybíróság eljárása során anyanyelvét mindenki 

használhatja. Mivel az alkotmánybírósági eljárások te-
kintetében az idegen nyelv használata nem tömegje-
lenség, a szabályozás nem vet fel különösebb problé-
mát, de csakis emiatt nem. Érdemes utalni arra, hogy 
a külföldieket vagy más, idegen nyelvet használó-
kat jóval gyakrabban érintõ közigazgatási eljárásban 
éppen az új szabályozási koncepció kíván áttérni az 
Abtvj2.-ben szerepeltetni tervezett rendelkezéstõl, és 
kimondani, hogy az eljárás nyelve a magyar. Az ide-
gen nyelvet használók által benyújtott indítványok tö-
megesebb megjelenése, vagy a különleges, ritka ide-
gen nyelvek használata esetén valószínûleg ez a ren-
delkezés az alkotmánybírósági eljárásban is más meg-
ítélést igényelne. A jelenlegi helyzetben azonban al-
kalmazása szinte természetes. Mindezzel együtt azon-
ban ésszerû lenne expressis verbis rögzíteni, hogy az 
eljárás nyelve a magyar. Mivel személyes meghallga-
tásra stb. az alkotmánybírósági eljárásban szinte soha 
nem kerül sor, ez vállalható lenne azzal, hogy az ide-
gen nyelven beadott indítvány elbírálását erre hivat-
kozva nem lehetne megtagadni, s a határozat egy ki-
admányát az indítványban használt nyelven kellene 
kézbesíteni annak szerzõjéhez.62

eb) Több gond merül fel azonban az alkotmány-
bírák eljárásból történõ kizárásával összefüggésben. A 
(2) bekezdés alapján az alkotmánybírák kizárására a 
Pp. rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni. A ha-
tályos Abtv. 19. §-a szerint az Alkotmánybíróság el-
járása során, amennyiben az Abtv. vagy az Alkotmány-
bíróság ügyrendje eltérõen nem rendelkezik, a Polgári 
Perrendtartásról szóló törvény (továbbiakban Pp.) 
rendelkezéseit kell alkalmazni bírák kizárása tekin-
tetében. A két szövegvariáció összevetésébõl látszik, 
hogy az Abtvj2. nem engedné meg sem az Abtv. egyéb 
rendelkezéseiben, sem az Ügyrendben történõ ki-
vétel megalkotását. Az Ügyrend vonatkozásában 
ez kényszerítõen megjelenõ tilalom; az Abtv. esetle-
ges – felhatalmazás nélküli – ellentétes szabálya el-
len nem lehet – s valójában nem is kell – mit tenni.

eba) A formai kérdéseknél azonban e vonatkozás-
ban is jelentõsebb a tartalmi ellenérvrendszer. Ez utób-
bi abban áll, hogy az alkotmánybírák kizárása tekin-
tetében a Pp. szabályai több tekintetben teljesen alkal-
mazhatatlanok. Egyrészt az Alkotmánybíróság csak ti-
zenegy tagból áll, nem pedig több ezerbõl, mint a ren-
des bírói kar. Ennek következtében, ha az alkotmány-
bíró az ügy intézésébõl kizárt, nem helyettesíthetõ 
más alkotmánybíróval, mivel „tartalékos” alkotmány-
bírák nincsenek, s létezésük ésszerûen gondolkodva 
is kizárt.63 A rendes bíróságokon – a Pp. szabálya-
it alkalmazva – mindig találni bírót, aki az adott ta-
nácsban kollégája helyett képes dolgozni, vagyis a 
testület a kizárás esetében is létszámcsökkenés nélkül 
képes tovább mûködni. Az Alkotmánybíróság vo-
natkozásában mindez csak a háromtagú tanácsok-
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kal kapcsolatban mondható el, a teljes ülés esetében 
azonban a kizárás értelemszerûen létszámcsökkenést 
eredményez, ami egy bizonyos szint után a testület 
mûködõképességét veszélyeztetheti. Ez ugyan e ta-
nulmány megírásának idõpontjában nem jelent kü-
lönösebb veszélyt, ám az Alkotmánybíróság koráb-
ban évekig a határozatképességhez szükséges mini-
mális létszám közelében mûködött, ilyen esetben vi-
szont már valós veszély a határozatképtelenné vá-
lás. Emiatt a kizárással biztosítandó pártatlanság kö-
vetelményét és a határozatképesség, ezen keresztül 
a mûködõképesség biztosítására vonatkozó igényt 
szükséges lenne összhangba hozni.

ebb) Az Alkotmánybíróság kizárása az ügybõl 
– más illetékességi területtel rendelkezõ, azonos 
hatáskörû szerv hiánya miatt – értelemszerûen nem 
lehetséges. Felmerülhet persze olyan eset, amikor 
elvileg szóba jöhetne a testület kizárásának létjogo-
sultsága: akkor, ha az – a jelenlegi szabályok sze-
rint törvényben elfogadott – ügyrendjére az Alkot-
mánybíróság által elkészített törvényjavaslatot az 
Országgyûlés változatlan formában fogadná el, s 
ezt a törvényt kellene alkotmányossági vizsgálat 
alá vetnie, mivel ebben az esetben azt a normaszö-
veget kellene felülvizsgálnia, amelynek kodifikálá-
sában részt vett. Feltétel még ezen túl, hogy ne tör-
ténjen idõközben alkotmánymódosítás.64 Ez az elvi 
lehetõség is megszûnne viszont az Abtvj2. elfoga-
dásával.

ebc) Mindezeken túlmenõen, a Pp. 13. § (1) bekez-
dése szerint az ügy elintézésébõl ki van zárva és ab-
ban mint bíró nem vehet részt az, akitõl az ügyek tár-
gyilagos megítélése egyéb okból nem várható (elfo-
gultság). E rendelkezés valóban alkalmazható lenne, 
ám felmerül, hogy az alkotmánybírósági eljárásban 
ki jogosult jelezni az elfogultságot, másrészt ez álta-
lában automatikusan, magától is mûködik. A Pp. al-
kalmazhatatlansága itt abban jelentkezik, hogy a bíró 
esetében a kizárás megtagadása miatt az ügy érde-
mében hozott határozat elleni fellebbezésben jogor-
voslattal lehet élni, panaszt lehet tenni.66 Az Alkot-
mánybíróság határozata ellen viszont nem lehet jog-
orvoslattal élni, így a kizárás esetleges megtagadása 
ellen sem. Mint ebbõl a példából is látható, nem le-
het a különbözõ eljárástípusokat azonos rendelkezé-
sek alá vonni, mivel jelentõsen különbözik egymás-
tól az alkotmánybírósági és a polgári peres eljárás. 
Ezzel együtt az Abtvj2. 30. § (2) bekezdése is a Pp.-t 
rendeli háttérjognak.

ec) Röviden érdemes arra is kitérni, hogy az Al-
kotmánybíróság vonatkozásában miként, mely eljá-
rástípusok vonatkozásában jelentkezhet egyáltalán 
az elfogultság, mint kétséget kizárólag igazolható tény. 
Az egyes, konkrét ügyek vonatkozásában kevés-
bé, tekintettel arra, hogy az eljárás az esetek döntõ 

többségében nem feltétlenül személyes jellegû, nem 
kell meghatározott személyhez köthetõnek lennie. 
Több hatáskör esetében (például utólagos norma-
kontroll, alkotmányellenes mulasztás megállapítá-
sa iránti kérelem, népszavazással kapcsolatos ki-
fogás stb.) bárki beadhat ugyanis indítványt, így 
amennyiben valamely alkotmánybíró meg akarja 
indítani a testület eljárását, ismerõsei, hozzátarto-
zói bármelyikét megkérheti az indítvány benyújtá-
sára. Elfogultság valójában egyrészt csak egyes, meg-
határozott ügyekben jelentkezhet, amikor az alkot-
mánybíráknak az elfogultság tényérõl, illetve fenn-
állásának lehetõségérõl vagy hivatalos (például 
OVB-tisztség, koronaõrségben betöltött tagság ese-
tén), vagy nem hivatalos (például a vizsgált jogsza-
bály elõkészítésben való részvétel) tudomása van. 
Másrészt az eljárás alapjául szolgáló ügyben merül-
het fel az elfogultság, amely személyhez kötött (pél-
dául az alkotmányjogi panasz benyújtása).

ed) Az is megállapítható viszont, hogy az elõírás 
sem jelenleg nem okoz, sem az Abtvj2. elfogadásá-
val nem fog sok gondot okozni, mivel az alkotmány-
bírósági eljárásban az elfogultság nem tekinthetõ tö-
megjelenségnek. Más kérdés viszont, hogy az anya-
nyelv használatának és a kizárásnak a közös rendel-
kezésben való szabályozása nem feltétlenül szeren-
csés, bár túl sok problémát sem vet fel.

f) A bizonyítási eljárás

fa) A bizonyítási eljárás elõírásait az Abtvj2. önálló 
szakaszban rendezi, melyben fõszabályként a jelenle-
gi megoldást, az iratok alapján történõ bizonyítást ha-
tározza meg. Eszerint az Alkotmánybíróság a rendel-
kezésre álló iratok alapján – szükség esetén elsõsorban 
személyes meghallgatással, valamint szakértõ bevo-
násával – folytatja le a bizonyítási eljárást. A rendel-
kezés azonban feloldja e kötöttséget azzal, hogy az 
eljárás jellegétõl függõen lehetõvé teszi más bizonyí-
tási mód és eszköz felhasználását is. Összefoglalva, 
az alkotmánybírósági eljárásban az Alkotmánybí-
róság minden bizonyítási módot és eszközt felhasz-
nálhat, amelynek alkalmazását szükségesnek véli, 
ám a személyes meghallgatás és a szakértõi bizo-
nyítás csak szükség esetén alkalmazható, de ekkor 
e lehetõségeket a többi bizonyítás módot és eszközt 
megelõzve kell igénybe venni.

fb) Az Abtvj2. elõírja továbbá, hogy az alkotmány-
bírósági eljárásban lefolytatott bizonyítási eljárásra 
a Pp. szabályait kell megfelelõen alkalmazni. Mivel 
az Alkotmánybíróság elõtti ügyek vonatkozásában 
valószínûbb az iratok tartalmára vonatkozó bizonyítás 
lehetõsége (például helyi önkormányzat képviselõ-
testületének jegyzõkönyve a rendeletalkotási eljá-
rásról), a tanúbizonyítás igénybevételének szüksé-
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gessége – és emiatt valószínûsége – szinte a nullá-
val egyenlõnek mondható. Következésképpen ez az 
alkalmazási kötelezettség igen ritkán merül fel a tes-
tület vizsgálódásai folyamán.

fc) Végül, a 31. § (3) bekezdése akként rendelke-
zik, hogy az Alkotmánybíróság által kért, az eljárás 
lefolytatásához szükséges valamennyi adatot mindenki 
köteles a testület rendelkezésére bocsátani, melyeket 
az Alkotmánybíróság jogosult kezelni67. Ezzel kapcsolat-
ban szerencsésebb lenne az „adatot” kifejezés mellett 
nevesíteni a kért dokumentációt vagy annak másola-
tát is, mivel elképzelhetõ, hogy az Alkotmánybíróság 
valamely ügyben az iratok bekérésével tudja csak ki-
alakítani álláspontját. Az „adat” megjelölést ebben a 
vonatkozásban szûknek és fogalmilag tisztázatlan-
nak érzem, így pontosítása az esetleges késõbbi kel-
lemetlenségek – a nem teljesítés – megelõzése érde-
kében indokolt lenne.

fd) Felesleges szabályozási elem viszont 
az Abtvj2.-ben „az eljárás lefolytatásához szüksé-
ges” kitétel. Ennek indoka, hogy a bekért adatok 
szükségességérõl csak az Alkotmánybíróság dönt-
het. A megkeresett szerv tehát nem teheti függõvé a 
rendelkezésre bocsátást attól, hogy szerinte ezek az 
adatok szükségesek-e az eljárás lefolytatásához vagy 
sem. Emiatt pedig az Alkotmánybíróság – nyilván 
ésszerû korlátok között – bármilyen adatot bekérhet, 
másrészt az is valószínûsíthetõ, hogy ok nélkül nem 
kér be semmit, ami szükségtelen az alkotmányossági 
vizsgálat lefolytatásához. Következésképpen az idé-
zett rész szerepeltetése az Abtvj2.-ben indokolatlan 
és felesleges, mindezen túl még zavaró is, mert értel-
mezési igényt támaszt, holott arra nincs is szükség.

g) Az Alkotmánybíróság határozatai

ga) Az Alkotmánybíróság határozatait az Abtvj2. két 
típusra osztja: egyrészt az ugyancsak határozatnak 
nevezett csoportra, mellyel a testület az ügy érdemé-
ben vagy az ideiglenes intézkedés tárgyában dönt, 
másrészt a végzésekre, mellyel minden más kérdés-
ben való döntés történik. A szabályozás további ele-
meivel kapcsolatban azonban nem kérdéses, hogy 
azok a tágabb értelemben vett határozatokra, vagyis 
a határozatot és a végzést is magában foglaló aktus-
csoportra vonatkoznak.

gb) Továbbra is lehetõség van különvélemény, il-
letve párhuzamos indokolás megfogalmazására, ám 
ez – remélhetõleg68 – ezentúl sem lesz kötelezõ a 
tervezetet nem vagy más indokok alapján támoga-
tó alkotmánybíró részérõl. A különvéleményre és a 
párhuzamos indokolásra vonatkozó elõírások any-
nyiban változnak, hogy a kisebbségben maradt al-
kotmánybíró álláspontját már akkor is csatolhatja 
az iratokhoz, ha az ülésen azt elõadta, és a koráb-

bi elõírástól eltérõen nincs szükség annak megvitatá-
sára. Az Abtvj2. megfogalmazásában az érintett al-
kotmánybíró „az ülésen elõadott” eltérõ álláspontját 
vagy a többségétõl eltérõ indokait írásba foglalja és 
az iratokhoz csatolja. Az Abtvj1. ezzel kapcsolatban 
feltételes módot használt, szerencsésebb lenne az új 
törvényben is ezt alkalmazni.

h) A határozat kijavítása és kiegészítése

ha) A határozat kijavítására és kiegészítésére vo-
natkozó, jelenleg az Ügyrendben található szabá-
lyok némiképpen megváltoztatva szerepelnek az 
Abtvj2.-ben. A jelenlegi megoldás ugyanis csak a kija-
vítás esetében teszi lehetõvé mind a hivatalból, mind 
a kérelemre történõ eljárást. A kiegészítésre jelenleg 
csak hivatalból van lehetõség. Hozzá kell tenni, hogy 
a korábbi ügyrend a kijavítást is csak hivatalból tette 
lehetõvé. Az Abtvj2. ezzel szemben mind a kijavítás, 
mind a kiegészítés vonatkozásában lehetõséget nyújt 
a hivatalbóli és a kérelemre történõ eljárásra is. Az 
Abtvj2.-bõl azonban hiányolható, hogy melyik eljá-
rási cselekményt milyen aktussal lehet elvégezni. A 
jelenlegi Ügyrend a kijavítást végzéssel rendeli korri-
gálni, míg a kiegészítésrõl hallgat a szabályozás, de 
– mivel az lényegi, tartalmi kérdést érint – minden-
képpen határozati szintû döntésre van szükség. Ez 
a különbségtétel az Abtvj2.-ben is elvégezhetõ, bár 
hiánya az Ügyrendben való szabályozás lehetõsége 
miatt valószínûleg nem okoz problémát az Alkot-
mánybíróság ülésein.

hb) Az Abtvj2. is – éppúgy, mint a jelenlegi Ügy-
rend – csak lehetõségként fogalmazza meg a kijaví-
tást és a kiegészítést is. Véleményem szerint egyik 
eljárási cselekmény lefolytatása sem lehet mérlege-
lés tárgya akkor, ha a korábbi döntés áttekintésénél 
kiderül: elírás történt benne, tehát kijavításra szo-
rul. Fokozottan érvényes ez a kiegészítés esetében, 
ugyanis az Abtvj2. szerint erre akkor kerülhet sor, 
ha az Alkotmánybíróság nem döntött az indítványba 
foglalt valamely kérelemrõl, illetõleg69 olyan kérdésrõl, 
amelyrõl a rendelkezés az Alkotmány és e törvény 
értelmében kötelezõ. Eltekintve attól, hogy az „és” 
szócska helyett a „vagy” használata pontosabb len-
ne, nem vitatható, hogy amennyiben a testületnek al-
kotmányi vagy törvényi kötelezettsége rendelkezni 
valamely kérdésben, ennek elmaradása esetén a ki-
egészítés – vagyis az elmaradt aktus pótlása – nem 
lehet mérlegelés tárgya.

hc) A végzések tekintetében az Abtvj2. 37. §-a 
alapján fõszabályként a határozatokra vonatkozó 
elõírások érvényesek. Mindössze annyi eltérést fo-
galmaz meg az Abtvj2., hogy a bizonyítás tárgyában 
és az eljárás folyamán hozott végzések tekintetében 
nem állít fel indokolási kötelezettséget. Az „eljárás 
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folyamán hozott” kifejezés itt értelemszerûen min-
den, nem az adott ügyet befejezõ végzésre értendõ, 
ugyanis valójában az eljárás „folyamába” az azt lezá-
ró aktus is beletartozik. Helyes értelmezéssel azonban az 
indokolási kötelezettség elhagyásának lehetõsége csak 
a közbensõ végzésekre vonatkozik, ami egyébként abból 
is adódik, hogy e kivételt külön nevesítené az Abtvj2.

hd) A határozat közzététele kapcsán figyelemre 
méltó az Abtvj2.-nek az az elképzelése, hogy mind 
a határozatokat, mind a végzéseket az Alkotmány-
bíróság honlapján is hozzáférhetõvé kell tenni. Az 
errõl szóló 38. § (2) bekezdése azonban akként ren-
delkezik, hogy az Alkotmánybíróság a határozatait a 
Magyar Közlönyben is közzéteszi. Felmerül a kérdés, 
hogy ez esetben mennyivel csökken az Alkotmány-
bíróság hivatalos lapjának jelentõsége. Az Abtvj1. 
még azt határozta meg, hogy mely határozatokat kell 
közzétenni az Alkotmánybíróság hivatalos lapján kí-
vül a Magyar Közlönyben is. Eszerint ilyen közzé-
tételi forma alá esett volna az ideiglenes intézkedésrõl 
szóló határozat, a jogszabály vagy a jogegységi határo-
zat megsemmisítésérõl, az Alkotmány egyes rendelkezé-
seinek értelmezésérõl, valamint a mulasztás megállapítá-
sáról szóló határozat. Az Alkotmánybíróságnak ter-
mészetesen továbbra is lehetõsége van egyéb esetek-
ben is közzétenni határozatát a Magyar Közlönyben. 
E megoldás szerencsésebbnek tûnik, mint az újabb 
változatban foglalt elképzelés.

Az Abtvj2. az állami és az önkormányzati irá-
nyítás egyéb jogi eszközeivel70 összefüggésben is 
tartalmaz regulációt, mely szerint az ilyen aktusok 
megsemmisítésérõl szóló határozatot abban a hiva-
talos lapban is közzé kell tenni, ahol azt kihirdették.

he) Némileg pontosításra szorul azonban a 
kézbesítésrõl szóló (4) bekezdés. Eszerint az Alkot-
mánybíróság a határozatait és a végzéseit kézbesí-
tés útján közli az indítványozóval és más érdekeltek-
kel. A korábbi tervezet szerint a jogegységi határo-
zat megsemmisítésérõl szóló döntést a Legfelsõbb 
Bíróság elnökének is meg kellett volna küldeni, ez 
az Abtvj2.-ben már nem szerepel. 

A jelzett pontosítási igények az alábbiak le-
hetnek. Egyrészt a „más érdekeltekkel” kifejezés 
meglehetõsen homályos ahhoz, hogy az Alkotmány-
bíróság pontosan tudja, kinek kell kézbesítenie a ha-
tározatot. Ez igazából nem is a testület oldaláról jele-
nik meg problémaként, hanem abból a szemszögbõl, 
hogy vajon hivatkozhat-e bárki erre a rendelke-
zésre, érdekeltség címén. A gyakorlatban azonban 
– éppen a széles körû közzététel miatt – e szabály 
valószínûleg nem okoz majd komolyabb gondokat, 
némi fogalmi pontosítás azonban esetleg elfogadható 
lenne még az Abtvj2. törvénnyé válása elõtt. 

A másik – a korábbi tervezettel kapcsolatos – meg-
jegyzés csak kismértékû pontosítási igényre irányult 

volna, nevezetesen arra, hogy ne csak a megsemmi-
sített jogegységi határozatról szóló, hanem az eset-
legesen csak a jogegységi határozat egyes pontja-
it megsemmisítõ döntést is meg kelljen küldeni a 
Legfelsõbb Bíróság elnökének. A jogegységi határo-
zat egyes részeinek megsemmisítésére ugyanis az 
Abtvj1. mind a konkrét, mind az absztrakt norma-
kontroll esetében teret engedett volna. (Vö. az Abtvj1. 
47. § (4) bekezdésével, valamint a 49. § (5) bekezdésé-
vel). Ez a felvetés az új tervezet megjelenésével azon-
ban már nem tekinthetõ relevánsnak.

V. Az egyes eljárásokra vonatkozó szabályo-
zási elképzelések

Mint már az Alkotmány tervezett módosításával 
kapcsolatosan errõl szó esett, az új szabályozás 
az elõzetes normakontrollnak csak két típusát hagy-
ná hatályban, nevezetesen a köztársasági elnök ál-
tal kezdeményezhetõ formát, illetve a nemzetkö-
zi szerzõdés elõzetes vizsgálatának lehetõségét, va-
lamint keletkeztetne egy új típust, a kormány által 
kezdeményezhetõ elõzetes alkotmányossági vizs-
gálatot.

1. Az alkotmányellenesség elõzetes vizsgálata

a) Az Abtvj2. 39. §-a a korábban már említett, kor-
mány által kezdeményezhetõ elõzetes normakont-
roll lehetõségét teremtené meg. Mivel e rendelke-
zés elemzését és kritikáját már elvégeztem, ehe-
lyütt csupán az Abtvj2. által törvényi szintre emel-
ni kívánt rendelkezések áttekintésére van szükség. 
Eszerint a kormány indítványára az Alkotmánybí-
róság megvizsgálja az Országgyûlés által már elfoga-
dott, de a köztársasági elnöknek még meg nem küldött 
törvény alkotmányellenesnek tartott rendelkezését. 
A kormány a törvény zárószavazásának napján kö-
teles bejelenteni, ha a törvény alkotmányosságának 
elõzetes vizsgálatát indítványozza, s az indítványt 
– annak elõterjesztésével egyidejûleg – megküldi az 
Országgyûlés elnökének. Ha az Alkotmánybíróság a 
rendelkezés alkotmányellenességét állapítja meg, az 
Országgyûlés elnöke a törvényt addig nem küldheti 
meg a köztársasági elnöknek, amíg az Országgyûlés 
az alkotmányellenességet nem szüntette meg.

b) Az Abtvj2. 40. §-a szerint a köztársasági elnök 
indítványára az Alkotmánybíróság az Országgyûlés 
által már elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény 
alkotmányellenesnek tartott rendelkezését megvizsgál-
ja. A hatályos Abtv. ezzel szemben az „aggályosnak 
tartott” terminus technikust használja71. Mivel az al-
kotmányellenes szó szerepel az alaptörvényben is, 
valóban helyesebb ennek alkalmazása, még akkor 
is, ha fogalmilag – véleményem szerint – e tekintet-
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ben azonos kategóriát takarnak.
c) Pontosabbá és részletesebbé vált az Alkotmány-

bíróság határozata utáni cselekvéssorra vonatko-
zó elõírás. A jelenlegi megoldás annyit rögzít, hogy 
amennyiben az Alkotmánybíróság a törvény aggá-
lyosnak tartott rendelkezésének alkotmányellenes-
ségét állapítja meg, a köztársasági elnök a törvényt 
mindaddig nem hirdetheti ki, amíg az Országgyûlés 
az alkotmányellenességet meg nem szünteti.72 Az 
Abtvj2. azonban ezt kibõvíti azzal, hogy ha az Al-
kotmánybíróság a rendelkezés alkotmányellenes-
ségét állapítja meg, a köztársasági elnök a törvényt az 
Országgyûlésnek visszaküldi, és addig nem hirdetheti ki, 
míg az Országgyûlés az alkotmányellenességet nem szün-
tette meg. Expressis verbis elõírja tehát az Abtvj2. az 
államfõ vonatkozásában a kifejezett visszaküldé-
si kötelezettséget, vagyis nincs lehetõség arra, hogy 
az Országgyûlés – értesülve az Alkotmánybíróság 
döntésérõl – „hivatalból” maga javítsa ki a hibát. Az 
új megoldás a törvényalkotási eljárás szabályaira te-
kintettel rendezi a problémakört.

d) Kritikaként fogalmazható meg azonban 
az Abtvj2. megoldási elképzelésével kapcsolat-
ban – és egyben a jelenlegi megoldással összefüg-
gésben is – az, hogy a törvény visszaküldése után, 
az Országgyûlés módosítási aktusát követõen, az 
államfõnek ki kell hirdetnie a törvényt, mivel a szö-
vegvariáció csak azt tartalmazza, hogy addig nem 
hirdetheti ki, míg a parlament az alkotmányellenes-
séget meg nem szünteti. Kérdéses azonban, hogy 
az Országgyûlés általi módosítás valóban kiküsz-
öbölte-e az alkotmánysértést, vagy csak – koránt-
sem szándékosan – átalakította az alaptörvénnyel 
ütközõ szöveget és így azt az alkotmányellenesség 
továbbélésével küldi meg újra a köztársasági elnök-
nek. Látható tehát, hogy az Abtvj2. is megelégszik 
az alkotmányellenesség megszüntetésének vélelmé-
vel. Szükség lenne emiatt annak az elõírására, hogy 
miután az Országgyûlés vélelmezetten kiküszöbölte az 
alkotmánysértést, az Alkotmánybíróság ismételten 
vizsgálja meg a problematikus rendelkezést, és fog-
laljon állást a kérdésben. Ellenkezõ esetben ugyan-
is az elõzetes normakontroll formálissá válhat, más-
részt az elõzetes normakontroll ügyek csekély szá-
ma miatt sem jelentene a második alkotmánybírósá-
gi vizsgálat túlzott idõveszteséget a törvény kihirde-
tésével kapcsolatban, sem különösebb megterhelést 
az Alkotmánybíróság munkamenetében.

2. A nemzetközi szerzõdés elõzetes vizsgálata

a) Az Abtvj2. 41. §-a a nemzetközi szerzõdés elõzetes 
vizsgálatával összefüggõ kérdéseket rendezi. A ha-
tályos szabályozás szerint73 az Országgyûlés, a köz-
társasági elnök és a kormány nemzetközi szerzõdés 
megerõsítése elõtt kérheti a nemzetközi szerzõdés 

aggályosnak tartott rendelkezésének alkotmányos-
sági vizsgálatát. Ha az Alkotmánybíróság a nem-
zetközi szerzõdés aggályosnak tartott rendelkezése 
alkotmányellenességét állapítja meg, a nemzetközi 
szerzõdés mindaddig nem erõsíthetõ meg, amíg a 
nemzetközi szerzõdést kötõ szerv vagy személy az 
alkotmányellenességet meg nem szünteti.

b) A bekövetkezõ változások részben abban je-
lentkeznek, hogy kibõvül a kezdeményezésre jo-
gosultak köre, mivel indítványozási jogot kapna az 
országgyûlési képviselõk egyötöde is. Az Abtvj2. a 
vizsgálatot a hatályos szabályozásnak megfelelõen 
a „nemzetközi szerzõdés megkötése elõtt” te-
szi lehetõvé. (Az Abtvj1. még akként fogalmazott, 
hogy erre nem csupán a nemzetközi szerzõdés 
megerõsítése elõtt, hanem megerõsítés, elfogadás, jóvá-
hagyás vagy az ahhoz való csatlakozás elõtt kerülhetett 
volna sor.) Ezen túlmenõen az Abtvj2. akként ren-
delkezne, hogy ha a nemzetközi szerzõdés az Alkot-
mánnyal össze nem egyeztethetõ rendelkezést tartal-
maz, a szerzõdés megerõsítésére, elfogadására vagy 
az ahhoz való csatlakozásra csak az ellentét megszün-
tetését követõen kerülhet sor. Ez tartalmilag azonos 
az Abtvj1.-ben foglalt elképzeléssel, mely szerint az 
Alkotmánybíróság nem alkotmányellenességet mon-
dott volna ki a szerzõdés vonatkozásában, hanem el-
lentétet állapított volna meg az ütközõ rendelkezések 
között, és ezt nem a nemzetközi szerzõdést kötõ, hanem 
az arra jogosult szervnek kellett volna megszüntetnie. 
Ez persze nem feltétlenül jelent minden esetben elté-
rést, ugyanis vagy az Alkotmány módosítására, vagy 
a szerzõdés megváltoztatására lett volna szükség.

Az azonban mindkét szövegváltozat vonatko-
zásában értelemszerû, hogy az Alkotmánybíróság 
nem hívhatja fel az Országgyûlést az alaptörvény 
módosítására.

3. A nemzetközi szerzõdésbe ütközés vizsgálata

Az alkotmányossági vizsgálat alkalmával e hatás-
kör nem az Alkotmányt, hanem az egyes nemzet-
közi szerzõdést teszi viszonyítási alappá a támadott 
normák tekintetében. Az új szabályozás is terjedel-
mes részt szán a nemzetközi szerzõdésbe ütközés 
vizsgálatának. 

a) A jelenlegi megoldáshoz képest lényegi válto-
zás, hogy az Abtvj2. nem tenné lehetõvé az Alkotmány-
bíróság hivatalból történõ eljárását. Jelentõsen változna 
az indítványozásra jogosultak köre is: megszûnne az 
Országgyûlés állandó bizottságának és országgyûlési 
képviselõk egyszemélyben gyakorolható indítványo-
zási joga, nem indítványozhatná az eljárást továb-
bá a kormány tagja sem. Indítványozási jogot kap-
na viszont – a jelenlegi szabályozástól eltérõen – az 
országgyûlési képviselõk egyötöde, a Magyar Nem-
zeti Bank elnöke, valamint a bíróság. A többi, jelen-
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leg is indítványozásra jogosult szerv vagy személy 
eljárásindítási joga továbbra is fennmaradna.

b) A vizsgálható normák köre a jelenlegihez ké-
pest e hatáskör tekintetében is kibõvülne az önkor-
mányzati irányítás egyéb jogi eszközével és a jog-
egységi határozattal, ami az eljárás kismértékû dif-
ferenciálódását eredményezné. A jogszabályok és 
az állami irányítás egyéb jogi eszközei tekintetében 
(kibõvítve a kört az önkormányzati irányítás egyéb 
jogi eszközeivel) az Abtvj2. nem változtatná meg azt 
a szabályt, ami arra az esetre vonatkozik, ha a nem-
zetközi szerzõdést kihirdetõ jogszabállyal azonos 
vagy annál alacsonyabb szintû jogszabály, vagy az 
állami, illetve önkormányzati irányítás egyéb jogi 
eszköze ütközne nemzetközi szerzõdésbe. Ebben 
az esetben a nemzetközi szerzõdést sértõ jogszabály 
vagy az állami és önkormányzati irányítás egyéb jogi 
eszköze – részben vagy egészben történõ – megsem-
misítésére kerül sor. 

A jogegységi határozat esetében a jogforrási szint 
vizsgálatára nincsen szükség, ennek következtében 
az Abtvj2. 43. § (2) bekezdése elõírja, hogy ameny-
nyiben az Alkotmánybíróság megállapítja, misze-
rint a jogegységi határozat nemzetközi szerzõdésbe 
ütközik, a Legfelsõbb Bíróság a jogegységi határoza-
tot a határozat (értelemszerûen az Alkotmánybíró-
ság határozata) közzétételétõl számított harminc na-
pon belül visszavonja. Az Abtvj1. szerint az Alkot-
mánybíróságnak lehetõsége lett volna a jogegységi 
határozatot ebben az esetben is részben vagy teljesen 
megsemmisíteni.74 Kérdéses, hogy az Abtvj2. miért 
nem teszi lehetõvé, hogy a Legfelsõbb Bíróság mó-
dosítsa a nemzetközi szerzõdésbe ütközõ jogegysé-
gi határozatot, s hogy miért kell egybõl visszavonás-
sal operálni a tervezetnek. Szerencsésebb lenne ez 
utóbbi lehetõséget is biztosítani a legfõbb bírói tes-
tület számára.

c) Ha azonban az Alkotmánybíróság olyan jog-
szabály – és ebben az esetben már az állami vagy ön-
kormányzati irányítás egyéb jogi eszköze, vagy jog-
egységi határozat értelemszerûen nem jöhet szó-
ba – nemzetközi szerzõdésbe ütközését állapít-
ja meg, amely magasabb szintû, mint a nemzetkö-
zi szerzõdést kihirdetõ jogszabály, eljárásának fel-
függesztése mellett legalább egyéves, legfeljebb ti-
zennyolc hónapos határidõ tûzésével felhívja a jog-
szabály megalkotóját és a nemzetközi szerzõdést 
kihirdetõ szervet a nemzetközi szerzõdésbe ütközés 
megszüntetésére. Az Abtvj1.-hez képest jelentõs vál-
tozás, hogy az Abtvj2.-bõl már kimarad a felhívott 
szerv vonatkozásában fennálló, expressis verbis neve-
sített megszüntetési kötelezettség, ellenben új rendelke-
zésként megjelenik az Alkotmánybíróság megsem-
misítési lehetõsége: „Amennyiben a határidõ a nem-
zetközi szerzõdésbe ütközés megszüntetése nélkül 

telik el, az Alkotmánybíróság az alacsonyabb szintû 
jogszabályt részben vagy egészben megsemmisíti. 
A kihirdetõ jogszabály megsemmisítése nem érinti 
a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségét”. 
További eltérés, hogy a korábbi tervezet legfeljebb egy-
éves határidõ kitûzésével tette volna lehetõvé a nem-
zetközi szerzõdés tárgyától függõen az Országgyûlés 
vagy a kormány felhívását a nemzetközi szerzõdésbe 
ütközés megszüntetésére. A jelenleg hatályos meg-
oldáshoz képest75 az idõhatár beépítése fontos módo-
sulást jelent.

d) A nemzetközi szerzõdés megsértése azonban 
nem csak tevõlegesen, hanem mulasztással is megva-
lósulhat. Ennek érdekében az Abtvj2. 45. §-a is felölel 
a jelenlegi megoldással tartalmilag azonos, mindösz-
sze egyetlen vonatkozásban eltérõ szabályt. Eszerint 
ha az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a jogal-
kotó szerv a nemzetközi szerzõdésbõl származó jog-
alkotói feladatát elmulasztotta, a mulasztót legfel-
jebb kétéves határidõ kitûzésével felhívja a mulasz-
tás megszüntetésére.76 Új elem tehát ebben a vonat-
kozásban is a kitûzendõ határidõ – maximum két-
éves felsõ határral történõ – korlátok közé szorítása. 
Természetesen a mulasztó a megadott határidõn be-
lül köteles a mulasztást megszüntetni.

e) Mivel mind a tevékenységgel, mind a mulasz-
tással elkövetett nemzetközi szerzõdésbe ütközést 
egyazon alcím alatt tárgyalja az Abtvj2., az indítvá-
nyozók köre értelemszerûen a mulasztás vonatkozá-
sában is azonos a tevõleges megsértés eseténél meg-
jelölt csoporttal.

4. Az alkotmányellenesség utólagos vizsgálata

Az új törvény a jelenlegi megoldástól eltérõen az 
alkotmányellenesség utólagos vizsgálatát nem a 
nemzetközi szerzõdésbe ütközés elõtt, hanem azt 
követõen tárgyalja, így a nemzetközi szerzõdésekkel 
kapcsolatos alkotmánybírósági eljárásokat egymást 
követõen kívánja szabályozni. 

a) A jelenlegi megoldáshoz képest az Abtvj2. nem 
külön rendelkezésben, hanem a tartalmi elemekkel 
együtt mondaná ki, hogy e hatáskör indítványo-
zására bárki jogosult. Pontosabbá válna viszont az 
elõírás a tekintetben, hogy nem „jogszabály vagy ál-
lami irányítás egyéb jogi eszközének megsemmisíté-
sét” kifejezéssel élne a jogalkotó (Abtv. 37. §), hanem 
a „hatályos vagy már kihirdetett, de hatályba még nem lé-
pett” normákra vonatkoztatná a törvény az eljárást 
(Abtvj2. 46. §). Csupán fogalmi változás lenne, hogy 
a jelenlegi, „részben vagy egészben történõ megsem-
misítés” helyett a felsorolt normák egésze vagy azok 
rendelkezése tekintetében lefolytatott alkotmányos-
sági vizsgálatról szólna a törvény. A jogegységi hatá-
rozat tekintetében az Abtvj2. az Abtvj1.-tõl eltérõen 
már nem teszi lehetõvé a jogegységi határozat ren-
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delkezése tekintetében történõ kezdeményezést, csu-
pán a teljes határozat vonatkozásában

b) A bíró által kezdeményezhetõ konkrét norma-
kontrollra vonatkozó szabályok – a lehetséges vizs-
gálat alapjául szolgáló normák körének bõvülésén 
túlmenõen – több vonatkozásban változnának, rész-
letesebb szabályozási tartalmat nyernének. A rendel-
kezés abban is pontosabbá válna, hogy törvény írná 
elõ a bíró által alkalmazandó aktus formáját: a felfüg-
gesztésre és az Alkotmánybíróság eljárásának kezde-
ményezésére végzéssel kerülne sor.77 A jogegységi ha-
tározattal kapcsolatban újítás az Abtvj1.-hez képest, 
hogy a tervezet már nem a jogszabályokhoz vagy az egyéb 
jogi eszközökhöz kapcsolódó jogegységi határozatok fe-
lülvizsgálatáról szólna. A nem hatályos jogszabály 
alkotmányossági vizsgálatának lehetõségét kialakí-
tó alkotmánybírósági gyakorlatot átvéve az Abtvj2. ki-
mondaná, hogy a bíró indítványára az Alkotmány-
bíróság az adott norma alkotmányellenességét akkor 
is megvizsgálja, ha az, vagy annak valamely rendelkezé-
se idõközben már hatályát vesztette, illetve a jogegységi 
határozatot visszavonták. Ennek oka abban jelölhetõ 
meg, hogy a bíróság elõtt folyamatban levõ konkrét 
ügyben számos esetben már nem hatályos jogsza-
bályt vagy más normát kell alkalmazni, emiatt azok 
alkotmányosságát is vizsgálat tárgyává kell tenni. 
Nem kifejezetten ezzel a rendelkezéssel függ össze, 
de meg kell említeni, hogy az utólagos normakont-
rollal kapcsolatban az Alkotmánybíróság gyakorla-
ta – a speciális, önállóan is nevesített eseten, az alkot-
mányjogi panaszon túl – még egy vonatkozásban te-
ret enged a már nem hatályos norma alkotmányos-
sági vizsgálatának, mégpedig akkor, ha olyan adó-
ügyben kell alkalmazni, ami még öt éven belülinek 
tekinthetõ.78 Mivel erre nézve az Abtvj2. nem tartal-
maz elõírást, továbbra is az Alkotmánybíróság gya-
korlatán alapulna az ilyen normák vizsgálata. Az új 
szabályozás megalkotásakor azonban indokolt len-
ne következetesen valamennyi esetet a törvényi sza-
bályozási szintre emelni.

c) Továbbra is fennmarad – bár más megfogalma-
zásban – az a kitétel, mely szerint a bíró általi eljá-
rást kezdeményezheti az, aki szerint a folyamatban 
lévõ ügyében alkalmazandó jogszabály, egyéb jogi 
eszköz vagy jogegységi határozat alkotmányellenes. 
A bíró továbbra sem köteles eleget tenni az erre irá-
nyuló kérelemnek, ami amiatt fontos, hogy az Alkot-
mánybíróság eljárásának kezdeményezése ne válhas-
son az ügy elhúzásának eszközévé. A fél esetleges 
sérelme az alkotmányjogi panasz által orvosolható, 
így a kérelmének bírói visszautasítása nem okoz szá-
mára különösebb jogsérelmet.79

d) Eddig nem volt expressis verbis nevesített kité-
tel, hogy amennyiben az Alkotmánybíróság a bíró in-
dítványa nyomán a támadott aktust vagy annak ren-

delkezését megsemmisíti, illetve a jogegységi határo-
zat alkotmányellenességét mondja ki, a bíróság azokat 
a folyamatban levõ ügyben nem alkalmazhatja. Kér-
dés, hogy nem lehetne-e ezt valamennyi, folyamat-
ban levõ üggyel kapcsolatban elõírni. Némileg aggá-
lyos lehet a megoldás abban a tekintetben, hogy már 
megállapítottan alkotmányellenes rendelkezés alkal-
mazására miért van szükség azokban az ügyekben, 
ahol a bíró valamely oknál fogva nem kezdeménye-
zett alkotmánybírósági eljárást. E tekintetben az egy-
séges jogalkalmazási gyakorlat is sérelmet szenved-
het, ezen túlmenõen pedig a diszkriminációtilalom-
mal kapcsolatban is problematikus lehet az új sza-
bálytervezet. Véleményem szerint minden további 
nélkül elõ lehetne írni, hogy valamennyi ügyben az 
Alkotmánybíróság döntésének figyelembevételével 
folytatódjon az eljárás. Bár ez ellen a jogbiztonság 
elve felhozható, nézetem szerint az alkotmányos-
ság és az egységes jogalkalmazási gyakorlat biztosí-
tására vonatkozó igénynek elsõbbséget kell élveznie.

Kérdéses továbbá az is, hogy ez az alkalmazási 
tilalom miként alakul, ha alkotmánykonform értel-
mezést végez az Alkotmánybíróság. Erre vonatko-
zóan sem lenne felesleges részletes szabályokat rög-
zíteni az új törvényben.

e) Sajátos típusa a konkrét utólagos normakont-
rollnak az ügyészi óvással kapcsolatosan induló al-
kotmánybírósági eljárás. A jelenlegi rendelkezések 
is e tekintetben változáson esnek át. A hatályos tör-
vényi rendelkezés szerint, „ha a kormány rendele-
ténél alacsonyabb szintû törvénysértõ jogszabály-
lyal, illetõleg az állami irányítás egyéb jogi eszkö-
zével szemben az ügyész – általános törvényessé-
gi felügyeleti jogkörében – óvást nyújtott be, amely-
lyel az aktust kibocsátó szerv nem ért egyet, e szerv 
az óvást az Alkotmánybíróság elé terjeszti elbírálás 
végett, és errõl az elõterjesztés indokainak közlésé-
vel az ügyészt értesíti.80 Ezzel szemben az Abtvj2. ak-
ként fogalmaz, hogy „ha az ügyész a kormány tagjá-
nak rendeletével81 vagy az állami és önkormányzati 
irányítás egyéb jogi eszközével szemben óvást nyúj-
tott be, az aktus kibocsátója az óvást – ha azzal nem 
ért egyet – elbírálás végett az Alkotmánybíróság elé 
terjeszti, és errõl a beadvány egyidejû megküldésével82 
az ügyészt értesíti.” A két szöveg összevetésébõl az 
alábbi észrevételek adódnak:

ea) Az Abtvj2. nem nevesíti a szóba jöhetõ nor-
mák körében a „törvénysértõ” kitételt, sem azt, hogy 
az ügyészség általános törvényességi felügyeleti jog-
körében járna el. Ezzel együtt a „törvénysértéssel” 
kapcsolatban a jelenlegi szabályozásnál is nyilván-
való, hogy vélelemrõl van szó.

eb) Az Abtvj2. nem kívánja meg, hogy az ak-
tust kibocsátó szerv az ügyészséggel közölje az 
„elõterjesztés indokait”, amikor az értesítési kötele-
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zettségének eleget tesz. Ez magyarázható azzal, hogy 
az Alkotmánybírósághoz fordulásának értelemszerû 
indoka az ügyész törvényességi (alkotmányossági) 
észrevételeivel való egyet nem értés.

ec) Az Abtvj1. a „kormány rendeleténél alacso-
nyabb szintû törvénysértõ jogszabály” kitételt fel-
váltaná a korány tagjának rendeletével (a miniszter-
elnöki rendelettel és a miniszteri rendelettel). Ebbe 
a körbe viszont formálisan nem tartoznának bele az 
országos hatáskörû szerv vezetésével megbízott ál-
lamtitkárok által korábban kiadható, még hatályban 
lévõ rendelkezések. Kérdéses, hogy az Alkotmánybí-
róság ezeket a miniszteri rendelettel egyenrangú-
nak tekintené-e a vizsgálat szempontjából. (Módo-
sításuk jelenleg is csak miniszteri rendelettel, vagy 
annál magasabb szintû jogforrással történhet.) En-
nek alapja az lehetne, hogy a testület gyakorlatában 
a törvényerejû rendeletek a törvénnyel azonos szintû 
szabályoknak minõsülnek. Amennyiben azonban az 
Abtvj2. nem adna kifejezett felhatalmazást az állam-
titkári rendelkezések alkotmányossági vizsgálatára, 
az ilyen jellegû értelmezés problematikus lehet, emi-
att célszerû lenne e szabály vonatkozásában ezeket 
az aktusokat is nevesíteni. Hozzá kell tenni, hogy 
az új, jogalkotásról szóló törvény ezeket az aktuso-
kat megszüntetné, így az új Jat. hatályba lépésével 
e probléma természetesen már nem merülne fel. Az 
önkormányzati rendeletek nevesítésének elmara-
dása viszont nem tekinthetõ problematikusnak, mi-
vel ezeket a jogszabályokat a közigazgatási hivatal 
vezetõje törvényességi ellenõrzési jogkörében vizs-
gálhatja, és az Ötv. 99. §-a alapján alkotmánybírósá-
gi normakontroll kezdeményezésére jogosult.83 Ez a 
normakontroll pedig – hasonlóan az ügyészi óvás-
sal kapcsolatos vizsgálathoz – konkrét normakont-
rollként fogható fel.

ed) A bíró által kezdeményezett konkrét norma-
kontroll eljárástól eltérõen egyik szövegváltozat sem 
foglal magában az Alkotmánybíróság eljárására vo-
natkozó soron kívüliséget. Ennek indoka, hogy – a 
normatív aktusokkal szembeni ügyészi óvás vonat-
kozásában – nincs a háttérben felfüggesztett, konkrét 
eljárás, ebbõl következõen a többi absztrakt jellegû 
vizsgálatra irányuló indítvánnyal szembeni soron kí-
vüliséget nem támasztja alá az egyéni jogvédelembõl 
származó, idõben gyorsabb elbírálást kívánó igény. 

f) A szövegezés módosulásától eltekintve, tar-
talmi szempontból változatlanul élne az a szabály, 
hogy az Alkotmánybíróság az alkotmányellenes 
jogszabályt vagy más vizsgált normát részben vagy 
egészben megsemmisíti. Néhány pontosítás elvég-
zésével üdvözlendõ új szabályként jelenne meg az 
alkotmánybírósági gyakorlatból átvett elem, amely 
expressis verbis megadná az Alkotmánybíróság ré-
szére azt a jogot, hogy alkotmányellenes (sic!) értelme-

zés lehetõsége esetén megállapíthassa az –Abtvj2.-
ben84 felsorolva is említett – normák vagy azok ren-
delkezései alkalmazásánál irányadó alkotmányos kö-
vetelményeket. Látható, hogy az Alkotmánybíróság 
akkor sem lesz köteles az alkotmánykonform értel-
mezési technikából adódó, alkotmányos követelmé-
nyek meghatározásának módszerét alkalmazni, ha az 
egyébként lehetséges volna. Ebbõl eredõen a testü-
letnek mérlegelési joga lesz a tekintetben, hogy él-e 
a norma kíméletét eredményezõ módszer igénybe-
vételével. Az Abtvj2. szerint az alkotmányos köve-
telmények megállapítására megfelelõen alkalmaz-
ni kell a megsemmisítésre vonatkozó szabályokat.

Az Abtvj1.-tõl eltérõen az Abtvj2.-ben már nem 
szerepelne a jogegységi határozatra vonatkozó meg-
semmisítési jogkör. Helyette az Abtvj2. 49. § (2) be-
kezdése akként rendelkezne, hogy a Legfelsõbb Bí-
róság az alkotmányellenes jogegységi határozatot 
a határozat közzétételétõl számított harminc na-
pon belül visszavonja. Ugyancsak nem terjedne ki 
a Legfelsõbb Bíróság jogegységi határozatára az 
alkot mánykonform értelmezés alkalmazására adott 
felhatalmazás.

fa) Az elsõ pontosítási igény, amely az elkép-
zeléssel kapcsolatban megfogalmazható az, hogy 
nem az „alkotmányellenes”, hanem az Alkotmány-
nyal összeegyeztethetõ értelmezés esetén van mód 
az alkotmányos követelmények meghatározásának 
módszerét alkalmazni, s ezáltal a norma megsem-
misítésének elmaradásával a hatályos jogrendszert 
kímélni. E vonatkozásban tehát csak fogalmi ponto-
sítás indokolt.

fb) A másik megjegyzés, hogy az Abtvj2. sze-
rint az alkotmányos követelmények megállapítá-
sára megfelelõen alkalmazni kell a megsemmisítés-
re vonatkozó szabályokat. Kérdés ezzel kapcsolat-
ban, hogy ez utóbbi szabályok közül melyek alkal-
mazhatók az alkotmányos követelmény meghatá-
rozásakor, s melyek azok, amelyek jellegüknél fog-
va kizártak ebbõl a körbõl. Ezeket az Alkotmánybí-
róság a konkrét esetek eldöntésekor értelemszerûen 
érvényesítené.

g) Mivel a megsemmisítéshez kapcsolódik az al-
kalmazási tilalom, szükséges a megsemmisítõ hatá-
rozat megfelelõ módon történõ közzététele. Ennek 
az igénynek tesz eleget a jelenlegi szabályozás ak-
kor, amikor elõírja a megsemmisítésrõl szóló hatá-
rozat kötelezõ közzétételét a Magyar Közlönyben, 
illetõleg abban a hivatalos lapban, amelyben az ál-
lami irányítás egyéb jogi eszközét megjelentették.85 
Az Abtv. azt is kimondja, hogy megsemmisítés ese-
tén a határozat közzétételének napján veszti hatályát 
a jogszabály vagy annak rendelkezése, és minõsül 
visszavontnak az állami irányítás egyéb jogi eszköze 
vagy annak rendelkezése.86 Az Abtvj2. összevontan 
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kezeli e gondolatsort, amikor kimondja, hogy a meg-
semmisített aktus – a jogegységi határozat kivételé-
vel – vagy annak rendelkezése „a megsemmisítésrõl 
szóló határozatnak a hivatalos lapban történõ közzé-
tételének napján veszti hatályát”,87 vagyis veszti el 
alkalmazhatóságát.88 A rendelkezéssel kapcsolatban 
észrevételként fogalmazható meg, hogy a „hivatalos 
lap” kifejezés helyett szerencsésebb lenne tovább-
ra is a Magyar Közlöny elnevezést használni. Ez a 
megjegyzés azonban csupán pontosítási igény, mi-
vel a kötelezettség az Alkotmánybíróságra vonatko-
zik, e testület pedig értelemszerûen a Magyar Köz-
lönyben teszi közzé a megsemmisítésrõl rendelkezõ 
határozatait. Elõnyösebbnek tûnt továbbá a koráb-
ban alkalmazott szétválasztás a jogszabálynak nem 
minõsülõ aktusok vonatkozásában, nevezetesen az, 
hogy a megsemmisítésükrõl rendelkezõ határozatot 
a Magyar Közlönyben és abban a hivatalos lapban 
is közzé kellett tenni, ahol az aktust megjelentették. 
(Kérdéses lehet persze, hogy a jelenleg alkalmazott 
„illetõleg” kifejezés „és”-t vagy „vagy”-ot kíván je-
lenteni, ami hatását tekintve korántsem mindegy.)

h) Továbbra is élne az a megoldás, miszerint a 
már kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogsza-
bály az alkotmányellenességének megállapítása ese-
tén nem lép hatályba,89 azzal a különbséggel, hogy 
az új szabályozási koncepció külön nevesíti a jogsza-
bály rendelkezését.

i) A fõszabálykénti ex nunc megsemmisítéstõl 
való eltérésre adott felhatalmazás tekintetében azon-
ban a jelenlegi szabályozási megoldás megfogal-
mazása jóval szerencsésebbnek nevezhetõ, mint az 
Abtvj2.-ben foglalt elképzelés. Az Abtv. 43. § (4) be-
kezdése alapján az Alkotmánybíróság a 42. § (1) be-
kezdésében, valamint a 43. § (1)-(2) bekezdésében 
meghatározott – vagyis a közzététel napjában meg-
jelölt – idõponttól eltérõen is meghatározhatja az al-
kotmányellenes jogszabály hatályon kívül helyezését 
vagy konkrét esetben történõ alkalmazhatóságát, ha 
ezt a jogbiztonság, vagy az eljárást kezdeményezõ különö-
sen fontos érdeke indokolja. Az Abtvj2. megfordítaná e 
szabályt, és az alkalmazási tilalom oldaláról közelítve 
kívánja elvégezni a regulációt, másrészt kivételesebbé 
tenné az alkalmazását. Eszerint „az Alkotmánybíró-
ság kivételesen visszamenõleges hatállyal is megsem-
misítheti az adott normát (kivéve a jogegységi hatá-
rozatot – T. P.) vagy azok rendelkezését, ha ez nem el-
lentétes a jogbiztonsággal”.90 Az új elképzelés a koráb-
bihoz képest az Alkotmánybíróságnak jóval nagyobb 
teret enged a visszamenõleges hatályú megsemmisí-
tés alkalmazása tekintetében. Fontos azonban látni, 
hogy a „ha ez nem ellentétes a jogbiztonsággal” kité-
tel felesleges lenne, mivel errõl egyrészt mindenkép-
pen az Alkotmánybíróság dönt, másrészt pedig en-
nek elõírása nélkül sem valószínû, hogy olyan esetek-

ben alkalmazna ex tunc hatályú megsemmisítést, ha 
az a jogbiztonságot sértené. Az elképzelés már csak 
amiatt is felesleges és indokolatlan szabályt iktatna 
a törvénybe, mert a visszamenõleges hatályú meg-
semmisítés, amennyiben az adott szabályra valami-
lyen jogviszony már ráépült – és hatályos szabály-
ról lévén szó, értelemszerûen nagy valószínûséggel 
ráépült – mindenképpen a jogbiztonság valamilyen 
– kisebb vagy nagyobb fokú – sérelmét eredményez-
né. Ennek megfelelõen, ha az Alkotmánybíróság az 
új szabályt szó szerint értelmezné, az gyakorlatilag 
csak minimális teret engedne az ex tunc megsem-
misítésnek. Ez túlnyomórészt ma sincs másként, ám 
vagy a „különösen fontos érdek”, vagy a jogbizton-
ság egyik, adott eset vonatkozásában fontosabb as-
pektusának védelme a jogbiztonság másik, kevés-
bé fontos aspektusának védelmével szemben teszi 
lehetõvé az Abtv. az alkalmazását. Ez utóbbi kitétel 
azért tartható, mert ha a megsemmisítés már teljese-
désbe ment vagy folyamatban levõ jogviszonyokat 
érint, értelemszerûen – ezek vonatkozásában a kiszá-
míthatóság stb. követelményének sérelmén keresz-
tül – a jogbiztonsággal is szembe kerül(het). Mind-
ez akkor is bekövetkezik, ha a jogbiztonság ilyen 
jellegû megsértésére a jogbiztonság más aspektusá-
nak biztosítása miatt van szükség. Ezekre tekintet-
tel a jelenleg alkalmazott kitételt szerencsésebbnek 
és pontosabbnak tartom az Abtvj2.-ben foglaltaknál.

Mindez a fentieken kívül még azzal is alátámaszt-
ható, hogy az Abtvj2. 50. § (1) bekezdése szerint az 
adott normának (kivétel a jogegységi határozat) a 
megsemmisítése a (2) bekezdésben szabályozottak 
– a büntetõeljárás felülvizsgálatára vonatkozó spe-
ciális szabályok – és a már tárgyalt 49. § (6) bekez-
dés kivételével nem érinthetné „a határozat közzété-
tele elõtt létrejött jogviszonyokat, továbbá a belõlük 
származó jogokat és kötelezettségeket”. Mivel a 
büntetõeljárás bizonyos feltételekkel lehetõvé tett fe-
lülvizsgálata esetében nem ex tunc, hanem ex nunc hatá-
lyú megsemmisítésrõl van szó – maga a norma ugyanis 
az Alkotmánybíróság határozatának közzétételével 
veszítené hatályát – az Abtvj2. gyakorlatilag azt írná 
elõ, hogy a megsemmisítés az ex tunc hatályú meg-
semmisítések esetében sem eredményezné a normán 
alapuló jogviszonyok és a belõlük fakadó jogok, kö-
telezettségek eltörlését. Ebbõl eredõen az 50. § (1) be-
kezdésében foglalt szabály az ex tunc hatályú meg-
semmisítés lényegét venné el, s egyben feleslegessé 
is tenné e megoldási módot. A visszamenõleges ha-
tályú megsemmisítésnek ugyanis lényeges fogalmi 
eleme és célja, hogy a normán alapuló jogviszony-
ok megszûnnek és azokat az új jogi helyzet alapján 
kell (lehet) újból létrehozni. Ez az Abtvj2.-n belüli el-
lentmondás kiküszöbölhetõ lenne az Alkotmánybí-
róság általi olyan értelmezéssel, hogy a tiltó szabály 
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csak az ex nunc megsemmisítésre vonatkozik. Ezzel 
összefüggésben viszont ezt felesleges lenne elõírni, 
mert az ex nunc megsemmisítés – a büntetõeljárás 
vonatkozásában adott kivételbõl is láthatóan – kife-
jezett törvényi kivétel adásának hiányában soha nem érin-
ti a határozat közzététele elõtt keletkezett jogviszonyokat 
visszamenõleges hatállyal. A folyamatban levõket vi-
szont értelemszerûen érintheti, amennyiben ez nem 
okozza a jogbiztonság vagy más jog, érték, méltá-
nyolható érdek sérelmét. Ezt viszont sztrikt törvé-
nyi tiltással kiküszöbölni annyit jelentene, hogy az 
alkotmányellenes szabály alkalmazása a folyamat-
ban levõ ügyekben az Alkotmánybíróság határo-
zatától függetlenül továbbra is kötelezõ. Ez pedig a 
jogbiztonságra hivatkozással ilyen általánossággal, 
mint ahogy az Abtvj2. magában foglalja, aligha tá-
masztható alá. Hozzá kell tenni azonban, hogy e ki-
tétel a jelenleg hatályos Abtv. 43. § (2) bekezdésében 
is megtalálható.

Problematikus továbbá, hogy miért nem ren-
delkezik a 50. § (1) bekezdés az alkotmányellenes-
sé nyilvánított jogegységi határozatról. Ez amiatt 
jelent gondot, mivel a jogegységi határozat alkot-
mányellenessé nyilvánítása is hatással lehet a ko-
rábbi jogviszo nyokra, amit – a többi normához iga-
zítva – szerencsésebb lenne a jogbiztonság érdeké-
ben kizárni.

j) Az Abtvj2. a jelenlegi szabályozásnál részlete-
sebb elõírásokat tartalmaz a pro futuro megsemmisí-
téssel összefüggésben is. A 49. § (7) bekezdése sze-
rint az Alkotmánybíróság az alkotmányellenes jog-
szabályt, az állami vagy az önkormányzati irányí-
tás egyéb jogi eszközét, illetõleg ezek alkotmányel-
lenes rendelkezését az új szabályozás megalkotásáig, 
de legfeljebb egy évig hatályban tarthatja, ha a szabá-
lyozás hatályban tartása a jogbiztonság szempontjából 
kevésbé sérelmes, mint a szabályozás azonnali ha-
tályú megsemmisítésébõl eredõ szabályozatlanság.

Az Abtvj2. expressis verbis törvényi rendelke-
zéssé emelné tehát, hogy az Alkotmánybíróság ál-
tal gyakran hivatkozott jogbiztonság követelményé-
re a testület figyelemmel lehessen a megsemmisítés 
idejének meghatározásakor. Ez a lehetõség eddig is 
adott volt, tartalmi kitöltését az Alkotmánybíróság 
határozataiban megfelelõen elvégezte. Megjelenne 
ezen túlmenõen a szabályozásban a pro futuro meg-
semmisítés jelenleg nem alkalmazott idõkorlátja is, 
melynek törvényi rangra emelésével a jogalkotó a bi-
zonytalan tényezõt a megsemmisítés tekintetében a 
bizonyos faktorral egészíti ki: az alaptörvénnyel el-
lentétes szabályozás – az alkotmányosság védelme, 
másrészt a jogbiztonság megóvása miatt – legfeljebb 
egy évig maradhatna hatályban, vagyis az elképze-
lés az Alkotmánybíróság mérlegelési lehetõségét is 
ésszerû korlátok között tartaná. Fontosabb észrevé-

tel viszont, hogy a pro futuro megsemmisítési mód nem 
lenne adott a jogegységi határozatok vonatkozásában. En-
nek elvi és gyakorlati alapja is felfedezhetõ: egyrészt 
a jogegységi határozat megalkotása valószínûleg ke-
vesebb idõt vesz igénybe, mint valamely más nor-
ma módosítása vagy az új szabályozás megalkotá-
sa, másrészt viszont a jogegységi határozat vonatko-
zásában a megsemmisítéssel nem keletkezik szabá-
lyozási hiány, ugyanis a jogalkalmazó szerveknek a 
figyelembe veendõ jogszabályok továbbra is rendel-
kezésre állnak, csupán saját értelmezési lehetõségük 
tekintetében jelenik meg nagyobb szabadság. Ezen 
túlmenõen a megsemmisített jogegységi határozat-
ban foglalt elvi követelményeket – amennyiben az a 
megsemmisítés jellegébõl adódóan nem kizárt – az 
Alkotmánybíróság határozatára figyelemmel, azzal 
együtt értelmezve, alkotmányos tartalommal alkal-
mazhatják, figyelembe vehetik.

k) Az Abtvj2. 50. § (2) bekezdése alapján „az Al-
kotmánybíróság elrendeli az alkotmányellenes jog-
szabály vagy jogegységi határozat (tehát kiesne az ál-
lami irányítás egyéb jogi eszközének köre) alapján jogerõs 
határozattal lezárt büntetõeljárások91 felülvizsgálatát, 
ha az elítélt még nem mentesült a büntetett elõélethez 
fûzõdõ hátrányos következmények alól, vagy a kisza-
bott büntetés, illetõleg az alkalmazott intézkedés vég-
rehajtása még nem fejezõdött be, vagy végrehajtha-
tósága még nem szûnt meg, és valószínû, hogy az al-
kotmányellenes92 jogszabály vagy jogegységi határozat al-
kalmazása nélkül a terheltet fel kell menteni, cselek-
ményét enyhébben kell minõsíteni, lényegesen eny-
hébb büntetést kell kiszabni, vagy a büntetõeljárást 
meg kell szüntetni. Az Abtvj2. tehát csak a bünte-
tett elõélethez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények aló-
li mentesülést szabná feltételül a felülvizsgálat elren-
deléséhez, ami a jelenlegi megoldáshoz viszonyít-
va mindenképpen szûkítésnek minõsül. A részlete-
sebb kritériummegfogalmazás értelemszerûen az al-
kotmánybírósági eljárás vonatkozásában kíván a bí-
ráknak kapaszkodót nyújtani, de a precizitás növe-
lésére irányuló törekvést nagyban hatástalanítja az 
„és valószínû” kitétel, ami természetesen – ha nem is 
expressis verbis – a hatályos szabályozásban is meg-
jelenik. Az Alkotmánybíróság ugyanis nem prejudikálhat 
a bíróság késõbbi döntése vonatkozásában.

l) Az Abtvj2. a 4/1997. (I. 22.) AB határozatban 
foglaltakra is tekintettel, a határozat követelmény-
rendszerét kidomborítva szabályozza a nemzetkö-
zi szerzõdést kihirdetõ jogszabály alkotmányossá-
gának utólagos vizsgálatának lehetõségét, mégpe-
dig nem is az utólagos normakontroll általános re-
gulációja körében, hanem külön hatáskörként ne-
vesítve. Az erre irányuló eljárás megindítását bár-
ki indítványozhatná. Az 51. §93 akként rendelkezik, 
hogy amennyiben az Alkotmánybíróság ilyen jog-
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szabály alkotmányellenességét állapítja meg, az el-
járást felfüggeszti, és legalább egyéves, legfeljebb tizen-
nyolc hónapos határidõ tûzésével94 felhívja a nemzetközi 
szerzõdést kihirdetõ szervet95 az alkotmányellenes-
ség megszüntetésére. Ebbõl látható, hogy a jogalko-
tó a nemzetközi szerzõdések – és ezáltal Magyaror-
szág nemzetközi tekintélyének – védelme érdekében 
nem tenné lehetõvé az ilyen jogszabályok megsem-
misítését, hanem a szerv felhívását utalja csak az Al-
kotmánybíróság hatáskörébe. Elõfordulhat azonban, 
hogy az arra jogosult szerv a felhívás ellenére nem 
szünteti meg a kollíziót. Az ilyen veszélyek miatt 
célszerû bizonyos idõhatár elteltével az Alkotmány-
bíróságnak expressis verbis megadni a megsemmisí-
tési jogot. Az Abtvj2. 51. § (4) bekezdése emiatt úgy 
rendelkezik, hogy amennyiben a határidõ az alkot-
mányellenesség megszüntetése nélkül telik el, az Al-
kotmánybíróság az alkotmányellenes nemzetközi 
szerzõdést kihirdetõ jogszabályt részben vagy egész-
ben megsemmisíti. A kihirdetõ jogszabály megsem-
misítése azonban nem érinti a Magyar Köztársaság 
nemzetközi kötelezettségét.

5. Az alkotmányjogi panasz

a) Az alkotmányjogi panasszal kapcsolatban a je-
lenlegi megoldás fõbb elemei megmaradnának. To-
vábbra is az Alkotmányban foglalt jogainak megsér-
tése miatt fordulhatna az Alkotmánybírósághoz az, 
akinek jogsérelme az Alkotmánybíróság által vizs-
gálat tárgyává tehetõ az alkotmányellenes norma-
tív aktusok96 alkalmazása folytán következett be, 
és egyéb jogorvoslati lehetõségeit kimerítette, vagy 
más jogorvoslati lehetõség nincs biztosítva számára. 
Ugyancsak megmaradna az a megoldás, mely sze-
rint az alkotmányellenesség megállapításának kö-
vetkezménye a norma (vagy az alkotmányellenes 
rendel kezés(ek)) megsemmisítése, illetve az adott 
ügyben való alkalmazásának kizárása lenne.97 Az 
Abtvj2. azonban az Abtv.-hez képest jelentõs új ele-
meket is hordoz, melyekkel – és a jelenleg élõ meg-
oldások némelyikével is – összefüggésben több ész-
revétel megfogalmazható.

b) Egyik ezek közül, hogy törvényi szintre kerülne 
az Alkotmánybíróság által kialakított gyakorlat, mely 
szerint a már nem hatályos norma (illetõleg visszavont 
jogegységi határozat) felülvizsgálata is kezdeményezhetõ 
a testületnél akkor, ha azt az alkotmányjogi panasz 
alapjául szolgáló ügyben alkalmazták.

c) A benyújtás – pontosabban a postára adás 
– határidejeként továbbra is a jogerõs határozat 
kézbesítésétõl számított hatvan nap lenne megha-
tározva. A „postára adás” kitétel alkalmazása ami-
att vált szükségessé, mivel elõfordulhat olyan eset, 
amikor az elfogadás tekintetében az Alkotmány-
bíróságnak mérlegelési lehetõsége van, mégpedig 

amiatt, mert az Abtv. általi szabályozás nem ren-
dezi egyértelmûen, hogy a hatvan napos határidõ 
anyagi vagy eljárási határidõként értelmezendõ-e. 
Ez a határidõben postára adott, de késve beérkezõ 
indítványok tekintetében jelentett dilemmát, me-
lyet indokolt volt már a készülõ törvény tervezeté-
ben tisztázni. Ezzel a megoldással az indítványozó-
val szemben megjelenõ esetleges méltánytalanság is 
kiküszöbölhetõ.

d) A sikeres alkotmányjogi panasz eredménye – 
mint már említettem – fõszabályként a norma meg-
semmisítése lenne. Kivétel ez alól a jogegységi ha-
tározat, mellyel kapcsolatban az Abtvj2. akként ren-
delkezik, hogy „ha az Alkotmánybíróság az alkot-
mányjogi panasszal érintett jogegységi határozat al-
kotmányellenességét állapítja meg, a Legfelsõbb Bí-
róság az alkotmányellenes jogegységi határozatot a 
határozat közzétételétõl számított harminc napon 
belül visszavonja”.

e) További sajátossága az Abtvj2.-nek, hogy tartal-
mazza a sikeres alkotmányjogi panasz esetében igény-
be vehetõ, a norma alkalmazásának visszamenõleges 
kizárási lehetõségére történõ utalást. Eszerint, ha az 
Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt megala-
pozottnak találja (az Abtvj1. még a „helyt ad” kifejezést 
alkalmazta), az alkotmányellenessé nyilvánított jog-
szabálynak, az állami vagy az önkormányzati irányí-
tás egyéb jogi eszközének, illetve a jogegységi hatá-
rozatnak a konkrét esetben történõ alkalmazhatósá-
gát visszamenõlegesen kizárja. Ebben az esetben kü-
lön törvény szerinti eljárásnak van helye.

Szabályozási tartalmának „sajátossága” miatt ér-
demes kitérni a korábbi tervezet elképzelésére is. Az 
Abtvj1. az alkotmányjogi panasz sikeressége esetén 
nem az alkalmazhatóság kizárásáról rendelkezett, 
hanem az érintett – külön törvény alapján – perújí-
tási kérelmet terjeszthetett volna elõ. E szabály úgy 
folytatódott, hogy „amennyiben a perújítási kérelem-
nek az arra illetékes bíróság helyt ad”, a perújítási eljá-
rásban az alkotmányjogi panasz nyomán megsem-
misített norma vagy annak rendelkezése nem al-
kalmazható.98 Ezzel összefüggésben érdemes kitér-
ni arra, hogy lehetséges lehetett volna-e olyan eset, 
amikor a bíróság – az Alkotmánybíróság határozatá-
nak akadályozásával – nem adott volna helyt a per-
újítási kérelemnek. Véleményem szerint ez kizáró-
lag akkor következhetett volna be, ha az idõközbeni 
változások miatt az ügy és ennek következtében az 
eljárás okafogyottá vált volna. Érdemes visszautal-
ni itt arra a körülményre, hogy amíg a sikeres alkot-
mányjogi panasz alapján igénybe vehetõ jogorvos-
lati eljárás részletes szabályai nem voltak kimunkál-
va, a rendes bíróságok erre hivatkozással a panaszt 
megfosztották jogorvoslati jellegétõl. A fél ugyanis 
nem érvényesíthette az alkotmányellenes rendelke-
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zés megsemmisítése (vagy az alkotmányos követel-
mény meghatározása) következtében megnyíló jog-
védelmi lehetõségét. Nem lett volna szerencsés, ha 
a bíróságok törvényben biztosított lehetõséget kap-
tak volna az Alkotmánybíróság határozatában fog-
laltak mellõzésére, illetve figyelmen kívül hagyására.

f) Végezetül az Abtvj2. a megsemmisítésrõl szó-
ló határozat közzétételének és annak jogkövetkezmé-
nyeinek tekintetében – a hatályos megoldással azono-
san – minden, az alkotmányjogi panasz cím alatt nem 
szabályozott kérdés vonatkozásában utal az utólagos 
normakontroll szabályaira, és azokat rendeli alkalmaz-
ni. E szabályokból azonban – az Abtvj1.-hez képest – ki-
maradna a jogegységi határozatra történõ utalás.

6. Az Alkotmány egyes rendelkezéseinek értel-

mezése

a) Az Abtvj2. szûkszavú rendelkezései e hatáskör te-
kintetében egyrészt rendezik az indítványozásra jo-
gosultak körét, másrészt az Alkotmánybíróság által 
felállított kritériumok törvényi rangra emelésével 
megszabják az eljárási feltételeket is. 

b) Az absztrakt alkotmányértelmezés indít-
ványozására az Országgyûlés, az országgyûlési 
képviselõk egyötöde, a köztársasági elnök, a kor-
mány, a Legfelsõbb Bíróság elnöke, a legfõbb ügyész, 
az Állami Számvevõszék elnöke, a Magyar Nemzeti 
Bank elnöke, valamint az országgyûlési biztosok len-
nének jogosultak.99 Az eljárási feltételek között az Al-
kotmánybíróság 31/1990. (XII. 18.) AB határozatában 
foglalt kritériumok jelennének meg: az arra jogosult 
szerv ne általánosságban, hanem konkrét alkotmány-
jogi probléma vonatkozásában kezdeményezze az 
adott alaptörvényi szabály interpretációját, másrészt, 
a problémának közvetlenül, más jogszabály közbe-
jötte nélkül levezethetõnek kell lennie az Alkotmány-
ból. Ezt az elvárásrendszert az Abtvj2. akként tartal-
mazza, hogy az Alkotmánybíróság a jogosultak „in-
dítványára az Alkotmányból közvetlenül levezethetõ 
konkrét alkotmányjogi probléma kapcsán értelmezi 
az Alkotmány egyes rendelkezéseit”.100

c) Az Igazságügyi Minisztérium internetes hon-
lapján101 közzétett, a közigazgatási bíráskodás haté-
konyságának növelésérõl és szakmai színvonalának 
emelésérõl szóló elõterjesztés részeként megjelenõ, 
„a közigazgatási perrendtartás koncepciója” egyes 
szövegváltozatai az Alkotmány értelmezése tekin-
tetében a bíróságok szerepét növelni kívánják. En-
nek megfelelõen „a koncepció részletes vizsgálatot 
tart szükségesnek atekintetben, hogy indokolt-e sajá-
tos eljárási szabályokat alkotni az Alkotmány 70/K. 
§-ában foglalt, az alapvetõ jogok megsértése miatti 
igények, továbbá kötelességek teljesítésével kapcso-
latban hozott állami döntések elleni kifogások bíró-

ság elõtti érvényesítésére. … A közvetlen bíróság-
hoz fordulás lehetõségével szemben érvként merül-
het fel az Alkotmánybíróság alkotmányértelmezé-
si monopóliuma, illetve az, hogy a kiszámíthatóság 
és a jogbiztonság szenvedne csorbát, ha a bíróságok 
nap mint nap értelmeznék az Alkotmányt. Egyes 
szerzõk azonban rávilágítanak arra, hogy a bírósá-
gok hatáskörük gyakorlása során természetszerûleg 
értelmezik az Alkotmányt”.102 Az Alkotmánybíróság 
alkotmányértelmezõ tevékenységének dominanciáját 
azonban ezek az elképzelések nem veszélyeztethetik.

7. Hatásköri összeütközés

a) A hatásköri összeütközéssel kapcsolatban is válto-
zásokat eredményezne az új szabályozás, emiatt ér-
demes röviden áttekinteni a tervezett módosításokat. 
Az Abtvj2. elõször is nevesítené és behatárolná az in-
dítványozásra jogosultak körét. Eszerint „hatásköri 
összeütközés esetén az érintett szerv vagy személy in-
dítványára, amennyiben a felmerült hatásköri vitában 
legalább az egyik fél az Országgyûlés, a köztársasá-
gi elnök vagy a kormány, az Alkotmánybíróság ki-
jelöli az ügyben eljáró szervet vagy személyt, illetve 
megállapítja az érintett szervek vagy személyek ha-
táskörének terjedelmét”.103 Az Abtvj2. azonban már 
nem tartalmazza az Abtvj1.-ben még szereplõ meg-
oldást, mely szerint nem tartozna az Alkotmánybí-
róság hatáskörébe a bíróságok közötti, továbbá az ön-
kormányzatok közötti hatásköri összeütközés feloldása. 
Ennek oka a hatásköri vizsgálat szervi hatályának 
három szervre történõ leszûkítése.

b) A tervezett módosítások a jelenleg fennálló 
problémákat törekszenek kiküszöbölni, többek kö-
zött a meglevõ összeütközéstípusok egyikének az 
Alkotmánybíróság hatáskörébõl való kivételével.

ba) A jelenlegi szabályozás a hatásköri összeüt-
közésre nézve két helyen tartalmaz elõírást. Egyik az 
Abtv. 50. §-a, amely állami szervek egymás közötti, 
helyi önkormányzatok egymás közötti, valamint ál-
lami szerv és helyi önkormányzat közötti hatásköri 
ütközés megszüntetésére irányul, azzal a megkötés-
sel, hogy a bíróságokat a jogalkotó kivette az itt szóba 
jöhetõ állami szervek közül. Másik ilyen szabály az 
Áe. 8. § (1) bekezdése, mely szerint ha ugyanabban 
az ügyben több közigazgatási szerv állapította meg 
hatáskörét, vagy hatáskörének hiányát és emiatt az el-
járás nem indult meg vagy nem folyik, e szervek egyez-
tetni kötelesek egymással, majd ennek eredmény-
telensége esetén a hatásköri vitában az Alkotmány-
bíróság jelöli ki az eljáró közigazgatási szervet. Ez 
utóbbi rendelkezéssel kapcsolatban a jogirodalom-
ban többen felvetették, hogy az ilyen jellegû jogvi-
ták tisztán közigazgatási jellegûek, alkotmányossá-
gi problémát nem hordoznak, emiatt indokolt lenne 
elvenni õket az Alkotmánybíróságtól.104 Az Abtvj2. 
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ezt meg is tenné azzal, hogy az Áe. módosításával 
az ilyen jogviták elbírálása a rendes bíróságok ha-
táskörébe kerülne,105 amely az érintett közigazgatá-
si szerv kérelmére nemperes eljárásban döntene. A 
szabályozási elképzelés tartalmazza továbbá, hogy 
az eljárás lefolytatására az a megyei bíróság lenne il-
letékes, amelynek területén az érintett közigazgatá-
si szervek székhelye van, ha pedig e szervek szék-
helye különbözõ megyék területére esik, az eljárást 
a Fõvárosi Ítélõtábla folytatná le.106 A bíróság három 
hivatásos bíróból álló tanácsban járna el, határozatát 
a rendelkezésre álló iratok alapján, a felek meghall-
gatása nélkül hozná, s a határozat ellen jogorvoslat-
nak nem lenne helye.107

bb) A hatásköri ütközések másik típusa abban tér el 
az Áe.-ben szabályozott esetkörtõl, hogy az Abtv.-ben 
foglalt hatásköri rendelkezés nem a konkrét eset el-
döntését szolgálja, hanem vita esetén az egyes alkot-
mányos szervek hatáskörének terjedelmét hivatott ki-
jelölni, pontosítani.108 Ez a kör szûkebbé válna azzal, 
hogy a helyi önkormányzatok egymás közötti vitái 
kikerülnének az Alkotmánybíróság hatáskörébõl, s 
a továbbiakban az ilyen ügyekben a rendes bírósá-
gok, hasonlóan a közigazgatási szervek közötti ha-
tásköri vitákhoz, nemperes eljárásban döntenének. 
Új elemként jelenne meg, hogy az Alkotmánybíróság 
expressis verbis megkapná az érintett szervek vagy 
személyek hatáskörének terjedelmére vonatkozó 
megállapítási jogot. Az eljárási szabályok azonosak 
lennének a közigazgatási szervek közötti hatásköri 
vita megszüntetésére vonatkozó elõírásokkal, annyi 
eltéréssel, hogy e rendelkezések értelemszerûen az 
Ötv.-be kerülnének.109 Az önkormányzatok közötti 
ütközés rendes bírósági hatáskörbe utalása ugyan-
azzal indokolható, mint amivel a másik típus tekin-
tetében történõ változtatás: alkotmányossági prob-
léma ezekben az esetekben nem merül fel, s az üt-
közés pusztán közigazgatási jogi jogalkalmazással 
megoldható.

c) A jogalkotási elképzelések összehangolatlan-
ságát mutatja, hogy a már idézett, „a közigazgatá-
si perrendtartás koncepciója”  szerint „új eleme len-
ne a közigazgatási perrendnek, miszerint a közigaz-
gatási eljárási törvény szerinti, közigazgatási szervek kö-
zötti hatásköri összeütközés esetén az eljáró közigazgatá-
si szervet nem az Alkotmánybíróság, hanem a közigazga-
tási bíróság jelölné ki”.110 Mindez a párhuzamosan ter-
vezett Abtvj2.-vel összevetve aligha a jogalkotási ko-
ordináció mintapéldánya.

8. A jogalkotói kötelezettség elmulasztásával 

megvalósuló alkotmányellenesség

A jelenleg mulasztásban megnyilvánuló alkotmány-
ellenességként aposztrofált hatásköri elõírás már cí-
mében is pontosabbá válna, mivel utalna arra, hogy 

csak a jogalkotói feladat elmulasztása eshet alkot-
mánybírósági kontroll alá. Ez egyébként szövegvál-
tozást önmagában nem eredményez, mert a hatá-
lyos Abtv. is tartalmazza az elõírás e kitételét. A je-
lenlegi megoldással kapcsolatos módosítások egyi-
ke, hogy a jogalkotói feladatra vonatkozó megfogal-
mazásból kimaradna a „jogszabályi felhatalmazás-
ból származó” kitétel. Ez azonban valójában nem je-
lent változást, ugyanis valamennyi jogalkotásra vo-
natkozó hatáskörnek van jogszabályi, ha más nem, 
alkotmányi alapja: így gyakorlatilag a saját hatáskör-
ben végzett jogalkotási tevékenység is rendelkezik 
magasabb szintû jogszabály által adott felhatalma-
zással. Fontosabb módosítás, hogy az Alkotmánybí-
róság önindító képessége, vagyis az ex officio eljárási 
lehetõség csak szûk körben érvényesülne, azzal együtt, 
hogy a popularis actio jelleg egyidejûleg megmarad-
na. Az elképzelés szerint az Alkotmánybíróság bár-
ki indítványára, illetve a 16. § (4) bekezdése szerinti 
eljárásban megállapítja, hogy a jogalkotó a jogalko-
tói kötelezettségét elmulasztotta, és ezzel alkotmány-
ellenes helyzetet idézett elõ, a mulasztót legfeljebb 
egyéves határidõ kitûzésével felhívná arra, hogy a 
mulasztást szüntesse meg. Áttekintve az Abtvj2. 16. 
§ (4) bekezdésben foglaltakat, és összevetve ezzel a 
rendelkezéssel, megállapítható, hogy az Alkotmány-
bíróság mulasztásban megnyilvánuló alkotmányelle-
nességet fõszabályként csak indítványra mondhatna 
ki. A hivatalból történõ eljárás lehetõsége mind a jogalko-
tói kötelezettség elmulasztásában megnyilvánuló al-
kotmányellenesség, mind a nemzetközi szerzõdésbõl 
eredõ jogalkotói kötelezettség elmulasztása vonatko-
zásában csak akkor állna fenn, ha az szoros összefüggésben 
lenne az indítvánnyal. Mindez annyit jelent, hogy az 
Alkotmánybíróság csak akkor járhatna el hivatalból 
jogalkotói mulasztás vonatkozásában, ha a mulasz-
tás valamely indítványban foglalt kérelem alapjául 
szolgáló normakontroll eljáráshoz szorosan köthetõ 
lenne. Ez a szûkítés nézetem szerint szakmai érvekkel 
aligha indokolható, másrészt az Alkotmánybíróság 
általi hivatalból indított és önállóan – tehát nem más 
eljárással kapcsolatban – megállapított mulasztások 
száma elenyészõnek mondható. A testület ugyanis 
eddig többnyire más hatáskörével együtt gyakorol-
ta a mulasztás megállapítását, önállóan ritkán járt 
el e jogkörében.

Újítás lenne – az egyéves idõkorlát tervezett 
megjelenítésével – a mulasztás megszüntetésére 
kitûzhetõ határidõ korlátok közé szorítása is. Ez a 
megoldás önmagában nem kifogásolható, bár az Al-
kotmánybíróság eddig sem gyakran terjeszkedett túl 
az egyéves perióduson. Természetesen az Abtvj2. 
elõírná, hogy a mulasztó köteles a határidõn belül 
megszüntetni a mulasztást, ám ennek elmaradása 
esetére értelemszerûen nem tud szankciót vagy ki-
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kényszerítési eszközt az Alkotmánybíróság rendel-
kezésére bocsátani.

VI. Egyéb rendelkezések

1. Az Alkotmánybíróság költségvetése

Az Abtvj2. 56. §-a szerint az Alkotmánybíróság ösz-
szeállítja az alkotmánybírósági fejezet költségveté-
sére és a költségvetés végrehajtására vonatkozó ja-
vaslatát, amelyet a kormány a központi költségveté-
si, illetve a zárszámadási törvényjavaslat részeként 
elõterjeszt az Országgyûlésnek. Az Alkotmánybíróság 
elnöke az (1) bekezdésben meghatározott javaslatokat meg-
küldi az Országgyûlés elnökének.111 A rendelkezés az Al-
kotmánybíróság kormánytól való függetlenségét kí-
vánja erõsíteni, azonban az is megállapítható, hogy 
az elõírás csak korlátozott eredmény elérésére alkal-
mas. A kormány és a parlamenti többség szoros ösz-
szefonódása miatt ugyanis a kormánynak lehetõsége 
van arra, hogy esetleges akaratát a törvény elfoga-
dásakor keresztülvigye. Emiatt célszerû lenne vala-
miféle „normatív automatizmus” beépítése, példá-
ul akként, hogy magas szintû jogszabályban lehetne 
rögzíteni: az Alkotmánybíróság büdzséje a minden-
kori költségvetés meghatározott %-a legyen. Ennek 
következtében megszûnne a testület költségvetésé-
vel összefüggõ évenkénti alkudozás, tehát erõsödne 
a testület anyagi, pénzügyi függetlensége. A „nor-
matív automatizmus” másik elképzelhetõ változata 
az lehetne, hogy az Alkotmánybíróság költségvetése 
minden évben az elõzõ évi költségvetésnek az inflá-
cióval megnövelt összege legyen, azzal, hogy e sza-
bályt meghatározott idõközönként – például 3 vagy 
5 évenként – felül kelljen vizsgálni. Az elsõ elkép-
zelés azért tartható szerencsésebbnek, mert az nem 
igényelné az Abtv. gyakori módosítását, míg a má-
sodik esetben 3, illetve 5 évente szükség lenne a jog-
alkotási korrekcióra. Amennyiben az alaprendelke-
zés az Alkotmányban szerepelne, ez az állandó fe-
lülvizsgálat ellentétben állna az alaptörvény stabili-
tásának követelményével is. Látni kell azonban azt 
is, hogy a felülvizsgálati kötelezettség nem jelente-
ne automatikusan a szabály módosítására irányuló 
kötelezettséget.

2. Az Alkotmánybíróság ügyrendje

Az Abtvj2. 57. §-a az Ügyrenddel kapcsolatos elkép-
zeléseket rögzíti. Fontos eltérés a jelenlegi – egyéb-
ként ebben a formában nem érvényesülõ – elõírásokhoz 
képest, hogy az Ügyrendet nem törvény határozná 
meg, hanem az Alkotmánybíróság teljes ülése fogad-
hatná el. (Ténylegesen ez mindig így is mûködött.) 
Az elképzelés szerint „az Alkotmányban és e törvény-

ben nem szabályozott szervezeti, mûködési és eljárá-
si szabályokat, különösen

a) a mentelmi eljárás részletes szabályait,
b) az Alkotmánybíróság ülésére meghívottak körét,
c) az indítványok kezelésének rendjét, az Alkot-

mánybíróság ügyrendje határozza meg, amelyet az 
Alkotmánybíróság teljes ülése hagy jóvá. Az ügyren-
det a Magyar Közlönyben közzé kell tenni”.

Az Abtvj2. az „e törvényben” kitétel alkalmazásá-
val kizárná, hogy az Alkotmánybíróság szervezetére, 
mûködésére és eljárására vonatkozóan más törvény 
állapítson meg szabályokat. A szó szerinti értelme-
zés, nevezetesen az, hogy a contrario értelmezéssel 
a más törvényben szabályozott, a testületre vonatko-
zó kérdésekrõl az Alkotmánybíróság ügyrendje nem 
rendelkezhetne, ebben az esetben aligha fogadható 
el. A szabályozásnak ugyanis éppen arra kell töre-
kednie, hogy az Alkotmánybíróságra vonatkozó va-
lamennyi szabály vagy az alaptörvényben, vagy az 
Alkotmánybíróságról szóló törvényben nyerjen elhe-
lyezést. Egyébiránt az Abtvj2. az Ügyrend szabályo-
zási tárgykörébe tipikusan a belsõ mûködésre tarto-
zó kérdéseket adja. Fontos azonban, hogy az Alkot-
mánybíróság szabályozási kompetenciájába kerül-
ne, hogy ülésére kiket, mely személyeket hív meg.

Üdvözlendõ elõírás továbbá, hogy az Ügyrendet 
a Magyar Közlönyben is közzé kell tenni, nem elég 
az a jelenleg is alkalmazott megoldás, hogy a testü-
let a saját hivatalos lapjában, „Az Alkotmánybíróság 
határozatai” címû lapban jelentette meg Ügyrend-
jét. A jelenlegi módszer ugyanis úgy tekinti az Ügy-
rendet, mint bárki számára hozzáférhetõ dokumen-
tumot. Célszerûbb azonban a Magyar Közlönyben 
történõ közzététel, mivel az ahhoz való hozzáférési 
lehetõség jóval nagyobb, mint az Alkotmánybíróság 
hivatalos lapjához való hozzájutás valószínûsége.

3. Az Alkotmánybíróság székhelye

Az Abtvj2. 58. §-a a jelenlegi, holt rendelkezésnek 
számító szabállyal ellentétben, amely szerint az Al-
kotmánybíróság székhelye Esztergom, kimondaná, 
hogy a testület székhelye Budapest. Mivel vélemé-
nyem szerint az esztergomi székhely kérdése csak 
presztízsszempontokból merült fel az Abtv. megal-
kotásakor, a megváltoztatás a jelenlegi helyzet „szen-
tesítésével” egyidejûleg az ebbõl eredõ állandó vitá-
kat is felszámolná.

VII. Záró rendelkezések

a) A záró rendelkezésekkel összefüggésben nem szük-
séges sok megjegyzést tenni, mivel csak a törvény ha-
tályba lépésérõl, valamint a hatályát vesztõ jogszabály-
ok felsorolásáról van szó benne.112 A releváns módosu-
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ló rendelkezések pedig az Abtvj2. egyes részeibe be-
dolgozva jelennek meg e tanulmányban. A Záró ren-
delkezések között jelenik meg a felsõoktatási intéz-
mények autonómiájának védelmére irányuló hatás-
kör bírósághoz való áttelepítése is. Ez utóbbi hatás-
körváltozás mindenképpen üdvözlendõ elképzelés.

b) Egyetlen kritika, hogy a hatálybalépést rendezõ 
59. § (2) és (3) bekezdése egyaránt akként rendelke-
zik, hogy „E törvény hatálybalépésével egyidejûleg 
hatályát veszti”…, majd a hatályon kívül helyezett 
rendelkezések felsorolása következik. Érthetetlen, 
miért volt szükség két önálló bekezdésben ugyan-
azt szabályozni, és miért nem lehetett összevonni a 
két felsorolást.

VIII. Befejezésként

Az Abtvj2.-vel és a kapcsolódó alkotmánymódosí-
tással összefüggõ észrevételek összegzése valójában 
maga a tanulmány. Éppen emiatt itt csak arra kell 
utalni, hogy a fogalmi pontatlanságok, a nem támo-
gatható intézmények és szabályozási megoldások ki-
küszöbölésére mindenképpen szükség van az új tör-
vény elfogadása elõtt. Indokolt arra is felhívni a fi-
gyelmet, hogy az Abtvj2. nem rendelkezik az EU-hoz 
való csatlakozással összefüggésben felmerülõ esetle-
ges változtatási igényekrõl, vagyis az Abtvj2.-t elfo-
gadása esetén rövid idõn belül módosítani kellene. 
Ez utóbbi egyáltalán nem tekinthetõ szerencsésnek. 
Mindent egybevetve, az Abtvj2. számos elõremutató 
elemet hordoz a jelenlegi szabályozáshoz képest, ám 
a benne maradt szakmai hibák kiküszöbölése elõtt 
nem támogatható az elfogadása. 

Jegyzetek

1 T/4487. számú törvényjavaslat az Alkotmánybíró-
ságról.

2 T/4486. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról.

3 Alkmód1. 32/A. § (1) bekezdés.
4 Az Alkmód1. ez utóbbival kapcsolatban a „megkötés 

elõtti” kifejezést még nem szerepeltette volna.
5 A Legfelsõbb Bíróság részérõl tapasztalható számottevõ 

ellenállás miatt azonban kétséges az elfogadás sikeressége. Az 
Alkmód2. – annak feleslegessége miatt – nem szerepeltetné 
a szövegben az Abtvj1.-ben még jelen lévõ „Legfelsõbb Bíró-
ság” kifejezést, mivel értelemszerû, hogy csak e szerv jogegy-
ségi határozatáról lehet szó. 

6 Részletesen vö.: Tilk Péter: A jogegységi határozatok 
alkotmánybírósági felülvizsgálatának lehetõségérõl. Magyar 
Jog 2001/10.

7 Ádám Antal: A jogszabályok alkotmánybírósági 
ellenõrzésérõl. Jogtudományi közlöny 1992/12. 528. o. 

8 Sólyom László: To the Tenth Anniversary of 
Constitutional Review. In: Halmai Gábor (szerk.): A megta-
lált Alkotmány? A magyar alapjogi bíráskodás elsõ kilenc éve. 
Indok, Budapest, 2000. 32. o. 

9 Sólyom: i. m. 32. o. 

10 Holló András: A bírói precedensjog kezdetei Magyar-
országon. In: Ötödik Magyar Jogászgyûlés. Budapest 2000. 
(szerk. Dr. Benisné dr. Gyõrffy Ilona). 44. o. 

11 Sólyom: i. m. 26. o. (kiemelés tõlem – T. P. )
12 Az Alkmód1. szóhasználata e hatásköri elõírással kap-

csolatban a „Legfelsõbb Bíróság jogegységi határozatát” emlí-
tette, míg az utólagos normakontroll alapesetében egyszerûen 
„jogegységi határozat”-ról volt szó. A kifejezésmód egysége-
sítése itt is elvárható követelményként volt megfogalmazha-
tó, ami az Abtvj2.-ben meg is történt.

13 Az Alkmód1. megfogalmazása szerint itt a „határoza-
ta alapján” kifejezés szerepelt volna.

14 Ezzel kapcsolatban az Alkmód1. még utalt az Alkot-
mány 30. § (1) bekezdésére.

15 Az Alkmód1. ezzel összefüggésben még a „határoza-
ta alapján” kifejezést használta volna.

16 Ezzel kapcsolatban vö.: Tilk Péter: Az önkormány-
zati képviselõ-testület feloszlatásában közremûködés – egy 
problematikus alkotmánybírósági hatáskör. Jogtudományi 
Közlöny 2003/6.

17 Az Alkmód1. még a „teljesen” kifejezéssel operált.
18 Etekintetben mintegy kompenzáció is megjelenik az 

újraválasztás lehetõségének eltörlése miatt. Megjegyzendõ, 
hogy ez utóbbira sem volt példa eddig.

19 Rácz Attila szerint is megfelelõ a jelenlegi szabályo-
zás, a választási eljárást is beleértve. Rácz Attila: Az Alkot-
mánybíróság az alkotmányos rendszerben. Magyar Közigaz-
gatás 2000/6. 340. o.

20 Vö. az Abü 33. § (1) bekezdésével.
21 A törvényi szabályozásra utalás annyiban változna, 

hogy nem az „Alkotmánybíróságról szóló”, hanem „az Al-
kotmánybíróság szervezetérõl és mûködésérõl szóló” szabá-
lyokról lenne szó.

22 A tervezett 32/A. § (4) bekezdés elsõ pontja.
23 Abtv. 11. §.
24 A „tanácstag” kifejezés értelemszerûen a helyi önkor-

mányzati képviselõ-testületi tagságot takarja.
25 Abtv. 9. § (2) bekezdés.
26 Vö. a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § 

(1) és (2) bekezdésével.
27 Abtv. 10. § (1) bekezdés.
28 Ténylegesen ez már jelenleg is érvényesül.
29 Az Abtvj1.-ben a „hatásköreit” kitétel még nem sze-

repelt.
30 Az Abtvj1. még „rendõrhatósági” kényszerintézkedésrõl 

szólt.
31 Az alkotmánybírói tevékenység jellegébe és a bíró 

lehetõségeibe belegondolva ennek alkalmazására valószínûleg 
igen ritkán kerülne sor.

32 Az Abtvj1. csupán kilencven napot írt elõ, ami kevés-
bé tûnt elfogadhatónak.

33 Az Abtvj1. ezzel kapcsolatban még kilencven napos 
idõtartamot tervezett.

34 (1) bekezdés 1. mondata. Ez a szabály már az Alkot-
mány tervezett új szabályának a pontosítása, amely nem ír elõ 
szabatos idõtartamot az elnöki megbízatás vonatkozásában. 
A választás titkos szavazással történne, és az elnök megvá-
lasztására összehívott teljes ülés akkor volna határozatképes, 
ha azon valamennyi alkotmánybíró jelen lenne.

35 A (8) bekezdés szerint ugyanezek a szabályok a helyet-
tes elnök tekintetében is irányadók lennének.

36 Abtv. 17. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíró-
ság elnöke a) összehangolja az Alkotmánybíróság tevékeny-
ségét; b) összehívja és vezeti az Alkotmánybíróság teljes ülé-
sét; c) képviseli az Alkotmánybíróságot az Országgyûlés és 
más szervek elõtt.

37 A jelenlegi ügyrendben szerepel ez a kitétel azzal, hogy 
a fegyelmi jogkör a munkáltatói mellett külön is megfogalma-
zást nyert. Vö. Abü. 6. § c) pont.

38 Természetesen nem kizárt, hogy alacsonyabb szintû 
jogszabály az elnök számára nem mint alkotmánybírósági el-

Tilk Péter: Az Alkotmánybíróságra vonatkozó új szabályozási elképzelésekrõl



JURA 2003/2.

152

nöknek, hanem mint állami szerv vezetõjének állapít meg bi-
zonyos feladatokat, például tûzrendészeti elõírásokat stb. Ez 
azonban az Alkotmánybíróság – és így az elnök – érdemi te-
vékenységét és a testület függetlenségét nem érinti.

39 Abtvj2. 23. § (1) bekezdés.
40 Harmathy Attila alkotmánybíró párhuzamos indoko-

lása. 268/B/2000. AB határozat, ABH 2001, 1126, 1135.
41 E sorok szerzõjét ilyen próbálkozásával összefüggés-

ben felhívták, hogy postai úton adja be az indítványt, mert 
csak ekkor van lehetõség a testület eljárásának megindítására.

42 A szabály fogalmazási zavarára a visszautasítási okok 
tárgyalásakor térek ki.

43 Az Abtvj1. az „annak” kifejezést még nem használta.
44 17. § (3) bekezdés a) pont.
45 A „közigazgatási” kitételt az Abtvj1. még nem tar-

talmazta.
46 Az „és illetékességgel” kitételt az Abtvj1. még nem 

tartalmazta.
47 Abü. 23. § (1) bekezdés c) pont.
48 Az Abtvj1. alapján az Alkotmánybíróság a köztársasági 

elnök által kezdeményezett elõzetes normakontroll, az orszá-
gos népszavazással és népi kezdeményezéssel összefüggésben 
benyújtott kifogás elbírálásakor, illetve „a bíró által kezdemé-
nyezett eljárásokban” járt volna el soron kívül.

49 Ez utóbbi kitétel az Abtvj1.-ben még nem szerepelt. 
A korábbi megoldás lehetõségként tartalmazta a nemzetkö-
zi szerzõdés alkotmányosságának elõzetes vizsgálatára vo-
natkozó indítvánnyal kapcsolatban is a soron kívüli eljárás 
elrendelését.

50 Ezzel összefüggésben az Abtvj1. még külön-külön ne-
vesítette az egyes hatásköröket.

51 Abü 18. § (2) bekezdés.
52 Az Abtvj1. ezt az ötnapos határidõt még nem tartal-

mazta.
53 Az Abtvj1. e döntési lehetõséget még nem tartalmazta.
54 Abü. 25. §.
55 Abtvj1. 25. § d) pont.
56 Ezzel összefüggésben vö. Sólyom László és Holló And-

rás alkotmánybíró vitáját a 42/1998. (X. 2.) AB végzéshez csa-
tolt különvéleménnyel és párhuzamos indokolással.

57 Az Abtvj1. alapján a jogegységi határozattal kapcsolat-
ban is lehetõség lett volna ideiglenes intézkedést alkalmazni.

58 Az Abtvj1. szerint a miniszteri rendelet vonatkozásá-
ban is csak az igazságügy-miniszternek lehetett volna meg-
küldeni az indítványt.

59 Az Abtvj1. ezt a változatot sem tartalmazta.
60 Balogh Zsolt: Az Alkotmánybíróság helyi önkormány-

zatokat érintõ döntéseinek elemzése. In: Önkormányzati ké-
zikönyv (szerk. Fogarasi József), HVG – ORAC Kiadó, Buda-
pest 2001. 342. o.

61 Az Ügyrend pontosabban fogalmaz, amikor a határo-
zat meghozatalát említi.

62 Mindez természetesen az ésszerûség keretein belül 
érvényesítendõ, másrészt az (alap)joggal való visszaélés el-
len is indokolt garanciákat teremteni, például azzal (azokkal) 
szemben, akik köztudomásúan beszélnek magyarul.

63 A helyettesítéshez megfelelõ, a mûködéssel, ügy-
ismerettel kapcsolatos információk szükségesek, amelyek 
értelemszerûen csak aktív alkotmánybírák birtokában van-
nak. A „tartalékos” alkotmánybírónak (ha lenne ilyen) 
szükségszerûen részt kellene venni a testület ülésein. Csak 
az esetleges helyettesítés miatt több bírót kilenc évig „ültet-
ni” a helyettesítendõ személy mellett nem csak felesleges, de 
ésszerûtlen is.

64 Látható, hogy ez az eset szinte a fehér hollóval azo-
nos gyakoriságú.

65 Vö. például a 25/1999. (VII. 7.) AB határozattal, ahol 
nemcsak a támadott OVB határozat meghozatalában részt vett 
Kukorelli István, hanem a korabeli jogalkotási folyamatban 
szerepet játszó Bihari Mihály sem vett részt a döntéshozatal-

ban, elfogultságukat jelezve. ABH 1999, 251, 264.
66 699/B/1995. AB határozat. ABH 1995, 795, 796.
67 A dõlt betûvel szedett kitétel az Abtvj1.-ben még nem 

szerepelt.
68 Az Abtvj2. ugyanis a különvélemény vagy a párhuza-

mos indokolás csatolására vonatkozó szakaszban nem felté-
teles, hanem kijelentõ módot használ.

69 A dõlt betûvel szedett rész az Abtvj1.-ben még nem 
szerepelt.

70 Ez utóbbi kategóriát az új jogalkotásról szóló törvény 
tervezete nevesíti.

71 Ezzel kapcsolatban vö. Ádám Antal: A jogalkotás alkot-
mányossága és a jogszabályok alkotmánybírósági ellenõrzése. 
In: Kiss László (szerk.): Válogatott fejezetek a rendszeres al-
kotmánytan körébõl. Pécs 1996. 171–172. o.

72 Abtv. 35. § (2) bekezdés.
73 36. §.
74 A megsemmisítésrõl szóló határozat közzétételére, 

valamint a megsemmisítés jogkövetkezményeire az utólagos 
normakontrollal összefüggésben megfogalmazott szabályok 
lettek volna irányadók.

75 A hatályos változat szerint az ellentét feloldása érde-
kében az Alkotmánybíróság felhívja a nemzetközi szerzõdést 
kötõ szervet vagy személyt, illetõleg a jogalkotó szervet.

76 Az Abtvj1. csak egyéves perióduson belül engedett 
volna teret az Alkotmánybíróságnak.

77 Abtvj1. 47. §.
78 7/1994. (II. 18.) AB határozat. ABH 1994, 68, 69.
79 A késõbbi orvoslási lehetõség ellenére is megállapít-

ható, hogy „helyzeti elõnyt élveznek azok az érintettek, akik-
nek az ügyében a perbíróság még az eljárás folyamán megke-
resi az Alkotmánybíróságot”, mivel egyrészt az alkotmány-
jogi panasz benyújtásának az „érintett egyedi ügyben esedé-
kes végrehajtásra nincs halasztó hatálya”, másrészt „az alkot-
mányjogi panasz elintézésének az alkotmánybírósági eljárás-
ban nincs határideje”. Vö. Uitz Renáta: Egyéni jogsérelmek és 
az Alkotmánybíróság. Fundamentum 1999/2. 43. o.

80 39. §.
81 Az Abtvj1. ezzel kapcsolatban még a „miniszterelnö-

ki rendelettel, miniszteri rendelettel” szembeni óvásról szólt. 
Az újabb változat törvényhozástani szempontok szerint is 
helyeselhetõbb.

82 A dõlt betûs kitétel az Abtvj1.-ben még nem szerepelt.
83 A 30/1999. (X. 13.) AB határozat megállapítása szerint.
84 49. § (3) bekezdés.
85 41. §.
86 42. § (1) bekezdés.
87 Abtvj2. 49. § (4) bekezdés.
88 A hatályos Abtv. 43. § (1) bekezdése szerint 

fõszabályként a hivatalos lapban történõ közzététel napjától, 
vagyis ex nunc hatállyal áll be az alkalmazási tilalom.

89 Abtv. 42. § (2) bekezdés, illetve Abtvj2. 49. § (5) be-
kezdés.

90 Abtvj2. 49. § (6) bekezdés.
91 Az Abtvj1. még nem használt e vonatkozásban töb-

bes számot.
92 Az Abtvj1. az „alkotmányellenes” kifejezés helyett a 

„megsemmisített” szót használta. A csere indoka a jogegységi 
határozattal szembeni alkotmánybírósági eszköztár szûkülése, 
vagyis a megsemmisítés tiltása.

93 Az Abtvj1.-ben a 49. § (7) bekezdés rendelkezett errõl.
94 E periódust az Abtvj1. még nem tartalmazta.
95 Az Abtvj1. még „az arra hatáskörrel rendelkezõ szer-

vet” kitételt alkalmazta.
96 Az Abtvj2.  a hatályos megoldáshoz képest 

értelemszerûen kibõvülne az önkormányzati irányítás egyéb 
jogi eszközével és a jogegységi határozattal.

97 Abtvj2. 52. § (5) bekezdés.
98 Abtvj1. 51. § (5) bekezdés 2. mondat.
99 Megszûnne tehát az Országgyûlés állandó bizottsá-
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gának, valamint a kormány tagjának indítványozási joga, új 
elemként viszont az országgyûlési képviselõk egyötöde kap-
na ilyen lehetõséget. Az országgyûlési biztosnak eddig az 
Obtv. által megadott indítványozási lehetõségét az Abtvj2. 
is nevesítené.

100 Abtvj2. 53. §.
101 www.im.hu
102 Koncepció 7. o.
103 Az Abtvj1. ehelyett még „az Alkotmányban felsorolt 

szerv vagy személy” kitétellel operált.
104 Vö. Balogh Zsolt–Holló András (szerk.): Az értelme-

zett Alkotmány. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 2000. 424. o.
105 60. § (2) bekezdés. A jogalkotás koordinációjának 

némi hiányát mutatja viszont, hogy az Abtvj2.-vel párhuza-
mosan az Áe.-t felváltó Ket. is készülõben van, tehát kérdé-
ses, hogy az Abtvj2. e rendelkezése nem lesz-e okafogyott a 
tárgyalásának idején.

106 Ezzel összefüggésben kérdéses lehet ugyan, hogy ilyen 
esetekben miért nem az érintett szervek székhelyét magában 
foglaló megyék tekintetében illetékes ítélõtáblák egyike jár el. 
Ez a felvetés az esetleges, az ítélõtáblák illetékességi terüle-
tein átnyúló viták külön rendezésének igénye miatt azonban 
kivédhetõ az eljárás egyszerûsítésének indokával.

107 Abtvj2. 60. § (3)-(5) bekezdések.
108 Vö. Sólyom László alkotmánybíró 42/1998. (X. 2.) AB 

végzéshez csatolt párhuzamos indokolásával.
109 Az Abtvj2. 60. § (5) bekezdése az Ötv. új, 111/A.§-ába 

helyezné e rendelkezéseket.
110 Koncepció 9. o.
111 E mondat az Abtvj1.-ben még nem szerepelt.
112 Az Abtvj1.-hez viszonyítva néhány fogalmazásbeli, 

tartalmi változást lényegében nem eredményezõ módosulás 
figyelhetõ meg: az új 61. § például „illetékes” választási bizott-
ságról szól, míg az Abtvj1. tervezet „helyi”-rõl beszélt. Az új 
61. § (5) bek. alapján pedig a bíróság nem szüntetné meg a ha-
tásköri összeütközéseket, hanem a „bíróság dönt” kifejezést 
alkalmazza a tervezet.

COLLOQUIUM
Barcsi Tamás
egyetemi tanársegéd

Erkölcsi döntés 
és életvédelem

Gondolatok az abortuszkérdés eti-

kai szempontú elemzéséhez

I. Bevezetés

A következõkben néhány gondolattal szeretnék hoz-
zájárulni a mûvi terhességmegszakítás (mûvi veté-
lés: abortus arteficialis) etikai elemzéséhez. Megkí-
sérlem bemutatni, hogy milyen erkölcsi normákat 
kell (kellene) figyelembe vennie a mûvi terhesség-
megszakításban érintettek körének, tehát elsõsorban 
a várandós nõnek (az anyának), a gyermek apjá-
nak, hozzátartozóiknak (ebbe a körbe tartozhat-
nak a szülõk, rokonok, barátok, akik véleményük-
kel gyakorolnak hatást az anyára), illetve az abor-
tuszt végzõ orvosnak (továbbiakban ezt a csopor-
tot „érintetti körnek”, illetve morális helyzetbe ke-
rült személyeknek nevezem). Ebben az írásban eti-
kai szempontból közelítek a problémához, és ez azt 
is jelenti, hogy nem csupán az erkölcsi „van” bemu-
tatása a célom, hanem normatív követelmények meg-
fogalmazását, a „kell” elvárásainak hangsúlyozását 
is fontos feladatnak tekintem. 

Az erkölcsi aspektus természetesen nem választ-
ható el a kérdés biológiai, orvosi, pszichológiai, társa-
dalmi-szociális és jogi vonatkozásaitól, ehhez a prob-
lémához csak komplex szemlélettel lehet közelíteni. 
E szemlélet szükségességét a következõ folyamatle-
írás jól érzékeltetheti. Különbözõ okok vezethetnek 
oda, hogy abortuszra kerül sor, minden eset egyedi 
jellemzõket hordoz, de a szóba jöhetõ fõbb indiká-
ciók általában a következõk: az anya életének vagy 
egészségének veszélyeztetettsége (egészségügyi ok), 
a magzat fejlõdési rendellenessége (eugenikai indi-
káció), a nõ erõszakos közösülés áldozatává vált, s 
az így megfogant magzatot nem kívánja megtarta-
ni (kriminológiai ok), a nõnek (az apának és hozzá-
tartozóiknak) olyan rossz az anyagi-szociális hely-
zete, amely képtelenné teszi õt a gyermekvállalásra 
(szociális ok), illetve nagyon gyakori, hogy a nõvel 
kapcsolatos súlyos személyes problémák (amelyet a 
magyar „abortusztörvény”, az 1992. évi LXXIX. tör-
vény a magzati élet védelmérõl „súlyos válsághely-

Tilk Péter: Az Alkotmánybíróságra vonatkozó új szabályozási elképzelésekrõl



JURA 2003/2.

154



155

JURA 2003/2.

zetnek” nevez) vezetnek a terhesség megszakításá-
hoz. Az abortusz elõtt álló nõnek döntést kell hoz-
nia a terhességmegszakítás mellett, ez egy megha-
tározott társadalmi és jogi szituációban meghozott 
erkölcsi döntés, amelynek során a döntéshozónak 
különbözõ morális normákat kell (kellene) figyelem-
be vennie, amelyek egy biológiai–orvosi hátterû, fi-
lozófiai természetû, az élet értelmezésére vonatko-
zó kérdés megválaszolásának fontosságát hangsú-
lyozzák. A döntés után a törvény által szabályo-
zott indikációk valamelyikének fennállására hivat-
kozva, az idõbeli korlátozásokat betartva, megha-
tározott eljárási rend szerint van lehetõség az abor-
tusz végrehajtására (itt egy olyan jogi helyzetet ve-
szünk alapul, amely törvényi korlátokat állít a mûvi 
terhességmegszakítás elé, de bizonyos feltételek 
fennforgása esetén lehetõvé teszi azt; ez jellemzi a 
magyar jogi szabályozást is). Az abortuszt a törvé-
nyes rend betartása esetén orvos hajtja végre, aki-
nek szintén erkölcsi döntést kell hoznia az abortusz 
mellett, és a mûtét során hivatása szabályai szerint 
kell eljárnia. A nõnek a beavatkozás után gyakran 
további egészségügyi, pszichológiai (Post Abortion 
Syndrom) problémákkal kell szembenéznie.

II. A morális konszenzus hiánya és 

következményei

Ha felmerül az abortusz elvégeztetésének lehetõsége, 
akkor morális helyzetbe kerül a magzat anyja, apja, 
illetve az esetek többségében hozzátartozóiknak is 
szembe kell nézniük a problémával. Egy orvos, aki 
mûvi terhességmegszakításokat is végzõ egészség-
ügyi intézményben dolgozik, szintén morális hely-
zetbe kerül, döntenie kell arról, hogy vállalja-e a be-
avatkozások elvégzését. A fenti személyeknek, az 
„érintetti körnek” erkölcsi döntést kell hozniuk az 
abortusz elvégeztetésével, illetve elvégzésével kap-
csolatban, tehát arról, hogy a méhmagzat folytat-
hatja-e életét vagy sem. De ki vagy mi a méhmag-
zat, akinek a sorsáról dönteni kell? Ez a probléma 
vonatkozásában a legnehezebb és legfontosabb kér-
dés, amelyre sokféle választ adtak filozófusok, ter-
mészettudósok, az egyes vallások képviselõi, hatást 
gyakorolva véleményükkel a társadalom tagjainak 
állásfoglalására. A kérdés lényegében kétféleképpen 
vethetõ fel. Erkölcsileg embernek tekinthetjük-e a 
méhmagzatot (rendelkezik-e morális személyiség-
gel), illetve jogilag embernek minõsül-e a méhmag-
zat (jogi értelemben személy-e)? Az elsõ kérdésre 
adott válasz befolyásolja a másodikra adott feleletet. 

Nézzük elõször az elsõ kérdést: erkölcsileg em-
bernek számít-e a méhmagzat? Ebben a kérdésben 

a magyar társadalomban nincs konszenzus (ahogy 
a legtöbb nyugati társadalomban sincs): különbözõ, 
egymástól gyakran teljesen eltérõ meggyõzõdésekrõl 
beszélhetünk. A három markáns álláspontot röviden 
a következõképpen foglalhatjuk össze: 1/ A méh-
magzat fogantatásától fogva ember (konzervatív ál-
láspont); 2/ A méhmagzat nem ember, csak a szü-
letés után beszélhetünk emberrõl (az anya önren-
delkezését hangsúlyozó szélsõséges liberális állás-
pont); 3/ A méhmagzatot fejlõdésének egy stádiuma 
után tekinthetjük embernek (közvetítõ álláspont). A 
véleményekbõl, amelyek mögött eltérõ elméleti meg-
fontolások állnak, természetesen következtetéseket is 
levonnak megfogalmazóik, így az elsõ meggyõzõdés 
elfogadása esetén az abortusz nem megengedett, il-
letve csak igen kivételes esetekben van rá lehetõség; 
ha a második felfogással értünk egyet, akkor abor-
tuszra a terhesség folyamán bármikor sor kerülhet, 
csak a törvényi korlátok érvényesülnek; a harmadik 
álláspont alapján az abortusz egy bizonyos fejlõdési 
szakasz eléréséig megengedett.

Az elsõ kérdésre adott válaszok sokfélesége, te-
hát az erkölcsi konszenzus hiánya az oka annak, 
hogy a második kérdésre is többféle válasz adható, 
különféle szabályozási lehetõségek közül választhat 
a törvényhozó.1 Ma Magyarországon a méhmagzat 
jogilag nem ember (jogi értelemben nem személy), 
tehát nem jogalany, így jogai sem lehetnek, ebbõl 
következõen nem illeti meg a legfontosabb alkot-
mányos alapjog, az élethez és emberi méltósághoz 
való jog.2 A törvényhozó ennek ellenére védelem-
ben részesíti a magzatot, csak meghatározott felté-
telek fennállása esetén lehet elpusztítani az életét, 
mert életrõl van szó, ezt a törvényhozó sem vitat-
ja: a magzat élete, amely sajátosan kötõdik az em-
berhez, védelmet érdemel, de a magzat jogilag nem 
ember, ezért az embereket megilletõ védelem nem 
jár neki.3 Tulajdonképpen „köztes utat” választott a 
törvényhozó: elismeri, hogy a magzati élet védelmet 
érdemel, de bizonyos törvényi feltételek fennforgása 
esetén lehetõvé teszi a mûvi terhességmegszakítást, 
amelynek végrehajtásakor (a törvény felfogása sze-
rint) emberi életben nem esik kár.

Véleményem szerint a magyar szabályozás 
alapvetõen helyes, eleget tesz az állami semlegesség 
követelményének, amely a kérdés vonatkozásában 
azt jelenti, hogy abortuszra lehetõséget kell adni a 
társadalmi erkölcsi konszenzus hiánya miatt, de csak 
meghatározott feltételek fennállása esetén, a magza-
ti élet értékének elismerésébõl következõen. A ma-
gyar törvény indikációk (alapvetõen négy indikáció 
jön számításba: egészségügyi ok, eugenikai indiká-
ció, kriminológiai ok, illetve az állapotos nõ súlyos 
válsághelyezete) és idõbeli feltételek meghatározá-
sával állít korlátokat a terhességmegszakítás elvég-
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zése elé. Terhesség a 12. hetéig szakítható meg, ha 
azt az állapotos nõ egészségét veszélyeztetõ ok in-
dokolja; ha a magzat orvosilag valószínûsíthetõen 
súlyos fogyatékosságban vagy egyéb károsodásban 
szenved; ha a terhesség bûncselekmény következ-
ménye, illetve ha az állapotos nõ súlyos válsághely-
zetben van. A terhesség az elõbbi feltételek esetén a 
18. hetéig szakítható meg, ha az állapotos nõ korláto-
zottan cselekvõképes vagy cselekvõképtelen, továb-
bá ha a terhességét neki fel nem róható egészségi il-
letve orvosi tévedés miatt nem ismeri fel korábban, 
vagy az egészségügyi intézmény, illetve valamely ha-
tóság mulasztása miatt haladta meg a terhessége a 12 
hetes idõtartamot. A terhesség a 20. hetéig – a diag-
nosztikus eljárás elhúzódása esetén 24. hetéig – sza-
kítható meg, ha a magzat genetikai, teratológiai ár-
talmának valószínûsége az 50%-ot eléri. A terhesség 
idõtartamától függetlenül szakítható meg az állapo-
tos nõ életét veszélyeztetõ egészségi ok miatt, illet-
ve magzatnál a szülés utáni élettel összeegyeztethe-
tetlen rendellenesség fennállása esetén.4

Kis János rámutat, hogy lehetetlen olyan álla-
mi szabályozást alkotni, amelyet nem fog sérelmez-
ni egyik fél sem, de ezek a sérelmek korántsem azo-
nos súlyúak: akinek meggyõzõdése szerint a mag-
zat személy, annak erkölcsi teher egy olyan társada-
lomban élni, ahol az abortusz megengedett, illetve 
aki szerint a magzat nem személy, annak erkölcsi te-
her egy olyan társadalomban élni, ahol az abortusz 
tilos. De amíg az elõbbi esetben a teher csupán köz-
vetett (politikai közösségünk megengedi másoknak 
azt, ami az õ felfogásában bûn), addig az utóbbi eset-
ben a teher közvetlen lehet: a terhes nõ számára meg-
tiltják azt, ami az õ felfogásában nem bûn.5 Ronald 
Dworkin: Life’s dominion c. könyvében kifejtett ál-
láspontja szerint a kényszeralkalmazásnak két jól 
megkülönböztethetõ célja lehet: konform magatar-
tás kikényszerítése, ekkor az egyén olyan szabályok-
hoz igazodik, melyek a többség felfogása szerint a 
legjobban védik és tisztelik az élet szentségét; illetve 
felelõs magatartás elõírása, amikor az egyén a terhes-
ség folytatására vagy megszakítására vonatkozó dön-
tésével mint erkölcsileg súlyos döntéssel nézz szem-
be: felismeri, hogy alapvetõ értékek forognak koc-
kán, alapos mérlegelés után, meggyõzõdéseit gon-
dosan szemügyre véve dönt. Az államnak az abor-
tuszkérdés tekintetében a felelõs magatartás kikény-
szerítésére kell szorítkoznia a következõ okok mi-
att: 1/ az élet értékének tárgyában a közvélemény 
mélyen megosztott (az emberek máshogyan értel-
mezik az élet szentségét, lásd az errõl késõbb kifej-
tetteket); 2/ a nézeteltérés nem közömbös, vagy lé-
nyegtelen kérdések körül forog: az, hogy hogyan 
értelmezhetõ, illetve értelmezendõ az élet értéke, 
minden ember számára alapvetõ fontosságú erköl-

csi kérdés; 3/ a döntés maradandó, mély hatást gya-
korol az egyén és családja sorsának alakulására, így 
a döntésbe való indokolatlan hivatalos beavatkozás 
is súlyos következményekkel jár; 4/ ha az állam be-
tiltaná az abortuszt, ezzel elkötelezné magát az élet 
szentségének egy vitatott felfogása mellett, ily mó-
don ez egy bizonyos erkölcsi nézetet kényszerítene 
rá a közösség egészére.6

Az abortuszkérdés erkölcsi aspektusból történõ 
vizsgálatakor egy olyan helyzetbõl indulok ki te-
hát, amely megfelel a mai magyar helyzetnek: a) 
Egy olyan társadalomról van szó, ahol nincs er-
kölcsi konszenzus a társadalmon belül a mûvi 
terhességmegszakítást illetõen. b) A jogi szabályo-
zás bizonyos feltételek mellett lehetõvé teszi az 
abortuszt, egyes feltételek fennállását azonban ne-
héz ellenõrizni (pl. a „súlyos válsághelyzet” egyes 
eseteit). Egy ilyen társadalomban az abortuszkérdés 
elsõsorban erkölcsi problémának tekinthetõ. Fontos 
kiemelni ismét, hogy társadalmi szinten nem eldön-
tött, hogy személy-e a méhmagzat vagy sem. Ebbõl 
sokan azt a következtetést vonják le, hogy ha nem 
eldöntött, akkor „morális helyzetben”, az „érintetti 
kör” tagjaként sem kell végiggondolni a kérdést. 
Erkölcsileg megengedhetetlen az ilyen hozzáál-
lás: nagyon fontos, hogy a morális helyzetbe került 
személyek végiggondolják és választ adjanak lel-
kiismeretüknek megfelelõen az abortusz erkölcsi 
megengedhetõségével kapcsolatos kérdésre, amely 
két alkérdésre bontható: 

a) Embernek tekintem-e a méhmagzatot?
b) Ennek alapján elvégeztethetem-e, illetve elvé-

gezhetem-e a mûvi terhességmegszakítást?
a) Az elsõ kérdés arra utal, hogy a társadalmi mo-

rális konszenzus hiánya nem ment föl bennünket a 
kérdés megválaszolása alól. Meg kell válaszolnom 
a kérdést, azaz el kell fogadnom valamelyik állás-
pontot, ez egy konkrét morális helyzetben megho-
zott erkölcsi döntéssé válik (egy ilyen helyzetben ter-
mészetesen megváltoztathatom korábbi állásponto-
mat, de nagyon fontos, hogy ezután már következe-
tes legyek). Az orvos esetében más a helyzet, itt az 
általános állásfoglalás minõsül erkölcsi döntésnek. 

b) A második kérdésre adott válasz az elsõ kér-
désre elfogadott meggyõzõdésbõl következik, és az 
abból levont következtetést állapítja meg (esetleg 
további tényezõk figyelembevételét követeli meg): 
van-e erkölcsi lehetõség abortusz végeztetni, végez-
ni, illetve abortuszt támogató véleményt kifejteni?

III. Az abortusz erkölcsi 

megengedhetõségével kapcsolatos 

kérdés megválaszolásánál 

figyelembe veendõ erkölcsi normák
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Az abortusz erkölcsi megengedhetõségével kap-
csolatos kérdés megválaszolásánál lényegében a 
következõ erkölcsi normákat kell (kellene) figye-
lembe vennünk. 1/ az élet tiszteletének és a magza-
ti élet védelmének szabálya, 2/ az emberi élet védel-
mének szabálya, 3/ az egyéni erkölcsi döntés kötele-
zettsége és a döntéshez kötöttség szabálya. Nézzük 
meg sorban, hogy mit jelentenek ezek a normák, il-
letve milyen alkalmazási problémák adódnak vo-
natkozásukban. 

1. Az élet tiszteletének és a magzati élet vé-
delmének szabálya

A nyugati kultúrában még nem vált általánosan elfo-
gadott erkölcsi normává az élet tiszteletének, minden 
életmegnyilvánulás tiszteletben tartásának szabálya. 
A keresztény alapú nyugati gondolkodás alapvetõ 
erkölcsi normája, a Tízparancsolat 5. Parancsolata ki-
mondja az ölés tilalmát, de ezt a keresztény dogma-
tika és a közgondolkodás is szûkebben értelmezi, 
mint például a buddhisták az öt fõ erkölcsi norma 
közül is legjelentõsebb Ne ölj! szabályt. A buddhis-
ta felfogás szerint ez általános életvédelmi parancs-
ként érvényesül, amelyben az összes élõlény iránti 
szeretet és együttérzés kívánalma fejezõdik ki: nem 
szabad megölni sem embert, sem más élõlényt, sõt 
a buddhizmus hangsúlyozza, hogy az élet minden 
formája egyenlõ értékû (mert az újjászületések ré-
vén az emberi élet nem csupán emberi életként foly-
tatódhat).7 A keresztény parancs lényegében a gyil-
kolás tilalmát mondja ki, nem szabad meggyilkolni 
embertársainkat (tilos az ártatlan emberi élet kioltá-
sa), tilos az öngyilkosság, tilos állatok indok nélkü-
li lemészárlása is, de a parancs nem tiltja azok meg-
ölését, sõt bizonyos jól körülhatárolt esetekben nem 
minõsül bûnnek az emberölés sem (ekkor nem ártat-
lan emberi élet kioltásáról, tehát nem gyilkosságról 
van szó). A keresztény álláspont alapján az embe-
ri élet képviseli a legnagyobb értéket az összes élet-
megnyilvánulás között (Isten az embert a saját kép-
mására teremtette), nem beszélhetünk tehát minden 
élõlény azonos megítélésérõl.8 Ennek ellentmond, 
hogy például a bibliai aranyszabály egy lehetséges 
kiterjesztõ értelmezésébõl levezethetõ az élet álta-
lános tiszteletének kívánalma: „Ne kívánd másnak 
azt, amit nem kívánnál, hogy mások tegyenek ve-
led”, tehát ha azt kívánom, hogy tartsák tiszteletben 
az életemet, akkor én sem cselekedhetem máshogy 
és nemcsak embertársaim, hanem az összes élõlény 

vonatkozásában sem. 
Az újabbkori nyugati etikai irodalomban az ant-

ropocentrikus (emberközpontú) elméletek mellett 
megjelentek a patocentrista szemléletû gondolko-
dók, akik szerint nem csupán az ember, hanem min-
den szenvedésre képes lény erkölcsi értékkel rendel-
kezik (már J. Bentham is ezt az álláspontot képvisel-
te). Ezt meghaladó szemlélet szerint az élet maga, 
így minden élõlény morális értelemben értékhor-
dozó. Ennek a meggyõzõdésnek adott hangot Al-
bert Schweitzer Kultur und Ethik (Kultúra és etika, 
1922) címû mûvében: „Az etika annak a kényszerí-
tésnek az átélésében gyökerezik, hogy megadjam 
minden életakarásnak ugyanazt az élet iránti tiszte-
letet, mint sajátomnak.”9 A környezeti etika mûvelõi 
közül a biocentrikus (életközpontú) szemléletmód 
fontosságát nem kevés szerzõ hangsúlyozza, példá-
ul P. W. Taylor kifejti: „Minden organizmus, a fajok 
minden populációja és minden életközösség önma-
gában jó”, illetve minden élõlény inherens értékkel 
rendelkezik, azaz minden élõlény önmagában és ön-
magától értékes.10 

Az élet tiszteletének szabálya, amely szerint min-
den életmegnyilvánulás tiszteletet érdemel, „gyen-
ge” erkölcsi szabály többféle ok miatt: egyrészt 
különbözõ felfogásokkal találkozunk abban a te-
kintetben, hogy milyen feltételek fennállása esetén 
veheti el az ember más (nem ember) élõlény életét 
(egyes felfogások szerint nem lehet kellõ indokunk 
erre), másrészt ennek a szabálynak az elfogadása fel-
tételezi minden életjelenség önértékének elismeré-
sét, ezt azonban nem tekinthetjük általánosnak nap-
jainkban. Témánk vonatkozásában fontos rámutat-
ni, hogy a méhmagzat embervoltának kétségbe vo-
nása esetén is érvényesül az élet tiszteletének „gyen-
ge” szabálya, amely itt „megerõsödik” azáltal, hogy 
itt nem csupán egy élõlényrõl beszélünk a sok kö-
zül, hanem emberek által biológiai reprodukció ré-
vén létrehozott potenciális emberi lényrõl, amely egy 
emberi egyedben fejlõdik. Az anya és a méhmagzat 
kapcsolata különleges: az anya biológiai oka a mag-
zat létrejöttének (bár lehet, hogy a fogantatás szán-
déka ellenére történt), illetve genetikai rokonságban 
vannak, hogy csak a legfontosabb tényezõket említ-
sük. Ezeket a jellemzõket ellenérvként szokták fel-
hozni azzal az állásponttal szemben, amely szerint a 
magzati élet tiszteletének szabálya nem foglalja ma-
gában a magzati élet fenntartásához szükséges se-
gítség megadására vonatkozó kötelezettséget. Eb-
ben az esetben a tisztelet nem értelmezhetõ az aktív 
védelemtõl függetlenül, illetve a köztük lévõ kap-
csolat alapján nem mondhatjuk azt, hogy a magzat 
csupán használója az anya testének, ennek ellenére 
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elõfordulhatnak olyan tényezõk amikor a magzati 
élet fenntartásához nyújtott segítség megszüntetése 
valóban indokolható (lásd lent).

2. Az emberi élet védelmének szabálya

Az emberi élet (s az ehhez elválaszthatatlanul kap-
csolódó emberi méltóság) tiszteletének és védelmé-
nek elve mélyen gyökerezik a nyugati gondolko-
dásban. Mára a nyugati államokban általánosan el-
fogadottá, alkotmányi szinten védett alapjoggá vált 
az ember élethez és méltósághoz való joga, mint leg-
fontosabb érték. Az emberi élet önértékének elfoga-
dása tehát jóval jellemzõbb kultúránkban, mint min-
den életjelenség önértékének elismerése. Erre utal 
Dworkin is, amikor rámutat: az élet önértékkel ren-
delkezik, értékes volta nem függ attól a haszontól, 
élvezettõl, kedvezõ állapottól, amelyet köszönhetünk 
neki, tehát az élet szent. Miért ítéljük meg másképp 
az emberi életet, mint a többi életmegnyilvánulást? 
Dworkin szerint azért, mert az egyedi emberi élet 
kétfajta teremtés, a biológiai evolúció és a kulturá-
lis teremtés keresztútján található: minden életben 
benne van a természet mûve, de benne van a szán-
dékos emberi cselekvés is, mert az emberi egyedbõl 
nem csak az lesz, amivé szervezete megérik, hanem 
az is, amivé társadalmi környezete alakítja, s amivé 
teszi magát.11 

Az emberi élet védelme általános elvvé vált, 
amelynek gyökere a nyugati gondolkodásban a már 
említett bibliai ötödik parancsolat, a Ne ölj! szabály, 
amely tiltja embertársaink meggyilkolását (és az ön-
gyilkosságot), de a keresztény felfogás szerint és az 
ezen alapuló nyugati etikai álláspontok szerint van-
nak olyan kivételes helyzetek, amikor az emberölés 
erkölcsileg nem elítélhetõ. Ilyen helyzet például a jo-
gos védelmi helyzetben történt emberölés, a hábo-
rúban bizonyos szabályok betartása mellett elköve-
tett emberölés, illetve a halálbüntetés alkalmazása, 
amely egyre inkább visszaszorul, mert lassan nyil-
vánvalóvá válik, hogy az emberi élet és méltóság 
legfõbb értékként való elismerésével nem fér össze 
a halálbüntetés büntetõjogi szankcióként való alkal-
mazása (megállapítást nyert, hogy a halálbüntetés 
erkölcsileg nem igazolható, de jogilag sem indokolt 
fenntartása, ennek ellenére egyes államokban még 
alkalmazzák ezt a büntetést). Ezen kivételek megfo-
galmazásának elvi hátterében az a felfogás áll, hogy 
ezekben az esetekben nem ártatlan emberi élet ki-
oltása történik, s védelmet csak ártatlan emberi élet 
érdemel. Ez a megközelítés napjainkban már tartha-
tatlanná vált, a maga elé magas erkölcsi normát állí-
tó, valóban humanista ember nem vesz részt hábo-
rúban, illetve igyekszik elkerülni azt, jogos védelmi 
helyzetben megkísérli elkerülni az ölést, és nem tá-

mogatja a halálbüntetést.
A nyugati kultúrákban tehát erkölcsi konszenzus-

ról beszélhetünk az emberi élet és méltóság legfõbb 
értékként való elismerésében. Véleményem szerint 
az emberi élet és méltóság tiszteletben tartásának leg-
fontosabb aspektusai: 1/ minden ember életét és mél-
tóságát tiszteletben kell tartani és védeni kell, nem 
különböztethetünk emberek között kor, nem, faj, vi-
lágnézeti, vallási hovatartozás, értelmi-testi képessé-
gek alapján; 2/ tiszteletben tartásról és védelemrõl 
van szó, tehát aktív cselekedetekkel kell elõsegíteni 
az emberi élet és méltóság megõrzését; 3/ ezt kell ten-
ni minden élethelyzetben, az egyén nem állapíthat 
meg önkényes kivételeket, ennek alapján kell csele-
kedni jogos védelmi helyzetben (a szabály elfogadá-
sa nem szünteti meg a jogos védelemhez való jogot) 
és háborús körülmények között is, és a halálbünte-
tés ennek megfelelõen nem igazolható büntetési esz-
köz; 4/ természetesen, mivel az emberek, ill. az em-
beri képességek és a társadalomban betöltött szere-
pek különbözõek, mindenkitõl más várható el az em-
beri élet és méltóság tiszteletben tartásával, védelmé-
vel kapcsolatban, de nagyon fontos, hogy mindenki 
a tõle elvárható legmagasabb szintnek megfelelõen 
cselekedjen; 5/ fontos továbbá az alapelv elfogadá-
sa esetén, hogy az egyénnek mindent meg kell ten-
nie annak érdekében, hogy embertársai is az embe-
ri élet és méltóság tiszteletben tartásának szellemé-
ben cselekedjenek.12 

Mit jelent mindez az abortuszkérdéssel összefüg-
gésben? A legfontosabb erkölcsi norma e vonatkozás-
ban a döntési kötelezettséget elõíró szabály, amely-
nek révén el kell döntenem, embernek tekintem-e a 
méhmagzatot vagy sem. Amennyiben úgy döntök, 
hogy embernek tekintem a magzatot, érvényes lesz 
számomra az emberi élet védelmének alapszabálya, 
amelyet kötelezettségként a méhmagzat vonatkozá-
sában is alkalmaznom kell.

3. Az egyéni erkölcsi döntés kötelezettségé-
nek és a döntéshez való kötöttség szabálya

E norma két részbõl áll, nézzük elõször az elsõ 
összetevõt.

a) Az egyéni erkölcsi döntés kötelezettsége

Ez a szabály az abortusz erkölcsi megengedhetõségével 
kapcsolatos kérdés elsõ alkérdésének megválaszolá-
si kötelezettségét mondja ki. Arra kell választ adnom 
tehát, embernek tekintem-e a méhmagzatot. Említet-
tem, hogy nincs társadalmi konszenzus a kérdésre 
adott válaszok tekintetében, ezért minden embernek, 
de elsõsorban a morális helyzetbe került embereknek 
egyéni erkölcsi kötelességük választ adni a kérdésre. 
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Ez egyéni döntés, amelyet különbözõ filozófiai, vallá-
si-világnézeti, biológiai, orvosi tényezõk figyelembe-
vételével hozhatók meg, illetve erkölcsi döntés, mert 
a saját lelkiismeretemnek megfelelõen kell elfogad-
nom valamelyik álláspontot „jó” álláspontnak. Ebbõl 
pedig az abortusz erkölcsi megengedhetõségével 
kapcsolatos kérdés második alkér désének megvála-
szolása következik: elvégezhetem, illetve elvégeztet-
hetem-e az abortuszt? 

A szóba jöhetõ felfogások, mint fent említet-
tük, három fõbb álláspontba sorolhatók, így három 
meggyõzõdéstípus közül választhat a morális hely-
zetbe került személy: 

1. Ha meggyõzõdésem szerint a méhmagzat fo-
gantatásától fogva ember, akkor a magzatot min-
den életszakaszában, fejlõdési stádiumában ember-
nek kell tekintenem, akire vonatkozik az emberi élet 
védelmére vonatkozó erkölcsi norma. Ha a morális 
helyzetbe került személy ezt a felfogást vallja, akkor 
nem végezhet, illetve végeztethet abortuszt (nem ad-
hat abortusz elvégzését támogató tanácsot), az egye-
di, speciális esetek kivételével. 

2. Ha azt az álláspontot fogadja el az „érintetti 
körbe” tartozó személy, hogy a meghatározott fej-
lettséget elért méhmagzatot tekinti embernek, ak-
kor csak e fejlettségi szint elõtt végeztethet, illetve 
végezhet abortuszt. Nézzünk néhány példát, mi-
lyen határpontok jöhetnek szóba. Az agytörzsi agy-
születés koncepciójának elfogadása esetén a már 
mûködõ agytörzs jelenti az emberi élet kezdetét, te-
hát a terhesség 8. hete után lehet emberi lénynek te-
kintetni a magzatot, a mûvi terhességmegszakítás 
elvégzésére csak ez elõtt van lehetõség. A módosí-
tott agytörzsi agyszületés elmélete szerint akkor be-
szélhetünk emberrõl, ha a szervek végleges struktú-
rája legalább kezdetlegesen kialakult (ez az embri-
onális fejlõdés befejezõdésekor, a 10. hét végén jön 
létre), ez alapján a 11. hét elõtt nem tekinthetõ em-
bernek a magzat, eddig van lehetõség a beavatko-
zás elvégzésére. Egy harmadik álláspont képviselõi 
a corticalis mûködés kialakulásához kötik a magzat 
morális jogokkal való felruházását (ez a 22–24. hétig 
alakul ki), egy biztonsági határ meghúzása a 20. hét 
elõtt indokolt az abortusz elvégezni, elvégeztetni.13 
Sokan tartják a közvetítõ álláspontot, illetve egyes 
koncepcióit meggyõzõnek, véleményem szerint az 
elhatárolás sokszor önkényes és bizonytalan. Ekkor 
a magzati élet tiszteletben tartásának szabálya kap 
szerepet addig a pontig amig az „érintetti kör” tag-
ja nem tekinti embernek a magzatot, ezt válta fel ez-
után az emberi élet védelmére vonatkozó erkölcsi 
norma. Természetesen ha a közvetítõ álláspont va-
lamelyik elmélete szolgál a cselekvés alapjául, akkor 
a törvényi korlátokat is figyelembe kell venni, hiszen 
elõfordulhat, hogy arra a meggyõzõdésre jut valaki, 

hogy egy bizonyos fejlõdési stádium befejezõdéséig 
számára erkölcsileg megengedhetõ az abortusz, de 
ennek elvégzése esetleg törvényi akadályokba üt-
közik megfelelõ indokok hiányában vagy a törvé-
nyi idõkorlátozás miatt. 

3. A harmadik fõ meggyõzõdéscsoport képviselõi 
szerint az emberré válás feltétele a születés, a méhmag-
zatot nem tekinthetjük embernek, morális szempont-
ból személynek, így az abortusz elvégzésének törvényi 
korlátai vannak, illetve érvényesülnie kell (kellene) a 
magzati élet védelmét kimondó erkölcsi szabálynak. 

b) A döntéshez való kötöttség szabálya

Az egyéni erkölcsi döntés kötelezettségéhez szoro-
san kapcsolódik a vonatkozó erkölcsi norma máso-
dik összetevõje, a döntéshez való kötöttség szabá-
lya. Ez a norma azt mondja ki, hogy az abortusz er-
kölcsi megengedhetõségével kapcsolatos kérdésre 
adott válaszhoz kötve van a „konkrét morális szitu-
ációban” az „érintetti körbe” tartozó személy, véle-
ményét, illetve az abból levont következtetést csak 
a méhmagzat érdekében változtathatja meg, ez kö-
vetkezik az élet általános tiszteletének szabályából. 

4. Az abortusz lehetõsége a magzat 

embervoltának elfogadása esetén 

Felmerülhet a kérdés: ha az meggyõzõdése a morális 
helyzetbe került személynek, hogy a méhmagzat fo-
gantatásától fogva ember, illetve bizonyos fejlõdési 
stádium elérése után tekinthetõ annak, tehát vonat-
kozik rá az emberi élet védelmének szabálya, van-e 
lehetõség abortuszra? Véleményem szerint kivéte-
les esetekben van rá lehetõség, de ezeket az eseteket 
nem lehet taxatíve felsorolni. Az ilyen esetek felis-
meréséhez is lelkiismeretünket, belsõ erkölcsi érzé-
künket hívhatjuk segítségül, mert nehéz elméletileg 
megindokolni a mûvi terhességmegszakítást. Még-
is, tegyünk kísérletet a magzat embervoltának elfo-
gadása esetén a terhességmegszakítás indokoltságát 
alátámasztó elméleti alap meghatározására.

Nézzük meg, sikerrel hivatkozhatunk-e a jogos 
védelem szabályára az abortusz bizonyos eseteiben?

Megállapítottuk, hogy az emberi élet védelmé-
nek szabálya nem tiltja a jogos védelem lehetõségét, 
amely lényegében azt jelenti, hogy nem ítélhetõ 
el erkölcsileg az a cselekmény, amely a saját, illet-
ve a mások személye, javai (esetleg a közérdek) el-
len irányuló, illetve ezeket az életviszonyokat köz-
vetlenül veszélyeztetõ erkölcsi (és jogi) normákba 
ütközõ támadást hárít el a szükségszerûség és az 
arányosság követelményének figyelembevételével. 
A szükségszerûség azt jelenti, hogy a támadás elhá-
rításához szükség volt az elhárító cselekményre, az 
arányosság követelménye azt mondja ki, hogy az 
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elhárító cselekedet nem okozhat nagyobb sérelmet, 
mint amit a támadó cselekedet okozott vagy okozha-
tott volna.14 Egy emberi élet kioltása csak akkor nem 
ítélhetõ el erkölcsileg, ha az emberi élet tiszteletben 
tartását kimondó erkölcsi normába ütközõ cseleke-
det másképpen nem hárítható el, csak a támadó éle-
tének kioltásával. Egyes vélemények szerint ilyen jo-
gos védelmi helyzet keletkezik, ha a méhmagzat az 
anya életét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti. 
A probléma ezzel az érveléssel, hogy támadást ak-
tív magatartással lehet megvalósítani, esetleg pasz-
szív magatartással is elõ lehet idézni jogos védelmi 
helyzetet, de a magzat sem aktív, sem passzív maga-
tartással nem járul hozzá ilyen helyzet létrejöttéhez, 
így nem is sérthet meg semmiféle erkölcsi normát. 

Sikeresebben érvelhetünk ebben az összefüg-
gésben J. J. Thomson híres példájából (a magzat és 
a hegedûmûvész) levezetett következtetését fel-
használva: az ember élethez való joga ugyan köte-
lezettséget keletkeztet minden ember számára en-
nek a jognak védelmére és tiszteletben tartására, 
de senki nem kötelezhetõ arra, hogy saját élete fel-
áldozása árán nyújtson segítséget más ember életé-
nek fenntartásához: az élethez való jog nem foglal-
ja magában az élet minden áron és minden eszköz-
zel való fenntartásához való jogot (az élethez való 
jog nem tartalmazza, hogy minden eszközhöz így 
mások testéhez is jogunk volna, amelyekre életünk 
meghosszabbításához szükségünk lenne). Ezt el-
fogadva a mûvi terhességmegszakítás a méhmag-
zat embervoltának elfogadása esetében is indokol-
ható, bár a szóba jöhetõ indikációk vitára adhat-
nak okot a tétel szûkebb vagy tágabb értelmezésé-
nek megfelelõen, de az anya életének és egészségé-
nek súlyos veszélyeztettsége esetén elegendõ elmé-
leti alapnak bizonyul. Thomson érvelését fejleszti 
tovább Fr. Kamm, aki öt konjuktív feltétel fennállása 
esetén teszi lehetõvé az abortuszt, utalva arra, hogy 
bizonyos esetekben a terhesség megszakítása, mint 
nem kötelezõ segítségnyújtás visszavonása „megen-
gedett szétkapcsolás”. Természetesen azt, hogy mi-
kor jön létre az anya életét vagy egészségét súlyo-
san veszélyeztetõ állapot, orvosnak kell eldöntenie, 
amely szakmai döntés, ez alapján dönthet az anya a 
terhességmegszakítás mellett. Az anya dönthet úgy 
is, hogy a kockázat ellenére sem vállalja a beavatko-
zást, de ez az önfeláldozó (hõsies) magatartás nem 
várható el senkitõl. 

A problémás esetek közé tartozik elméleti szem-
pontból az erõszakos közösülés áldozatává vált 
és teherbe esett nõ esete is, bár Thomson szerint 
ha a terhesség „nem önkéntes”, akkor kihordá-
sa nem kötelezõ, Kamm még további feltételeket 
határoz meg az abortusz végrehajtásának morális 
megengedhetõségéhez. Az elméleti nehézségek el-

lenére sem feltétlenül találjuk az ilyen helyzetben el-
végeztetett abortuszt erkölcsileg elvetendõnek (gon-
doljunk pl. egy 12 éves kislányra, aki erõszakos kö-
zösülés következtében esett teherbe, ekkor még ha 
képes is lenne a magzat kihordására, az életvéde-
lem szabálya sem kötelezheti a magzat megtartásá-
ra). Vannak tehát speciális esetek, amelyeket egyedi 
módon kell megítélnünk, de ha egy anya méhmag-
zatát embernek tekinti, véleményem szerint nincs er-
kölcsi lehetõsége, hogy személyes vagy lelki prob-
lémákra, szociális okokra vagy az eugenikai indi-
kációra hivatkozva kérje terhessége megszakítását 
(az utóbbi esetben csak akkor, ha a magzat fejlõdési 
rendellenessége az anya életét vagy egészségét sú-
lyosan veszélyezteti).

IV. Összefoglaló megállapítások

Az elõbbiekben felvázoltuk, hogy milyen erkölcsi 
normákat kell (kellene) figyelembe venni a mûvi 
terhességmegszakítás vonatkozásában morális hely-
zetbe került személyeknek. Ezek a normák mint a he-
lyes magatartás normái az „erkölcsiség” (az erkölcs 
tárgyi, objektív oldalának) részét képezik a nyuga-
ti kultúrában, ezeket az egyénnek belsõvé kell ten-
nie, tehát el kell fogadnia azokat, a személy mora-
litásának (az erkölcs alanyi, szubjektív oldalának) 
részévé kell válnia. Lelkiismeretünk alapján a tár-
sadalom erkölcsi normáinak figyelembevételével, 
belsõvé tételével kell választ adnunk az abortusz 
megengedhetõségével kapcsolatos kérdésre. A mo-
rális helyzetbe került személynek el kell döntenie, 
hogy ismeretei, életfelfogása, világnézeti hovatarto-
zása, filozófiai-vallási meggyõzõdése szerint ember-
nek tekinti-e a méhmagzatot, és ebbõl le kell vonnia 
a következtetést: elvégeztetheti-e, vagy elvégezheti-e 
az abortuszt? Ezeket a kérdéseket megválaszolni a 
legfontosabb erkölcsi kötelesség a mûvi terhesség-
megszakítás vonatkozásában. Ha valaki elfogadja a 
magzat embervoltát, akkor ebbõl az állásfoglalásá-
ból egy újabb erkölcsi kötelezettség, az emberi élet 
védelmének kötelezettsége következik, amely kizár-
ja az abortuszt, egyes speciális, egyedi elbírálás alá 
esõ eseteket kivéve. Ha az „érintetti kör” tagja nem 
ismeri el embernek a méhmagzatot, akkor is figye-
lemmel kell lennie az élet általános tiszteletének sza-
bályára, amelybõl a méhmagzat életének védelmére 
kötelezõ szabály következik, mint az általános élet-
védelmi norma egy speciális megvalósulása. Tehát 
ebben az esetben is csak megfelelõ okok fennállása 
esetén, az idõbeli korlátozásokat betartva lehet abor-
tuszt végeztetni, illetve végezni, a törvényi szabályo-
zásnak megfelelõen, amely mint „viszonyítási pont” 
jelentõsen befolyásolja az „érintetti kör” tagjainak er-
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kölcsi hozzáállását.
Kívánatos lenne, hogy minél többen cselekedjenek 

felelõs módon, az erkölcsi döntési kötelezettségnek 
megfelelõen, illetve az életvédelem vonatkozó szabá-
lya alapján. A cél az, hogy azok is, akik nem tartják 
embernek a méhmagzatot, a magzati élet védelmé-
nek szellemében cselekedjenek. Az életvédelem gon-
dolatának általánossá tétele fontos kulturális feladata 
az államnak (és egyéb módon is hozzá kell járulnia az 
abortusz megelõzéséhez), de az egyéni erkölcsi példa 
is sokat jelenthet a mûvi terhességmegszakítások szá-
mának visszaszorításában. 
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pítja, hogy a terhesség megszakítására vonatkozó szabályok 
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PHD-hallgató

Visegrády Antal
tanszékvezetõ egyetemi tanár

Az Y-séma a skandináv jogi 
gondolkodásban

I. Bevezetõ gondolatok

A skandináv realista jogfilozófia alapkérdése, pár-
huzamban az amerikai realista irányzattal, hogy mi 
a jog valójában, hol foghatjuk meg a jogot a való-
ságban. Ezen túl persze elválik a két iskola. A skan-
dináv realizmusban azonban megjelennek olyan ér-
téktartalmú elemek, amelyek még saját önreflexió-
jukon belül is idealistának minõsülnének. Ezért egy 
eltorzult szigony két szélsõ ágának képzeletbeli vi-
szonyán keresztül tudjuk megragadni a jelenséget. 
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E tanulmány célja az elõbb leírt jelenség bizonyítása.
Az ábrán az idealista irányzat két ága a termé-

szetjogi és a pozitivista1 irányzatok, a másik ág pe-
dig a skandináv realista iskola.

Az idealista eszme és a realista gondolkodású jogfi-
lozófiai kategóriarendszer különbségeit kitûnõen mu-
tatja be Karl Olivecrona 1951-ben megjelent „Realism 
and Idealism”2 címû esszéjében. A tanulmány tartal-
mazza a skandináv realizmus önreflexióját, sok szel-
lemtudományi párhuzamot felvillantó munka. Be-
mutatóként a realista irányzatok tiszta faktualitását 
emeli ki az idealista irányzatok érték „value” fel-
tételezettségével szemben. Az idealista irányzatok 
adják véleménye szerint kétségkívül a meghatáro-
zó tendenciát, Hiszen a jogfilozófiát tradicionálisan 
az idealizmussal hozzák párhuzamba3. Felvázolja 
az „Ought” általi meghatározottság idealista alapja-
it, majd rátér a pozitivista gyökerekre (a korai pozi-
tivisták a szuverén akarataként definiálták a jogot). 
Összehasonlítja a természetjog és a pozitivizmus kö-

zös gyökerének számító értékmeghatározottságot, 
vagyis az idealista „Ought” (vagy ha úgy tetszik 
„Sollen”) és arra a meglepõ következtetésre jut, 
hogy tulajdonképp a két irányzat ebben az érte-
lemben nem különbözik egymástól! Ezt a gondola-
ti sémát a következõ tetszetõs indokrendszerrel tá-
masztja alá. A Begriffsjurisprudenz, vagyis a pozi-
tivizmus német iránya a fogalmak és a jog világá-
nak leírásával, továbbá hézagmentes, konzisztens 
szisztematizációjával próbálta meg kategóriarend-
szerét megkonstruálni. A jogot történelmi tények 
és nem a priori posztulátumok, meghatározott ide-
alista prepozíciók alapján próbálták megközelíteni. 
Viszont ennek a konzisztens rendszernek a gyakor-
latban mégis létezõ hézagait, mint arra egyébként 
Lundstedt4 több tanulmányában is rámutat, az ana-
lógia, az igazságosság, illetve a méltányosság segít-
ségével fedik be a jogszolgáltatók. Probléma csak 
akkor merülhet fel, ha a szuverén esetleg másképp 
testesül meg, mint ahogy az elvárható lenne tõle (pl. 
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diktátor)5. Ekkor a természetjog értéktartalmú alap-
elvei lehetnek csak mentõövek. Olivec rona vizsgál-
ja a modernebb irányzatokat, köztük a természetjogi 
újjászületést és a kelseni tiszta jogtant, melyek közös 
gyökereit, összefüggéseit és eltéréseit elemzi. (Példá-
ul hipotetikus alapnorma és a természetjog alapelvei 
közötti látható összefüggésre.) A mû továbbviszi a 
„Sollen”6 világának jellemzõit, számos érdekesség-
re rávilágítva. A kelseni forradalom irányát a két fõ 
gondolatkör, vagyis az idealizmus és a realizmus kö-
zött határozza meg. A természetjogi újjászületés és a 
korai természetjogi gondolkodás szempontjából szá-
mos érdekességre és különbözõségre világít rá, pél-
dául a hagyományos természetjog két oldalára, il-
letve a modern természetjogi gondolkodás egyes új 
posztulátumaira7. A kelseni tiszta jogtan konziszten-
ciája és joghézagmentessége Olivecrona szerint ha-
sonlít a természetjogi gondolkodás idealista gyökeré-
hez, mivel a hipotetikus alapnorma szintén egy idea-
lista jellegû ontikus feltétel, viszont a koncep tualista 
szemlélet és a pozitivista rendszer, továbbá a követ-
kezetes ideológiamentesség, és a szuverenitás hát-
térbe szorítása az, ami Kelsent az idealista irányza-
tú pozitivizmustól már távolabb helyezi. Értékelve 
tehát a skandináv jogszemlélet egyik alaptézise mu-

tatkozik meg, amely a pozitivista és a természetjogi 
jellegû irányzatokat is idealistának fogja fel, szem-
ben a realista irányzattal. A gondolatmenet tételei 
összefoglalva tehát a következõk:

a) Mind a természetjogi, mind a pozitivis-
ta gondolatmenet posztulál egy metafizikai alap-
fogalmat, értéktételezõ. Ennélfogva ontológiailag a 
„Sollen” a meghatározó pont a rendszerben. (Vagy 
explicit módon, mint a természetjogi, vagy implicit 
módon, mint a pozitivista gyökerû irányzatok.) 

b) Ennek megfelelõen a két fõ eszmeáramlat 
szembeállítható a faktualitásra alapozó amerikai és 
skandináv realista irányzattal, amely a jogot mint 
társadalmi tényt fogja fel, és ennek megfelelõen építi 
fel rendszerét. 

c) A két realista irányzat a szociológiai, politi-
kai és egyéb társadalomtudományokkal egyezõ vizs-
gálódási területû azzal az eltéréssel, hogy más aspek-
tusból, nevezetesen a jog szempontjából szemlélõdik. 
Tehát a „Sein” az irányadó. 

Természetesen a két realista irányzat között 
jelentõs eltérések is vannak. A komoly probléma 
azonban nem is itt van, hanem az idealizmus megkö-
zelítésével. Az idealista jogi gondolkodást csak az „is” 
– „ought” (Sein – Sollen) dualitásán keresztül meg-
ragadni nem lehet. Az, hogy értéktartalommal bír-e 
egy jogfelfogás, nem egyetlen eleme az idealizmus-
nak8. Sõt! Az idealista megközelítés Platóntól fog-
va többet jelent9. Másrészt, ha gnosszeológiai szem-
pontból, vagyis a megismerõ szubjektumán keresztül 
vizsgálódunk, akkor feltétlenül kötõdik érték bármi-
lyen megismerési tárgyhoz. A megismerõtõl függet-
len megismerési tárgy ugyanis nincs. Ez filozófiai axi-
óma. Ennek ellenére léteznek természettudomány-
ok, ezek azonban másmilyen szempontból elemzik a 
megismerési tárgyukat. A teljes objektivitás nem lé-
tezik ugyan, de egy állítás falszifikálhatósága bizo-
nyos segítséget nyújt. A skandináv realista irányzat 
legszélsõségesebb képviselõje Vilhelm A. Lundstedt10 
például természettudományként próbálta meg fel-
fogni a jogtudományt.  Vizsgálódjunk tehát tovább, 
nézzük meg az elsõ alapfogalmat a rendszerben, 
hogy a realista iskoláról pontosabb képet kapjunk. 
Logikusan az irányzat elsõ alapfogalmával kell kez-
deni, az pedig a társadalmi tény.

II. A probléma megközelítése

Axel Hägerström, az uppsalai iskola alapítójának 
mûvei adják meg a kulcsot az alapvetõ kérdéshez. 
Hägerström idézendõ tanulmánya az “On Funda-
mental Problems of Law”11 címet viseli. Lényegében 
a skandináv realizmus alapvetõ jellegzetességeit is-
merhetjük itt meg a filozófus munkájából. Az érte-
kezés 1939-bõl származik. A tanulmány az „illegal” 
szó értelmezésével kezdõdik (a szerzõ „jogellenes-
ség” értelemben használja), ebbõl vezeti le a jogren-
det érintõ nézeteit. Kifejti, hogy a jogellenesség és a 
jogszerûség kategóriáit a jogtudomány egy „merely 
fictious reality”-re, vagyis teljesen fiktív valóságra, 
azaz alapvetõen a jogrend parancsaira vezeti visz-
sza. A jogrend fogalmát a kényszerrend kategóriájá-
val párosítja, és a megszemélyesítés feltételével hoz-
za be újra a társadalmi objektivációba. Ehhez hosszú 
és érdekes levezetésében a „social instinct”12 (ame-
lyet a társadalomformáló állatoktól a primitív embe-
ri közösségekig vezet) gondolatát teszi hozzá. Az így 
felállított premisszákból vonja le következtetéseit. A 
legfontosabbak ezek közül a jogrendszer fenntartá-
sával kapcsolatban a szociális ösztön, pozitív erköl-
csi diszpozíció, félelem a külsõ kényszertõl.

Az elsõ meglepõ ellentmondást rögtön megfigyel-
hetjük: Pozitív erkölcsi diszpozíció13? Ez a fogalom 

Csizmadia Tamás–Visegrády Antal: Az Y-séma a skandináv jogi gondolkodásban



JURA 2003/2.

164

jogászi szempontból nehezen értelmezhetõ az idea-
lista jogi gondolkodás fogalomkészlete nélkül. (Me-
rész lenne viszont azt állítani, hogy pusztán csak a 
természetjogi idealizmus által kidolgozott erkölcsi 
szemléletmóddal függ össze, hiszen ott nagy esély-
lyel megjelenik egy érzékelhetõ társadalmi és jogi té-
nyeken túli metafizikus jellegû „Sollen” kategória is). 

A következõkben a jogrend mint hatalom felfo-
gását mutatja be Hägerström, azonban fenntartja 
azt, hogy minden jogrend nem más, mint egy társa-
dalmi gép, ahol a fogaskerekek emberek14 A monda-
nivalóját alátámasztandó, számos érdekes példán ke-
resztül eljut a szuverenitás problematikájához, idéz-
ve itt Grotiustól Thyrénig számos szerzõt, majd kifej-
ti álláspontját, miszerint a jogrend feltételezi a szu-
verént, amely a régi elgondolások szerint isteni aka-
rattal ruházódott fel. Álláspontja szerint ezek viszont 
babonák, a jogtudománynak nincs helyes elképzelé-
se a történelmi folyamat okairól. A tanulmány vég-
kicsengése pedig az, hogy az eredetileg babona által 
kiváltott érzéseknek el kell veszteniük az emberi el-
mék feletti hatalmukat. Hägerström ontológiájának 
objektív értékek létezését tagadó volta a nyelvben 
wittgensteini hatásokat mutat. Ennélfogva kizárólag 
a nyelvi forma objektiválja abszolutumokká az érzel-
mi attitûdöket, tényeket, helyzeteket, ezért Häger-
strömöt15 e gondolatmenet a „Sollen” tudományá-
nak tagadásához vezeti el. Ahogy késõbb látni fog-
juk, ez a harmadik fõ probléma a gondolatmenetével. 
Az idealizmus tehát elvileg kizáródik a gondolkodó 
filozófiájából, a metafizikai jogszemlélet (így például 
az értékszemléletû Begriffsjurisprudenz – továbbá a 
természetjogi irányzatok), illetve a neokantiánus jog-
pozitivizmus gondolatmenetének ellentettjét állítja. 
A hägerströmi felismerés alapozza meg a realista is-
kola alaphipotéziseit, és tulajdonképp itt kezdõdik 
magára a realizmusra való törekvés – vajon mi is a 
jog valójában? A gondolatmenetben adott a hely-
zet, miszerint pszichológiailag kondicionált reakci-
ókra támaszkodnak a fogalmak és gondolatok. Itt a 
wittgensteini hatástól freudi irányba kanyarodik el 
Hägerström, továbbá a tabuk – totemek és az õsjog 
kialakulásának összefüggésében ismét merít a pszi-
chológia XX. századi nagymesterétõl. A varázserõbõl 
kialakuló „kötelem” és „jog” szavak végül az évszá-
zadok alatt háttérbe szorítják a varázslatokba vetett 
hitet, ezek alapján viszont a mentális reakció meg-
marad. Így az évezredes mentális kondicionálás tu-
lajdonképp a jog alapja.16

Nos itt az elméletben a következõ ellentmondás. 
Logikus, ha a jog szempontjából nem lehet megfogni 
a társadalmi folyamatokat, akkor három fõ út járható. 

1) Valamilyen más társadalomtudományon ke-
resztül vizsgálni tovább az adott kérdést (pl. jogszo-
ciológia).

2) A jogtudomány egyik elemzõ aspektusát vá-
lasztjuk esetleg, és azon keresztül építjük fel a rend-
szert, de szigorúan a jog marad a fõ vizsgálódási te-
rület (pl. pozitivizmus).

3) Filozófiai alapfeltevésbõl indulunk ki, vagy 
arra vezetjük vissza a problémát (pl. fenomenológi-
ai jogelmélet). 

Természetesen az elõbbi felsorolás szempontjai 
nem merev kategóriák, pusztán irányvonalak (pl. 
a neokantiánus pozitivizmus). Hägerström tehát az 
elsõ szempontot választja, ezzel határozza meg az 
iskola alapgondolatát. Itt kezdõdik a problematika 
következõ része. 

Elõször is, mint láttuk, a pozitív erkölcsi diszpo-
zíció posztulál egy nem tényszerû értéket. Sollen, va-
gyis „kell” alapú, nem beszélve arról, hogy faktuális 
pozitív erkölcsi diszpozíció nincs, oximoron. 

Másodszor, mind a kényszer, mind a társadalmi 
ösztön nem tiszta tényfogalom. Más kérdés az, hogy 
valóban vannak ilyen nevû társadalmi tények, csak-
hogy nem tudjuk meg, hogy a kényszer és a szociá-
lis ösztön milyen szempontból fontosak a jogrend-
szer fenntartásával kapcsolatban.

A harmadik probléma, hogy az õsjog, a 
„varázserõ”, a „tabuk” mind nehezen vizsgálható 
fogalmak, ezért megfoghatatlanok a belõlük kiala-
kuló folyamat vezérfonalai is. Ezt az irányzat nem 
támasztja alá kellõen kidolgozott szociálpszicholó-
giai kutatásokkal. Mivel ez utóbbi nem alátámasz-
tott, a nyelvfilozófiai szempontból vizsgálódás sem 
hozza meg a kellõ eredményt. 

ad 1. Viszály a faktualitás és értékek között. Az 
elõbb említett elsõ problémát Lundstedt próbálta ki-
bontani, és a tényszerûség talajára helyezni. A „The 
Relation between Law and Eûuity”17 címmel írt mun-
kájában kellene tehát kérdésünkre választ kapnunk. 
A szerzõ már tanulmánya bevezetõjében leszögezi, 
hogy az „equity” szót nem az angolszász jogrend-
szerbeli fogalomként ismert equity értelemben fog-
ja használni, hanem a kontinentális európai, illet-
ve skandináv értelemben – kiegészítõ fogalomként 
(gyakran ekvivalensen a „justice” kategóriával). Így 
a tanulmány címét magyarra talán röviden és leg-
jobban „A jog és igazság közti viszony”-ként lehet 
fordítani.  Az értekezés rendkívül erõs kritikát indít 
meg a jogot a méltányosságból, illetve igazságosság-
ból származtató jogeszme felé. A tanulmány kezdetei 
a felelõsség és a culpa összefüggésébõl indulnak ki. 
Ezt a rendszert bizonyos szempontból a jogi parancs 
hiányával cáfolja. Ez a pozitivista álláspont egyfajta 
kritikája. A további hosszú fejtegetéseiben az alap-
jogokon keresztül a performákon át a rá jellemzõ 
Ulpianus-citációkig (Lundstedt római jogot és polgá-
ri jogot is oktatott) bizonyítja be dekonstruktív mód-
szerrel a jogfilozófia számos hibáját, amely a metafi-
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zikai nézetrendszer, a szubjektivitás és a valóságtól 
elrugaszkodottság miatt alakult ki. Állandóan osto-
rozza a „common sense of equity”, illetve a „common 
sense of justice”-ot18alkalmazókat, vagyis az általá-
nos értelemben vett igazságosságot és méltányossá-
got, mint a jogrendszer alapját. Álláspontja szerint 
az addigi jogi ideológiát is el kell vetni, ugyanis az 
ugyanazon alapul, amin az elõzõ idealisztikus rend-
szerben az igazság, vagyis szintén metafizikai szem-
pontú és nem faktuális. Kiemeli azonban, hogy a jog 
a társadalmi mûködésben kihagyhatatlan, nélküle a 
társadalom összeomlik. Lundstedt ezek után taglalja 
a társadalmi ösztön szükségességét és jelentõségét, 
a társadalomban játszott szerepét. Érdekes példa-
ként említi, hogy a jogot a hagyományos értelem-
ben vett igazságra illetve méltányosságra alapozni 
olyan, mint „a taligát a ló elé befogni”.19

A cikk egészébõl kikövetkeztethetõ a szerzõjének 
álláspontja: 

a) A jogi tevékenység a társadalmi mûködéshez 
nélkülözhetetlen. 

b) Az idealisztikus – metafizikus irányzatok he-
lyett a társadalmi – kollektív érdekeknek kell meg-
határozniuk a jogot. 

Lundstedt tekinthetõ tehát a legszélsõségesebbnek 
a skandináv jogfilozófusok között.20 Erre utal 
Lundstedtnek a jogtudományt empirikus szempont-
ból megragadó véleményrendszere, elutasító ma-
gatartása a jogszabályok személyes értékelése, illet-
ve a metafizikai entitásokkal szemben. Analizálva 
Lundstedt politikai gyökereit, ezt összevetve fejtege-
téseinek posztulátumaival és végkövetkeztetéseivel, 
a társadalmi valóság és a társadalmi érdek fogalma-
kat állíthatjuk centrumpozícióba. Ennek következé-
ben érthetõvé válik, hogy az uppsalai egyetem pro-
fesszora számára a jog és a kötelezettség szavak nem 
fejeznek ki a tapasztalat által megerõsíthetõ tényeket, 
pusztán megjelölések, amelyek a helyes cselekvési 
irányt mutatják meg. Ez az aspektus, mint azt késõbb 
Alf Ross-nál is látjuk, szintén megkérdõjelezhetõ.

Összehasonlítva az irányzat „lázadóját” Bentham 
és Pound megközelítésével, arra a megállapításra jut-
hatunk, hogy velük szemben a lundstedti jogfilozó-
fia nem ideológiai alapon, például a megközelíthe-
tetlen „igazság” fogalomkörével operálna, hanem a 
társadalmi valóság, az emberekben gyökerezõ érvek 
azok, amelyek meghatároznák kategóriarendszerét. 
További hasznos adalék, hogy az a jog, amely a va-
lódi többség érdekével ellentétes, ám valamely titok-
zatos metafizikai értelemben vett „közérdek” nevé-
ben megtartják, nemcsak politikai és morális, hanem 
racionális alapon is elutasítandó. 

A probléma itt is az, amit már eddig is észrevet-
tünk. Hiába az éles kritika, hiába a társadalmi való-
ság kategóriarendszere, mégsem találhatunk sem-
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milyen utalást arra, hogy miben és hogyan nyilvá-
nul meg ez a társadalmi valóság. Nem lelvén ilyet, 
annak körülírásához kénytelenek lennénk Rousseau 
volonté général elméletéhez visszatérni. Ennek hasz-
nálatát viszont Lundstedt metafizikainak minõsíti, te-
hát elutasítja, másrészt a volonté général is nehezen 
megragadható entitás. További problémát jelent az, 
hogy egyes jogtechnikai kérdésekben miként érvé-
nyesül a társadalmi valóság. Példának okáért a „lex 
posterior derogat priori” elvet akár népszavazásra 
is lehetne bocsátani, de értelmetlen. A jogszabályok 
személyes értékelése, amelyet Lundstedt oly heve-
sen bírál, bizonyosan nehezen elkerülhetõ, tekintve, 
hogy a jogot emberek alkotják, értelmezik és alkal-
mazzák, továbbá a társadalmi valóság viszonyai azt 
is eredményezhetik, hogy egyes területeken egyálta-
lán nem érvényesül a jog. 

A társadalmi és kollektív érdekek vizsgálatának 
fontosságával teljes mértékben azonosulni lehet, va-
lóban jogos ez az aspektus. Azonban a jogdogmati-
ka és a jogalkotás, illetve a nemzetközi jogi kötele-
zettségek rendszere mára olyan mértékben szakma-
ivá vált, hogy annak egyes elemeit lehetetlen pusz-
tán, vagyis kizárólagosan a társadalmi-kollektív ér-
dek szempontjából vizsgálni. Másrészt a célról való 
adekvát decízió egy döntõ intézményt feltételez, mi-
vel a kollektív érdek sem tökéletesen egy irányú, sõt 
gyakran szembenálló érdekcsoportok álláspontjai kö-
zött kell döntést hozni. 

ad 2. A második ellentmondás, vagyis a kényszer 
és társadalmi ösztön kontra faktualitás Olivecrona a 
„Recht und Gewalt”21 címû 1940-ben megjelent mun-
kájában a címnek megfelelõen a jog és kényszer prob-
lematikáját elemzi. A híres skandináv jogbölcselõ a 
kényszer nyilvánvaló államlétbeli alkalmazásáról ér-
tekezik, melyben utal annak jelenlétére az állam által 
szabályozott összes területen („kényszerrendszer”). 
A kényszer szerepét büntetõjog és a civiljog területén 
is bemutatja, rávilágítva arra a tényre is, hogy a fo-
galom a civiljogban nem olyan direkt módon jelenik 
meg. A kényszer pszichikai jellegét emeli még ki és 
annak „Machtmittel” szerepére, vagyis hatalmi esz-
köz jellegére mutat rá. A jog és kényszer közötti el-
lentét alcím alatt finomítja elméletét, megközelíti a 
jogot, mint kényszer által garantált rendszert, illet-
ve ellentételezi azt az emberek pszichikai reakciójá-
nak elemzésével, a reális szinttel. Következõ kérdé-
se „Wird das Recht durch Zwang garantiert?” Vá-
laszában metafizikai állításnak minõsíti azt, hogy a 
jog a kényszeren keresztül garantált. Kifejti, hogy ez 
a gondolatmenet szintén idealista koncepció. Ismer-
teti a jogtudomány általános szokását, amely primer 
és szekunder jogszabá lyok között tesz különbséget. 
Ez alapján rendszerezi a büntetõjogot és a magánjo-
got az elõbbi csoportosítás szerint. Az elsõ halmazba 
azok a normák tartoznak, amelyek jogokat és köte-
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lezettségeket fogalmaznak meg az individuum szá-
mára, a másodlagos szabályok pedig meghatározzák 
azokat a szankciókat, amelyek az elsõdleges szabá-
lyok megszegését követik. Az így felépített hagyomá-
nyos rendszert pedig a civiljog és a büntetõjog sajá-
tos rendszerében villantja fel. A szisztémát végigvi-
szi számos más jogterületen és a szervezett kényszer 
fogalmába beleértelmezi az általános pszichikai nyo-
más kategóriáját is. Hangsúlyozza, hogy az államban 
a jog szervezett kényszerrel párosul. Felhívja azon-
ban a figyelmet arra, hogy a szervezett kényszer lé-
nyegében indirekt természetû, és az emberekre nem 
feltétlenül pozitívan hat. 

A kényszer jogi kontextusban szemlélt elmélete 
nem új,22 metafizikai állításként definiálni azt, hogy 
a kényszer biztosítaná a jog érvényességét, még-
is cáfolható. Tökéletesen igaz, hogy a kényszer ál-
talános fogalom, de ettõl nem feltétlenül metafizi-
kai kategória.23 Feltehetjük a kérdést: Akkor mi te-
szi érvényessé? A jogi imperatívusz? Netán a pszi-
chológiai reakciók és ezeken belül például a racioná-
lis belátás? Olivecrona ezt állítja, és nehezen cáfolha-
tó ez a gondolat. Ismét a tényszerûség talaján állva 
meg kell azonban jegyeznünk, hogy a szervezett ál-
lami kényszerrendszer szerepére és fontosságára õ 
maga is rámutat, azonban hangsúlyozza annak in-
direkt természetét. Igaz, hogy indirekt, de mégis al-
kalmazható. Valóban, egyet kell értenünk pusztán 
a kényszer nem garantál semmit, de a többi tényezõ 
egyenként szintén nem.24 Itt ebben a pillanatban ju-
tunk el oda, ahol az Olivecrona és a többi skandináv 
jogbölcselõk által oly gyakran bírált idealista szem-
léletmódú szerzõk is állnak: egy jogon túli fogalom 
az elméletben jogon túli kérdéseket implikál, ame-
lyet további filozófiai eszközrendszerrel kell meg-
oldani, és egy elméleti gyökérre vezetõdik vissza a 
gondolatmenet. A skandináv jogbölcselõk e helyett 
az eszközrendszer helyett a társadalmi valóság és a 
társadalmi tények kategóriáival próbálták az elméleti 
láncot lezárni, adósak maradtak azonban e kategóri-
ák kidolgozásával. (Például mi az az általános pszi-
chikai nyomás? Általános fogalma persze minden-
kinek van errõl, de tudományosan nem bizonyítunk 
azzal, ha bevezetünk egy megválaszolatlan kategóri-
át.) Nem is beszélve arról, hogy „a facto ad ius non 
datur con sequentia” – vagyis a ténybõl a jogosság-
ra nem lehet következtetni, mondták már a rómaiak. 

Továbbvizsgálva a kérdést, Olivecrona 1971-ben 
kiadott „The Nature of the Legal Rules”25 címû mun-
kájában a hatályba léptetett és kihirdetett normák 
jogi természetét elemzõ tanulmányát kell górcsõ 
alá vennünk. A viselkedés mintázata c. fejezetben a 
Szerzõ ideatumra és imperatumra bontja a normát. 
Az ideatum a meghatározott szituáció, ennek két tag-
ja van, a requizitum és az agendum, vagyis a megha-

tározott helyzet és az ebben a helyzetben való tény-
leges cselekvés. Az ideatum két tagjának szerepét 
tovább pontosítja, rámutat, hogy a requizitum pon-
tos megállapítása jelentõs nehézségeket okozhat bo-
nyolultabb jogi szituációkban az ítélkezési gyakor-
latban. Felhívja a figyelmet arra is, hogy az ideatum 
kompozíciója szituációfüggõ, és nem mellékesen 
különbözõ technikákat alkalmaztak különbözõ tör-
ténelmi idõszakokban és területekben. Az ideatumok 
társadalmi jellegû szerepét az auktor 2 fõ kategóri-
ára osztja, az egyik a jogalkalmazás számára fontos, 
a másik végsõ célja pedig az emberi viselkedést irá-
nyítása. 

Lényegében az általunk is ismert hipotézis – disz-
pozíció – szankció felosztás másik megközelítését is-
merhetjük itt meg. Kár, hogy ebben a rendszerben is 
kell utalni egy rekvizitumra, amely viszont absztrakt 
kategória, nem egy esetben (pl. büntetõjogban) etikai 
kapcsolatokat mutat fel. Másrészt az agendumnak is 
meg kell felelnie egyfajta értéknek (elõzõ példánk-
kal élve negatív szempontból, tehát azzal, hogy a 
körülírt magatartást nem tanúsítják). Véleményünk 
szerint egy konceptuálisan kidolgozott rendszerben 
kell gondolkodnunk, tehát a jogszabály ideatumának 
(hipotézisének) egyaránt fontos szerepe van mind a 
jogalkalmazás, mind az emberi viselkedés számára. 
Igaz, hogy vannak pl. nevelõ jellegû szabályok, de 
mereven elválasztani a kategóriákat nem indokolt.  
A következõ eleme a jogi normának az imperatív 
rész, ezeket Olivecrona a parancsok osztályába so-
rolja. Egyszerû példán, a „csukd be az ajtót” szitu-
áción vezeti végig a problematikát. Elmélete alátá-
masztásául Austin, Kelsen, végül Hart munkáit idé-
zi. Az independens26 imperatívusz (független impe-
ratívusz) a személyi kötöttségektõl mentes parancs 
a Szerzõ által alkalmazott rendszerben. Az impera-
tív kategórián belül megkülönbözteti az imperantum 
fogalmát is, ez tulajdonképp az elõbbi „tónusa” (The 
imperantum is the tone and bearing of the speaker). 
A partikuláris imperatív kategóriája pedig vertikális 
osztást jelent a norma imperatívuszában (pl. alanyi 
körében, vagyis csak egy meghatározott alcsoport-
nak címzett, vagy akár jogállást szabályoz) gyakran 
annyira „vékony” pallóra terelve az imperatívuszt, 
hogy az már nem is tekinthetõ annak.27 Felmerül a 
kérdés az olvasóban, hogy ebben az esetben a sza-
bály mennyiben tekinthetõ jognak.

Olivecrona a „The Imperative Element in the 
Law”28 címû tanulmánya többek között az impera-
tív mód Austini értelmezésével ismerteti meg az ol-
vasót, szemléletes példát állítva elénk az imperatív 
mód jellegérõl a katonai nyelvezetbõl.  Kitérhetnénk 
az imperatív teória kritikusaira is, Gray, Lundstedt, 
illetve Bierling nevét említhetjük itt ebben a kon-
textusban. A promulgációs aktust elsõdleges im-
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peratív jelnek értelmezi, magát a jelenséget górcsõ 
alá véve rávilágít, hogy a promulgáció pillanatától 
kezdve a szöveg a törvényhozói akarat kinyilvání-
tásának minõsül. A jogszabályok másodlagos impe-
ratív jellegét a „this is law”, vagyis „ez jog” kitétel-
nek megfelelõ tényezõk implikálják. A performatív 
imperatívuszokat „kreatívnak”, vagyis jogviszonyt 
realizálónak minõsíti a Szerzõ és idézi Black profesz-
szort, illetve Austint.29 

Tehát pozitivista fogalomkészletet használ, amely 
visszavisz bennünket a skandináv jogfilozófusok ál-
tal bírált pozitivista elméletekhez. A promulgációs 
aktus ugyanis feltételez egy promulgálót, ami viszont 
visszavezet a szuverénhez. Olivecronát elemezve 
hangsúlyozzuk, hogy a jogszabály az emberek maga-
tartására irányul és célja az emberek cselekvéseinek 
befolyásolása. Ez a teljességgel indokolható és szim-
patikus álláspont a késõbbiekben azonban más irány-
ba fordul el. Kiemelendõ, hogy a jogszabály tartalma 
Olivecrona szerint egy képzeletbeli bíró képzeletbe-
li ténykedése egy hipotetikus helyzetben.30 Itt figyel-
hetjük meg (az amúgy nem körülírt) fakticitástól való 
eltávolodást. Kézenfekvõ a neoanalitikus Dworkin31 
bírójával párhuzamba hozni az elméletet, az õ Her-
kulese is hipotetikus, és azt maga Dworkin is beis-
meri, hogy a valóságban nem létezik ilyen bíró. Tehát 
Olivecrona hipotetikus bírója sajnos a jogszabályo-
kat sem tudja máshogy, csak képzeletben értelmez-
ni. Akkor viszont hol van a tényszerûség? Olivecrona 
gyakorlati hatással bíró törvények alkotására vonat-
kozó elmélete, amely a skandináv jogbölcselõ szerint 
a népesség körében meglevõ, alkotmányra vonatko-
zó általános állásfoglalás eredménye, amely egyben 
a törvényhozók hatalmának közvetlen forrása is. Itt 
is megjelenik a nordikus jogelméletre oly jellemzõ 
posztulátum, amely a törvény erejét nem a jog idea-
lista megközelítésén keresztül vezeti le, hanem az ál-
lampolgár értelmére és gondolkodására alapoz. Ez a 
koncepció csak mélységesen optimista nézõpontból 
tartható, ugyanis a jogszabályokat megszeghetik.32

Olivecrona álláspontja szerint nincs alapvetõ kü-
lönbség erkölcsi és jogi normák között, mert a kü-
lönbség nem a szabály objektivitásában, hanem a ki-
váltott pszichikai reakcióban keresendõ. Az értékelés 
kiterjed a jogtudós azon véleményére is, miszerint a 
jog nem az állam alkotása, mivel az állam és jog nem 
egymástól függetlenül létezõ entitás. Az állam vi-
szont biztosítja azt a törvényhozó apparátust, amely 
az emberi pszichére hatékonyan ható normákat ké-
pes alkotni. Az így alkotott szabályok „független im-
peratívuszok”, mivel nem személyes utasításon, ha-
nem egy nagyobb konglomerátum utasításán alapul-
nak. Így a jogszabály tekintetében személyes ember-
kapcsolati jellegû utasítás helyett az állami „függet-
len imperatívusz” lép elõtérbe. Kiemelendõ, hogy 

ez fölbontható több alapelemre is, a parancs tekin-
tetében, asszociálhatjuk itt különösen a jogalkotást, 
bírói jogot, illetve a szokásjogot. Az Olivecrona-féle 
normatan két elemet alkalmaz, egy tett, vagyis csele-
kedet képét, illetve néhány imperatív szimbólumot. 
Hangsúlyozandó azonban, hogy a szabályok csak pa-
pírra vetett szavak, a valóság az egyének pszicholó-
giai reakciója. Olivecrona elleni argumentumaink a 
fentieken kívül tehát a következõk: nem állnak em-
pirikus vizsgálatok a jogtudós egyes állításai mögött, 
illetve a pszichológiai jogmodell eltúlzott, lelkivilág-
ra való fókuszálása, különösen pszichológiai kutatá-
sok nélkül nem feltétlenül vonja maga után a jogász 
szakma képviselõinek kifejezett érdeklõdését. („Ká-
véházi teoretizálás.”)33 Még egy adalék: Olivecrona 
is adós marad azzal, ami a realitást ténylegesen meg-
alapozza: Mégis hogyan reagálnak az emberek a va-
lóságban a jogra? 

ad 3. Avagy tényleg csak a nyelvi forma objek-
tiválja abszolútumokká34 a jogfogalmakat? Elöljáró-
ban a válasz Ross híres „Tû-tû”35 címû munkájában 
igenlõ. Ross tulajdonképpen itt folytatja a Häger-
ström által megkezdett utat. A tanulmány rendkí-
vül ismert, kezdõ ötletét egy Ybodon nevezetû ant-
ropológus vizsgálata adja, aki a Noit-cif törzs éle-
tét tanulmányozta. Az említett törzs a tû-tû szavát 
a tabu megfelelõjeként használja, amely különbözõ 
szituációkban alkalmazott. Valójában egy jelentés 
nélküli szó. Fontosságát Ross elemzésében az adja, 
hogy az asszerció és a preszkripció egyaránt megje-
lenik, azaz mind az állítás, mind az elõírás egy szó-
ban megjelenik. Ezekután szemléletes példákkal mu-
tatja be a kifejezés alkalmazását és jelentését. Így pl.: 
A. Aki megette a fõnök ételét, az tû-tû. B. Aki tû-tû, 
annak tisztulási ceremónián kell átesnie. C. Tehát aki 
megette a fõnök ételét, annak tisztulási ceremónián 
kell átesnie. (Azaz x=y, y=z, tehát z=x., a Szerzõ bi-
zonyítása szerint.) A következõ nyelvfilozófiai fej-
tegetéseken keresztül párhuzamot von a modern 
jogi gondolkodás és a tabukat alkalmazó törzs gon-
dolkodása és nyelvhasználata között. A szemléle-
tes gondolatmenetben szemantikai vizsgálattal ér-
dekes gondolatot fogalmaz meg, lényegében tagad-
ja, hogy a jogi kifejezések valóságra utalnának. A 
tényszerû jelenségek egyedül a feltételt tartalma-
zó jogi tények, illetve a feltételezett jogkövetkezmé-
nyek, a kettõ közti jogi szakkifejezéseknek nincs va-
lós jelentésük, pusztán technikai jellegûek. Ennek a 
gondolatmenetnek megfelelõen a jogi fogalmak he-
lyett használhatjuk akár az említett törzs tû-tû sza-
vát, vagy akár az „öreg sajt” kifejezést is, a konklú-
zió ugyanúgy érvényes marad. A végkövetkezte-
tésben párhuzamot von a modern civilizációnk és 
az õsrégi kultúra gondolkodása között, amelyet a 
nyelv szerkezete megtartott. Ezzel is bizonyítja a 
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természetfölötti-mágikus gondolkodás és a jog ki-
alakulása közötti kapcsolatot. 

Ross következõ esszéje, a „Definition in Legal 
Language”36 1958-ban látott napvilágot. A definí-
ció a jogi nyelvben témakörére szûkíti vizsgálódá-
sát, analitikus hermeneutikai módszert alkalmazva. 
Argumentumként fölteszi a kérdést, hogy az em-
pirikus posztulátum vonatkozik-e a jogi nyelv ter-
minusaira? Kelsennel szembehelyezkedve kijelen-
ti, hogy az érvényesség nem más, mint szociális té-
nyek terminológiájával definiálható társadalmi haté-
konyság („social effectiveness definable in terms of 
social facts”). Ez azt is jelenti, hogy az érvényes jog 
redukálható megfigyelhetõ szociális tényekre. Véle-
ménye szerint néhány jogi kifejezést nem lehet expli-
cit módon behelyettesítéssel definiálni. Ez a gondo-
latmenet tulajdonképp a Tû-tû-ben már megismert 
koncepcióra vezet vissza, az érvelése is hasonló ele-
meket vonultat fel. Végsõ következtetésként pedig 
ugyanazt vallja, mint az elõbbi munkában, vagyis, 
hogy egyes jogi kifejezések teljességgel jelentés nél-
küliek. Következõ gondolatban feltett dilemma is 
erre vonatkozik: Miért van ez így és milyen más mó-
don lehet az elõbbieket definiálni? A felelet a miért 
kérdésre szintén a Tû-tû-ben megismert bizonyítá-
si formán alapul. A problematika második részére a 
választ a „Vészjósló csapás az esszencializmusra.” 
alcímben találhatjuk meg. A címbõl már sejthetjük 
a nemleges végkicsengést. Tehát az elõzõek alapján 
nincs más mód. Ahogy Ross írja: „It is impossible 
to deduce anything from the concepts which is not 
already included in them”. A definíciók szerepérõl a 
kódexekben és jogszabályokban azonban jelentõsen 
pozitívabban ír: a definíciókat ténylegesen a jogal-
kotás speciális technikáinak tartja. Ez a technika itt 
magas szintû absztrakciót, szisztematizációt igé-
nyel. A kérdés, hogy ezek közül melyek rendelkez-
nek kötelezõ erõvel és melyek nem. A válasz szerint 
a szisztematikus koncepció fogalmai nem kötelezõek, 
míg a technikai definíciók igen. Érdekes egy „tisz-
ta faktualitásra” alapozó skandináv realistától ilyen 
dolgokat olvasni, hiszen a nyelvi forma mellett itt 
már nem jelenik meg az állami kényszer, még kriti-
kai szemléletben sem.

Tulajdonképp a jog jogtalanításáról beszélhetünk, 
valójában egyfajta beszédmóddá válik a jog. Ez a 
gondolatmenet folytatódik a „Directive Speech”37 
címû 1968-ban napvilágot látott tanulmányban. Itt 
Ross nyelvfilozófiai fejtegetéseket folytat az ismert 
skandináv realista fogalmi keretben. Az esszé an-
nak boncolgatásával kezdõdik, hogy direktív (va-
gyis utasító) nyelvtani módban egy mondat egy vi-
selkedési minta direktíváját fejti ki. Ezekután a sze-
mélyes direktívákat osztja fel beszélõ érdekeltségû 
direktívára. A fent említett kategóriákat 3 csoportra 

osztja: Szankcionált direktívákra, autoritatív direktí-
vákra és szimpátia alapján kondicionált direktívák-
ra. Ross rendszerében megmutatkozik, hogy az in-
dikatív és direktív mód között a választóvonal nem 
kizáró. Itt már tisztán látszik Ross gondolatának lé-
nyege, amely a fentiek alapján a teljes „jogtalanítás” 
felé vinné el a jogi gondolkodást. 

A dán Alf Ross elméleteit kezdetben, a jogfoga-
lom tekintetében a skandináv realizmus õsatyjának, 
Hägerströmnek a jogfogalmával állíthatjuk párhu-
zamba. Fontos, hogy Rossra oly jellemzõ a szeman-
tikai elemzés (és az, hogy nem tartja reális tartalom-
mal bíró szemantikai entitásnak a bizonyos jogi szak-
kifejezéseket) mellett ki kell térni Ross álláspontjá-
ra, amely pontosítja a „jog”, illetve a „tulajdon” sza-
vak reális tartalommal való felruházódását, mégpe-
dig az ítélkezési folyamatban. Ez az objektiváció el-
vileg a realitásra fókuszál, csakhogy sajnos a gondo-
latmenet kilép mind a szemantikai elemzés, mind a 
pszichológiai elmélet területérõl. Talán e tekintet-
ben a jogi normák leíró analízisének egyik alapkér-
dését, az érvényességet emelhetjük ki, amely a jog 
„doktrínaszerû” tanulmányozását teszi lehetõvé. Tu-
lajdonképpen Rossnál emiatt kétoldalú az érvényes-
ségkoncepció, hiszen megmarad valami a kelseni po-
zitivizmus érvényességkategóriájából, de sajátos új 
elemmel bõvül. Itt kapcsolódik be ugyanis a skan-
dinávoknál fókuszban álló társadalmi és emberi 
tényezõ, vagyis az, hogy a jogalkalmazó szervek, il-
letve a bírák e normákat társadalmilag kötelezõnek 
tapasztalták és érezték. Ross „érvényes jog” kategó-
riája a nézõpontunkban a bírák ténykedése (azok-
nak esetleges elõre megjósolhatósága) felé fókuszá-
lódik, amely bizonyos értelemben a jog hatékonysá-
gának egyes kérdései felé vezet el (érvényesség–ér-
vényesülés). Persze nem szabad elfelejteni, hogy a 
normák rendszerét értelmezési sémaként kell felfog-
ni ahhoz, hogy kellõ pontossággal lássuk a modellt. 
Lényeges Ross irányítási, illetve hatásköri normá-
kat megkülönböztetõ elmélete, vagyis a cselekvést 
elõíró, vagy megtiltó, továbbá a hatalmat–autori-
tást posztuláló típusok megkülönböztetési kategó-
riarendszere. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy 
a többi skandináv gondolkodótól eltérõen ez a meg-
közelítés (éppen azért, mert Ross érvelése szerint a 
gyakorlatban mindkét kategória hivatalnokokra, il-
letve bíróságokra való iránymutatásokra redukálha-
tó, nem feltétlenül az emberekre általában vonatko-
zik) nem a skandináv gondolkodóktól megszokott 
emberközpontú vonal, hanem a bíróságokat állít-
ja centrumba. Idáig pusztán a modell annyiban kri-
tizálható, hogy legalább ugyanannyira szubjektív, 
mint az általa vitatott elméletek.

Itt kezdõdnek azonban a szemantikai szemlélet-
mód problémái. Maga az analitikus hermeneutikai 
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elemzés38 nem okozna a jogelmélettel foglalkozók 
számára nehézséget. A dilemmát az kelti bennünk, 
hogy a gondolatmenet voltaképp a jog megszün-
tetése felé vezet. A jogfogalmak és jogi kifejezések 
Ross szerint nem léteznek. Ha az elméletet követjük, 
posztuláljuk, hogy a jogi szavak a valóságban nincse-
nek, tehát üres szavakká válnának olyan fogalmak, 
amelyeknek lényeges szerepe van számos jogágban. 
Ha követnénk, a magánjogban például megszûnne a 
„tulajdon” szó, el lehetne képzelni milyen kaotikus 
állapothoz vezetne ez az ítélkezési folyamatban. A 
bírák „érzetei” – bármennyire tapasztaltak is – vé-
leményünk szerint nem biztosítanak kielégítõ ob-
jektivitást. Ez az elmélet egyébként – jogosan – még 
magának Olivecronának a bírálatát is kiváltotta. Te-
hát csak a tényállás és a jogkövetkezmény maradna 
meg ezek szerint, a kettõ között „érzetek” közvetí-
tenének. Egyrészt amúgy is „meredek” feltételezés 
volt Rosstól a tû-tû szóval párhuzamba hozni évez-
redekkel késõbbi jogfogalmakat (és jelentés nélküli-
nek deklarálni azokat), másrészt a formállogika sza-
bályai szerint önmagában minden szó tartalom nél-
külivé tehetõ. Az elõzõ mondat elsõ részének bizo-
nyítására a következõ érveket lehet megemlíteni.

1/ Az, hogy egy szemantikai referenciaközegben 
egy szó (nevezetesen a tû-tû) szó nem jelent semmit, 
attól még az adott törzs számára más szemantikai 
referenciaközegben39 jelentéssel bír. (Vagyis a tabu 
szóval egyenlõ.) 

2/ A történeti párhuzam szerint a modern jogfo-
galmak is referencia nélküli szavak. Ebben az eset-
ben is meg kell cáfolni Rosst, ugyanis a jogfogalmak 
a történeti fejlõdés alatt kialakult referenciával ren-
delkeznek, vegyis évezredek alatt kialakult és kidol-
gozott jelentéstartalommal bírnak.

Ross szerint a jog sajátossága tehát nem annak 
tartalmi jellemzõiben rejlik, hanem a sajátos utasí-
tó vagy direktív beszédben. Azonban itt sem hagy-
hatjuk figyelmen kívül, hogy a jogi analízis helyett 
nyelvtani analízist használni nem jelent többet, mint 
„cseberbõl vederbe kerülni”. Végül az objektivitá-
sából kiforgatott jog ugyanúgy szubjektív és meta-
fizikai ítéleteknek esik áldozatul, mint az általa kri-
tizált megoldás.

III. Záró gondolatok

Az eddigiekben kifejtettekkel összhangban tehát 
láthatjuk, hogy az Y szára e realista irányzatnál is 
az idealistább nézõpontok felé tolódik el. Ezt alátá-
masztja az a nézet, mely szerint a skandináv realis-
ták a szó szoros értelmében nem voltak realisták (l. 
pl. kötelesség fogalma), csak tágabb, technikai érte-

lemben. Szemben a gyakorlatorientált amerikai re-
alistákkal (pl. Frank), „könyvtárszagú” koncepció-
kat dolgoztak ki.40 Túlságosan a szemantikára kon-
centráló álláspontjuk további problémákat vet fel. 
Ellentmondásos az az álláspontjuk, hogy elutasít-
ják a transzcendentalitást és a metafizikai szemlélet-
módot, miközben õk is a jog általános jellemzõ vo-
násait kutatják.

Pozitív szerintünk viszont egyfelõl az, hogy a jogi 
fogalmak, kifejezések, kategóriák meghatározatlan-
ságának hibáira rámutattak és felhívták a figyelmet 
arra, hogy a jogászok kötelessége a jogrendszer va-
lamennyi ágában felfedni és kiiktatni azokat.

Javukra írható az is, hogy ellentmondásos kény-
szer és érvényességfogalmaik ellenére exportálták és 
vitára bocsátották e problémákat, és igen nagy szere-
pet játszottak a  konszenzus létrejöttében.41
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PhD-hallgató, óraadó
PTE BTK Újkortörténeti Tanszék

Az ügyvédek 
hivatástörténetének 

áttekintése a kezdetektõl 
a 20. század elejéig

„Az ügyvéd az a derék férfiú, 
aki köz- és magánügyekben egyaránt
 gyakorolja hivatásbeli ékesszólását.”
/Cicero: de oratore/

E tanulmány célja az ügyvédek hivatástörténeté-
nek, „tiszteletreméltó hivataluk” egy jelentõs prob-
lémakörének feltárása az elsõ világháború végé-
ig terjedõ idõszakban. Az ügyvédek csoportja, va-
gyis a jogi végzettségû intelligenciának magánpra-
xist folytató rétege a szabadfoglalkozású értelmisé-
giek körébe tartozó hivatáscsoport volt. Végzettsé-
gük és munkakörük jellege tette õket különleges-
sé. Sokoldalú felkészültségük, a paragrafusok arze-
nálja, a retorika hatáselemeinek birtoklása, munká-
jukból eredõen a személlyel és a társadalom „egé-
szével” fenntartott folytonos kontaktus szinte pre-
desztinálta a kar képviselõit – különösen a polgá-
ri korszakban – a közéleti szereplésre, a helyi társa-
sági életben éppúgy, mint országos hatású politikai 
ügyekben. „Az ügyvéd, aki állandóan ott tartja ke-
zét a társadalom ütõerén, maga is állandóan ott fo-
rog az élet porondján, mindent lát és mindent hall és 
mindent egy magasabb jogi mûveltség és életszem-
lélet szemüvegén át tekint...”.1 Irányadó és hanga-
dó is egyben. Közvetítõ, „...a jogi világ seismográfja 
és antennája”, aki „...megérzi a közeledõ jogi meg-

Csizmadia Tamás–Visegrády Antal: Az Y-séma a skandináv jogi gondolkodásban



171

JURA 2003/2.

rázkódtatásokat és felfogja az összes néprétegek és 
foglalkozási ágak jogi és gazdasági óhajait és paran-
csait és átvezeti ezeket a jogalkotó és jogalkalmazó 
tényezõkhöz.”.2 Törvények biztosította függetlensé-
get élvez minden hatalmi felsõbbségtõl, de ugyan-
akkor hivatala hatalmas felelõsséget rak vállaira a 
társadalommal és minden egyes emberrel szemben. 
Státusukat tekintve a középosztály gerincének tag-
jai voltak, identitásának letéteményesei. Így életfel-
fogásuk megismerésével a középosztályi gondolko-
dás megismeréséhez kerülhetünk közelebb.

Jelen dolgozat az ügyvédi hivatás kialakulási fo-
lyamatának rövid áttekintése kíván lenni, bemutat-
va azokat a csomópontokat, amelyek – rendszerint 
törvények és rendeletek mentén – hozzájárultak az 
ügyvédi munkakör feladatainak meghatározásához, 

az ügyvédség jogainak és kötelezettségeinek kiala-
kításához. 

I. Az ügyvédi hivatás alakulása az 

államalapítástól az elsõ ügyvédi 

rendtartásig

1. A középkori jogász értelmiség kialakulása

Arra, hogy az államalapítást megelõzõ korban mi-
lyen volt az igazságszolgáltatás jellege és szerveze-
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ti felépítése – források és megfelelõ elemzések hiá-
nyában – nem tudunk kitérni. Erre az idõszakra vo-
natkozóan legfeljebb következtetéseket fogalmaz-
hatnánk meg az összehasonlító jogtörténet szerény 
eredményeire hagyatkozva. 

Az államalapítás után, illetve annak részeként 
azonban az uralkodói intencióknak és a nyugati ke-
resztény államok igazságügyi berendezkedésének 
megfelelõen radikális változás állt be a szokásjogon 
alapuló jogszolgáltatás téren. A régi, „pogány” szo-
kások elejtésének keresztülvitelében, hogy azok ne 
kerülhessenek át a királyi Magyarország igazság-
szolgáltatási rendszerébe, minden valószínûség sze-
rint vezetõ szerepet játszott a származását tekintve 
jelentõs részben nyugatról rekrutálódott „literátus 
réteg”. Így aztán, bár az õsi magyar eljárásból a he-
lyi jogszolgáltatás még jó darabig, a törzsi szerkezet 
teljes felbomlásáig õrizhetett elemeket, ezeknek nem 
maradt írásbeli nyoma, sem hatása a kialakuló kö-
zépkori perrendre.

Az államalapítás utáni elsõ századokra vonatko-
zó szûkös forrásanyag miatt szinte lehetetlen a ma-
gánfelek jogkereseti útjának tisztázása, de a 11–12. 
századi oklevelekben már megjelennek az elsõ olyan 
szerepkörrel felruházott személyek, akik feladatai-
kat tekintve már a késõbbi ügyvédi pálya feladatkör-
ének egyes elemeivel foglalkoztak.

Egészen a 16. századig, pontosabban Mátyás ki-
rály átfogó, jogbiztonságot teremtõ rendelkezései-
nek megszületéséig alapvetõen jellemzõ volt az ügy-
védi szerepek szerteágazó, elkülönülõ volta, egyes 
összetevõinek egymástól elváló fejlõdése. Az eltérõ 
érdekképviseleti igényeknek, és szakmai hozzáértés-
nek megfelelõen sokféle, különbözõ elembõl tevõdött 
össze a bírók elõtt kifejtett „védelmi” munka. 

Az elsõ, ilyen jellegû munkakörrel kapcsolatos 
utalást Szent István király Intelmeinek 2. k. 3. feje-
zetében találhatjuk, a „tanúkról és vádlókról” (tes-
tes, accusatores), akik „minden gyalázat foltja nélkül 
való, feleséges és családos emberek”. Ez a kiragadott 
részlet több lényeges kérdésre is rávilágít. Az ügyvé-
di hivatás kialakulása során azokkal az emberekkel 
szemben, akik bármilyen szinten is, de érdekvédelmi 
funkciót töltöttek be a peres felek oldalán, elsõsorban 
etikai követelményeket támasztott a jogorvoslást kí-
vánó közönség, s rajtuk keresztül természetesen az 
egész társadalom. Egészen a 16. századig tart az ügy-
védi hivatás kialakulásának elsõ fázisa, melyben az 
ezen a pályán tevékenykedõ személyekkel kapcso-
latban kialakulnak azok az alapvetõ elvárások, ame-
lyek egyelõre csupán etikai jellegûek, s nem különös 
tudáshoz, nem valamilyen kvalifikáció eléréséhez 
vagy bizonyítvány megszerzéséhez kötõdtek. I. Li-
pót ügyvédi rendtartásának megjelenéséig gyakor-
latilag bárkit megbízhattak a felek ügyük különbözõ 

szintû képviseletével vagy védelmével. Ami annyit 
jelent, hogy ez a hivatás még hosszú évszázadokon 
át nem különült el élesen semmilyen más hivataltól.

Az elsõ – valamivel konkrétabban körülírható 
– feladatkör és az azt betöltõ jogi személy, aki már 
megneveztetik Kálmán törvényeiben és az Arany-
bullában is, a pristaldus3.

Valamely világi méltóság eseti képviseletére kivá-
lasztott hites személy volt, az igazságszolgáltatás bi-
zalmi embere, aki a késõbbi homo regiust és a bírósági 
esküdtet egyesítette személyében. Egyeztetett a vitás 
kérdésekben, és mint „kötelezõ tanú” jelen volt a bi-
zonyítási eljárásoknál.4 A jogügyleteknek oklevél nél-
kül is hitelességet tudott adni. Kálmán törvényeinek 
megfelelõen a bíróéhoz hasonló elõnyöket élvezett és 
felelõssége is hasonló volt.5 Ebben az idõszakban a 
bírósági eljárások során az írásbeliség alacsony fokú 
elterjedtsége miatt a szóbeliségen volt a hangsúly. Ez-
zel magyarázható a következõ tisztség, a szószóló el-
terjedése is. Az excusator – conlocutor feladata azonban 
nem terjedt túl az elõadói készség pótlásán. Hasonló-
an részfeladatot töltött be az „assumptores termini”, aki 
a tárgyaláson ugyan részt nem vehetett, de halasz-
tást kérhetett az ügyben. A földesúr kiküldöttei szin-
tén csak képviselõként, de nem cselekvésre feljogo-
sított személyként kísérték figyelemmel az úr más 
széken pereskedõ jobbágyainak ügyeit. A szavatos 
(evictor, expeditor) már jóval több felelõsséget vál-
laló személy volt, aki az alperessel szerzõdve hiva-
tott volt megvédelmezni annak érdekeit.6

A billogos pedig már rendszerint tanult ember, aki 
egy bírói joggal felruházott méltóság ítélõmestere 
volt. Megbízását a király vagy fõrend pecsétjével iga-
zolta. Nem az illetékes bíró volt, csupán annak jogi 
tanácsadója,7 klerikus vagy deák képzettségû szak-
embere, juratus notarius, aki az õt alkalmazó méltó-
ság jogi védelméhez már az írásbeliség és a jogi for-
mulák fegyvertárát is biztosítani tudta. A pristaldus 
és a billogos adták alapjait annak a törvénytudó ér-
telmiségi csoportnak, amely a 13. századra a fõurak, 
fõpapok és egyes városok, de fõleg az udvar számá-
ra nélkülözhetetlenné vált, s melybõl a középkori jo-
gász értelmiség kialakult.

Mindeközben a 13–14. században Európa gaz-
dasági, társadalmi és politikai értelemben is a fel-
lendülés idõszakába jutott. A városok, a céhes ipar 
és a kereskedelem élénkülése a jogi élet fejlõdésére 
is serkentõleg hatott. Itáliában megtörtént a ró-
mai jog gazdag hagyományának újrafelfedezése. A 
sokrétû fejlõdéssel járó megannyi megválaszolandó 
jogi kérdés a kancelláriákon az ars notarialis új tu-
dós és gyakorló jogászrétegét nevelte ki. Míg koráb-
ban az írástudó betölthette a jogász feladatkörét is, 
mostanra a peres eljárások bonyolódásával, a para-
grafusok számának növekedésével a jogászok alap-

Vértesi Lázár: Az ügyvédek hivatástörténetének áttekintése a kezdetektõl a 20. század elejéig



173

JURA 2003/2.

képzettsége és érdeklõdési köre elvált a literátuso-
kétól. Igaz, még nem specifikus formáiban, hisz ek-
kor még alkalomszerûen – egyfajta „jogi mindenes-
ként” – betölthették ugyanazon fõúri familiárisok 
az ítélõmester, procurator vagy a tanácsadó advocatus 
szerepkörét is, miközben akár notariusként a kancel-
lária szolgálatában dolgoztak.

Nálunk az Anjou királyok korára kellett várni, 
míg az egységes írástudó értelmiséget megbontva 
különválik annak jogtudó része. A korabeli megje-
lölések pontatlansága miatt elég nehéz elkülöníteni 
ennek az értelmiségi differenciálódásnak a jogász-
rétegen belüli érvényesülését, vagyis a perbeli kép-
viseletre, jogi tanácsadásra vonatkozó terminológi-
ákat. Ezek megjelölésére legtöbbször az advocatust 
és a prokurátort8 használták, valamint testületi vagy 
szervezeti érdekvédelemben eljáró személy eseté-
ben a fiscalist.9

A prokurátor a korábban felsorolt, perben eljáró 
személyektõl a legértékesebb vonásokat örökölte, a 
földesúr kiküldötteitõl a megbízatást, a szavatostól 
az erkölcsi felelõsséget, a pristaldustól pedig a hiva-
tali személy tekintélyét.

Az advocatus elsõ említése10 is éppen azt bizo-
nyítja, hogy Magyarországon a peres eljárások és 
jogi problémák még nem igényeltek differenciáltabb 
ismereteket, mint amilyennel az írástudó réteg álta-
lában rendelkezett – s ebbõl kifolyólag nem is volt 
megfelelõ késztetés arra, hogy a jogi esetekben eljá-
rók külön hivatás gyakorlóiként elkülönüljenek. Sõt, 
az esetek jó részében valószínûleg még csak írástu-
dó sem volt a jogi képviselõ, inkább „barát”, meg-
bízható és hûséges személy, aki inkább tekintélyével 
védelmezte a peres felet, mintsem esetleges jogi tu-
dásával.11 Az írásbeliség elterjedésével párhuzamo-
san lassan átalakult a hiteles személyre épülõ perbeli 
képviselet, és a jogtudó értelmiség fokozatos külön-
válása miatt a pristaldus intézménye – ami mélyen 
a specializációt nélkülözõ, szóbeliségen alapuló per-
jogi gyakorlatban gyökerezett – feleslegessé vált.12

Az ügyvédi képesítés feltételeinek kijelölé-
se egyenlõre nem történet meg. Ekkor még min-
den jog és cselekvõképes ember vállalhatott ügy-
védséget.13 Mindazonáltal, a 12–13. század folya-
mán – elsõsorban a királyi kancellária, a püspökök 
és fõméltóságok körül, illetve a városokban – kezd 
körvonalazódni egy jogtudó értelmiségi csoport, 
akik már nem csupán írástudók, de jogi kéziköny-
vek és formulás könyvek ismeretét is bírják, és ké-
szek és képesek a fõrendek perbeli képviseletére, il-
letve jogi tanácsadásra, az „írástudó rokon” vagy a 
„familiáris ügyvéd” szerepkörében. S akiket éppen 
kiemelkedõ jogi jártasságuk ismeretében esetenként 
már kifejezetten érdekképviseleti megbízatásokkal 
keresnek meg. 

Az Európa nyugati felén lezajlott jogi reneszánsz 
eredményeként igazságszolgáltatásunkat mind több 
jogi formula gazdagította. Ugyanakkor a gazdasági 
fellendülésnek köszönhetõen a peres összegek és ve-
lük a díjazás összege is megemelkedett. Ezek a fo-
lyamatok azzal az eredménnyel jártak, hogy a való-
ban keresett jogtudók önálló, megélhetést és tekin-
télyt biztosító foglalkozásként választhatták a jogi 
teendõk ellátását. Ekkor azonban még nem külön-
választva a jogi tanácsadást az ügyvédkedéstõl, il-
letve a hiteles ember szerepkörétõl. Mindenesetre a 
15. századtól az országos méltóságoknak, feudális 
báróknak és testületeknek, valamint a városoknak 
már állandó jogászaik voltak. 

Éppen ekkor, a 15. században zajlott le Euró-
pa-szerte az a folyamat, amelynek eredményeként 
a hivatásos jogászok rétege végleg kivált és elkülö-
nült az írástudók heterogén csoportjából, és az ügy-
védkedés máig érvényes formái kialakultak a leg-
több országban. Az egyetemi oktatás által már ko-
rábban újra felfedezett római jognak az árucsere-for-
galom kibontakozása, az ipari fejlõdés, és a nemzet-
közi kapcsolatok intenzivitása miatt mind nagyobb 
részét emelték be a gyakorlatba, felismerve, hogy 
kész formulái hatásosan alkalmazhatók a legtöbb 
újonnan felmerülõ gazdasági problémával kapcso-
latban is. Ezek újragondolása és a jogrendbe való be-
illesztése azonban már alaposabb jogi mûveltséget, 
magasabb iskolázottságot kívánt. A glosszátorok és 
kommentátorok végezték el ezt tudományos, elmé-
leti síkon, a praktikusok pedig a gyakorlatban alkal-
mazták. Ez a kettõség pedig az egész jogászréteget 
átformálta. A juris doctorok, az elméletileg képzett 
jogászok mellett a gyakorlatból szerzett ismeretek-
kel rendelkezõ notáriusok kölcsönhatásban és még-
is elkülönülve mûvelték a jogot. Az ügyvédi foglal-
kozás tehát gyakorlatilag is létrejött ebben a század-
ban, de már a procurátio és advocatura idõszakában 
is jellemzõ kettõsség folyományaként a legtöbb he-
lyen a szakma kettévált.14 

2. Az ügyvédség megszületése

Legelõször Olaszország városaiban – amelyek élen-
jártak a polgárosodás folyamatában, és ahol a jogi ha-
gyomány is a legelevenebben élt – alakult ki az ügy-
védség a tanácsadó, jogtudós advocatus és a perbe-
li képviseletet vállaló gyakorlati jogász, procut rátor 
kettõsségével. Franciaországban a 15. század végé-
re szervezõdnek meg a jogszolgáltatás alapintézmé-
nyeiként a parlamentek bíróságai, melyekhez szoro-
san kötõdtek a jogtanácsosi és képviselõi rendek. A 
perbeli képviseletet a procureurök látták el, akik ál-
talában nem voltak nemes emberek. Az avocats tes-
tülete 1345 óta létezett, tagjaitól – akik a bírókkal 
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együtt kaptak gyakorlati képzést – civil- vagy ká-
nonjogi licenciátust kívánt meg. Az avocats tagjai 
magasabb társadalmi és anyagi megbecsülést élvez-
tek, mint az alacsonyabb státusú procureurök. Ang-
liában helyezték a legnagyobb súlyt a gyakorlati jo-
gászképzés megvalósítására. A négy Inns of Courts 
testületében a fiatalok az idõsebbekkel állandó kon-
taktusban nevelõdtek, s váltak végül barristerekké, 
akik közül mindmáig a bírákat választják Angliá-
ban. Egy olyan önálló gyakorlati testület irányította 
tehát a jogászképzést, ahol egyaránt megtalálhatók 
voltak a bírói és a peres képviselet tagjai is. A 16. szá-
zad közepéig a szerényebb jogászi képzettségû szak-
emberek, az attorneyek15 is az Innekben tanulhattak. 
Ettõl az idõponttól azonban már tanulmányaik ide-
je alatt is elkülönültek, és a kettõs forma itt is meg-
szilárdult. A német birodalom államaiban is létezett 
ez a kettõsség, csupán némi hangsúlybéli eltéréssel. 
Itt ugyanis a procuratorok fontossága maradt álta-
lános, míg a perbeli képviselõt írásban szakmailag 
támogató advocatus megbecsülése elmaradt a fen-
tebb említett országokban jellemzõvé vált szinttõl.

Ausztriában, Csehországban és Lengyelországban 
az elõzõktõl eltérõen szervezõdött az ügyvédség. Az 
advocat és a procurator megjelölés egy egységes tes-
tületet takart. Sem tanulmányaik ideje alatt, sem a pra-
xis folytatása során nem választották szét az úgyneve-
zett „alsó” és „felsõ” ügyvédi kart. Magyarországon 
is ez utóbbi gyakorlat válik jellemzõvé. 

A polgári fejlõdéssel párhuzamosan a hazai 
jogfejlõdésben is az elsõ kiemelkedõ pontot a 15. 
század utolsó harmadában tapasztalhatjuk, ami 
a Mátyás alatt kialakult termékeny jogbiztonság 
idõszakával esett egybe. Mátyás rendezett jogéletet 
teremtett, kodifikációs gondolatokkal foglalkozott16, 
s bár a római jogot nem vette át, lehetõvé vált, hogy 
hatása itthon is gyökeret eresszen.17 A jogi kérdések-
ben, keresetekben eljárók mûködési területei ekkor 
még meglehetõsen átláthatatlanok voltak, hiszen a 
jogi szakemberek lehettek jegyzõk, ítélõmesterek, 
kancellisták és elvállalhattak képviseleti megbízá-
sokat, eseti vagy állandó jogi tanácsadást is. Mun-
kaköreik elhatárolásának szükségességét már Zsig-
mond alatt felismerték. Ennek jegyében – nehogy az 
egyházi ügyintézés csorbát szenvedjen.18 – 1405-ben 
eltiltja az egyházi fórumok nótáriusait a laikusok 
képviseletétõl. A világi bíróságokon késõbb, Má-
tyás alatt szembesülnek az igazságszolgáltatásban 
tevékenykedõk mûködési területeinek átfedéseibõl 
eredõ problémákkal. Ezért 1471: XIV. törvénycikk-
ében megtiltja, hogy ítélõmesterek (iudexek) próká-
torként mûködjenek. Vagyis a bírákat és nótáriuso-
kat eltiltja az alkalmi ügyvédkedéstõl,19 ami nyilván 
erõsítette azt a vékony jogászi réteget, mely igyeke-
zett kizárólag az ügyvédi keresetbõl megélni.20 A 
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szerteágazóbb tudásával szemben. „Új visszaélések-
kel és álbölcsességekkel” gyanúsították õket, amivel 
a pereket a végtelenségig húzzák, puszta nyereség-
vágyból.26 Munkájukat elõsegítõ törvény már jóval 
kevesebb született.27

Az Erdélyi törvényekben jelenik meg elõször a 
szegényjogon adott ügyvédi képviselet, amikor ki-
mondja, hogy „sok szegény igyefogyott nemes és 
másrendû fogyatkozik meg igazságban amiatt, ha 
prókátor nélkül marad. Ezért a törvénytevõ bírák a 
szegény kauzáns mellé prókátort adni tartoznak.”28 
Hogy ehhez a megfelelõ ügyvédszámot biztosítani 
lehessen, elrendeli, hogy két ügyvédnél többet egy 
ügyben ne állíthasson senki. Ez pedig jelzi, hogy 
bár mind többen folytattak ügyvédi foglalkozást, a 
jogkeresõ közönség szélesedésével számuk egyelõre 
nem tudott lépést tartani.

Mindezek megerõsítik a tényt, hogy az ügyvédi 
pályával szemben már a legkorábbi idõktõl kezd-
ve magas erkölcsi követelményeket támasztottak. 
Ez egyenes úton vezetett az eskü megkövetelésé-
hez. Az 1567: XXVII. tc. által bevezetett patvarko-
dási eskü mind a magánszemélyek, mind a kincstár 
és jogi személyek ügyészeire nézve kötelezõ volt.29 
Mindössze hét évvel késõbb azonban, mint felesle-
ges procedúrát, eltörölték ezt az esküt.

Ez szintén etikai eredetû probléma és arra hív-
ja fel a figyelmet, hogy elsõsorban az ilyen erkölcsi 
jellegû követelmények következtében vált az ügy-
védség officiummá (publicum et honestum), „nobile 
officiummá”, „nemes hivatallá”, aminek gyakorlóitól 
elsõsorban feddhetetlen jellemet várt el a társadalom.

Ugyanakkor, az érem másik oldalaként arra is fi-
gyelmeztet, hogy a szakma terjedésével a visszaélé-
sek valószínûsége is megnõtt. Ez pedig maga után 
vonta természetesen a vétségek büntetéseinek ki-
dolgozását is. Így született meg a homagium, nyelv-
váltság; infamia, becstelenség és a legsúlyosabb a 
silencium, a képviselettõl való végleges eltiltás.

II. Az ügyvédi hivatás törvényi sza-

bályozása

Hála a mind alaposabb törvénykezésnek a 17. szá-
zadra, a török kiûzése után az újrarendezés és újjá-
építés során megszülethetett az ügyvédi tevékenység 
elsõ részletes szabályozása, amit az elsõ magyar ügy-
védi rendtartásként értékelhetünk. I. Lipót 1694 ok-
tóber 26-án adta ki Statutum Per Advocatus Causarum, 
sen Procuratores Pegni Observandum címen. A statú-
tum egyik fele elmarasztaló ítéletet alkot a haszonvá-
gyó, a pereket elhúzó, csaló ügyvédekrõl,30 míg, má-
sik fele kiemeli nélkülözhetetlen voltukat. Igyekszik 
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kiformálódó ügyvédi gyakorlat a bírósági intézmé-
nyek és a perrend megszilárdulásával együtt ala-
kulhatott ki. Ekkorra az ügyvédek mûködési színte-
re elsõsorban a bírósági székhelyekhez köthetõ, na-
gyobb városokhoz, megyei és felsõbb bíróságokhoz, 
de még korántsem kötelezõ jelleggel. Fontos megje-
gyeznünk, hogy a városok fejlõdésével, erõsödésével 
jelentõsen megnõtt a perbeli képviseletet igénylõk és 
megfizetni képesek tábora.21

Ekkorra már számos kritika érte a még csak formá-
lódó ügyvédi foglalkozást folytatókat, s elsõsorban 
nem a jogtudás esetleges hiányosságai miatt, hanem 
az immorális perhúzással, a másik peres féllel való 
összejátszással és fõleg a hanyagsággal kapcsolatban. 
Vagyis hogy az ügyvéd – nyereségvágyból – kapa-
citásánál több ügyfél perét viszi, akiknek az ügyeit 
így nyilvánvalóan nem tudja megfelelõ szinten ellát-
ni. Ezt a visszásságot igyekezett orvosolni az 1462. 
évi dekrétum 3. cikke, illetve az 1486. évi dekrétum 
69. cikke, melyekben a már foglalkozásszerûen pro-
kurátori hivatást betöltõ személyek által vállalható 
ügyek számát 14-ben maximalizálta. 

Az ügyvédség foglalkozási ággá, hivatássá ala-
kulásának egyik fontos jele és jellegzetessége volt az 
eskü bevezetése. Már Zsigmond alatt megszületett az 
elsõ pontos esküminta a bíróknak és a prokurátorok-
nak is, amivel tulajdonképpen megkezdõdött a hiva-
tás valamifajta alkotmányos körülbástyázása. Ezzel 
párhuzamosan történt meg az „ars notarialis” kiala-
kulása, ami már speciális formulák, fogalmazványok, 
felhatalmazványok, ügyvédvallások doku mentáris 
hátterével foglalkozó gyakorlati tudományt jelentett. 
Ez az Anjouk idejében válik mind fontosabbá, ami-
kor rendszerezni és rendezni próbálják a nagyszámú 
és sok formában létezõ prokurátori megbízásokat.22 
Ezekbõl kiderül, hogy mire is volt lehetõsége a pro-
kurátornak: elõterjesztést és választ beadni, halasz-
tást kérni és ahhoz hozzájárulni, válasziratot készí-
teni, esküt tenni, egyezséget kötni. De a szövegezés-
re mindenképpen vigyázni kellett, intenek a korabe-
li szerzõk, mert a csalárd prokurátor be tudja csapni 
figyelmetlen megbízóját.

Zsigmond alatt rögzítik elõször, 1435-ben a per-
beli képviseleti megbízás – az „ügyvédvalló levél” 
– költségeit is. Ennek a korszaknak az intézkedései 
megteremtették az alapot a tényleges ügyvédi gya-
korlatot folytatók fellépéséhez.

Mátyás halála után azonban a polgári fejlõdés és 
vele a jogi fejlõdés is megtorpan. A központosító in-
tézkedések elleni reakció, feudális anarchia, Dózsa 
felkelése, a török háború és a hódoltság, illetve a há-
rom részre szakadás hatására az Európa felé nyitó re-
formtörekvések elakadtak és így lehetett, hogy a fe-
udális oligarchiával szembeni köznemesi ellenállás 
során született Hármaskönyv évszázadokra a ma-

gyar jog forrásává vált. Werbõczy 1514-ben elfoga-
dott és kihirdetett Hármaskönyve a jogalkalmazás 
tankönyvévé, a jogtudomány és a nemesi jog kút-
forrásává vált. A hazai szokásjog írásba foglalásával 
és kinyomtatásával élénkítõen hatott a jogéletre és a 
magyar jogi irodalom elindítójává vált. Megõrizte a 
nemzeti jog egységét, a kódex fegyverét adta a jog-
alkalmazók kezébe, és igyekezett megszabni a bírói 
hatáskör korlátjait.

A létszámát tekintve mind jobban megerõsödõ 
ügyvédséggel ekkor már egyre több jogszabály fog-
lalkozik. II. Ulászló törvényei, a Hármaskönyv, 
majd az 1563. LIII. tc. szabályozzák az „ügyvédval-
lást”. Kik, hogyan vallhatnak ügyvédet, adhatnak 
ügyvédi megbízatást. 1563-tól a perek növekvõ szá-
ma miatt már a vármegyei törvényszék elõtt is le-
hetett ügyvédet vallani. Részletesen szabályoztak 
még egy fontos kérdést, az ügyvédszó visszahívá-
sát. A római posztklasszikus korban gyökerezõ in-
tézmény lehetõséget ad a képviselõ kijelentésének 
visszavonására a fél személyes nyilatkozatával vagy 
új képviselõ választásával.

A fél évszázaddal késõbb született, s az újabb 
fejleményeket rögzítõ õuadripartitum hangsúlyoz-
za immár, hogy a felek helyett és mellett is eljárhat 
ügyvéd, szabályozza a pálya szabadságát, de elzár-
ja a képviselet lehetõségétõl a királyi embert, a bírót 
vagy az ellenfél jogi képviselõjét.23 Rendelkezik az 
ügyvédi díjakról is.24

A 16. század zavaros, jogbizonytalan évszáza-
dot jelentett, mégis az ügyvédi mûködés, mint élet-
pálya tere egyre tágult ebben az idõszakban. A pe-
res képviselet kezdett általánossá válni, kijegecese-
dett egy professzionális, jogászi réteg. A prókátorok, 
akik ügyvédként tevékenykedtek, nem különültek 
még el teljesen a bíróktól, fiskálisoktól, nótáriusok-
tól, mégis egyre többen csupán a perbeli képviselet 
ellátásából éltek meg.25

Amint nõ a peres képviselettel foglalkozó jogá-
szok száma, úgy lesz mind több ellenük a kirohanás, 
s ezek jelentõs része még mindig morális jellegû. Így 
a Mátyásnál már említett nyereségvágy diktálta ügy-
halmozás, ami a minõségi munka rovására ment. De 
sokan felszólaltak az ügyvédeknek a bírákkal és a ha-
tóságokkal való közvetlen kontaktusa ellen is. Bár a 
jogszabályok megelégedtek azzal a tiltással, hogy a 
képviselõ nem lehet bíró ugyanabban az ügyben. II. 
Mátyás az 1609. XXXVI., illetve az 1649. XLIV. tör-
vénycikkekben megtiltotta, hogy a törvényszéken 
szerzett információik alapján az ügyvédek jogot 
formáljanak az örökös híján a kincstárra visszaszál-
ló birtokokra királyi adomány címen; illetve, hogy 
országgyûlési követként a gyûlést használják fel sa-
ját peres ügyeik intézésére. Az újabb jogi tanok is 
gyanakvást ébresztettek a hivatásos jogászok mind 
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rendezni a legáltalánosabb problémákat, kijelentve, 
hogy a per tárgya nem lehet megegyezés alapja a 
fél és ügyvédje között; korlátozza a per elõkészítése 
alatt váltható iratok számát; az ellenféllel való ösz-
szejátszást szilenciummal bünteti, és ismét elõírja a 
kötelezõ ügyvédi esküt.31 Az esküt pályájuk kezdetén 
tették le, írásbeli tanúsítványt kaptak, mely alapján 
a bíróságon bejegyeztettek. Csupán 1723-ban emel-
kedett törvényerõre, de addigra teljesen meggyöke-
resedett ez a gyakorlat. 

Itt fordul elõ elõször jogszabályi utalás a szakmai 
követelményekre is, de konkrét szabályozás a kép-
zettségre, gyakorlatra vagy szakvizsgára vonatkozó-
an nem található benne. Ez utóbbi kitételhez a 17. szá-
zadra kibontakozó jogi oktatás adhatott alapot. A Páz-
mány alapította nagyszombati egyetemet Lósi érsek 
1667-ben bõvítette ki jogi karral. A laikusok jogi stú-
diumokba való bevezetését a kassai és kolozsvári je-
zsuita iskolák mellett inkább a protestáns felekezetû 
egyházi intézmények vállalták magukra Pápán, Deb-
recenben, Sárospatakon és Eperjesen.

A Rákóczi-szabadságharc miatt jó negyed század 
telt el, mire országgyûlési szinten, törvény formájá-
ban szentesítették a bekövetkezett változásokat. Az 
1723: XXX. tc. szabályozta a folyamatos bíróságok 
mûködését és létrehozta az „advocatus pauperum”, a 
szegényjogon végzett ügyvédi munka intézményét.32 
A XXXVIII. tc. felhív a szakszerû jogszabályokat is 
alkalmazó pervitelre, a három periraton túlmenõ be-
adványok mellõzésére és ami nagyon fontos, az ügy-
védi díj megállapítását a bíróságok hatáskörébe utal-
ja; a per tárgyának kikötését pedig továbbra is tilt-
ja.33 A fentieket 1729-ben újabb törvényekkel egészí-
tették ki. A XXIV. törvénycikknek megfelelõen két 
tanú elõtt saját pecséttel és aláírással adható megbí-
zás. A XXXIX. tc. az ügyvéd hivatásáról rendelkezik. 
Ezek a törvények sem foglalkoznak még érdemben 
a szakmai képesítés kérdésével.34 

A felvilágosodás eszméinek megfelelõen az ál-
lam és az alattvalók egymás iránti kötelezettségei-
nek tisztázása fontos kérdéssé vált és a gondolko-
dás homlokterébe került, akárcsak az állampolgár-
ok egymás iránti kötelezettségei. Az új kérdések-
nek megfelelõen új elvárások születtek, illetve vál-
tak hangsúlyossá, ami jelentkezett az igazságszol-
gáltatás rendszerével kapcsolatban is.35 Így mind 
nagyobb hangsúlyt kapott a szakszerûség kérdése 
az ügyvédi hivatás tekintetében. Konkrétabban, ho-
gyan lehet a prókátorokat magasabb nívóra kénysze-
ríteni, s a megváltozott, magasabb fokú ismeretszer-
zési lehetõségek felhasználásával a szakmailag oda 
nem illõ egyéneket kirekeszteni. Fellépni a nehezítõ, 
bonyolító allegációk és a frivolae exceptiones ellen. Az 
uralkodó már 1727-ben rákérdezett a törvényhozók-
nál, hogy hogyan lehetne vizsga segítségével megbi-

zonyosodni az ügyvédi hivatásra készülõk erkölcsi 
és tudásbéli felkészültségérõl, de ekkor még nem tör-
ténet semmi ebben az ügyben. 1751-ben Mária Teré-
zia immár bizottságot jelölt ki az igazságszolgáltatás 
reformjának elõkészítésére, de a regnicularis depu-
táció munkája nem járt eredménnyel. 1764-ben már 
a Kúria kapott felszólítást javaslattételre az igazság-
szolgáltatási rendszer javításának és az ügyvédi te-
vékenység szabályozásának kérdésében. Ekkor még 
jórészt csak közhelyek születtek,36 de érdemi javas-
latok az ügyvédi tevékenység etikai követelménye-
inek meghatározására, a szakmai színvonal megkö-
vetelésének lehetõségeire, és a megfelelõ ügyvédi 
létszám elérésére vonatkozóan konkrétabb elkép-
zeléssel csak 1768 február 15-étõl felállított gr. Dõry 
Ferenc vezette deputáció szolgált.37 Egy tíz pontból 
álló rendtartástervezetet készítettek, mely kötelezõ 
ügyvédi vizsgát javasolt és joggyakorlatot, mint az 
ügyvédi eskü feltételét, illetve a fegyelmi intézmé-
nyek kiépítését.

A tervezetet véleményezésre megkapták a bíró-
ságok, illetve a királyi tábla mellett mûködõ ügyvé-
dek is. Feliratukban óva intettek a vizsga kötelezõvé 
tételétõl, félve attól, hogy az elriasztja majd a pályá-
zókat a hivatástól. Visszautasították a vádat, mely 
szerint õk lennének a perek szaporodásának okai. 38 
Az ügyvédi rend létszámának korlátozásától is óv-
tak, mert sok fiatal tehetség szorulna ki a pályáról, 
ami ezzel tovább veszítene vonzásából. Ezekután 
Mária Terézia 1769. február 10-i kelettel, rendelet-
ben nyilvánította ki ezt a „második rendtartást”, 
kötelezõvé téve immár az ügyvédi vizsgát. A rend-
szeresebb tudást adó akadémiákon és fõiskolákon 
való tanulmányokat viszont nem tette kötelezõvé. 
Pedig a Ratio Educationis rendeletei nyomán és a di-
rekt ebbõl a célból létesített egri érseki joglíceum fel-
állítása sokat lendített a hazai jogászképzés színvo-
nalán.39 II. József 1785. november 23-án kiadott Ordo 
judiciariusa értelmében 1786-tól már csak az volt vizs-
gára bocsátható, aki a birodalom valamely egyete-
mén vagy jogakadémiáján jogi tanfolyamot végzett. 
A vizsgakötelezettséget is megerõsítette, melyet az I. 
Ferenc által 1804-ben kiadott Instructio pro advocatis 
szintén fenntartott. Vagyis innentõl kezdve ügyvéd 
csak elméletileg legalább bizonyos fokon képzett sze-
mély lehetett. Illetve az eddig a patvarián40 szerzett 
gyakorlatot most kiegészítette – kötelezõ jelleggel a 
iuratus tabulae regial notariusként eltöltött év, mely a 
jogásznak készülõket összehozta, körükben a testü-
leti szellemet felébresztette.

Mária Teréziának a constitutio criminalis Theresiná-
ban lefektetett reformjai után a büntetõperekben is 
általánossá vált a védelemhez való jog elve, s így 
az ügyvédek mind jelentõsebb szerephez jutottak.41 
II. József az 1785-ben kiadott Ordo judiciarius Regni 
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Hungariaeben egységes perrendet adott ki egész Ma-
gyarországra érvényesen. Ennek 38. fejezete húsz pa-
ragrafusban foglalkozik az ügyvédséggel, a vizsgá-
val, a gyakorlattal, az esküvel és feltételeikkel. Ren-
delkezik kötelességeikrõl és meghatalmazásuk for-
mai követelményeirõl, honoráriumukról és a fegyel-
mi vétségekrõl. Bár reformjai általában nem jártak si-
kerrel, az ügyvédekre vonatkozó intézkedései halá-
la után is érvényesültek, és 1804-ben az Instructio ál-
tal is megerõsítést nyertek.

A felvilágosult abszolutizmus a maga racionalis-
ta szemléletét érvényesítve, Mária Terézia és II. Jó-
zsef rendeleteivel véglegesítette azokat a kontúrokat, 
melyek az ügyvédi munkát most már önálló foglal-
kozási ággá, hivatássá tették. Lezárult az ügyvédség 
történetének második szakasza, amely a szaktudás-
sal kapcsolatos követelményeket tisztázta. A vizsga, 
eskü, bejegyzés megteremtette a testület formai kü-
lönállásának alapjait. A kötelezõ gyakorlat az egy-
más közti érintkezés gyakoribbá válását, a felvilágo-
sodás eszméi, a haladó országokkal valló kontaktus 
pedig az érdeklõdés és érzékenységet a jogi és társa-
dalmi reformok iránt. Ez pedig már a hazai ügyvéd-
ség kialakulásának harmadik szakaszát vezette be, 
amelyben a kar elnyerte az önálló testületi formát, 
az önkormányzatot és a fegyelmi hatáskör és szank-
cionálás bíróságoktól való függetlenítését.

III. A szakmai önrendelkezés 

kialakulása

A testületi szervezõdés tekintetében a kezdetek 1832-
re vezethetõk vissza, mikor a budai és pesti ügyvé-
dekben „oly erõs volt a kari érzet, hogy ’Curialis 
prokátori kar’ elnevezéssel fordultak a Curiához, ter-
met kérve, melyben tanácskozásaikat az ország igaz-
ságügyi állapotai és törvényjavaslatok felett meg-
tarthassák...”.42 Tóth Lõrincz, „Ügyvédi állapotok” 
címû, 1848-ban megjelent munkájában erõsen bírál-
ta kora ügyvédeinek szolid, puritán szervezeti re-
formelgondolásait, és már „Ügyvédi Casinót” pro-
ponál, mely esetleg már „törvénytudományi” lapot 
is kiadhatna. Kaill Nándor 1848-ban, Deák Ferenc 
igazságügy miniszterhez benyújtott, „Ügyvédreform, 
törvényjavaslatban elõterjesztve” címû javaslatának 
egyik lényeges pontja az országos ügyvédgyûlés és 
az ügyvédség testületi megszervezésének szüksé-
gessége, megyénként önálló karokkal.43

Az 1848–49-es események, melyek során az ügy-
védi kar jó része kompromittálta magát, az egész 
mozgalmat jó idõre visszavetette. Abszolutizmus 
és rendõrkémhálózat, a szabadságjogok korlátozá-
sa következett, s az önálló ügyvédi testületek kér-
dése lekerült a napirendrõl. Helyette az eddiginél is 

kötöttebb kinevezési vagy feddhetetlenség igazolá-
si kényszer lépett érvénybe. Akiknek továbbra is en-
gedélyezték a praxis folytatását, azoknak is új vizs-
gát kellett tenniük, és új esküt.

Az új ügyvédi rendtartás, mely az 1852. július 24-i 
császári nyíltparanccsal 1853. január 1-jétõl lépett élet-
be, az ügyvédi gyakorlatot igazságügy-miniszteri en-
gedélyhez kötötte.44 Ugyanakkor itt fogalmazták meg 
elõször a büntetlen elõélet követelményét, illetve az 
ügyvédi titoktartás kötelezettségét. Az összeférhetet-
lenség törvényes rendezésére is ekkor tettek elõször 
intézkedéseket.45 Az ügyek vitelével kapcsolatban II. 
József rendelkezéseit hagyták érvényben. 

Az ügyvédek testületi, önkormányzati szerveinek 
csíráit e nyílt parancs lépteti életbe elõször, létrehozva 
az ügyvédi választmányokat a törvényszékek székhelye-
in. Gyakorlatilag azonban semmilyen súllyal nem ren-
delkeztek. A fegyelmi felügyeletet továbbra is a bíróság 
gyakorolta. A választmány csak a kinevezések elõtti véle-
ményezésre volt jogosult, illetve az ingyenes képviselõk 
kijelölésére. Megadta az új, némileg módosított ügyvédi 
eskümintát is.46 Ez a rendtartás kilenc évig állt fenn 
és 1861-ben az Országbírói értekezlet által hozott 
Ideiglenes Törvényi Szabályok helyezték hatályon kí-
vül.47 Az új intézkedések most azokkal szemben es-
tek túlzásba, akik a megelõzõ idõszakban kezdtek 
bele magyarországi mûködésükbe, kötelezõvé téve 
számukra az újbéli vizsga letételét, most már a ma-
gyar törvényekre.

A kiegyezés után aztán megindult a magyar jog-
rendszer gyors ütemû átalakítása, a polgári igények-
nek megfelelõen. Az ország gazdasági helyzetének 
normalizálása után, az 1872–75-ös országgyûlési cik-
lus alatt került sor az igazságügyi szervezet gyöke-
res reformjára. A közigazgatás és igazságszolgáltatás 
szétválasztása alapvetõen módosította a bírói rend-
szert. Ennek során megtörtént a bírói és ügyvédi te-
vékenység éles elkülönítése is,48 és olyan új intéz-
mények létrehozása, mint a közjegyzõség és az ügy-
védség.49 Szabó Miklós királyi ítélõtáblai elnök ve-
zetésével 1871. június 27-en kezdõdött meg a rend-
tartástervezet kidolgozása, mely 1873 elejére került 
a képviselõház elé. E javaslat legfõbb jellemzõje az 
„egységes” ügyvédi szervezet létrehozása volt. Va-
gyis, mint az országban elfogadottól idegen gyakor-
latot, elveti a kar funkció és szervezet szerinti meg-
osztását.50 Elveti az alsó- és felsõbírósági ügyvédi 
„kaszt” létrehozását.51 Érvényesíteni kívánja az ügy-
véd elméleti és gyakorlati képzettségével szemben tá-
masztott követelmények meghatározását. Biztosítani 
akarja a „szabad verseny” lehetõségét, vagyis hogy 
a kellõen kvalifikált ügyvéd szabadon praktizálhas-
son és hivatása gyakorlásában teljes önállóságot él-
vezhessen. Rögzíteni kívánták, hogy fegyelmi bün-
tetés terhe mellett, a fél irányában felelõsség terheli. 
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Kötelességeként „õrzi” az ügyvédi kar tekintélyét, 
és „szolidáris” a tagtársaival. Ez utóbbi fél mondat 
hívja tulajdonképpen életre a kamarák szervezetét. 
Ugyanakkor törvényes biztosítékkal kíván szolgál-
ni, hogy az ügyvédet végzett munkájáért cserébe a 
„kiérdemelt jutalom” megillesse.

Ez a javaslat képezte alapját az 1875. november 
8-i igazságügy-miniszteri rendelettel életbe lépte-
tett 1874: XXXIV. törvénycikknek, amely tíz fejezet-
ben szabályozza az ügyvédi mûködést és az ügyvé-
di szervezetet. Az elõbbi feltételeként kötelezõvé tet-
te a kamarai tagságot; az ügyvédek kvalifikációját 
tekintve a rendtartás a legmagasabb mércét szabta 
meg, megkívánva a jogtudományi doktorátust, há-
rom évi joggyakorlatot, valamint az összes jogága-
zatból szóban és írásban teendõ ügyvédi vizsgát.52 A 
gyakorlati idõ megfelelõ letöltése érdekében szabá-
lyozták az ügyvédjelölti intézményt is. A szervezeti 
felépítés kialakításánál, a testület önállóságának kö-
vetelményét szem elõtt tartva elválasztották az ügy-
védséget a közigazgatástól és a bírói szervezettõl.53

A törvény meghatározta az ügyvédi kamarák fel-
adatait is. Elsõként emelték ki a kar erkölcsi tekinté-
lyének megóvását; az ügyvédek érdekeinek védel-
mét; kötelességeik teljesítésének ellenõrzését, vagyis 
a felügyeleti jogot,54 ami elengedhetetlen feltétele 
volt a testület önállósodásának. Végül pedig a jog-
szolgáltatás hiányainak orvoslása reformok és tör-
vényjavaslatok véleményezése és javaslattétel (19. 
§). A konkrét szervezeti felépítésnek megfelelõen a 
kamarák élére elnök, elnökhelyettes, titkár, pénztár-
nok, ügyész, valamint nyolc rendes és négy póttag-
ból álló választmány került.55

Hazai jogalkotásunk során elsõ ízben kötelessé-
geik mellett az ügyvédeknek biztosított jogokról is 
megemlékezik a törvény. Így jogosult az ország va-
lamennyi bírósága és hatósága elõtt a felek képvise-
letére. Az ügyek vállalására, illetve – bizonyos körül-
mények között történõ – megtagadására, az ügyme-
netre és a szegényjogi képviseletre vonatkozóan az 
eddig kialakult gyakorlatot rögzítette, hasonlóképp 
az esküvel kapcsolatban. Az 52. § elsõként rögzítette, 
hogy megbízójának védelmében az ügyvéd teljes szó-
lásszabadsággal bír. E rendelkezéseket egészítik ki az 
ügyvédi meghatalmazásról és ügyvédi díjakról szóló 
fejezetek.56 A továbbiakban rendelkezett az ügyvé-
di kamarák elsõ megalakításánál követendõ eljárás-
ról is. A rendtartás alapján folyamatosan kibocsátott 
igazságügy-miniszteri rendeletek határozták meg az 
ügyvédi kamarák számát, székhelyét és kerületeit.57

A rendezés idõszerûségét látszik igazolni, hogy 
Európában több helyen is ebben az idõben, hason-
ló szervezeti átalakítást hajtottak végre az igazság-
szolgáltatás területén, szabályozva az ügyvédi moz-
gásteret. Az osztrák ügyvédi rendtartás 1868-ban 

jelent meg, az olasz 1875-ben. A német birodalom 
elsõ közös ügyvédtörvénye, a Rechtsauwaltsordnung, 
1876-ban. E rendezések motorja elsõsorban a szabad 
versenyen alapuló gazdasági fejlõdés lehetett, mely 
megkívánta a kormányzati hatalomtól független ér-
dekvédelmi szervezet mûködését. Emellett persze 
kétségtelenül közrejátszott a jogrend elavult volta, 
az ügyintézés már-már kaotikus és hosszúra nyúló 
folyamata, akár csak a korszakra jellemzõ egyesüle-
ti szervezkedés gondolata.

A hozott intézkedések, az ügyvédi pálya nyi-
tottsága és a képesítés univerzális jellege miatt,58 
a szakma nagy vonzást gyakorolt az egzisztenciát 
keresõk körében,59 s ennek következtében igen ve-
gyes összetételû lett a kar. Létszámát tekintve pedig 
jóval nagyobb, mint amennyit e hivatás az elvárt pol-
gári nívót biztosítva eltarthatott volna. Egyetemi ta-
nárok, tudós jogászok mellett, akiknek nagy részük 
volt a magyar polgári jogrendszer kialakításában, 
ellenpontként megjelenik a mind nyilvánvalóbban 
pauperizálódó, behajtásból élõ, kijárással, közvetítés-
sel, esetleg alaptalan igények érvényesítésével foglal-
kozó ügyvédek, akik a kar tekintélyét a társadalom 
elõtt erõsen lerontották. Ezért az ügyvédi kamarák-
nak mindenkor fontos feladata volt, hogy lehetõleg 
„házon belül”, fegyelmi úton gyakorolt felügyelettel 
biztosítsák a társadalom megbecsülését.60 

Bár munkájuk nélkülözhetetlen a társadalom 
minden tagját megilletõ alkotmányos jogegyenlõség 
biztosításában, társadalmi és politikai szerepvállalá-
suk alapján a róluk kialakított kép erõs kettõsséget 
mutat. A kormányzó pártok által moderált törvényes 
rend képviseletében jár el a bíróságon és ezzel kap-
csolatban az államhatalom árnyéka vetült rá, holott 
politikai szereplésük és állásfoglalásuk hagyományo-
san az ellenzéki táborba tömörítette õket. A nagykö-
zönség szemében a legprosperálóbb vállalatok, cé-
gek érdekeltségeit védõ, s ennélfogva reprezentáci-
óra a legtöbbet költõ ügyvédek jeleníthették meg a 
kar egészét, mint a kapitalista gazdaság érdekeinek 
védõje és kiszolgálója, ami az alsóbb társadalmi ré-
tegekben szült ellenérzést.61 A szegényvédelem, és 
a kisembernek az alperest nem tekintõ, törvényesen 
járó védelem miatt a felsõbb, elsõsorban gazdasági 
érdekeltségû csoportok szemében váltott ki nemtet-
szést, míg reformokat felvállaló, képesítése folytán 
politikai vezetõ szerepre, de legalábbis szerepválla-
lásra hivatott, a haladó eszmékre nyitott ügyvédség 
a kormányzat képviselõit tette bizalmatlanná, sok 
esetben ellenségessé az ügyvédekkel szemben.62 Ezen 
az általános szemléleten nem sokat módosított, hogy 
ügyvédi esküjének megfelelõen – vagyonra, állásra, 
elõnyre tekintet nélkül – ugyanolyan jogérvényesítõ 
munkát folytatnak bûnügyi védõként, a szegényebb 
társadalmi rétegek polgári jogainak védõiként vagy 
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szegényjogi képviselõként.
Az ügyvédi testületnek számos megoldhatatlan-

nak látszó – illetve a késõbbiek ismeretében meg-
oldhatatlan – problémával kellett szembenéznie. 
Ezek közül a legalapvetõbb a fentebb említett okok-
ból következõ túlzsúfoltság volt. Ennek megoldá-
sára több javaslat is született szakmai szinten, mint 
például a bifurkáció gondolatának felelevenítése, az 
ügyvédkényszer bevezetése, a zugírászattal szem-
beni hatásosabb kormányzati fellépés. És a testület 
létszámának lehetséges maximalizálásának gondo-
lata is újra megjelent.63 Ez utóbbi már az I. világhá-
borút megelõzõen is komoly vitákat kavart ügyvédi 
körökben, de megvalósítását a zsidótörvények meg-
születéséig a kar szabadságával és tekintélyével ösz-
szeférhetetlen intézményként újra és újra elvetették. 

A túlzsúfoltság mellett, bár jórészt ennek fo-
lyományaként vált akut problémává a hivatásuk 
gyakorlásából kiöregedõ ügyvédekrõl, illetve az 
ügyvéd-özvegyekrõl, árvákról való gondoskodás 
kérdése, mivel az állam a szabadfoglalkozású értel-
miség nyugdíjellátásának terheit nem vállalta magá-
ra. Az 1884 óta idõszakosan megrendezett országos 
ügyvédgyûlés, az Ügyvédegylet, majd az Ügyvéd-
szövetség is központi problémaként kezelte és ko-
ordináló igyekezetük, valamint a kamarák országos 
összefogása 1908-ban hozta meg eredményét, mi-
kor az 1908: XL. tc. törvényerõre emelte az Orszá-
gos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet létrehozását.64 

Az elsõ világháború és következményei sokrétû 
terhet róttak az ügyvédség vállára. Az anyagilag la-
bilis, a fizetõképes jogkeresõk anyagi romlásának és 
a szabad pálya versenyhelyzetének kitett ügyvédsé-
get fokozottan sújtotta a drágulás, a gazdasági pan-
gás, a katonai szolgálat okozta keresetnélküliség. Az 
Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet tõkéjének döntõ 
részét hadikölcsönbe fektették, ami a háborút követõ 
infláció miatt elértéktelenedett.

De még ennél is nagyobb gondot jelentett a há-
borút követõ területvesztés következményeként az, 
hogy az utódállamokból a jogi pályán mûködõ ér-
telmiségiek közül sokan vándoroltak a harmadára 
zsugorodott anyaországba. A tisztviselõ és bírói kar 
viszont képtelen volt ennyi embert felszívni, ami-
nek következtében azok is a szabad tevékenységet 
lehetõvé tevõ ügyvédi pálya felé fordultak, akik ezt 
megelõzõen más pályán mûködtek.65 Ám a lecsök-
kent területû ország a háborút követõ gazdasági de-
presszió idõszakában a menekültek nélküli ügyvéd-
ségnek sem tudott volna megfelelõ anyagi létfeltéte-
leket biztosítani. E tarthatatlan állapotból való kilá-
balás lehetõségét az összeférhetetlenség hatásosabb 
megszorításában; a pártfogó ügyvédi tevékenység 
állami támogatásában, és az ügyvédi nyugdíjalap 
költségvetési kiegészítésében látják késõbb megold-

hatónak.66 És természetesen újra felvetõdik majd az 
ügyvédi létszám igazgatási úton történõ megszabá-
sának szükségessége is.67
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nak ez a kettõs szerepköre a késõbbiekben jellegadóvá válik 
majd. ZLINSZKY 1976. 8. o.

4 ECKHARDT 2000. 147. o.
5 Védelmet élvezett, de ha kárt okozott, vagyonával felelt. 

Ezért csak birtokos nemes tölthette be ezt a tisztet. Költségei 
perköltségnek számítottak. Kálmán I. 29., 26., 28.

6 Vagyonával és birtokával „szavatolta” az alperes ügyé-
nek igazát, kockáztatva javait egy esetleges pervesztés esetén. 
MEZEY 1996. 34. o.

7 Hiszen sok esetben a bírói hatalommal felruházott mél-
tóság írni sem tudott és a jogi kérdések területén sem volt já-
ratos.

8 A procurátor említtetik leghamarabb az utóbbi három 
tisztség közül, a Váradi Regesztrumban, illetve 1228-ban egy 
adománylevélben a prostaldussal egyetemben. Vagyis a ko-
rábban említettekkel együtt megjelenik már a név, de az 
elõzõektõl megkülönböztetõ tartalom csak a 16. századtól 
kötõdik hozzá. 

9 A Nyugat-Európában elterjedt syndicatus megfelelõje 
volt nálunk. Nagy tekintélynek örvendõ tisztség, hiszen a 
fiscalis mindig valamilyen nagy hatalmú, tekintélyes intéz-
mény, királyi uradalmak vagy egyházi testület érdekeit képvi-
selve járt el. Hivatala általában életfogytig szólt. OPPLER 1929

10 László szerémi püspök, Gentilis pápai legátus auditora 
elõtt védekezik egy keresettel szemben, hogy a magyar király-
ságban az ügyekben nem civil vagy kánonjog szerint járnak 
el, hanem az ország szokásai és statútumai szerint, és ezért 
nem is léteznek bõven ügyvédek /advocati/ az országban. 
ZLINSZKY 1976. 14. o.

11 Ez a gyakorlat a „partónus” és „cliens” relációjában kü-
lönösen Itáliában volt elterjedt a 12. század végéig.

12 Szóbeli tanúbizonysága, mely nyilván csak halálá-
ig volt érvényes, a továbbiakban már nem lehetett elegendõ.

13 Világiak és egyháziak, rokonok, familiárisok is, de min-
denképpen megbízással kellett rendelkezniük, még az apának 
is, ha fiai nevében lépett fel.

14 Elkerülhetetlen, hogy néhány szóban bemutassam a 
nyugat-európai országokban kialakult gyakorlatot, egyrészt 
mert az ettõl való eltérés miatt válik jellemzõvé a magyar jog-
szolgáltatáson belül a hazai ügyvédség rendszere, másrészt 
mert eltérései ellenére a nyugati jogrend és igazságszolgálta-
tás nyújtotta mindig a legfontosabb példát, a leginspirálóbb 
változásokat a hazai ügyvédségnek.

15 Õk érintkeztek a peres felekkel közvetlenül, õk ké-
szítették elõ a peranyagot, majd kértek fel egy-egy barristert 
jogi szakértõnek.

16 1486. évi decretum maiusa célul tûzi ki a kodifikációt.
17 Mátyás is kísérletet tett a hazai, egyetemi szintû jogi 

oktatás megvalósítására. I. Lajos 1367-es pécsi és Zsigmond 
1395-ös óbudai egyetemalapító próbálkozásai után – ahol ká-
nonjogi stúdiumokat lehetett folytatni –, feltehetõen konkrét 
igények kielégítésének érdekében 1467-ben, Pozsonyban lét-
rehozta a sajnos csak rövid életû Academia Istropolitanat, ahol 
már római jogot is lehetett tanulni. MEZEY 1996. 32. o. 

18 Illetve, hogy a kánonjog ne keveredjék a világi bírósá-
gok alkalmazott jogi formuláival.

19 Legalábbis ugyanabban az ügyben, ahol bíróként is 
szerepelnek, ami az inkompabilitás legalapvetõbb foka, de 
követelményként itt jelenik meg elõször.

20 Foglalkoztatásukat kedvezõen befolyásolta az a tény 
is, hogy már a 13. század óta csak becsületbírósági, hûtlenségi 
és nagyobb hatalmaskodási perekben volt kötelezõ a szemé-
lyes megjelenés, s az 1500: XIII. tc. teljes mértékben eltörölte 
ezt a kötelezettséget. 

21 Zsigmond 1405. 2. dekrétumának 11. paragrafusában 

mondja ki, hogy a polgárok egyeteme jogérvényesítõ. A job-
bágyok csak 1802: XX. tc. alapján jogosultak az aktorátusra.

22 A litterare procuratoriae lehetett egyedi, egy évre, egy 
terminusra, egy ügyben, általánosan vagy minden ügyben 
érvényes megbízás. Különbséget tettek aszerint, hogy helyi 
bíróság adta-e ki vagy királyi kúria, causales – világi vagy 
iudiciaria – egyházi perre volt-e érvényes. 

23 Hogy erre külön kitér, jelzi, hogy a bírói, ügyvédi és 
hatósági pályák között még általános volt az átjárás.

24 Amíg a törvényileg megszabott ügyvédi javadalmazás 
gyakorlata folyt, nem érhette a csalás és nyereségvágy olyan 
mérvû vádja az ügyvédeket mint késõbb, mikor a díjmegál-
lapítás a bíróságok kezébe került.

25 A hazai jogi irodalomban elsõként Decsi János határoz-
za meg, s különíti el a hasonló pályákon tevékenykedõktõl az 
advocatust, vagyis az ügyvédet: „Advocatus, aki jogi tanácsot 
ad, jelenlétével barátját segíti, tudományával és igyekezeté-
vel az ügy sikerét bíróság elõtt elõmozdítja.” Megfogalmazá-
sa láthatóan inkább a külföldi írókra vezethetõ vissza, mint a 
hazai joggyakorlatra. Kittonich 1619-ben megjelent mûvében 
már sokkal naprakészebben fogalmaz: „Advoca tusnak nevez-
zük nemcsak azt, aki más ügyét képviseli, barátja ügyét kifej-
ti, az ellenfél kívánságának ellent mond, mint a patrónus, ha-
nem így nevezzük mindazokat, akik a másik mellett állnak az 
ügyben, hivatásszerûen, ha nem is mond az illetõ vagy nem is 
tesz semmit, vagy legalábbis nem szólal fel nyilvánosan, ha-
nem csak készen áll az ügy védelmére, a patronusnak jogi kér-
désben való tanácsadásra.” ZLINSZKY 1976. 22. o.

26 Az 1569: XLI. tc. bevezetõje.
27 Az 1638: LXVIII. tc., és az 1647: LXXIX. tc. kötelezi a 

Hegyalja és a hajdúvárosok bíróságait, hogy a hivatalos meg-
bízással rendelkezõ jogi képviselõ munkáját ne akadályozzák.

28 Aprobatae Constitutiones IV. cikk szabályzatában. 
ZLINSZKY 1976. 100. o.

29 Az ügyvédi eskü eltért a iuramentum calumniaetõl – a 
felek per elõtti esküjétõl. Ezt a szakma megkezdésekor kellett 
letenni és az ügyvéd erkölcsi kötelezettségeit kívánta biztosí-
tani. Esküt tettek, hogy: 

nem vállalnak igazságtalan peres ügyet;
az ország törvényei szerint járnak el;
az ellenféllel össze nem játszanak;
és a pert indokolatlanul nem nyújtják.
30 Megemlíti a legáltalánosabb kifogásokat: „si fecisti 

nega” – „ha megtetted, tagadd” – vagyis igaztalan ügy párto-
lása; „rabulae fornses” – nagyzolás és hangoskodás a törvény-
széken; „frivolae exceptiones” – felesleges szócséplés; „quota 
litis” – a per tárgyának lekötése ügyvédi díjként; a perek feles-
leges húzása; a szegények ügyeinek mellõzése. VARGA 1937

31 Esküjük szerint az ügyvéd személyre és vagyonra való 
tekintet nélkül köteles lelkiismerete szerint segítséget nyúj-
tani. Az ellenféllel egyezkednie tilos; pénz, jutalom, kedve-
zés, félelem, gyûlölet vagy szeretet nem befolyásolhatja, csu-
pán igazságérzete. Megbízóját kellõ ok nélkül nem hagyhat-
ja a per során magára.

32 Európa-szerte általánosan elfogadott intézmény volt. 
Ilyen ügyek esetében az ügyvéd ingyen végezte feladatát, dí-
jazásban csak akkor részesült, ha ügyfele a per eredményeként 
anyagi javakhoz jutott. Nálunk elõször az erdélyi törvények-
ben említik, az 1694-ben kiadott Aprobatae Constitutiones IV. 
cikk szabályzatában. ZLINSZKY 1976. 101. o.

33 Az 1723-as igazságügyi reformok másik fontos folyo-
mányaként sor került a kerületi táblák felállítására. Azzal a 
nyilvánvaló célzattal, hogy minél több jogvita rendezõdjék bí-
rói döntés által. Ez pedig egyenes vonzataként az ügyvédség 
mûködési körének kiszélesedését eredményezte.

34 Hogy volt-e egyáltalán szakmai elõfeltétele az ügyvédi 
hivatás gyakorlásának, arra közvetett választ a korabeli jogi 
irodalomból nyerhetünk. Huszti András 1742-ben és Huszty 
István 1758-ban megjelent munkáikban külön kitérnek a már 

Vértesi Lázár: Az ügyvédek hivatástörténetének áttekintése a kezdetektõl a 20. század elejéig



181

JURA 2003/2.

létezõ, bár még általánosan meg nem kívánt vizsga intézmé-
nyére. ZLINSZKY 1976. 31. o.

35 A végeláthatatlan számú, és befejezését szinte alig 
remélõ per állandó vádpont volt az ügyvédekkel szemben. 
Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy az országot súj-
tó számos csapás során elpusztult a levéltárban õrzött doku-
mentumok jelentõs része, ami az örökösödési perek bizonyí-
tási eljárásait szinte kilátástalanná tette.

36 A frivol allegáció megszüntetése, az 1723–29. évi tör-
vények megerõsítése.

37 Ezt megelõzõen a Kúria felmérte az ország ügyvéde-
inek létszámát. 1725-ben újra elõkerül az erdélyi törvények-
ben már érintett kérdés, hogy vajon elégséges számú ügyvéd 
mûködik-e az országban. Ez eddig nem volt problematikus, 
mert az ügyvédi hivatást más jogi pályákon mûködõk is gya-
korolták alkalomszerûen, ami rugalmasabbá tette az ügyvédi 
ellátottságot. A jogi pályák közti mozgás még mindig szabad 
és gyakori volt, amivel szemben egyre erõteljesebb ellenérzés 
jelentkezik, hiszen eltérõ szemlélet szerint kell eljárniuk bíró-
ként és ügyvédként, ezért egy bíró mind kevésbé lehetett ké-
pes betölteni az ügyvédi posztot.38 Ekkor azonban a Helytar-
tótanács általános felmérést készített, s felvetették a kérdést, 
hogy a kapott létszám megfelelõ, illetve elégséges-e. A hivata-
los kimutatás szerint ekkor 800 ügyvéd mûködött az ország-
ban, a királyi táblán 39, a megyékben 570, és a városokban 160. 
Ezek alapján intézkedett a Dõry vezette deputáció. KUN 1895

39 „Az ügyek sokasága inkább az ország törvényeinek 
rendszerébõl nõ ki, mint az ügyvédek sokaságából”. KRÁLIK 
1903. 193. o.

40 1774-ben megnyitották a gyõri jogakadémiát is, és az 
1777-es Ratio után Kassán, Nagyváradon, Nagyszombaton és 
Pozsonyban is megnyíltak a királyi jogakadémiák.

41 Századokon keresztül bevált rendszer volt, hogy a pró-
kátor mellett tevékenykedve, a hivatalban, az ügyiratok rende-
zése, másolása közben, gyakorlatban sajátították el a szakmát. 

42 Védõ csak az inquisitios perben nem szerepelhetett, a 
magánvádas és fellebbezési eljárásban igen, valamint az úgy-
nevezett purgatios perben is.

43 KRÁLIK 1903. 203. o.
44 Ugyanitt kitér az ügyvédi munkával kapcsolatos más 

sarkalatos problémákra is, mint a szóbeliség, és nyilvánosság 
követelése. DELACLASSE 1999. 298. o.

45 Sõt egyenesen „röghöz kötötte” az ügyvédi mûködést, 
amennyiben csak miniszteri engedéllyel hagyhatta el azt a te-
lepülést, melyben praktizált. Még akkor is, ha csak utazás jel-
leggel szándékozott távozni. DEGRÉ 1984

46 Fizetett állami hivatalnok, alkusz nem lehet ügyvéd 
és egyéb gátló mellékfoglalkozást sem ûzhettek. FORGÁCS 
1933. 6. o.

47 Az osztrák ügyvédi eskü szövegéhez hasonlóan a ma-
gyar ügyvédeknek is hûséget kellett esküdni a „Császár és csa-
ládja iránti engedelmességre és a felség és az osztrák biroda-
lom tiszteletének és javának elõmozdítására”. Ezzel elvesz-
tette egzisztenciájának és függetlenségének legfontosabb zá-
logát. VARGA 1937. 35. o.

48 ECKHART 2000. 326. o.
49 Az igazságszolgáltatás reformjának elsõ lépcsõjeként 

törvényben szabályozták a bírói kar mûködését. Az 1869: IV. 
tc. a bírói hatalomról szóló státustörvény érvényben hagyta 
a kinevezési rendszert.

50 Ennek elodázhatatlanságát fejezi ki, most már minisz-
teriális szinten Csemegi Károly, a Hon hasábjain: „A legjobb 
bírói kar mellett is hiányos az igazságszolgáltatás, ha hiányzik 
egy magas szellemû, tekintélyes ügyvédi kar.” A Hon, XII. évf. 
112. sz. 4. o. Ekkor a kari, testületi szervezkedés már bizonyos 
múltra tekinthetett vissza. Ennek elsõ gyakorlati eredménye 
az ügyvédegyletek létrehozása volt. Ezekbõl az elsõ Pesten 
alakult meg 1865 õszén, majd gyors egymásutánban vidéken 
is létrejöttek a független egyletek. Alapszabályaikban a kor-

szak jogközpontú gondolkodásának megfelelõen a társada-
lom tagjainak hatékonyabb jogérvényesítését jelölték meg, il-
letve lehetõséget kívántak arra, hogy a törvényességi követel-
mények megszilárdítása érdekében emlékiratokat, észrevéte-
leket, elaborátumokat készíthessenek a törvénytervezetekhez.

51 A külföldön megismert kettõs gyakorlatot a pereket 
elõkészítõ és periratokat szerkesztõ avoué, attorney; illetve 
a per elõadását és a jogi vitát folytató avocat, conusel között. 
MÁTHÉ 1982. 38. o.

52 Hiszen azonos képesítés megszerzésének követelmé-
nye mellett ez egyrészt felesleges lenne, másrészt bizalmatlan-
ságot szülne az alsóbb szinten mûködõkkel szemben.

53 Hogy a megfelelõ szintû tudást elsajátíthassák, nagy-
mértékben hozzájárult az 1872: 19. Tc. által életre hívott kolozs-
vári Ferencz József Tudományegyetem elsõrendû jogi karának 
kialakítása is. És a már korábban a jogi oktatás vérkeringésé-
be bekapcsolt pécsi, kecskeméti (1831) és máramaros-szigeti 
(1837) jogakadémiák tevékenysége.

54 A bírók kvalifikációjával kapcsolatban enyhébb kö-
vetelményeket fogalmazott meg a törvény, indoklásképpen 
arra hivatkozva, hogy az alsóbb bírói posztok betöltéséhez 
elegendõ a kisebb elméleti tudás, amelyet hosszabb gyakor-
lati idõvel kompenzálni lehet. Ez a különválasztás állandó sé-
relmek forrásává vált az ügyvédek szemében, mivel nekik to-
vábbra is a legmagasabb elméleti tudásról kellett számot ad-
niuk és letenniük a gyakorlati bírói vizsgát, s még így se re-
mélhették, hogy a biztos – bár az alsóbb szinteken igen csak 
szerény – egzisztenciát biztosító bírói karba kineveztessenek. 
Ezen a helyzeten a bírói és ügyvédi vizsgák egységesítésérõl 
szóló 1913: LIII. tc. sem változtatott érdemben, s a szakmák 
közötti átjárhatóságot inkább a bírák részérõl könnyítette meg.

55 Elsõ fokon ez tehát kikerült a bíróságok kezébõl, és a 
kamarák kebelében az önállóság jegyében megalakítandó fe-
gyelmi bizottságok hatáskörébe került. Másodfokon a legfõbb 
ítélõszék fegyelmi bírósága volt illetékes, legfelsõbb fokon pe-
dig az igazságügy-miniszter, de mint azt Pauler Tivadar ta-
lálóan idézte, utalva arra, hogy a lehetõség e tekintetben a 
szándék mögött marad: „Az isten a magasban, a cár a távol-
ban van.” Képviselõházi Napló X. 1872. 240. o.

56Budapesten a kamara tagságára való tekintettel a vá-
lasztmány taglétszámát megemelték 12, illetve 8 fõre (22. §).

57 Az ügyvédi díjmegállapítást a bíróság hatáskörébe 
utalták, ami folytonos viták forrásává vált a két kar között. 
Az ügyvédek sérelmesnek találták, hogy egy elvileg alacso-
nyabb kvalifikációjú kar tagja ítélte meg perbeli tevékenysé-
gük értékét, arról nem is beszélve, hogy ez a rendszer sértet-
te az ügyvédi függetlenséget.

58 A következõ városokban szerveztek kamarákat: 
Arad, Balassa-Gyarmat, Besztercebánya, Brassó, Budapest, 
Debreczen, Eger, Eperjes, Gyõr, Gyulafehérvár, Kassa, Kecske-
mét, Kolozsvár, Máramaros-Sziget, Marosvásárhely, Miskolcz, 
Nagyvárad, Nagyszeben, Pécs, Pozsony, Sopron, Szabadka, 
Szatmárnémeti, Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Temes-
vár, Zalaegerszeg. 35365/1874 IM (1874. 12. 28.), 31632/1875 
IM (1875. 10. 25.) Idézi: ZLINSZKY 1976, 108. o.

59 „Ha az ügyvédi pályán nem akar megmaradni, szaba-
don választhat más pályát,... qualifikációja olyan, amely meg-
élhetését biztosítja...”. KRÁLIK 1903. II. köt. 262. o.

60 Az általános felfogást közvetítve írja Králik: „A fia-
tal ember legokosabban teszi, ha ügyvéd lesz, jobb dolga lesz 
mint apjának.” KRÁLIK 1903, II. köt. 264. o. 

61 Ugyanakkor jogos kívánságként fogalmazták meg a 
mindenkori kormányzattal szemben, hogy az erkölcsi szilárd-
sághoz törvényileg biztosítsa az anyagi biztonság hátterét.

62 A „Szemben álló érdekek malomkövei között.” õrlõdõ 
ügyvédség megbélyegzése szinte természetes jelenség, hi-
szen tevékenységük során mindig egyéni érdekek küzdõterén 
mûködik, és egyfajta „villámhárítója” a vesztes fél indulatai-
nak. KOMARNICZKI 1941. 24. o.
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63 Az 1939. évi választások alkalmával a kormánypárt 
parlamenti képviselõi, sõt egyes kormánytagok is több ízben 
is kirohanásokat intéztek az ügyvédek ellen. Például Teleki 
Mihály földmûvelésügyi miniszter. ZLINSZKY 1976, 56. o.

64 Elõször Mária Terézia rendtartástervezetében jelent 
meg a zárt létszám, amit már akkor is élesen elleneztek a vé-
leményezésre felkért az ügyvédek. „Ügyvédi észrevétel a 31. 
sz. királyi rendelethez” – közli: ZLINSZKY 1976. 106. o., 32. f.

65 Ez az intézmény Európa-szerte példamutató intéz-
ménnyé vált, bizonyítva a kari összefogás erejét. Minden prak-
tizáló ügyvéd köteles volt személyi adatait igazoló okmányo-
kat és bizonyítványokat megküldeni a központi nyilvántartás-
nak (3. §) – ami egyébként e disszertációnak is központi forrá-
sául szolgál majd. Alaptõkéjét, mely az ügyvédek hozzájáru-
lásából adódott, a kamarák fedezték. Az „Országos Ügyvédi 
Gyám- és Nyugdíjintézet” Alapszabályai. Budapest 1938. 3. o.

66 Az eredeti, határon túli mûködési területüket elhagyó 
ügyvédek helyzetét és elhelyezésüket a megmaradt ország te-
rületén a 146914/1919 BM sz. r. és a 8228/1920 ME sz. r. ren-
dezte ideiglenes jelleggel, a 8230/1923 ME r. pedig 1924. janu-
ár 1-jével véglegesítette felvételüket a tartózkodási helyük sze-
rint illetékes ügyvédi kamara névsorába. HOLLÓS 1987. 115. o.

67 Ebben az utóbbi kérdésben az állam hozzáállása igen 
jellemzõen alakult. Az 1914: LII. tc. ötszázezer korona évi ál-
lamsegélyt utalt ki az intézetnek, de csak azoknak juttatták 
volna, akik ezután 10 éven keresztül megszakítás nélkül ta-
gok voltak. Késõbb az 1925-ben kezdõdõ segélyezést azonban 
lehetetlenné tette az államháztartás egyensúlyának helyreállí-
tásáról szóló 1924: IV. tc. bevezetése. A problémára négy évvel 
késõbb térnek majd vissza, s az 1928: XI. tc. 2. §-a a költségve-
tési törvényben évenként meghatározott összeggel támogat-
ják majd az özvegyi, árvasági és munkaképtelenségi ellátást, 
megjegyezve ugyanakkor, hogy az államháztartás helyzetére 
tekintettel, és hogy elkerüljék az egyéb szabadfoglalkozások 
hasonló igényeit, a támogatás szerény marad. Sõt, a terheket 
inkább visszahárították az ügyvédekre az 1934: XXIII. és az 
1942: XIII. tc. értelmében önadóztatásra, kereseti adójuk bizo-
nyos értékének megfelelõ „jóléti hozzájárulás” befizetésére kö-
telezve õket. Igazságügy-miniszteri indoklás, MTt. 1942. 72. o.

68 A ügyvédség történetének mélypontján szembe kellett 
nézniük a teljes ellehetetlenüléssel, hiszen az 1918–19-es ese-
mények sodrában az 1918: IX. néptörvény rendelkezései ér-
telmében mint „felesleges intézmény”, a felszámolás szélére 
került. MTt. 1918. 146. o. A Forradalmi Kormánytanács XCIV. 
sz. r. szerint továbbá: „Védõül képesítésre való tekintet nél-
kül mindenki kirendelhetõ.” A magyar állam- és jogtörténet 
forrásai. Szöveggyûjtemény. Osiris, Budapest 1998. 587. o.

Walter Tibor
fõosztályvezetõ-helyettes
Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

A területi államigazgatási 
szervek koordinációja és 

ellenõrzése*

1. A területi közigazgatás helyzete a 

rendszerváltozás után

1.1. A politikai rendszerváltozás a végrehajtó hata-

lom gyakorlását is új alapokra helyezte. Kezdetét 
vette az a folyamat, amelynek célja az államigazga-
tás helyébe lépõ, korszerû közigazgatási rendszer 
kiépítése volt. 

A helyi önkormányzatok intézményesítése 
szükségszerûen együtt járt az államigazgatás átalakí-
tásával. Ennek következtében területi szinten egymás 
mellett létrejött a közigazgatás két alrendszere, a felada-
tok és hatáskörök egy része a megyei önkormányzat-
okhoz, a másik része a központi irányítás alatt álló 
(dekoncentrált) szervekhez került. Az önkormány-
zati közigazgatási szervek települési szinten felvál-
tották a tanácsigazgatást, azonban megyei szinten 
nem váltak a közigazgatás meghatározó elemeivé.1

A dekoncentrált szervek döntõ többsége vagy a 
megyei, városi tanácsi szakigazgatási szervekbõl és 
szakigazgatási intézményekbõl jött létre, vagy már 
korábban is centrális alárendeltségû államigazgatási 
szervek utódaiként mûködtek tovább. Olyan is akad 
azonban, amelyet a rendszerváltás óta hoztak létre 
(pl. kárpótlási hivatalok).

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köz-
társasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségû szervek feladat- és hatásköreirõl 
szóló 1991. évi XX. ún. „átmeneti törvény” – a fel-
adat- és hatáskör-telepítést a tényleges decentralizá-
ció, illetve a quasi „megbízás” módszerével rendez-
te. A törvény a korábbi tanácsi testületi (tanácstes-
tületi és végrehajtó bizottsági) feladat- és hatáskörö-
ket az önkormányzat képviselõ-testületéhez telepí-
tette, ezáltal önkormányzati üggyé, tehát helyi köz-
üggyé minõsítette azokat.

1.2. A jogállamiság egyik jellemzõje a decentra-
lizáció érvényesülése, a helyi autonómia, az önkor-
mányzatiság megteremtése. Ennek az igénynek a 
realizálása 1990-ben középszinten ellentmondásos mó-
don valósult meg és a jelzett folyamat mind az álla-
mi, mind pedig az önkormányzati oldal elégedet-
lenségét váltotta ki. Az államét azért, mert szinte 
atomjaira esett szét a területi közigazgatás, az ön-
kormányzati oldal pedig azt hiányolta, hogy a me-
gyei önkormányzatok valójában a területi igazgatás 
mellékszereplõi lettek. A 90-es évek elején a terüle-
ti igazgatás korszerûsítésére megfogalmazódott cé-
lok meglehetõsen tartósnak bizonyultak, mert innen 
kezdve gyors egymásutánban követték egymást az 
ide csatlakozó kormányhatározatok, azok végrehaj-
tása azonban rendszerint elmaradt. Az 1994-es kor-
mányprogramban még olyan túlzó célkitûzés is meg-
jelent, hogy a területi igazgatást elsõdlegesen a me-
gyei önkormányzatokra kell építeni. Ennek egyik ered-
ményeként került be az Ötv. módosításába, hogy a 
megyei önkormányzat területi önkormányzat, más-
részt kialakult egy kifejezetten pártpolitikai célokat 
szolgáló közvetlen választási rendszer.2

Vértesi Lázár: Az ügyvédek hivatástörténetének áttekintése a kezdetektõl a 20. század elejéig
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Mivel teljes mértékben elmaradt a középszint ál-
lamigazgatási oldalának koncepcionálása, ebben a 
helyzetben úgy tûnhetett, hogy a középszint sze-
repének gyengülésével a területi feladatok ellátá-
sának kulcsszereplõivé a települési önkormányzat-

ok válhatnak. A szervezeti háttér nélkül maradt fel-
adatokat az ágazati minisztériumok kizárólag sa-
ját dekoncentrált szerveik létrehozása révén látták 
elvégezhetõnek, ezáltal az egységes kormányzati el-
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JURA 2003/2.

184

képzelés hiánya a szervezetalakításhoz fûzõdõ érde-
kek érvényesülésének is szabad utat engedett. Ilyen 
körülmények között, és ebben a folyamatban egyre 
nagyobb szerephez jutottak a dekoncentrált állam-
igazgatási szervek.3 Ennek eredményeként – az ál-
lamszervezési, szakmai, hatékonysági és költségveté-
si szempontokat mellõzve, nemritkán azokkal szem-
ben – a dekoncentált államigazgatási szervek száma 
néhány év alatt jelentõsen megnõtt.

Kezdetben az is megfigyelhetõ volt, hogy a köz-
igazgatás államigazgatási „szektorának” reformjára, 
összevetve a helyi önkormányzati autonómia struk-
turális és mûködési kérdéseinek rendezésével, jóval 
kisebb figyelem összpontosult. Ennek folytán a re-
form szükségességének gondolata a szabályozás kö-
rében 1992-ig csak az önkormányzatokra koncentrá-
ló szabályozással összefüggésben került be.4 

A körülmények ilyen alakulása azt is magával 
hozta, hogy a dekoncentrált államigazgatási szer-
vek tevékenységének helyi-területi koordinálása, 
megfelelõ ellenõrzése, a köztisztviselõk rendszeres 
továbbképzése, informatikai és ügyfélfogadási tevé-
kenységük összehangolása szinte teljes mértékben 
hiányzott. A kialakult állapotok indokolttá tették 
volna a területi államigazgatási szervekre vonatko-
zó szabályozási elvek, esetleg egy átfogó szabályo-
zás megalkotását. Ez egy ideig azonban nem való-
sult meg, így semmi nem akadályozta, hogy az ano-
máliák fennmaradjanak. 

Színesítette a palettát a megyei jogú városok helyze-
te és esetleges szerepvállalása. Máig értelmezési ne-
hézségeket okoz az Ötv. 61. § (1) bekezdése, amely 
szerint: „A megyei jogú város települési önkormány-
zat és területén – megfelelõ eltérésekkel – saját hatás-
köreként ellátja a megyei önkormányzati feladat- és 
hatásköröket is.” Késõbb a területfejlesztésrõl és 
területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény alap-
ján létrejött területfejlesztési tanácsok erõsítették a te-
rületi igazgatás “több szereplõs” jellegét. A területi 
igazgatásban szerepet játszó szervek a következõk:

– a közigazgatási hivatalok,
– a dekoncentrált szervek,
– a megyei önkormányzatok,
– a megyei jogú városok,
– a megyei közgyûlések és a megyei jogú 

városok által az Ötv. 61/A. § alapján létrehozott 
egyeztetõ bizottságok,

– a területfejlesztési tanácsok.
A területi államigazgatási szervek elszaporodá-

sa vezetett végül annak felismeréséhez, hogy e szer-
vek mûködésének koordinálása és ellenõrzése tovább 
már nem halogatható. 

A megyei önkormányzatok és a megyei jogú vá-

rosok – mint a területi igazgatás szereplõi – egymás 
közötti kapcsolatainak feltérképezése és továbbfej-
lesztése érdekében már 1992-ben folyt empirikus 
vizsgálat. A kutatás megállapította, hogy a megyék 
és a megyei jogú városok –, amelyek alkotmányjo-
gi helyzete sem kellõen tisztázott – közötti kapcso-
latok nagy többsége nagyon eshetõleges, és valami-
féle „jóindulatú semlegességen” alapul.

A kutatás eredményei alapján megfogalma-
zódott annak szükségessége, hogy a mindenna-
pi együttmûködésen kívül/mellett érdemes volna 
egy konzultációs-koordinációs fórumot is létrehozni és 
mûködtetni a két közgyûlés között.5 Más oldalról 
pedig az intézményes kapcsolatok hiánya vetõdött 
fel. Ilyen intézményesített kapcsolatként és koordi-
nációs–konzultatív szereppel felruházva mûködik 
az Ötv. 1994-es módosításával – kompromisszumok 
árán – létrehozott 10 tagú, paritásos alapon mûködõ 
egyeztetõ bizottság.

Ismert olyan vélemény, hogy a nagyvonalúan 
megfogalmazott és liberális egyeztetõ bizottsági 
szabályozás jól mûködõ gyakorlattá vált,6 sõt ága-
zati jogszabály is adott számára konzultatív felada-
tot [a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LXXX. tv. 46. § (3)], mégis úgy ítéljük 
meg, hogy az egyeztetõ bizottság, azon kívül, hogy 
jó esetben egy asztalhoz ültette a két önkormányzat 
képviselõit, nem válhatott a területi közigazgatás 
önkormányzati alrendszere koordinációs fórumává. 
Másként fogalmazva: az egyeztetõ bizottság jelenleg 
nem alkalmas a területi közigazgatás önkormányza-
ti alrendszerének koordinációjára, de még arra sem, 
hogy a közös feladatok közös, egyeztetett és össze-
hangolt végrehajtását lényegesen elõmozdítsa.

A koordinációval késõbb elsõsorban a területi ál-
lamigazgatási szervekre koncentrálva foglalkozunk. 
A megyei önkormányzatok és a megyei jogú város-
ok konzultációs–együttmûködési–koordinációs kap-
csolataira ehelyütt csupán azért tértünk ki, mert úgy 
látjuk, hogy a koordináció szükségessége a területi 
közigazgatás önkormányzati alrendszere tekintetében 
is megfogalmazódott és továbbra is megfogalmazha-
tó. Amennyiben az e tárgyban indokolt és reménye-
ink szerint sorra kerülõ kutatások a területi önkor-
mányzati alrendszer koordinációjának szükségessé-
gét alátámasztják, annak szervezeti és mûködési for-
májaként a megyei államigazgatási kollégiumot tar-
tanánk támogatandó megoldásnak.

2. A köztársasági megbízott 

intézményének létrejötte 
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és koordinációs szerepe

2.1. A rendszerváltozás után a törvényhozó az össze-
hangoló szerepkört az 1990-ben létrehozott és 1994-ig 
mûködõ köztársasági megbízotti intézményhez ren-
delte. Az 1990-ben hatályba lépett Ötv. 98. § d) pont-
ja kimondta: „A köztársasági megbízott: összehan-
golja a köztársasági megbízott hivatala és a régió te-
rületén mûködõ más államigazgatási szervek tevé-
kenységét.”

A köztársasági megbízotti intézmény körül már 
megalakulásától kezdve, egészen megszûnéséig he-
ves viták folytak, elsõsorban annak erõteljes „átpo-
litizáltsága” miatt. Az mindenesetre megállapítha-
tó, hogy jogállásukból és folyamatosan bõvülõ fel-
adat- és hatáskörükbõl eredõen egyre meghatáro-
zóbb szereplõivé váltak a területi közigazgatásnak. 
Közigazgatási és társadalmi súlyuk abban is kifeje-
zésre jutott, hogy gyakorlatilag általános hatáskörû, 
regionális szerepkörû „szuper dekoncentrált szer-
vekké” váltak.”7 Más kérdés azonban, hogy a köz-
társasági megbízottak tevékenységét hogyan látta 
a többi dekoncentrált államigazgatási szerv. Ezt a 
problémát Baranya megyében empirikus kutatás so-
rán Csefkó Ferenc vizsgálta.

A felmérés megállapítása szerint a megkérdezett 
dekoncentrált szervek körében eltérõ volt a köztár-
sasági megbízottak ismertségi szintje. Túlnyomó ré-
szük szinte semmit sem tudott róluk, vagy nem érzé-
kelték létüket, többen úgy fogalmaztak, hogy látják: 
próbálnak koordinálni és jelen akarnak lenni, de en-
nél konkrétabban már nem tudtak nyilatkozni, mint 
ahogy azokról a feladatokról sem, amelyeket a köz-
társasági megbízottak ellátnak. Csefkó Ferenc a prob-
léma gyökerére tapint rá, amikor a következõket írja: 
„Nem csupán ebben látom a problémát a köztársa-
sági megbízottak tekintetében, hanem a szerepfelfo-
gásban, a bizonytalan jogi szabályozásban. Hallatlan 
sok puha jogosítvánnyal rendelkeznek és az illetõ 
köztársasági megbízott által vallott nézeteken mú-
lik, hogy õ a politikai szerepre helyezi-e a hangsúlyt 
vagy az adminisztratív hatósági ügyek ellátására.”8

2.2. A köztársasági megbízott jogállásáról, hivata-
láról és egyes feladatairól szóló 1990. évi XC. törvény 
10. §-a a köztársasági megbízott számára kezdetben 
még viszonylag szûkebb körû koordinatív szerep-
kört biztosított. Ugyanakkor a törvény a köztársasá-
gi megbízott elõzetes véleményéhez kötötte a centrá-
lis alárendeltségû államigazgatási szerv illetékességi 
területének kijelölését, valamint a szerv vezetõjének 
kinevezését. A 77/1992. (IV. 30.) kormányrendelet 6. 
§-a a koordinációs feladat- és hatáskörök kiépítésé-
re irányuló szabályozásban már jóval tovább ment. 
A kormányrendelet alapján a köztársasági megbí-
zott az alábbi feladat- és hatásköröket gyakorolta:

– véleményezte a hatósági ügyintézésre vo-
natkozó normákat,

– elemezte az államigazgatási feladatok ellá-
tásának feltételeit, a szükséges intézkedések megté-
telére javaslatot tehetett,

– összehangolta a dekoncentrált szervek ügy-
félfogadását, képzési, továbbképzési tevékenységét,

– ellenõrzést kezdeményezhetett a felettes 
szervnél,

– összehangolta az érintett szervek államigaz-
gatási feladatok ellenõrzésére irányuló tevékenységét,

– elõzetes véleményt adott a centrális 
alárendeltségû szervek illetékességi területének 
kijelölésérõl,

– elõzetes véleményét kellett kikérni a szerv 
vezetõjének kinevezése elõtt.

A köztársasági megbízottnak koordinációs esz-
közrendszerként rendelkezésére állt: tájékoztatást, 
iratokat, információkat kérhetett, a helyszínen tájéko-
zódhatott, koordinációs értekezletet hívhatott össze.9 

Az eszközrendszer fogyatékosságainak kor-
rekcióját igyekezett elõkészíteni az 1026/1992. (V. 
12.) kormányhatározat 5/a pontja, amikor a köz-
társasági megbízottak feladatainak és tevékenysé-
gének, valamint a dekoncentrált szervezetrendszer 
korszerûsítése körében elõírta: „Meg kell vizsgálni a 
köztársasági megbízottak tevékenységének tapaszta-
latait, s ennek alapján javaslatot kell tenni feladataik 
pontosabb meghatározására. Ennek keretében…ko-
ordinatív funkciójukat kell ellenõrizni elsõsorban a 
centrális alárendeltségû államigazgatási szervek te-
vékenységének összehangolása terén.”

Ennek ellenére megállapítható, hogy az 1990–
1994. közötti idõszakban a koordináció gyakorla-
ta csak nagyon mérsékelt eredményeket mondha-
tott magáénak. Nem véletlen, hogy a közigazga-
tás reformjának programjáról szóló 1100/1996. (X. 
2.) kormányhatározat a korszerûsítés szükségessé-
gét elemezve „ágazatilag széttagolt, megfelelõ kor-
mányzati ellenõrzés és koordináció nélküli, nem 
kellõ hatékonysággal mûködõ területi államigazga-
tási szervek”-rõl beszél.

3. A köztársasági megbízotti intézmény 

megszûnését követõ változások

3.1. Alapvetõ változásokat hozott az 1994-es kormány-
program, amely összefüggésben a köztársasági meg-
bízotti intézményrendszer felszámolásával, a köz-
társasági megbízott hivatala koordinációs szerep-
körének megszüntetését és a tevékenység politikától 
való megtisztítását mondta ki. Utólag már könnyû 
belátni, hogy a kormányprogram nyilvánvalóan po-

Walter Tibor: A területi államigazgatási szervek koordinációja és ellenõrzése



JURA 2003/2.

186

litikai okokból a fürdõvízzel együtt a gyereket is ki-
öntötte, amikor a koordinációs szerepkört megszün-
tette.10 A jelzett változásokban annak is jelentékeny 
szerepe volt, hogy a köztársasági megbízotti hiva-
talok helyébe lépõ közigazgatási hivatali rendszer a 
korábbi rendszer ellenhatásaként eléggé korlátozott 
jogkörökkel jött létre.

Általában is elmondható – de ehelyütt is alá-
húzzuk, hogy közigazgatási rendszerünk változá-
saiban ma még sok esetben hatnak a szakmai ér-
veket mellõzõ, tisztán politikai okokból létrejövõ 
ellenhatá sok, amelyek a rendszer fejlõdését könnyen 
a szélsõségek irányába terelik. 

A közigazgatási hivatalok – amelyek mûködésüket 
1995. január 1-jén kezdték meg – a létrehozásu-
kat követõ két évben, alapvetõen „klasszikus” fel-
adataikkal, a helyi önkormányzatok törvényessé-
gi ellenõrzésével és hatósági igazgatással foglal-
koztak. Az Ötv.-nek az 1994. évi LXV. törvény 98. § 
(1) bekezdésének módosítása a koordinációnak egy 
depoliti zált, „megszelídített”, de ugyanakkor nehe-
zen értelmezhetõ formáját vezette be, amikor elõírta, 
hogy a közigazgatási hivatal vezetõje „igazgatásszer-
vezési szempontból” összehangolja a fõváros, a megye 
területén mûködõ más államigazgatási szervek te-
vékenységét. 

A késõbb hatályba lépett 161/1994. (XII.2.) kor-
mányrendelet a fõváros, a megye területén mûködõ 
államigazgatási szervek tevékenységének összehan-
golása körében a hivatalvezetõnek a következõ ha-
tásköröket biztosította: 

– elõzetesen véleményezhette az államigaz-
gatási szerv illetékességi területének megállapítá-
sát, változtatását; 

– kezdeményezhette az államigazgatási szer-
vek ügyfélfogadási rendjének más államigazgatá-
si, önkormányzati szervek ügyfélfogadási rendjével 
való összehangolását; 

– egyeztetést kezdeményezhetett az államigaz-
gatási szervek információs rendszere mûködésének, 
fejlesztésének összehangolásával kapcsolatban.

3.2. Az iménti szabályozásnak egyik szembetûnõ sa-
játossága, hogy a területi államigazgatás körében alkal-
mazandó koordináció elemi szabályainak egy része a 
helyi önkormányzatokról szóló törvényben nyert elhe-
lyezést. Ennek oka a köztársasági megbízott, illetõleg a 
jogutód, a közigazgatási hivatal vezetõjére vonatkozó 
szabályozási rendben keresendõ. 1996-ig kellett várni 
az új szabályozásra, amelynek következtében a területi 
koordináció kikerült az Ötv.-bõl. Mindez azonban – az 
új szabályozás szakaszos hatálybaléptetése miatt – kis-
sé vontatottan valósult meg.

A hivatalvezetõ a kormányrendeletben foglalt 
feladatainak ellátása érdekében az államigazgatá-
si szerv irányító szervénél intézkedést kezdemé-

ajánlják, hogy az ágazati irányítás a közigazgatási 
hivatal vezetõjén keresztül történjen.12

Mint korábban kifejtettük, a Ktv. hatálya alá tar-
tozó megyei vagy regionális illetékességû terüle-
ti államigazgatási szervek struktúrája nem azonos 
az államigazgatási feladatokat ellátó területi szer-
vek rendszerével. A hivatalvezetõ koordinációs fel-
adat- és hatáskörében:

– gondoskodik a több ágazatot érintõ kor-
mányzati döntések végrehajtásának területi össze-
hangolásáról,

– gondoskodik a fõvárosi, megyei államigaz-
gatási kollégium létrehozásáról, mûködésérõl, ügy-
rendjének elõkészítésérõl,

– közremûködik – a belügyminiszter által 
meghatározottak szerint – a központi közszolgála-
ti nyilvántartás mûködtetésével kapcsolatos felada-
tok ellátásában,

– g o n d o s k o d i k  a  k ö z i g a z g a t á s 
korszerûsítésével kapcsolatos feladatok területi ösz-
szehangolásáról,

– gondoskodik a területi államigazgatási szer-
vek ügyfélfogadási rendszerének összehangolásáról, 
szakmai támogatást nyújt az ügyfélszolgálati tevé-
kenység bõvítéséhez. 

Az eszközrendszer számbavétele kapcsán 
feltûnhet, hogy a kormányhatározat által szabályo-
zott és a köztársasági megbízott koordinációs esz-
közrendszerének számos közös eleme van.

A dekoncentrált szervek ügyfélfogadásának össze-
hangolását az illetékességi területek kijelölésének vé-
leményezését mindkét szabályozás a címzett hatáskö-
rébe utalta, valamint az eszközök is részben közösek: 
tájékoztatás, illetve iratok kérése, helyszíni tájékozó-
dás, koordinációs értekezlet tartása. Ezek a megálla-
pítások nagyrészt igazak az 1996-os késõbbi módosí-
tásra is, amely szinte mindent átemelt az 1992-es és 
az 1994-es feladatok közül, igaz a hatáskörgyakorlás 
bõvült az államigazgatási kollégiummal és megszûnt 
a dekoncentrált szervek illetékességi területének kije-
lölésére vonatkozó véleményezési jog.

5.1.1. Gondoskodás a több ágazatot érintõ kor-

mányzati döntések területi összehangolásáról

5.1.1.1. A 191/1996. (XII. 17.) kormányrendelet ha-
tálybalépését követõen eltelt idõben elvétve talál-
kozhattunk olyan több ágazatot érintõ kormányza-
ti döntéssel, amely területi szintû koordinációt igé-
nyelt volna. Az egyetlen kivétel az 1027/1998. (III. 
13.) kormányhatározat, amelynek 18. § b) pontja a 
közbiztonság javítása és a feketegazdaság elleni fel-
lépés jegyében felhívta a hivatalvezetõket, hogy ko-
ordinálják – az államigazgatási kollégiumok intéz-
ményének segítségével – az érintett hatóságok tevé-
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nyezhetett, illetve tájékoztatást kérhetett, és ehhez 
a 161/1994. (XII. 2.) kormányrendelet alapján az ál-
lamigazgatási szervek tekintetében a következõ esz-
közök álltak rendelkezésére: tájékoztatást, iratokat, 
egyéb információkat kérhetett; elõzetes értesítés alap-
ján helyszínen tájékozódhatott; szakmai-koordináci-
ós értekezletet hívhatott össze. 

Közben élénk viták kísérték a területi államigaz-
gatás korszerûsítését, amely késõbb a közigazgatá-
si reform programjának részeként jelent meg. Bár az 
1994-ben megalakult kormány a területi államigaz-
gatást illetõen számos megoldatlan problémával ta-
lálta szembe magát, a kormányprogram mégsem ke-
zelte komplex módon a területi államigazgatást, ha-
nem megelégedett néhány részterület kiemelésével. 
A dekoncentrált szervek reformjának hosszabb távú 
irányait a 1100/1996. (X. 2.) kormányhatározattal el-
fogadott közigazgatási reformprogram jelölte ki.

4. A fõvárosi, megyei közigazgatási 

hivatalok jogállása, szervezetrendszere, 

irányítási és felügyeleti viszonyai

A fõvárosi és megyei közigazgatási hivatalok a 
191/1996. (XII. 17.) kormányrendelet alapján a kor-
mány általános hatáskörû területi államigazgatási 
szervei. A közigazgatási hivatal közvetlenül a köz-
igazgatási hivatal vezetõjének vezetése alatt álló szer-
vezeti egységekbõl, továbbá igazgatási szervekbõl 
áll. 

Az irányítási viszonyokat illetõen ki kell tér-
ni arra, hogy a kormányrendelet 3. § (1) bekezdé-
sének rendelkezései szerint kezdetben a közigaz-
gatási hivatalokat a kormány a belügyminiszter 
közremûködésével irányította. 

A 183/1998. (XI. 11.) kormányrendelet megjele-
nésével az irányítás 1998. november 19-étõl megvál-
tozott. A módosított kormányrendelet szerint a köz-
igazgatási hivatalokat 2000. január 1-jéig a kormány 
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter útján – a 
belügyminiszter közremûködésével – irányította. Az 
ekkor hatályba lépett 213/1999. (XII. 26.) kormány-
rendelet az irányításra nézve visszaállította a koráb-
bi állapotot, így a jelenlegi szabályozás szerint a köz-
igazgatási hivatalok kormány általi irányítása a Mi-
niszterelnöki Hivatal (MeH) közremûködése nélkül, 
egyedül a belügyminiszter útján történik.

Aggályosnak látjuk a közigazgatási hivatalok kor-
mány általi irányítását a belügyminiszter útján, már 
csak azért is, mert nem kellõen artikulált kormányza-
ti akarat esetén a kormányhivatal irányításában ága-
zati miniszter meghatározó szerephez juthat. Más-
részt, mivel a belügyminiszter tevékenységének zö-

mét a rendõri, rendészeti feladatok ellátása teszi ki, 
a közigazgatás más területei általában csupán mar-
ginális szerepet kapnak. A kialakult helyzetet még 
az alapján is vitathatónak tartjuk, hogy a kormány-
zati struktúrához jobban igazodott az elõzõ állapot. 
A kormányzati érdekek koordinált területi megje-
lenítése, a közvetlen MeH-hez kapcsoláson keresz-
tül, elvileg a legteljesebb körben biztosítható. Ezzel 
a megoldással megelõzhetõk az áttételekkel gyakran 
együtt járó deformitások is. Emiatt a jelenlegi gya-
korlat szakmai érvekkel nehezen támasztható alá. 

5. A fõvárosi, megyei közigazgatá-

si hivatal vezetõjének koordinációs 

feladat- és hatásköre

5.1. A közigazgatási hivatalvezetõ koordiná-
ciós feladat- és hatásköre

A következõkben számba vesszük a koordináci-
óba bevont szervek körét, a hivatalvezetõ koordiná-
ciós feladat- és hatásköreit, valamint azt az eszköz-
rendszert, amely a koordináció érdekében rendelke-
zésére áll. A koordináció a 191/1996. (XII. 17.) kor-
mányrendelet 2. § (1) bekezdése alapján a következõ 
szervekre terjed ki:

– a közigazgatási hivatal vezetõjének vezeté-
se alatt álló szervezeti egységek,

– az ágazati szakigazgatási szervek (igazgatá-
si szervek),

– amennyiben a kormány kivételt nem tesz, a 
területi államigazgatási szervek. (A köztisztviselõk 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (további-
akban: Ktv.) hatálya alá tartozó saját hatáskörrel és 
önálló szervezettel rendelkezõ területi államigazga-
tási szervek.)

Az elsõ esetben a koordináció a vezetéshez, a má-
sodik esetben a megosztott irányítási joghoz kapcsoló-
dik. Ez azt jelenti, hogy a koordinációval kapcsolatos 
döntési jogosítványok a vezetés és irányítás körébõl 
erednek.11 A harmadik esetben azonban a koordiná-
ciónak sem a vezetéshez, sem az irányításhoz nem 
kötõdõ önállósult, horizontális típusáról van szó.

Itt hivatkozunk arra a véleményre, amely sze-
rint a közigazgatási hivatalokon belül mûködõ ága-
zati igazgatási szervek kettõs (megosztott) irányítá-
sa nem tûnik optimális megoldásnak, mivel a szak-
mai irányítás keretében az ágazati irányító szerve 
gyakorlatilag korlátozás nélkül szabhat feladatokat, 
ugyanakkor ezek teljesítése a közigazgatási hivatal 
költségvetését terheli. A probléma megoldásaként 
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kenységét, és biztosítsák az illetékes területi rend-
védelmi szervek részvételét a közbiztonságot érintõ 
kérdések megoldásában. 

Úgy véljük azonban, hogy az említett kor-
mányhatározat nem illeszkedik a 191/1996. (XI. 
17.) kormányrendelethez, mert a közigazgatási hi-
vatal vezetõjének koordinációs jogköre csupán a 
köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény hatálya alá 
tartozó területi államigazgatási szervekre terjed ki, 
tehát a hivatalvezetõ aligha koordinálhatja a rendvé-
delmi szervek (pl. rendõrség, vám- és pénzügyõrség) 
tevékenységét.13 E szervek vezetõi egyébként ép-
pen ilyen okokból csupán „meghívotti” minõségben 
vesznek részt az államigazgatási kollégium ülésén.

Az összehangolásra váró több ágazatot érintõ ügyek 
kis száma azt a gyanút kelti, hogy a kormány vagy 
nem számít a közigazgatási hivatalokra az ilyen tí-
pusú kormányzati döntések koordinálásában, vagy 
tényleg csak elvétve akadnak ilyen kormányzati dön-
tések. (Valószínûbbnek tûnik azonban, hogy a kor-
mányzati döntések, jó esetben némi kormányzati ko-
ordinációt követõen érkeznek területi szintre, majd 
azokat a dekon centrált szervek az ágazati érdekek 
mentén, területi koordináció nélkül egyszerûen vég-
rehajtják.)

A több ágazatot érintõ kormányzati döntések te-
rületi koordinációjával kapcsolatban megállapíthat-
juk, hogy a hatáskörök megállapítása megtörtént 
ugyan, azonban a gyakorlatban holt szabállyá me-
revedett, mivel nem volt kormányzati szándék an-
nak tartalommal való kitöltésére. Ezt jelzi az a kez-
deti próbálkozás is, amelynek során a közigazgatá-
si hivatalok magukra hagyottan próbálták meg „ki-
találni” mit és hogyan kellene koordinálni.

5.1.1.2. Korábban már utaltunk arra, hogy a kor-
mányrendelet 6. § (5) bekezdése szerint a MeH-et 
vezetõ miniszter kezdeményezi és ellenõrzi a több 
ágazatot érintõ kormányzati döntések végrehajtásá-
nak területi összehangolását, ennek azonban a gya-
korlatban semmi nyomát nem lehet tapasztalni.

Verebélyi Imre szerint jobban ki kell használni a 
közigazgatási hivatalok mint kormányhivatalok új 
kormányzati feladatkörébõl adódó lehetõségeket. A 
mûködési tapasztalatok és a hivatalok kezdeménye-
zése alapján a kormány által elrendelt olyan konk-
rét feladatokkal is meg lehetne bízni a hivatalokat, 
amelyek több ágazat összehangolt területi fellépését 
igényli.14 Verebélyi Imre tehát a kormány által elren-
delt konkrét feladatra történõ „megbízás”-ról beszél. 
Más véleményt fogalmaz meg Szabó Lajos, aki szerint 
a több ágazatot érintõ kormányzati döntések kap-
csán nem csupán arról van szó, hogy a kormány „ki-
fejezetten megbízásokat ad”, hanem arról is, hogy a 
közigazgatási hivatalok mutassanak kezdeményezõ 
készséget minden olyan ügy feltárása, javaslatba ho-

zatala iránt, amelybõl úgy ítélik meg, hogy annak te-
rületi megvalósításában a döntés célja szerint a kor-
mányt támogatni tudják.15 A kérdés a mai napig nyi-
tott, a szakmai irányítás ugyanis nem foglalt állást ab-
ban, hogy konkrétan milyen elvárásai vannak.

A koordinációs teendõk megkezdésekor tapasztal-
ni lehetett, hogy a területi államigazgatási szervek el-
lenérzéssel viseltettek egyes feladatok közös végrehaj-
tása iránt. Fél szemmel fõhatóságuk reakcióit figyel-
ték és instrukciókra vártak. A sokat emlegetett ága-
zati szemléletmód és a szoros irányítási, felügyeleti 
viszonyok ekkor jól kirajzolódtak. Arra is volt pél-
da, hogy a területi államigazgatási szerv elismerte 
ugyan egy konkrét feladat területi szintû összehan-
golásának szükségességét, ám azt is jelezte (persze 
nem hivatalosan), hogy fõhatósága kifejezetten megtil-
totta a közigazgatási hivatallal való szorosabb kap-
csolatok kialakítását és a koordinációban való ak-
tív részvételét.

Miközben az említett okoknál fogva a több ágaza-
tot érintõ kormányzati döntések területi koordináci-
ójára irányuló szándék lassan elapadni látszik, a kor-
mány egyes esetekben speciális, a 191/1996. (XII. 17.) 
kormányrendelethez rendszertanilag nem kapcsoló-
dó koordinációs igényt fogalmaz meg a közigazgatá-
si hivatal számára. Erre példa az az eseti jellegû meg-
bízás, amely az 1026/2001. (III. 27.) kormányhatáro-
zatból ered. Ebben a kormány felhívja a közigazgatá-
si hivatalokat, hogy az ingatlanva gyonnyilvántartás 
helyi önkormányzatoknál történõ végrehajtásának 
„technikai koordinációjához” nyújtsanak segítséget. 

5.1.2. Gondoskodás az államigazgatási kollégium 

létrehozásáról és mûködésérõl16

Az államigazgatási kollégium a közigazgatási hiva-
tal vezetõjének véleményezõ, a dekoncentrált szer-
vek tevékenységének összehangolását elõsegítõ tes-
tületi szerve, amely a 191/1996. (XII. 17.) kormány-
rendelet által meghatározott területi államigazga-
tási szervek részvételével mûködik. Mûködésének 
részletes szabályait ügyrendben és munkatervben 
határozza meg. A hivatalvezetõ e jogkörében a jog-
szabály szerint:

– vezeti a kollégiumot,
– az ügyrendben meghatározott idõközönként, 

illetve szükség szerint összehívja a kollégium ülését, 
gondoskodik a napirendek, az állásfoglalás elõ-
készítésérõl,

– szükség szerint meghívja a kollégium ülésére 
a koordinációs és ellenõrzési jogkörbe nem tartozó 
államigazgatási szervek vezetõit.

5.1.3. Közremûködés a központi közszolgála-
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ti nyilvántartás  mûködtetésével kapcsolatos fel-

adatok ellátásában

A kormány már 1993-ban felismerte, hogy a 
köztisztviselõk adatainak ismerete szükséges ahhoz, 
hogy a személyzeti, bérezései és továbbképzési dön-
téseket meg lehessen hozni.

A közszolgálati nyilvántartás (KÖZIGTAD) a 
233/2001. (XII. 10.) kormányrendelet 1. § (2) bekez-
dése alapján két alrendszerbõl, a közszolgálati alap-
nyilvántartásból és a központi közszolgálati nyilván-
tartásból áll. A közszolgálati alapnyilvántartás ve-
zetésének törvényességét a központi közigazgatási 
szervek esetében a belügyminiszter, az egyéb köz-
igazgatási szervek esetében – a belügyminiszter ko-
ordinálásával – a székhely szerint illetékes közigaz-
gatási hivatal vezetõje ellenõrzi.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget a területi ál-
lamigazgatási szervek és a helyi önkormányzatok 
a közigazgatási hivatal útján, egyéb közigazgatá-
si szervek pedig közvetlenül teljesítik a Belügymi-
nisztériumhoz.

A megyei, fõvárosi közigazgatási hivatal vezetõje 
a következõ feladatot látja el ebben a körben:

– a közszolgálati alapnyilvántartás folyama-
tos vezetésének ellenõrzése,

– az adatszolgáltatás fogadása, ellenõrzése, to-
vábbítása,

– az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésé-
nek ellenõrzése,

– a KÖZIGTAD mûködésével kapcsolatos ré-
gión belüli koordinációs feladatok ellátása.

Ennek végrehajtása során a hivatalvezetõ a 
233/2001. (XII. 10.) kormányrendelet 20. §-a szerint:

– ellenõrzi az alapnyilvántartás vezetésének 
folyamatosságát és törvényességét, valamint az adat-
szolgáltatás határidõben történõ teljesítését,

– ellenõrzi a közölt adatok teljességét és fel-
dolgozhatóságát,

– felhívja az adatszolgáltatót a feladat 
határidõben történõ teljesítésére, illetve a hibák ki-
javítására.

Mint látható, a közigazgatási hivatal adatfeldol-
gozást nem végez, az adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítésének ellenõrzése azonban a hivatal feladat-
körébe tartozik anélkül, hogy a végrehajtáshoz ha-
tékony eszközök állnának rendelkezésre. A jogsza-
bály ezen kívül a KÖZIGTAD mûködésével kapcso-
latos „régión belüli koordinációs feladatok ellátását” 
is a hivatalvezetõre bízza, bár sok mindent ezen a te-
rületen a hivatalvezetõ nem tehet, mivel a 7/2002. 
(II. 12.) BM rendelet teljes részletességgel szabályoz-
za az adatgyûjtés rendjét. A koordináció így pusz-
tán technikai kérdésekre és a késedelmeskedõknek az 

államigazgatási kollégiumon történõ „megdorgálá-
sára” korlátozódhat, illetve amennyiben az önkor-
mányzat jegyzõje mulaszt, akkor felelõsségre vonása 
kezdeményezhetõ, ám a kezdeményezések többnyire 
hatás nélkül maradnak. A közigazgatási hivatal to-
vábbítja ezen-kívül a BM Adatfeldolgozó Hivatal ál-
tal küldött hibalistákat az adatszolgáltatók részére.17

Összegzésül megállapíthatjuk tehát, hogy a 
KÖZIGTAD mûködtetésével kapcsolatban nincs szó 
koordinációs hatáskörökrõl, legfeljebb egyszerû 
feladatkijelölésrõl és egyfajta „postás szereprõl”. A 
koordinációs hatáskörök ebben az esetben azért nem 
hiányoznak, mert a feladat végrehajtása ilyen hatás-
köröket nem is igényel. A hivatalvezetõ tevékenysé-
ge akkor válna „érdemivé” (és hozzátesszük: akkor 
volna indokolt a kormányrendeletben koordinációs 
hatáskörként megjeleníteni), ha a közigazgatási hi-
vatal a puszta adattovábbítás helyett/mellett érde-
mi tevékenységet, pl. adatfeldolgozást is végezne, 
illetve erre nézve összehangoló szerep szükséges-
sége felmerülne.

Az elõbbieken kívül a közigazgatási hivatal-
nak feladatot ad a köztisztviselõk tartalékállomány-
ba helyezésérõl és a betöltetlen köztisztviselõi ál-
lások nyilvános közzétételérõl szóló 150/1998. (IX. 
18.) kormányrendelet is, amelynek végrehajtására 
mûködtetett TARTINFO (köztisztviselõi tartalékál-
lomány információs rendszere) – bár a közszolgálati 
nyilvántartásra épül –, attól elkülönülõ nyilvántartás.

A KÖZIGTAD és a TARTINFO tehát két önálló 
nyilvántartási rendszer, amely azonban nem jelent 
párhuzamosságot, mivel a köztisztviselõ továbbfog-
lalkoztatásához információval bíró, de a TARTINFO 
által nem igényelt adatokat a KÖZIGTAD szolgál-
tatja.

5.1.4. Gondoskodás a közigazgatás 

korszerûsítésével kapcsolatos területi feladatok 

összehangolásáról

A feladat kijelöléssel kapcsolatban mindenekelõtt 
az érdemel figyelmet, hogy az – a jogszabály 
értelmezésébõl következõen – nem csupán az ál-
lamigazgatási szférára terjed ki. (Az is lehet azon-
ban, hogy a szabályozás pontatlan.) 

Ezen a területen kezdetben kevés feladat jelentke-
zett, pozitív példaként a feketegazdaság elleni küz-
delem koordinálása tárgyában megjelent 1027/1998. 
(III. 13.) kormányhatározat 18. § b) pontjából eredõ 
feladat végrehajtása említhetõ.

Jóval több feladatot jelentett a közigazgatás 
továbbfejlesztésérõl szóló 1052/1999. (V. 21.) kor-
mányhatározatban, vagy az 1057/2001. (VI. 21.) kor-
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mányhatározatban foglalt feladatok végrehajtásában 
való közremûködés ( a kormányhatározatból eredõ 
területi közigazgatási feladatok végrehajtására intéz-
kedési terv készítése). Ennek során a Miniszterelnöki 
Hivatal felkérésére a hivatalvezetõk a megyei terüle-
ti államigazgatási szervek és a helyi önkormányzat-
ok bevonásával, a megyei államigazgatási kollégiu-
mokon keresztül tettek javaslatot, illetve fogalmaz-
ták meg véleményüket a kormányhatározat végre-
hajtásával kapcsolatban. Itt tehát elsõsorban nem 
konkrét jogszabálytervezetek elemzésére került sor, 
hanem a kormányhatározatban megfogalmazott fej-
lesztési irányokról (pl. az új közigazgatási eljárásról 
szóló törvény elvei) foglaltak állást.

Ezenkívül foglalkozott a kollégium az Ötv.-
módosítás törvénytervezetének, valamint a Ktv.-
módosítás tervezetének véleményezésével is, bár 
azt is hozzátesszük, hogy e fórumon rendkívül ke-
vés vélemény fogalmazódott meg.

5.1.5. Gondoskodás a területi államigazgatási 

szervek ügyfélfogadási rendszerének 

összehangolásáról, szakmai támogatás 

az ügyfélszolgálati tevékenység bõvítéséhez

A területi államigazgatási szervek ügyfélfogadási 
rendszerének összehangolása az egyik legsikeresebb 
koordinációs feladatnak bizonyult, amit az is jelez, 
hogy a kormányrendelet hatályba lépését követõen 
viszonylag rövid idõ alatt sikerült végrehajtani. Az 
összehangolást nagyban megkönnyítette, hogy az 
ügyfélfogadási rendszer egységesítésére, illetve ál-
talános ügyfélfogadási napok kijelölésére már a me-
gyei tanács és késõbb a köztársasági megbízott is tett 
intézkedéseket.

Az ügyfélszolgálati tevékenység bõvítése és 
korszerûsítése terén azonban már viszonylag keve-
sebb eredmény mutatható fel. A cél ugyanis ebben az 
esetben a gyors, ügyfélbarát, kevésbé bürokratikus 
„egyablakos” ügyintézés bevezetése és elterjesztése 
lett volna. A cél irányába tett lépések azonban csupán 
elszigetelt próbálkozások maradtak, amelyben bizo-
nyára annak is szerepe volt, hogy hiányzott a hatá-
rozottabb központi akarat és a megfelelõ támogatás. 

5.1.6. A területi államigazgatási szervek informa-

tikai tevékenységének összehangolása

5.1.6.1. Az informatikai koordináció helyzetének 
elemzését a területi államigazgatási szervek intéz-
ményrendszerét is érintõ rövid történeti áttekintés-
sel vezetjük be.

Az 1990-es önkormányzati választásokat 

megelõzõen 1507 községi és városi tanács mûködött, 
munkájukat a megyei (fõvárosi) tanácsok irányítot-
ták és koordinálták. A koordináció kiterjedt – az ak-
kori kor színvonalának megfelelõ – számítástechni-
kai fejlesztésre is. Bár a fejlesztés lehetõségei már ak-
kor lényegesen elmaradtak a kívánalmaktól, a számí-
tástechnikai fejlesztési program (SZKFP) az 1970-es 
évektõl kiemelten igyekezett támogatni a tanácsi 
igazgatás számítástechnikai fejlesztését. E program 
eredményeként indult fejlõdésnek a népesség-nyil-
vántartás, az ingatlan-nyilvántartás számítógépre 
vitele, de folyamatosan próbálkoztak a tanácsi igaz-
gatás más területeinek (pl. adónyilvántartás, taná-
csi gazdálkodás) számítástechnikai fejlesztésével is. 
A népesség-nyilvántartást a KSH felügyelete mel-
lett a Számítástechnikai és Ügyvitelszervezõ Válla-
lat (SZÜV) látta el. Az 1970-es évektõl kezdték meg 
mûködésüket a megyei illetékességû és a PM irányí-
tása alatt álló tanácsi költségvetési elszámoló hiva-
talok (TAKEH).

Az 1990-es évek változásai természetszerûleg 
érintették a közigazgatási informatikát is: a népesség-
nyilvántartás a BM irányítása alá került, a TAKEH 
átalakult Területi Államháztartási és Közigazgatási 
Információs Szolgálattá (TÁKISZ). A szervezet az-
óta újabb átszervezésen esett át, a 259/2000. (XII. 26.) 
kormányrendelet 2001. január 1-jei hatálybalépésé-
vel a PM irányítása alá tartozó területi államháztar-
tási hivatalok (TÁH) alakultak.

A TÁKISZ-ok az 1990-es években jelentõs infor-
matikai szervezõ-fejlesztõ és koordinációs tevékeny-
séget végeztek, és ennek eredményeként megyei 
közigazgatási információ-technológiai központok-
ká váltak azzal a nyilvánvaló céllal, hogy a területi 
közigazgatás informatikai és távközlési fejlesztései 
ne egymástól függetlenül, széttagoltan történjenek, 
hanem helyben, a lehetõ legkorszerûbb informatikai 
bázison. Hasonló koordinációra lett volna szükség 
az önkormányzatok tekintetében is, ez azonban saj-
nálatos módon elmaradt.

Az összehangolatlan és anyagi eszközöket is szét-
forgácsoló fejlesztések csak azért nem öltöttek feltûnõ 
méreteket, mert az önkormányzatoknak egyébként 
is alig-alig voltak forrásaik komolyabb informatikai 
fejlesztésre. A TÁKISZ-on kívül – amely egyfajta in-
formáció-technológiai koordinációt is ellátott – nem 
volt olyan állami szerv, amelynek hatásköre lett vol-
na a területi közigazgatás és az önkormányzatok in-
formatikai feladatainak koordinációja.

5.1.6.2. A fõvárosi, megyei közigazgatási hiva-
talokról szóló 191/1996. (XII.17.) kormányrendelet 
megjelenése az informatikai koordináció terén is lé-
nyeges változásokat hozott. A hivatalvezetõ e kor-
mányrendelet 17. § (1) bekezdése szerint az informa-
tikai tevékenység összehangolása érdekében:
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– kezdeményezi az ügyviteli tevékenység ösz-
szehangolását, elõmozdítja annak egységes program 
szerinti ellátását,

– elõmozdítja a központi közszolgálati nyil-
vántartás hatékony mûködését és adattartalmá-
nak a területi államigazgatási szervek feladatával 
összefüggõ használatát, illetve ellenõrzi a nyilván-
tartás adatainak védelmére vonatkozó szabályok ér-
vényesülését,

– gondoskodik arról, hogy az önkormányza-
ti törzsadattárat, az önkormányzati törvényességi és 
hatósági statisztikai rendszer adatait a területi állam-
igazgatási szervek használhassák,

– a kollégium közremûködésével gondosko-
dik a területi államigazgatási szervek informatikai 
fejlesztésének összehangolásáról, kezdeményezheti 
ennek érdekében az ágazati miniszter intézkedését.

A közigazgatási hivatal feladatai 2000. január 
1-jétõl, illetve 2000. április 1-jétõl kiegészült a válasz-
tások, a népszavazások lebonyolításával, ezek infor-
matikai feladataival.

5.1.6.3. Ami az informatikai koordináció kezdeti 
lépéseit illeti, nem aratott osztatlan sikert a területi 
államigazgatási szervek informatikai hátterének fel-
mérése. Különösen merev ellenállás volt tapasztal-
ható a területi államigazgatási szervek informatikai 
fejlesztésének összehangolásakor. Az ágazati szepa-
ráltság miatt az egyes szervek kínosan ügyeltek arra, 
hogy szakmai önállóságuk a legkisebb mértékben se 
sérüljön, ezért „féltékenyen õrködnek” adatbázisuk 
felett, miközben azért szerettek volna más szervek 
adataihoz hozzáférni.

A területi államigazgatási szervek informatikai 
tevékenységét a kellõ összehangoltság hiánya és a 
részben ezzel indokolható alacsony hatékonyság jel-
lemzi, amely legalább két nyilvánvaló okra vezethetõ 
vissza: egyrészt a területi államigazgatási szervek 
informatikát irányító, koordináló tevékenységének 
színvonalára, másrészt a közigazgatási hivatal már 
többször hangsúlyozott hiányos koordinációs esz-
közrendszerére.

Hangsúlyozzuk, hogy az informatika az a terü-
let, ahol különösen kirajzolódik a területi államigaz-
gatási szervek és az önkormányzatok együttes terü-
leti koordinációjának szükségessége. Jelentõsen át-
alakultak ugyanis az önkormányzatok által ellátott 
államigazgatási feladatok, ezt azonban nem követte 
az egységes informatikai háttér és hiányzik az a ko-
ordinációs eszközrendszer, amely az önkormányzat-
ok munkáját gazdaságosabbá és szakszerûbbé tenné. 
Ez is a Kalas Tibor által javasolt területi-helyi szinten 
megvalósítandó, irányítási információs rendszer ki-
építésének szükségességét támasztja alá, amely a te-
rületi és helyi irányítás hatékonyságának növekedé-

sét eredményezhetné.18

5.1.6.4. A területi közigazgatás informatikai fej-
lesztésének jövõbeni feladatai között az alábbiakat 
említjük: 

– létre kell hozni a területi információs köz-
pontokat a közigazgatási hivatalok irányítása mel-
lett,

– javaslatokat kell kidolgozni a területi állam-
igazgatási szervek informatikai koordinációjának 
eszközrendszerére és módszereire vonatkozóan,

– a térségi közigazgatási adatbázisok 
mûködését a közigazgatási hivatalok szakmai fel-
ügyelete alá kell helyezni,

– az elektronikus adat- és dokumentumcserét 
általánossá kell tenni a területi közigazgatási szervek 
és az önkormányzatok között.

Az államigazgatási informatika koordinációjának 
továbbfejlesztése tárgyában megjelent 1066/1999. 
(VI. 11.) kormányhatározatot az a nyilvánvaló szán-
dék hatja át, hogy áttörést érjen el a koordináció te-
rén. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy a kormány-
határozat a területi államigazgatás informatikai ko-
ordinációját miért csak marginálisan érinti és miért 
hagyja ki a koordinációból a közigazgatási hivatalo-
kat, továbbá az országos szintû területi közigazga-
tás összehangolása helyett miért nem a területi ko-
ordinációt kívánja erõsíteni.

5.1.7. A hivatalvezetõnek a köztisztviselõk képzé-

sét, továbbképzését összehangoló 

tevékenysége

Ma már nyilvánvalóvá vált az az utóbbi idõben el-
feledett igazság, hogy a közigazgatás csak úgy tud 
megfelelni a fokozódó minõségi követelmények-
nek, ha biztosítva van a személyi állomány folyama-
tos képzése és továbbképzése. Sajnálattal állapíthat-
juk meg, hogy ez a terület azzal, hogy nem épült ki 
a megváltozott körülményeknek megfelelõ képzési 
intézményrendszer, erõsen a perifériára sodródott, 
és ezt a mai napig nem tudta kiheverni. A mai ma-
gyar közigazgatásra általában is igaz a megállapí-
tás, ami a humán tényezõ szerepének marginalizá-
lódását veti fel. Ebbõl a szempontból értékelhetjük 
pozitívan az 1057/2001. (VI. 21.) kormányhatároza-
tot, amely a holtpontról való elmozdulás lehetõségét 
villantotta fel, igazi áttörés azonban csak jóval hosz-
szabb idõ alatt várható.

Habár a 191/1996. (XII. 17.) kormányrendelet 
igyekezett összefoglalni a képzési feladatokat, ez csu-
pán töredékesre sikerült, és igazából itt sincs szó va-
lódi koordinációról, mivel az összehangolás a köz-
igazgatási hivatalvezetõ feladat- és hatásköri kata-
lógusából csupán egyetlen feladatcsoportot érint. 
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Lássuk tehát, hogy a kormányrendelet 18. §-a mi-
lyen feladat- és hatásköröket ad a közigazgatási hi-
vatal vezetõjének:

– éves terv alapján szervezi a fõvárosban, me-
gyében az államigazgatási feladatokat ellátó önkor-
mányzati szervek köztisztviselõinek képzését, to-
vábbképzését,

– közremûködik – a belügyminiszter által 
meghatározottak szerint – a belügyminiszternek a 
köztisztviselõk képzésével kapcsolatos feladatainak 
ellátásában, valamint a szakember-utánpótlás meg-
szervezésével kapcsolatos feladatainak ellátásában,

– gondoskodik a közigazgatási alapvizs-
gák, szakvizsgák, anyakönyvi szakvizsgák, to-
vábbá külön jogszabály által meghatározott egyéb 
vizsgák elõkészítésére szolgáló tanfolyamok 
megszervezésérõl és lebonyolításáról,

– elõmozdítja az ágazati, szakmai alapképzés 
rendszerességét, kezdeményezheti az ágazati képzése-
ket a területi államigazgatási szerv vezetõinél, a minisz-
ternél,

– közremûködik a helyi önkormányzatok, he-
lyi kisebbségi, valamint a kisebbségi települési önkor-
mányzatok tisztségviselõinek, képviselõinek képzését,

– összehangolja az ágazati területi államigaz-
gatási szervek feladatkörébe tartozó, köztisztviselõket 
érintõ képzési, továbbképzési feladatok ellátását,

– elemzi a képzés, továbbképzés színvonalát 
és eredményességét, kezdeményezi az érintett szer-
veknél a szükséges intézkedéseket.

A kormányrendelet tehát a területi államigazga-
tási szervek feladatkörébe tartozó köztisztviselõket 
érintõ képzési, továbbképzési feladatok ellátása 
esetében állapít meg koordinációs hatáskört, míg a 
többi puszta feladatkijelölés (gondoskodás, elemzés, 
közremûködés, szervezés), valódi koordinációs sze-
repkör nélkül. Baj van azonban a jelzett koordinációs 
szerepkörrel is, mert a közigazgatási hivatalok ezen 
a téren is alig-alig tudnak eredményeket felmutatni. 

Némi nehézség árán azt még el lehetett érni, hogy 
a területi államigazgatási szervek – ha egyáltalán 
rendelkezésre állt – megküldték képzési terveiket, 
amelyekbõl tájékozódni lehetett az általuk szerve-
zett képzések, továbbképzések fajtáiról. (A képzési 
tervek ugyanis a koordináció szempontjából fontos 
kiindulópontot jelenthetnek, mivel a képzés közös 
elemei alapján lehetne kidolgozni a tervek egyez-
tetését és összehangolását.) A koordináció érdeké-
ben tett lépések azonban a kellõ szándék, módszer-
tani tisztázatlanság, a területi államigazgatási szer-
vek együttmûködésének hiánya miatt rendre elakad-
nak, és más irányú feladatok megjelenése (pl. töme-

ges tanfolyamszervezés) végképp kiszorítják a koor-
dináció porondjáról.

Összegzõ megállapításunk, hogy a képzéssel, to-
vábbképzéssel kapcsolatos feladat- és hatásköröknek 
csak elenyészõ része vonatkozik valódi koordináció-
ra, a többi egyszerûen közremûködõi szereppel kap-
csolatos feladat- és hatásköröket állapít meg a köz-
igazgatási hivatal vezetõje számára. 

A szakmai–módszertani munka, a perspektivikus 
és koncepciózus gondolkodás, a koordináció helyett 
a gyakorlati tennivalók zömét ezen a területen a sa-
ját bevételek „hajszolásának” kényszerpályáján futó 
tanfolyamszervezés és a teherbírás határait gyakran 
súroló adminisztratív feladatok tömege teszik ki. 
Ez a terület is alaposan megérett a korszerûsítésre, 
amelynek során el kell gondolkodni azon, hogy mit 
és hogyan kellene megyei vagy regionális képzési 
központokba „kiszervezni”. 

A 191/1996. (XII. 17.) kormányrendeleten kí-
vül képzési, továbbképzési feladatokat tartalmaz a 
199/1998. (XII. 4.) kormányrendelet 13. §-a is, amely 
szerint: A továbbképzés és a vezetõképzés szervezé-
séért és összehangolásáért a MeH közremûködésével 
a belügyminiszter felelõs, amelyben a közigazgatá-
si hivatal vezetõje saját hivatali szervezete és az ille-
tékességi területéhez tartozó helyi önkormányzatok 
vonatkozásában közremûködik.

Az említett 199/1998. (XII. 4.) kormányrendelet 8. 
§-a alapján a belügyminiszter feladata, hogy a Magyar 
Közigazgatási Intézet és a MeH közremûködésével 
négy évre szóló országos középszintû továbbképzési 
és vezetõképzési tervet készítsen. A közigazgatási hi-
vatal vezetõje pedig a miniszter és egyes más vezetõk 
a középtávú terv alapján az ellenõrzésük és felügye-
letük alá tartozó közigazgatási szervekre kiterjedõen 
éves továbbképzési tervet kötelesek készíteni. A kor-
mányrendelet tehát megteremtette ugyan a képzési 
rendszer központi koordinációját, ám területi szin-
ten a közigazgatási hivatalok csupán egy bizonyta-
lan tartalmú közremûködõi szerepet kaptak, ami a 
191/1996. (XII. 17.) kormányrendelet eredeti céljai-
hoz képest is visszalépést jelent.

Mivel a területi államigazgatási szervek számára 
a képzési terveket általában saját fõhatóságuk készí-
tik el, a közigazgatási hivatalok valójában elvesztet-
ték a képzési koordináció lehetõségét területi szin-
ten. A 199/1998. (XII. 4.) kormányrendelet (ebben 
legalább konzekvens módon) nem is említi a terüle-
ti államigazgatási szervek koordinációját a közigaz-
gatási hivatal koordinációs közremûködése kapcsán. 
A közigazgatási hivatal közremûködõi szerepe kiter-
jed a helyi önkormányzatokra, amellyel kapcsolat-
ban azt jegyezzük meg, hogy nem ártott volna eb-
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ben a vonatkozásban megteremteni az említett kor-
mányrendelet és a 191/1996. (XII.17.) kormányren-
delet koherenciáját.

A központi koordinációt igyekszik elõmozdítani 
az 1035/1999. (IV. 31.) kormányhatározat is, amikor 
a több ágazatot érintõ továbbképzések megszerve-
zésének összehangolását a továbbképzés tárgyköre 
szerint illetékes tárca feladatává teszi.

5.2. A fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalvezetõ 
koordinációs eszközrendszere

5.2.1. Korábban már utaltuk rá, hogy az irányítás-
ba és a vezetésbe ágyazódó koordinációhoz jól kö-
rülhatárolható és erõteljes eszközrendszer kapcsoló-
dik, amely a koordináció mûködõképességét, ered-
ményességét biztosítani képes. A területi államigaz-
gatási szervek irányítási és vezetési körön kívüli ho-
rizontális koordinációjánál azonban más a helyzet. 
A koordinációt ebben az esetben nem támogatja az 
irányítás vezetéshez társuló eszközrendszer, ezért a 
jogalkotónak – a koordináció mûködõképessége ér-
dekében – nem csupán a koordináció körérõl, hanem 
a célzott hatás kifejtésére alkalmas hatásköri szabályok 
megalkotásáról is gondoskodni kell. Ha ez nem tör-
ténik meg, a nem hierarchikus, alapvetõen melléren-
deltségre épülõ szervezeti kapcsolat esetén a koordi-
náció eszköze csupán az együttmûködés lehet. 

A közigazgatási hivatalokról szóló kormányren-
delet talán legnagyobb hiányossága éppen ezen a 
téren fedezhetõ fel, ugyanis a koordinációs feladat-
körök kijelölésével egyidejûleg a jogalkotó nem te-
remtette meg a feladat- és hatáskörök végrehajtásá-
hoz szükséges arányos és hatékony eszközrendszert. 

5.2.2. A területi igazgatás már említett több 
szereplõs jellege a különbözõ tevékenységek össze-
hangolását, koordinálását általában két irányban is 
szükségessé teszi. Koordinációra van szükség az egyes 
minisztériumok, országos hatáskörû szervek centrá-
lis irányítása alatt álló területi államigazgatási szervek 
mûködésére vonatkozóan, de felmerül a koordináció 
szükségessége a közigazgatás két alrendszerét (állami 
és önkormányzati közigazgatás) illetõen is. 

Ezt a középszintû igazgatásnak az a jellegzetes-
sége indokolja, hogy egyszerre van jelen a közigaz-
gatás állami (dekoncentrált) és önkormányzati intéz-
ményrendszere, és ennek folytán a területi és ágaza-
ti elvek, valamint érdekek érintkezése – a közigaz-
gatás egységét biztosító területi összehangoló me-
chanizmus nélkül – összeütközéshez, konfliktusok-
hoz vezethet. Talán ez a magyarázata annak, hogy 
a területi közigazgatás reformja kapcsán miért csak 
elvétve vetõdött fel a közigazgatás állami és önkor-
mányzati alrendszerének összehangolása. Az okokat 
valószínûleg abban kell keresnünk, hogy idõközben 
nyilvánvalóvá vált a megyei önkormányzat szerepé-
nek visszaszorulása és a dekoncentrált államigazga-

tási szervek nagymértékû térnyerése. Az egyensúly 
eltolódása miatt a területi és ágazati elvek összeüt-
közésére nem kellett számítani, elégségesnek tûnt 
tehát a területi közigazgatás „államigazgatási olda-
lának” koordinációját szabályozni. Bizonyára ezzel 
függ össze az is, hogy a közigazgatás két alrendsze-
re összehangolásának szükségességét kevesen fogal-
mazták meg, majd a kérdés végleg eltûnt a tudomá-
nyos szakirodalom látókörébõl. 

Ádám Antal egy 1994-ben megjelent tanul-
mányában azonban még szélesebb körben von-
ta meg a szükséges koordináció kereteit, amikor 
mellõzhetetlennek ítélte a megyei illetékességû ál-
lami szervek közhatalmi célkitûzéseinek harmoni-
zálását, indokként említve a dekoncentrált hatósá-
gok gyors elszaporodását.

Abból kiindulva, hogy a területi közigazgatást el-
látó önkormányzati és állami szerveknek nincs kö-
zös fóruma, amelynek révén az irányítás pozíciójá-
ból végzett koordináció lehetséges volna, a számba 
vehetõ koordinációs megoldások közül Ádám An-
tal egyrészt a megyei önkormányzat vagy az adott 
ágazatban általános hatáskörû önkormányzaton kí-
vüli szerv által végzett kötelezõ külsõ koordinációt, 
másrészt a mellérendeltségi pozícióból, törvényben 
meghatározott szervezeti keretben és eljárással el-
látott kölcsönös mellérendeltségi koordinációt em-
lítette és ez utóbbi eljárási módozatainak intézmé-
nyesítését ajánlotta.19

A területi koordinációval kapcsolatos tudomá-
nyos gondolkodásban a közigazgatás két alrendsze-
rének összehangolásával kapcsolatban további véle-
mények is megfogalmazódtak. 

Szabó Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy a hori-
zontális koordináció hiánya veszélyeztetheti a helyi-
területi közigazgatás rendeltetésszerû mûködését. 
Reális problémának látta, hogy az egyes közigaz-
gatási (akár önkormányzati, akár államigazgatási) 
szervek egymástól teljes izoláltságban hoznak meg 
olyan döntéseket, amelyeknél fontos lenne az ága-
zatközi vagy térségi szemléletmód alkalmazása.20 
Verebélyi Imre pedig az fejtegette, hogy a helyi-terü-
leti közigazgatást: „olyan irányban kell továbbfejlesz-
teni, hogy az ágazatok helyi szeparatizmusa, illetve 
az önkormányzati és az állami közigazgatás merev 
szétszakítottsága (fragmentációja) megszûnjön, s az 
azonos területen és ügyekben fellépõ különbözõ köz-
igazgatási szervek területi összhangja erõsödjön”.21

Ami végül megvalósult az alig több, mint „laza 
feladatkijelölés” és az államigazgatási kollégium 
mûködésében megvalósítani kívánt együttmûködés: 
„A kollégium elemzi és értékeli a közigazgatási hiva-
tal, a területi államigazgatási szervek és a helyi ön-
kormányzatok együttmûködésének, továbbá az ál-
lamigazgatási feladatok területi végrehajtásának ta-
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pasztalatait, a közigazgatási szervek államigazgatá-
si hatósági ügyintézését.”

5.2.3. A közigazgatási hivatalok mint a kormány 
területi államigazgatási szervei a dekoncentrált ál-
lamigazgatási szervek koordinációja terén tipikusan 
kormányhivatali funkciókat látnak el. A koordináció 
megvalósításához azonban jelenleg csupán az e szer-
vekkel való egyeztetés, egyetértés (összességében az 
együttmûködés) kialakításának eszközei állnak ren-
delkezésére, és ebbõl adódóan a koordináció sikerét 
is kizárólag e tényezõktõl lehetne/kellene várni. Az 
egyeztetés, az egyetértési és együttmûködési készség 
azonban meglehetõsen bizonytalan kategóriák, köny-
nyen belátható, hogy a dekoncentrált államigazga-
tási szervek koordinációját tartósan nem lehet ilyen 
jogon kívüli tényezõkre építeni. 

A hatékony eszközrendszer, a hatáskörök jelentõségét 
– mint azt a fentiekben hangsúlyoztuk – különösen alá 
kell húzni, mert annak hiánya a koordináció hatásfo-
kát leronthatja, vagy egyenesen meghiúsíthatja. Ha-
sonló véleményt fogalmaz meg Ádám Antal is, amikor 
esetlegesnek ítéli a területi államigazgatási szervek 
együttmûködését az egymásnak nyújtott tájékozta-
tási, technikai, mûszaki, esetleg laboratóriumi, mé-
rési, megfigyelési, figyelemfelhívó, kezdeményezõ 
szolgáltatásokkal kapcsolatban. Hangsúlyozza to-
vábbá, hogy az állami és önkormányzati szervek 
kapcsolatában általában elõnyös az érdekeltség fel-
ismerése és a felismert érdekek egyeztetésén nyug-
vó együttmûködés, azonban mégsem lehet pusz-
tán az igénylés, a kezdeményezés és a megállapo-
dás spontaneitására és önkéntességére építeni, ha-
nem azt több tárgykörben kötelezõ formalizált eljá-
rási rend elõírásaival kell biztosítani.22

Teljes mértékben egyetértünk az itt megfogalma-
zott véleménnyel, sietünk azonban azt is leszögez-
ni, hogy határozott és következetes szándék esetén 
a koordinációt még ilyen szabályozási háttérrel is le-
hetségesnek tartjuk. Igaz, hogy a koordináció terü-
letén a hivatalvezetõ hatásköre jelenleg szinte csak 
„gondoskodásban” merül ki, ami alig több mint a 
feladatkör puszta kijelölése, továbbá az a jogalkotói 
kívánság, hogy „a területi államigazgatási szervek 
feladataik ellátása során kötelesek együttmûködni” 
szintén kevéske útravalónak látszik. A koordiná-
ció eszközrendszerével ezért semmi esetre sem le-
hetünk elégedettek, de ne feledkezzünk meg arról 
sem, hogy a közigazgatási hivatal vezetõjének az itt 
felsorolt hatáskörein kívül jogállásában, koordináci-
ós és ellenõrzési szerepkörében, kapcsolatrendszeré-
ben még számos aktivizálható tartalék rejlik. Sok mú-
lik például azon, hogy e lehetõségeket hogyan sike-
rül tartalommal megtölteni, milyen aktivitással, ha-
tározottsággal és kezdeményezõkészséggel mozgó-
sítja ezeket a koordináció sikere érdekében. 

5.2.4. A 191/1996. (XII. 17.) kormányrendelet 
12. §-a és 15. §-a szerint a hivatalvezetõnek – a ko-
rábban említetteken kívül – a következõ koordináci-
ós eszközök is rendelkezésére állnak (bár az elsõként 
említett esetben vitatható, hogy a tájékoztatáskérés 
koordinációs eszköznek minõsíthetõ- e):

– tájékoztatást kérhet a koordinációs és 
ellenõrzési jogkörébe tartozó területi államigazga-
tási szervek vezetõitõl,

– szükség szerint megyei koordinációs érte-
kezletet hívhat össze egyes, több ágazatot érintõ fel-
adat ellátásának elõmozdítására,

– a területi államigazgatási szervek vezetõi 
ideiglenes bizottság alakítására kérheti fel. 

Beilleszthetõ a koordinációs eszköztárba az az 
erõteljes véleményezési jogkör is, amelyet a kormány-
rendelet 11. §-a biztosít a hivatalvezetõ számára a 
területi államigazgatási szervek vezetõinek kine-
vezését, megbízatásuk visszavonását, kitüntetésü-
ket, jutalmazásukat, fegyelmi felelõsségre vonásu-
kat illetõen. A koordinációs és ellenõrzési hatáskö-
rök kölcsönösen támogatják egymást, és ennek foly-
tán erõsítik a közigazgatási hivatal pozícióit, más-
részt azzal is számolni kell, hogy a koordinációs ha-
táskör szociológiailag feltételez, de a mûködés révén 
létre is hoz hierarchikus kapcsolatokat. Ehelyütt is 
hangsúlyozni szükséges az államigazgatási kollégium 
szerepét, amely a hivatalvezetõ véleményezõ, koor-
dinációt és ellenõrzést elõsegítõ testülete. A kollégi-
um elemez, értékel, egyeztet, elõmozdít, véleményez. 
Tevékenysége során állást foglal, döntéseket hoz, és 
ez a kollégium tagjainak „közös akaratképzését” és 
együttes cselekvését kívánja meg. A jól mûködõ/
mûködtetett testület, különösen a hozott döntések 
együttes végrehajtása révén, nagyban támogathatná 
a hivatalvezetõ koordinációs törekvéseinek sikerét. 

Ha tehát számba vesszük a hivatalvezetõ meglévõ 
koordinációs eszközeit, hatásköreit, az azokban 
rejlõ és mozgósítható más lehetõségeket, már egy-
re kevésbé indokolt, hogy az eszköztelenség tudata 
bénítólag hasson.23

A koordináció lehetõségeit kutató vizsgálódá-
sunkkal arra kívántuk a figyelmet felhívni, hogy 
megfelelõ szándék esetén a koordinációt még hiá-
nyos eszközrendszerrel is lehetségesnek tartjuk és 
úgy véljük, hogy a területi koordináció sikertelensé-
géért nem pusztán a hiányos eszközrendszer, hanem 
a területi koordinációra irányuló valódi és követke-
zetes kormányzati szándék, a szakmai-módszertani 
támogatás hiánya, és nem utolsósorban a közigaz-
gatás egészére jellemzõ dezintegráció és ebbõl eredõ 
mûködési hiányosságok is okolhatók.

6. A fõvárosi, megyei közigazgatá-
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si hivatal vezetõjének felügyeleti és 

ellenõrzési jogköre

A következõkben összefoglaljuk a területi közigaz-
gatásban kormányhivatalként kulcsszerepet betöltõ 
közigazgatási hivatal felügyeleti és ellenõrzési rend-
szerének mûködését, annak gyakorlati tapasztalatait, 
továbbfejlesztésének irányait, mivel úgy ítéljük meg, 
hogy az ellenõrzés a koordinációval együtt lényeges 
hatást gyakorolhat a területi közigazgatás egységeseb-
bé, rendezettebbé és átláthatóbbá tételére. 

Az ellenõrzési és felügyeleti rendszer egészének 
felvázolása után ebbõl az összefüggésrendszerbõl 
emeljük majd ki, és elsõsorban gyakorlati aspektus-
ból vizsgáljuk meg közelebbrõl a területi államigaz-
gatási szervek ellenõrzését. 

A gyakorlati nézõpontú elemzéssel egyrészt arra 
keressük a választ, hogy az ellenõrzés és felügyelet 
jelenlegi rendszere milyen módon járulhat hozzá a 
területi közigazgatás koordináltabb, egységesebb és 
átláthatóbb mûködéséhez, másrészt választ várunk 
arra is, hogy a hazai ellenõrzési rendszer – fõként 
annak eszközrendszere – hogyan illeszkedik a nyu-
gat-európai megoldásokhoz, illetve ennek érdekében 
milyen továbbfejlesztési irányok körvonalazhatók.

6.1. A felügyeleti és ellenõrzési rendszer 
összetevõi 

Elsõ gondolatként rögzítjük, hogy az ellenõrzés 
mindennemû igazgatásnak (tehát a közigazgatásnak 
és ezen belül az államigazgatásnak) része. Mivel tar-
talmát tekintve a vezetés, az irányítás és felügyelet 
is igazgatás, ebbõl eredõen az ellenõrzés ezeknek is 
eleme. Megállapíthatjuk tehát, hogy az ellenõrzés az 
igazgatás szükségszerû velejárója és attól elválaszt-
hatatlan. Az ellenõrzésen legáltalánosabb és legszé-
lesebb értelemben a megoldandó feladatnak az elért 
eredménnyel való összevetését értjük annak érdeké-
ben, hogy az eredmények megfelelnek-e a kitûzött 
célnak, továbbá, hogy az esetleges eltérés okait fel-
tárják, és a jövõre vonatkozóan következtetéseket 
vonjanak le.24 

Bár az ellenõrzés lényegét mi sem azonosít-
juk magával az információval, illetve annak visz-
szacsatolásával,25 külön is hangsúlyozzuk az infor-
mációk fontosságát az ellenõrzésben és végsõ so-
ron a szerv mûködésének megítélése szempontjá-
ból. Az ellenõrzés lényege ugyanis, hogy informá-
ciót gyûjtsön a cél elérését szolgáló tevékenység 
eredményérõl, azt a céllal összevesse, majd követ-
keztetéseket vonjon le a cél megvalósultsági foká-
ról. Kalas Tibor szerint bár az ellenõrzés az igazga-

tási ciklus záró fázisa, egyben egy újabb igazgatási 
ciklus kiindulópontja is lehet. Az ellenõrzés lénye-
ge, hogy egybevessék a végrehajtás folyamatát és 
eredményét a célkitûzéssel, és következtetést vonja-
nak le a célkitûzés megvalósulásáról. Kalas Tibor az 
ellenõrzés egy kevesek által említett aspektusát is ki-
emeli, nevezetesen azt, hogy a végrehajtást informá-
ciókkal, tanácsokkal segítse és ilyen módon is hozzá-
járuljon az igazgatási folyamat sikeréhez.26

Az ellenõrzés, a felügyelet és az irányítás vi-
szonyrendszerét összefoglalva a következõket álla-
píthatjuk meg: 

– A felügyeleti jogviszony általában magában 
foglalja az ellenõrzést, tehát több az ellenõrzésnél. 
Ennek a fordítottja azonban elképzelhetetlen.

– Az irányítás a felügyeletet nyeli el és vele 
együtt az ellenõrzést is. Erre tekintettel beszélhetünk 
irányító-felügyeleti jogról. Ennek ellenkezõje azon-
ban szintén nem illeszthetõ bele a fogalmi rendsze-
rünkbe.

– Végül megállapítjuk, hogy az irányí-
tás, a felügyelet és az ellenõrzés többféle lehet. Az 
ellenõrzés – akárcsak a koordináció – rendszertani-
lag elhelyezhetõ az irányításon belül és azon kívül 
is. Vagyis az ellenõrzés elõfordulhat önállósult for-
mában, amikor „csak” ellenõrzési jogviszony jön lét-
re, az ellenõrzés eredményeit azonban ebben az eset-
ben is hasznosíthatja a vezetés és az irányítás (eset-
leg a felügyelet).

Szamel Lajos a különbözõ felügyeleti tevékenysé-
gek áttekintése nyomán a következõ megállapítás-
ra jutott: „Az összes felügyeleti ágak közös, funda-
mentális jogának azt találtuk, hogy a felügyeletük 
alá tartozó szerveknél a tevékenység jogszerûségét 
ellenõrizhetik, ennyiben valamennyi felügyelet tör-
vényességi.”27

Kaltenbach Jenõ monográfiájában nagy figyelmet 
szentel a felügyeleti eszközök fejlõdésének bemu-
tatására. Ebbõl levonható az a következtetés, hogy 
a nyugat-európai államokban végbement az eszkö-
zök megváltozása és ma már a „megfigyelõ” eszkö-
zök szerepe jóval nagyobb, mint a „kijavító” eszkö-
zöké.”28

A francia prefektusi rendszer rendkívül gazdag 
törvényességi ellenõrzési eszköztárral rendelkezik, 
amely a francia demokrácia érett viszonyai között 
biztosítani képes az önkormányzatok törvényessé-
gi kontrollját, a dekoncentrált szervek tevékenysé-
gének összehangolását és a közvetítõ egyéb álla-
mi szerepkörök ellátását. A német jogban a felügye-
let (Aufsicht) és az ellenõrzés (Controll) között jogi 
tartalmát tekintve nincs lényeges különbség, több-
nyire szinonimaként kezelik. Az állami felügyelet-
nek (staatliche Aufsicht) két fajtája: a jogi felügyelet 
(Rechtsaufsicht) és a szakmai felügyelet (Fachaufsicht) 
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ismert. Németországban az önkormányzatok felet-
ti állami felügyelet terjedelme és intenzitása attól 
függ, hogy a kommunák saját vagy átruházott ha-
táskörben járnak-e el, illetve a kötelezõ feladatok el-
látásához fûzõdik-e állami szakmai iránymutatás 
lehetõsége. A német jog ettõl függõen tesz különb-
séget a felügyeleti típusok között, amelynek gyakor-
lása preventív és represszív eszközrendszerrel törté-
nik. A felügyelet preventív típusához tartozik a ta-
nácsadás, a támogatás és egyes kommunális intéz-
kedések engedélyhez kötése. 

A represszív felügyelet eszközrendszerének 
meglehetõsen széles palettája alakult ki, amely fo-
kozatosan erõsödõ beavatkozást tesz lehetõvé a 
törvényesség helyreállítása érdekében. A jogi fel-
ügyelet represszív eszközrendszeréhez tartoznak a 
következõk: információs jog, kifogásolási jog, ren-
delkezés kiadásának joga, pótlás foganatosítása, ál-
lami megbízott kirendelése, képviselõ-testület (ta-
nács) feloszlatása, a polgármester megbízatásának 
felfüggesztése.29

A felügyelet és az ellenõrzés – mivel jogi érte-
lemben más-más tartalmú fogalmak – megkülön-
böztetése hazai viszonyok között különösen fon-
tos, már csak azért is, mert az Ötv. csupán a törvé-
nyességi ellenõrzés fogalmát ismeri és helyette a fel-
ügyelet fogalma nem alkalmazható. A törvényessé-
gi ellenõrzés az ellenõrzött szerv tevékenységének 
jogilag meghatározott kontrollját jelenti. Az irányí-
táshoz és a felügyelethez viszonyítva ez az intéz-
mény a legkevesebb beavatkozási lehetõséget biz-
tosítja, ezért az önkormányzati önállóság fejlesztésé-
hez leginkább illeszthetõ.30 Valószínûsíthetõ, hogy a 
rendszerváltozást követõen megalkotott önkormány-
zati törvény szabályozási filozófiáját a tanácsrend-
szer ellenhatásaként éppen ilyen politikai megfon-
tolások vezérelték.

Összevetve az önkormányzatok feletti törvényes-
ségi felügyelet/ellenõrzés német és magyar modelljét 
úgy látjuk, hogy a német kommunális önkormány-
zatok mûködésének széles körû garanciarendszeré-
hez a hazainál sokrétûbb és erõteljesebb felügyeleti 
eszközök járulnak, amelyek hatékonyan megalapoz-
zák az állam fellépését törvénysértés esetén. Szem-
ben a hazai helyzettel, ahol akár évek is eltelhetnek 
addig, amíg a túlterhelt Alkotmánybíróság egy-egy 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatát elvégzi, és 
azt esetleg megsemmisíti. Ma már egyre inkább iga-
zolódni látszik, hogy az állami ellenõrzési rendszert 
hosszú távon nem lehet a politika oltárán következ-
mények nélkül feláldozni. Ezért fogalmazódik meg 
az 1052/1999. (V. 21.) és az 1057/2001. (VI. 21.) kor-
mányhatározatokban az önkormányzati rendszer 
és a közigazgatás továbbfejlesztése kapcsán a tör-
vényességi ellenõrzés felügyeletté való átalakítása, 

a pénzügyi ellenõrzés rendszerének, valamint az ál-
lamigazgatási szervek felügyeleti ellenõrzésének to-
vábbfejlesztése.

A kérdés egy más aspektusát jelzi Takács Albert 
megállapítása, aki szerint a modern állam a mai költ-
ségvetési rendszerben a centralizáció irányába ha-
lad,31 amibõl véleményünk szerint az is következik, 
hogy a közpénzekkel való gazdálkodás hosszabb ide-
ig nem hagyható hatékony ellenõrzés nélkül.

A grafikon segítségével az ellenõrzési rendszer 
jelenlegi elemeirõl kaphatunk áttekintést. Vélemé-
nyünk szerint a közigazgatási hivatalnak a jövõben a 
komplex államigazgatási ellenõrzés erõs területi szervé-
vé kellene válnia, amelynek ellenõrzési tevékenysé-
ge átfogja a helyi önkormányzati és a területi állam-
igazgatási szervek mûködésének lehetõ legszélesebb 
körét. Ennek elõfeltételeként szükségesnek tartjuk a 
területi közigazgatási ellenõrzés egységes, komplex 
és hatékony rendszerének kiépítését. 

A közigazgatási hivatal a következõ felügyeleti 
és ellenõrzési feladatokat látná el:

– helyi önkormányzatok törvényességi fel-
ügyelete (a jelenlegi törvényességi ellenõrzési esz-
közrendszer kibõvítése felügyeleti eszközökkel pl. 
a törvénysértõ önkormányzati döntés felfüggesztés-
ének jogával),

– helyi önkormányzatok gazdasági ellenõrzése, 
amely beilleszkedne a törvényességi felügyelet rend-
szerébe,

– területfejlesztési tanácsok törvényességi fel-
ügyelete,

– területi államigazgatási szervek ellenõrzése,
– államigazgatási hatósági felügyelet,
– közszolgálati ellenõrzés.
Az említett összetevõk képezhetnék tehát véle-

ményünk szerint a jövõben a területi közigazgatás 
komplex ellenõrzési rendszerének gerincét. Hozzá-
tesszük azonban, hogy a rendszer kiépítése során 
gondoskodni kellene az önkormányzati hatósági ügyek 
törvényességének ellenõrzésérõl is, amely évek óta 
szintén megoldatlan. Az önkormányzati testületek 
jegyzõkönyvei arról tanúskodnak ugyanis, hogy – a 
zömmel szociális – az önkormányzati hatósági ügyek 
intézése során gyakran sérülnek az eljárási normák és 
ezen keresztül az ügyfelek jogai is. Az ügyfelek zöme 
eleve hátrányos társadalmi helyzetû, ezért a jogvé-
delmi eszközökre különösen rászorulnak.

A területi közigazgatási rendszerben – megfelelõ 
hatáskörök biztosítása esetén – egyedül a közigaz-
gatási hivatalok vannak abban a helyzetben, hogy 
a kormány döntéseinek koordinációs és ellenõrzési 
tevékenységük útján érvényt szerezzenek, és ezzel 
egyszersmind hozzájáruljanak a kormányzati mun-
ka eredményesebbé tételéhez is. 

6.1.1. A helyi önkormányzatok törvényességi 

Walter Tibor: A területi államigazgatási szervek koordinációja és ellenõrzése



197

JURA 2003/2.

ellenõrzése keretében az Ötv. 98. § alapján a közigaz-
gatási hivatal vezetõje ellátja a helyi önkormány-
zatok, a kisebbségi önkormányzatok törvényességi 
ellenõrzését, amelynek során vizsgálja, hogy a he-
lyi önkormányzat szervezete, mûködése, döntésho-
zatali eljárása, döntései stb. megfelelnek-e a jogsza-
bályoknak. 

A törvényességi ellenõrzésre vonatkozó elõírások 
évek óta lényegében változatlanok, az ellenõrzési mun-
ka karaktere azonban – különösen az utóbbi idõben 
– jelentõs pozitív irányú változáson ment át, amely-
nek során elõtérbe kerültek a preventív, konzultatív, 
a tanácsadásra, segítségnyújtásra épülõ módszerek és 
eszközök. Ezt a változást mozdította elõ az Ötv. 98. § 
(2) g) pontjával az 1994. évi módosítása során beikta-
tott rendelkezés is, amely a közigazgatási hivatal kö-
telezettségévé teszi az önkormányzat mûködésének 
szakmai segítését. A változás értékelhetõ a nyugat-
európai fejlõdési irány követéseként is, mivel ott az 
ellenõrzésben a tanácsadásnak, segítésnek, egyezte-
tésnek, konzultatív eljárásoknak már régóta kiérlelt 
hagyományai vannak.

Az említett módszerek alkalmazása különösen a 
kisebbségi önkormányzatok ellenõrzése tekintetében 
mellõzhetetlen, amelyeknél – szervezeti és mûködési 
sajátosságaiknál fogva – a hagyományos ellenõrzési 
módszerek többnyire nem alkalmazhatók sikerrel.32

6.1.2. Már említettük, hogy az önkormányzatok 
ellenõrzésének egyik kritikus pontja az önkormányzat-

ok gazdálkodása feletti kontroll. A közigazgatási hiva-
talok a törvényességi ellenõrzés során számos eset-
ben bukkannak gazdálkodással kapcsolatos problé-
mákra, a törvényesség helyreállítására azonban nem 
rendelkeznek megfelelõ hatáskörrel. 

Habár – az Ötv. 1994. évi módosításával – a pénz-
ügyi-gazdasági ellenõrzés továbbfejlesztése érdeké-
ben több fontos döntés (képesített belsõ ellenõr al-
kalmazása, könyvvizsgáló, a pénzügyi bizottság fel-
adatkörének kibõvítése) született a korábbi évek-
ben, a rendszer egészének átalakítása azonban nem 

történt meg. Eddig nem bizonyult járható útnak az 
a szakmailag kézzelfogható és indokolható megol-
dás sem, hogy a helyi önkormányzatok törvényes-
ségi ellenõrzéséhez hasonlóan a pénzügyi-gazdasá-
gi ellenõrzés is legyen a kormány feladata, amelyrõl 
a közigazgatási hivatal útján gondoskodik.

Ha abból indulunk ki (és minden jel szerint ebbõl 
kell kiindulni), hogy az Állami Számvevõszék alkot-
mányos helyzete nem változhat, az is következik, 
hogy az Ötv. 92. § (1) bekezdése alapján a helyi ön-
kormányzatok gazdálkodását továbbra is az Állami 
Számvevõszék végzi. Azt láthatjuk azonban, hogy az 
Állami Számvevõszék elsõsorban kapacitási problé-
mák miatt nem tud eleget tenni e feladatának. Talán 
éppen ez az oka annak, hogy a gyakorlat áttörte a je-
lenlegi szabályozás korlátait és az utóbbi idõben több, 
a törvényességi ellenõrzés és a pénzügyi ellenõrzés 
közötti összekötõ elem jelent meg, amelynek alapján 
a közigazgatási hivatalok szerepének további növe-
kedése prognosztizálható.

Az egyik összekötõ elem az, hogy a közigazgatá-
si hivatal vezetõje a törvényességi ellenõrzési jogkör-
ében vizsgálja, hogy – a mûködés mellett – a helyi 
önkormányzat döntései (rendelete, határozata) meg-
felelnek-e a jogszabályoknak. Ebbõl következõen a 
közigazgatási hivatalok törvényességi szempontból 
vizsgálják a költségvetést és a zárszámadást, mivel 
ezek önkormányzati rendeletek.

A törvényességi ellenõrzés kiterjesztését jelentõ 
másik összekötõ elem – az 1994. évi módosítással – 
az Ötv. 98. § (2) bekezdés c) pontja, amely szerint a 
törvényességi ellenõrzés során szerzett tapasztala-
tai alapján a közigazgatási hivatal vezetõje az ön-
kormányzat gazdálkodását érintõ vizsgálat lefolyta-
tását kezdeményezheti az Állami Számvevõszéknél.

Az Ötv. módosításai során már több alkalommal 
felmerült a törvényességi ellenõrzés eszközrendsze-
rének felügyeleti elemekkel (törvénysértõ önkor-
mányzati határozat felfüggesztésének, a mulasz-
tás pótlásának joga) történõ kibõvítése, illetve ilyen 
irányba történõ továbbfejlesztése. A felügyeleti esz-
közök alkalmazása bizonyára hatékonyabb fellépést 
tenne lehetõvé a törvénysértések megszüntetésére. 

Ez annál is inkább fontos volna, mert egyet értve 
Kiss László véleményével, a törvényességi ellenõrzés 
– hatásaiban és eszközeiben – túllép a hagyomá-
nyos ellenõrzés keretein, és ténylegesen „szemér-
mes felügyeletként” funkcionál.33 Azt is látni kell 
azonban, hogy a törvényességi ellenõrzés eszköz-
tárának bõvítése és ezzel az állami felügyelet be-
avatkozásának erõsítése összeütközhet azokkal az 
aktuálpolitikai elgondolásokkal, amelyek az ilyen 
irányú változásokat a helyi önkormányzati autonó-
mia csorbításaként értékelik. Ugyanakkor olyan ko-
rábbi kormányzati körökbõl származó vélemény is 
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megfogalmazódott, hogy az erõteljesebb ellenõrzési 
rendszer kiépítésére azért nem került sor, mert az 
szemben állt volna a „bizalom alapelvével.”(!)34 Oszt-
juk Fürcht Pál véleményét, aki szerint az ellenõrzés 
önmagában nem sérti az önállóságot, inkább az 
ellenõrzési megállapítások alapján tehetõ intézke-
dések kimunkálása során kell ügyelni az optimális 
egyensúlyra a szükséges szabályozás és az önkor-
mányzati önállóság között.35

Kiss László a probléma lényegét érzékeltet-
ve azt húzza alá, hogy az ellenõrzésben két szem-
pont áll szemben egymással: az egyik az állami je-
lenlét kifejezésre juttatása, a másik az autonóm cse-
lekvési kör (és lehetõségek) tiszteletben tartása. Ez-
zel összefüggésben utal arra, hogy a törvényessé-
gi ellenõrzés sem lépheti át a saját árnyékát és ab-
ban nem rejtõzködhetnek olyan jogosítványok, ame-
lyek esetleg anulálhatják az ellenõrzött autonóm 
mûködést. Nem mindegy tehát, hogy hol húzódnak 
a beavatkozások határai.36

Úgy ítéljük meg, hogy a közigazgatási hivatalok 
törvényességi ellenõrzési tevékenységének felülvizs-
gálatát és újraszabályozását célszerû volna együtt el-
végezni az önkormányzatok feladat- és hatásköré nek 
felülvizsgálatával. Ennek során:

– meg kell teremteni a törvényességi felügye-
let ellátásának feltételeit,

– a hivatalvezetõk számára legalább a javaslat-
tételi jogot biztosítani kellene a jegyzõk feletti egyes 
munkáltatói jogkör gyakorlásához,

– az állami ellenõrzés rendszerének átalakítása 
során gondoskodni kell az önkormányzatok komp-
lex ellenõrzésének megszervezésérõl,

– meg kell teremteni a közigazgatási hivata-
lokban a területfejlesztési tanácsok törvényességi fel-
ügyeletének ma még elégtelen személyi és tárgyi fel-
tételeit.

A közigazgatási hivataloknál nagyrészt már ki-
alakultak az ellenõrzési szervezetrendszer szemé-
lyi és tárgyi feltételei, a törvényességi ellenõrzés ré-
vén pedig megfelelõ információs háttér és jelentõs 
ellenõrzési tapasztalat is rendelkezésre áll.

6.1.3. Nyilvánvaló, hogy erre az ellenõrzési bázis-
ra kívánt építeni az 1018/1999. (II. 18.) kormányha-
tározat is, amely elsõ ízben 1998. január 1-jétõl köz-
szolgálati ellenõrzések megtartását tette kötelezõvé 
egyes önkormányzati és dekoncentrált államigazga-
tási szerveknél, jelentõsen bõvítve ezzel a közigazga-
tási hivatal eddigi ellenõrzési feladat- és hatáskö rét. 
A jogalkalmazási tapasztalatok azt mutatták ugyan-
is, hogy a közszolgálati munkáltatói intézkedé-
sek számos esetben nem feleltek meg a jogszabályi 
rendelkezéseknek, s ez a besorolásokkal, illetve az 
illetménymegállapításokkal kapcsolatban indoko-
latlan költségvetési kifizetéseket is eredményezett. 

A Ktv. 64/A. § értelmében a kormány, a belügy-
miniszter, illetve a fõvárosi, megyei közigazgatási 
hivatalok vezetõinek közremûködésével ellenõrzi a 
közszolgálati jogszabályok végrehajtását oly módon, 
hogy a belügyminiszter javaslatára évente meghatá-
rozza a vizsgálati tárgyköröket, valamint a vizsgálat 
alá vont szervek körét. A vizsgálat tapasztalatairól 
tájékoztató készül a kormány számára, amely alap-
ján meghozhatók a szükséges intézkedések. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a területi államigazga-
tási szervek tekintetében már a jelenlegi jogszabály-
ok is teljes körû felhatalmazást adnak a fõvárosi, il-
letve megyei közigazgatási hivatalok vezetõinek a 
köztisztviselõkkel kapcsolatos munkáltatói intéz-
kedések ellenõrzésére, mivel a 191/1996. (XII. 17.) 
kormányrendelet 16. § (1) c) pontja a hivatalvezetõ 
ellenõrzési feladat- és hatáskörébe utalja a területi ál-
lamigazgatási szervek vezetõinek köztisztviselõkkel, 
közalkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói intéz-
kedései törvényességének ellenõrzését.

Az évente megjelenõ kormányhatározatok pon-
tosan meghatározzák azt az önkormányzati kört, 
ahol közszolgálati ellenõrzéseket kell tartani. Az 
ellenõrzés jogalapja tehát mindig az aktuális kor-
mányhatározat. Ebbõl eredõen generális felhatalma-
zásról nem beszélhetünk, és a jogalap tekintetében a 
191/1996. (XII. 17.) kormányrendelet 21. § b) pontja 
sem alkalmazható, mert a hivatalvezetõ a polgármes-
teri hivatalnál, körjegyzõségnél, megyei közgyûlés 
hivatalánál stb. csak a hatósági eljárás körében jogo-
sult felettes szervként ellenõrzés végezni.

6.1.4. A közigazgatási hivatalok tevékenységében 
jelentõs változást eredményezett a területfejlesztésrõl 
szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) 1999. évi módo-
sítása, amelynek értelmében mûködésük törvényes-
ségi felügyeletét a közigazgatási hivatal vezetõje lát-
ja el: 

– a megyei területfejlesztési tanács 
– a megyei területfejlesztési tanács munkaszer-

vezete 
– a regionális fejlesztési tanács 
– a térségi fejlesztési tanács feletti törvényes-

ségi felügyelet gyakorlójaként.
A megyei, a térségi és a regionális fejlesztési taná-

csok törvényességi felügyelete keretében a közigaz-
gatási hivatal vezetõje ellenõrzi, hogy a fejlesztési ta-
nácsok alapszabálya és egyéb szabályzatai megfelel-
nek-e a jogszabályoknak, szervezetük, mûködésük, 
döntéshozatali eljárásuk, határozataik nem sérte-
nek-e jogszabályokat, az alapszabályt vagy egyéb 
szabályzatot. Jogszabálysértés esetén a közigazgatá-
si hivatal vezetõje határidõ kitûzésével felhívja a te-
rületfejlesztési tanácsot a jogszabálysértés megszün-
tetésére. Ha a megadott határidõn belül intézkedés 
nem történik, vagy a fejlesztési tanács elutasítja a fel-
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hívást, a hivatalvezetõ:
– keresettel fordul a bírósághoz a határozat 

megsemmisítése iránt, továbbá a jogszabálysértõ ha-
tározat végrehajtását – ha az a közérdek súlyos sérel-
mével vagy elháríthatatlan kárral járna – felfüggeszti, 
illetõleg

– ismételt vagy súlyos jogszabálysértés esetén 
a területfejlesztési tanács törvényes mûködésének 
helyreállítása érdekében a tanács, annak szerve vagy 
tisztségviselõje mûködését felfüggeszti, és felügyelõ-
biztost rendel ki a törvényes mûködés helyreállítá-
sára.

A területfejlesztési tanácsok mûködésének eddi-
gi tapasztalatait látva megállapítható, hogy a hozott 
döntések túlnyomó többsége pályázatok elbírálásá-
ból, illetve fejlesztési célú pénzeszközök elosztásá-
ból áll, ezért talán nem tûnik túlzásnak azt állítani, 
hogy a törvényességi felügyelet ilyen „beszûkült ha-
táskörgyakorlás” esetére mintha túlsúlyos eszköz-
rendszert tartana készenlétben. 

6.1.5. Szintén az Ötv. 7. §-ának 1994. évi módosí-
tásához kötõdik annak deklarálása, hogy a közigaz-
gatási hivatal ellenõrzi azokat az államigazgatási ügy-
csoportokat, amelyekben elsõ fokon a polgármester, a 
fõpolgármester, a megyei közgyûlés elnöke, a jegyzõ, 
a fõjegyzõ, a polgármesteri hivatal ügyintézõje jár el 
és másodfokú döntés a közigazgatási hivatal hatás-
körébe tartozik. Ezt az ellenõrzési felhatalmazást tar-
talmazza a már említett –általánosan megfogalma-
zott, és így az államigazgatási hatósági ügyekre is vo-
natkoztatható – 191/1996. (XII. 17.) kormányrende-
let 21. §-a is. Felügyeleti jogköre van továbbá a köz-
igazgatási hivatalnak az anyakönyvi ügyintézésben, 
a népesség-nyilvántartásban és a gyámügyekben.

Összegzésül megállapítható, hogy az utóbbi 
idõk ellenõrzési rendszert fejlesztõ erõfeszítései el-
lenére továbbra is fontos feladat a minden területre 
kiterjedõ, átfogó ellenõrzések ütemes rendjének ki-
alakítása, valamint a tapasztalatok folyamatos ösz-
szegzése és elemzése.

6.2. A területi államigazgatási 

szervek ellenõrzése

6.2 .1 .  A terület i  á l lamigazgatási  szervek 
ellenõrzésének megkezdésekor, a személyes kap-
csolatok kiépítése mellett, lényeges kérdés volt az 
adott szerv tevékenységének lehetõ legteljesebb körû 
megismerése. A közigazgatási hivatalokról szóló 
kormányrendeletnek a területi államigazgatási szer-
vek ellenõrzésre vonatkozó rendelkezései átfogják 
a hivatalvezetõ ellenõrzési feladat- és hatáskörének 
teljes spektrumát. E feladat- és hatáskörök két, egy-

mástól elhatárolandó csoportot képeznek. 
Az elsõ csoportba tartozó ellenõrzési hatáskört 

– kicsit szabadon – „ellenõrzési koordinációnak” is ne-
vezhetjük, hiszen ebben az esetben a területi állam-
igazgatási szervek ellenõrzési terveinek összehango-
lása, továbbá egyeztetett végrehajtása, és a tapasz-
talatok közös elemzése a cél. Az ellenõrzési koordi-
náció során szerzett tapasztalatok „közös elemzésé-
nek” kézenfekvõ fóruma az államigazgatási kollégi-
um lenne, noha a jogalkotó ezt kifejezetten nem utal-
ja a kollégium hatáskörébe.

A kormányrendelet 16. §-a meghatározza a 
hivatalvezetõ ellenõrzési és koordinációs feladata-
it, és az ellenõrzési tervek (pl. tárgyi, idõbeli) össze-
hangolásán túl lényeges tartalmi kérdésekben is ko-
ordinációs szerepet jelöl ki (pl. a hivatalvezetõ gon-
doskodni köteles a gazdaságos, egymást kiegészítõ 
ellenõrzési módok alkalmazásáról is). A feladatkör 
kijelölése arra hívja fel a figyelmet, hogy a koordi-
náció útján meg kell szüntetni az ágazatonként izo-
lált ellenõrzési rendszert. 

6.2.2. Az ellenõrzési tervek és ellenõrzési mó-
dok koordinációja csak úgy valósulhat meg, ha az 
ellenõrzési terveket a dekoncentrált szervek rend-
szeresen a közigazgatási hivatal rendelkezésére bo-
csátják. Ha az ellenõrzési tervek rendelkezésre állnak, 
már könnyebben kiszûrhetõk az esetleges párhuza-
mosságok, illetve jobban felfedhetõk a különbözõ 
szervek által tervezett ellenõrzések „lehetséges kap-
csolódási pontjai”. 

Az ellenõrzés koordinációja érdekében tett lépése-
ket annak tudatában kell megkezdeni és végigvinni, 
hogy a dekoncentrált szervek –, amelyek mint tud-
juk, önálló szervezeti léttel és saját belsõ érdekvi-
szonyokkal rendelkeznek – a közigazgatási hivatal 
erõfeszítéseiben nem mindig érdekeltek. Éppen emi-
att a koordináció és ellenõrzés hatékony eszközrend-
szerének jelentõségét ismételten aláhúzzuk.

Az idõbeli és tárgyi koordinálás nélkül tartott 
ellenõrzések aligha gazdaságosak, és valószínûleg 
oda vezetnek, hogy a vizsgálatot végzõ „megszáll-
ja” az ellenõrzött szervet, majd hosszabb-rövidebb 
ideig gyakorlatilag megbénítja annak mûködését. 

Nem tartható az a gyakorlat, hogy az ellenõrzések 
ágazatilag izoláltan, minden szakmai, stratégiai és 
taktikai egyeztetés nélkül történjenek, egymást eset-
leg több hullámban követve.37 

A koordinált, több szerv bevonásával egyszer-
re, egymásra építve végzett ellenõrzések biztosan 
hatékonyabbak és gazdaságosabbak. Nem is szólva 
arról, hogy az ellenõrzési tapasztalatokat egyszer-
re valamennyi résztvevõ leszûrheti és az ellenõrzés 
módszerei ezáltal hatékonyabban finomíthatók, 
továbbfejleszthetõk. Legalább ilyen lényeges az 
ellenõrzési koordináció tapasztalatainak közös elem-
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zése is, elsõsorban a közigazgatási kollégium ülése-
in. Elképzelhetõ mindez olyan formában, hogy a kö-
zös ellenõrzést folytató szervek vezetõi rendszeres 
tájékoztatást adnak a kollégiumnak az ellenõrzések 
tapasztalatairól, majd a tapasztalatokat megvitatják.

6.2.3. Az ellenõrzési feladat- és hatáskörök má-
sik csoportjába a közigazgatási hivatal által a terü-
leti államigazgatási szerveknél végzendõ ellenõrzési 
tárgykörök tartoznak. A közigazgatási hivatali en-
nek során ellenõrzi:

– a területi államigazgatási szervek vezetõinek 
köztisztviselõkkel, közalkalmazottakkal kapcso-
latos munkáltatói intézkedései törvényességét, a 
köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló jogsza-
bályok hatályosulását,

– a fõvárosi, megyei ügyészséggel egyeztetett 
ellenõrzési terv és program szerint a területi állam-
igazgatási szervek tevékenységében az államigazga-
tási eljárás általános szabályairól szóló törvény hatá-
lyosulását, hatósági tevékenységük jogszerûségét,

– az ügyiratkezelésrõl, valamint a közigazga-
tási szervek által kezelt adatok nyilvántartásáról és 
védelmérõl szóló jogszabályok hatályosulását,

– valamint a területi államigazgatási szervek 
által kezelt informatikai programok jogtisztaságát.

A kormányrendelet 14. §- a szerint a hivatalvezetõ 
utóbb említett ellenõrzési feladat- és hatáskörét az 
államigazgatási kollégium, mint a hivatalvezetõ 
véleményezõ, koordinációt elõsegítõ testülete azzal se-
gíti, hogy egyezteti és értékeli az ellenõrzések tapasz-
talatait, állást foglal a közigazgatási hivatal ellenõrzési 
terveinek tartalmáról, ütemezésérõl, végrehajtásáról.

6.2.4. A gyakorlati tapasztalatok birtokában el-
mondható, hogy a fõvárosi, megyei közigazgatási 
hivatalok által végzett ellenõrzési tevékenység vi-
szonylag gyorsan és akadálytalanul indult meg. Ez 
annak is köszönhetõ, hogy a kormányrendelet ponto-
san kijelöli az ellenõrzés tárgyköreit, és annak végre-
hajtásához megfelelõ eszközrendszert biztosít. Sajnos 
az ellenõrzés koordinációjáról ugyanez nem mond-
ható el, amely eddig jóval szerényebb eredménye-
ket tudott csak felmutatni. Ebben valószínûleg az 
is szerepet játszik, hogy az ellenõrzés koordinációja 
magán viseli a koordináció egészének eszközrend-
szerével kapcsolatos szabályozási hiányosságokat. 

Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy felhívjuk a 
figyelmet a közigazgatási hivatalok szakmai irányí-
tásának hiányosságaira is. Az irányítás, a szakmai, 
módszertani segítségnyújtás elmaradása folyama-
tos bizonytalanságot eredményez, és ez kedvezõtlen 
hatást gyakorol a hivatalvezetõ koordinációs és 
ellenõrzési tevékenységére. 

A területi államigazgatási szerveknél tartott hely-
színi komplex ellenõrzések tapasztalatait természe-
tesen nincs módunk részletekbe menõen ismertetni, 

néhány tipikusnak tekinthetõ hibára utaló megálla-
pítást azonban kiragadunk a Baranya Megyei Közigaz-
gatási Hivatal tevékenységérõl szóló 2000. évi össze-
foglaló jelentésbõl:

– államigazgatási ügyintézési határidõ gyako-
ri túllépése,

– ügyirat (határozat) -kézbesítési szabályok 
megsértése,

– elmarad a hozott államigazgatási határoza-
tok jogerõsítése,

– elavult határozati minták használata miatt 
már hatályon kívül helyezett anyagi jogszabályok-
ra való hivatkozás, vagy a határozat egyáltalán nem 
tartalmazza az alapjául szolgáló anyagi jogszabályo-
kat,

– hiánypótlásra történõ felhívás esetén nem 
jelölik meg a teljesítési határidõt és nem jelölik meg 
a mulasztás várható jogkövetkezményeit sem,

– a szakhatósági állásfoglalás lényegét nem 
tartalmazza a meghozott államigazgatási határozat,

– a Ktv. alkalmazásakor elmarad az összefér-
hetetlenség vizsgálata,

– a munkáltatói intézkedésekben nem jelölik 
meg a jogorvoslat lehetõségét,

§ elmarad a köztisztviselõ átsorolása stb.
6.2.5. A kormányrendelet 16. § (1) bekezdés 

d) pontja szerint a közigazgatási hivatal vezetõje 
ellenõrzési feladat- és hatáskörében az ügyészség-
gel egyeztetett ellenõrzési terv és program sze-
rint ellenõrzi az államigazgatási eljárás általá-
nos szabályairól szóló törvény hatályosulását. 
Az ellenõrzési tervek egyeztetése, koordinációja 
alapvetõ jelentõségû, mert az ügyészségi törvényes-
ségi felügyelet az 1972. évi V. törvény 13. § (1) be-
kezdése kiterjed a területi államigazgatási szervek 
mûködésére is. Fontosnak tartanánk ugyanakkor, 
ha a jogszabály az ellenõrzési tervekkel kapcsolat-
ban nem csupán a hivatalvezetõ egyoldalú egyez-
tetési kötelezettségét írná elõ, hanem rögzítené az 
ügyészség ez irányú feladatait is. 

Az ügyészséggel való együttmûködésnek az 
ellenõrzési tapasztalatok egyeztetésére, elemzésére is 
ki kellene terjednie, és a területi koordinációt nagyban 
szolgálná, ha a vizsgálati jelentéseket kölcsönösen egy-
más tudomására hoznák. Lényegében hasonló elvek 
szerint szabályozott együttmûködést tartanánk kívá-
natosnak az Állami Számvevõszékkel is. 

6.3. A területi államigazgatási szervek 
ellenõrzésének eszközrendszere

Az ellenõrzési koordináció eszközrendszerére nagyjá-
ból ugyanazok a megállapítások tehetõk, mint magára 
a hivatalvezetõ feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb 
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koordinációs eszközrendszerre. A hivatalvezetõnek te-
hát az egyetértés kialakításán, az egyeztetésen kívül, 
az ellenõrzés koordinációjára nézve jelenleg nincsenek 
elégséges, hatékony eszközei és hatáskörei. 

Más a helyzet a közigazgatási hivatal által vég-
zett ellenõrzési eszközrendszert illetõen, amely szé-
les körûen szabályozott és hatékony végrehajtást tesz 
lehetõvé. A kormányrendelet 16. § (2)-(3) bekezdései 
szerint a hivatalvezetõ határidõ tûzésével adatokat, 
felvilágosítást kérhet, betekinthet a keletkezett iratok-
ba, valamint jogszabálysértés esetén kezdeményez-
heti a miniszter intézkedését. A hivatalvezetõ ezen-
kívül gyakorolja a kormányrendelet 22. § (1) bekez-
désében meghatározott jogokat is, így különösen: fel-
hívhatja az ügyben ellenõrzésre jogosult más szerv fi-
gyelmét a tapasztalt jogszabálysértésre, megkeresést 
intézhet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ 
szervhez, intézkedést kezdeményezhet a munkálta-
tói jogkör gyakorlójánál a köztisztviselõ, közalkal-
mazott javára történõ jogszabálysértés esetén, to-
vábbá fegyelmi, szabálysértési vagy büntetõeljárást 
kezdeményezhet.

6.4. A területi koordináció és ellenõrzés fõbb 
konklúziói

6.4.1. Több esetben is megállapítottuk, hogy a te-
rületi államigazgatási szervek horizontális koordi-
nációjához a jogalkotó nem teremtette meg a fel-
adat- és hatáskör gyakorlásához szükséges arányos 
és hatékony eszközrendszert. A feladat- és hatáskö-
rök egy része puszta feladatkijelölés, másik része 
pedig olyan „puha” hatáskör, amely legfeljebb az 
együttmûködéshez elegendõ. Tapasztalataink sze-
rint bekövetkezett az, amitõl korábban már többen 
is tartottak, hogy a hiányos eszközrendszer, a szak-
mai-módszertani hiányosságok egy idõ után a terü-
leti államigazgatási szervek együttmûködési kész-
ségét is aláássák. Az államigazgatási kollégiumok 
mûködése erre számos példával szolgál.

6.4.2. Ma már világosan látható, hogy az állam-
igazgatási ellenõrzés átfogó rendezése tovább nem 
halogatható. Bíztató jel volt, hogy a közigazgatás 
továbbfejlesztésének 1999–2000. évekre vonatkozó 
feladattervérõl szóló 1052/1999. (V. 21.) kormányha-
tározat számos ponton javítani kívánta az államigaz-
gatási ellenõrzési rendszert, a reformcélok azonban 
nem valósultak meg.  Indokolt lenne tehát az állami 
ellenõrzés egész rendszerének alapos felülvizsgála-
ta, a külföldi és a magyar történelmi elõzmények fel-
tárása, illetve megismerése, majd mindezek eredmé-
nyeként egy rendszerszemléletû állami ellenõrzési 
rendszer kiépítése.

A korábban kifejtettek alapján tézisszerû javas-

latainkat a következõk szerint fogalmazzuk meg:
– ki kell dolgozni egy rendszerszemléletû, zárt 

ellenõrzési rendszert és azt indokolt lenne magasabb 
szintû jogszabályban megjeleníteni,

– az Alkotmánybíróság hatáskörének egy ré-
sze (pl. az önkormányzati rendeletek felülvizsgála-
ta) a bíróságokra lenne telepíthetõ,

– a közigazgatási hivatalokat a komplex álla-
mi ellenõrzés területi szerveivé kell fejleszteni,

– az állami ellenõrzés rendszerének átalakítása 
során gondoskodni kell az önkormányzatok komp-
lex ellenõrzésének megszervezésérõl,

– az önkormányzatok feletti törvényességi 
ellenõrzést törvényességi felügyeletté kell továbbfejlesz-
teni,

– továbbra is fenn kell tartani – és szükség ese-
tén tovább kell fejleszteni – a törvényességi ellenõrzés 
Nyugat-európában már korábban meghonosodott 
tárgyalásos, konzultatív, tanácsadó jellegû módsze-
rét,

– az ügyészség közigazgatás feletti törvé-
nyességi ellenõrzése a jövõben is fenntartandó, de 
kétoldalú kötelezettségként kell megfogalmazni az 
ellenõrzési kapcsolatokat a közigazgatási hivatallal,

– az ÁSZ részére biztosított feladat- és hatás-
körök láthatóan meghaladják teljesítõképességének 
határait, ezért indokolt lenne azok egy részének a 
kormánynak alárendelt ellenõrzõ szervre (közigaz-
gatási hivatalra) történõ telepítése,

– erõsíteni kellene a jegyzõ ellenõrzési sze-
repét (ennek érdekében a közigazgatási hivatal 
vezetõjének a jegyzõk feletti egyes jogok gyakorlá-
sához javaslattételi jogot kellene biztosítani),

– a törvényességi ellenõrzés jelenlegi rend-
szere, illetve felügyeletté fejlesztése esetén megfon-
tolandó lenne az az eljárás, amelynek során a törvé-
nyességi felügyeletet gyakorló államigazgatási szerv 
normatív döntése a képviselõ-testület által indított 
perrel lenne támadható a felügyeleti szerv megala-
pozatlannak tartott megsemmisítõ határozata ellen,

– a területfejlesztési tanácsok felügyeletének 
eddigi tapasztalatai alapján meg kell teremteni a köz-
igazgatási hivatalokban a törvényességi felügyelet 
személyi és tárgyi feltételeit.

A témakör lezárása elõtt még visszakanyarodunk 
ahhoz a ponthoz, amelyben megállapítottuk, hogy 
az Alkotmánybíróság hatásköre egy részét átruház-
hatónak véljük a közigazgatási bírósághoz. E meg-
állapításunkhoz azt a további megjegyzést fûzzük 
(azért itt külön, mert ez már nem kötõdik szorosan 
az ellenõrzési rendszerhez), hogy tudatában kell len-
nünk: az Alkotmánybíróságnak a törvénysértõ ön-
kormányzati rendeletek felülvizsgálatával kapcsola-
tos hatásköre komoly alkotmányos garancia, és annak 
korlátozásával esetleg csökkenhet az alkotmányos biz-
tosítékok száma. Rendszerszemléletû megközelítéssel 
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helyes lenne olyan hatáskörmegosztáson gondolkod-
ni, amely az ésszerûség és a hatékonyság szempontja-
it ötvözni képes az alkotmányos garanciákhoz fûzõdõ 
érdekekkel. Ezért is fontolóra kellene venni Ádám An-
tal álláspontját, aki szerint az Alkotmánybíróság jog-
körét az önkormányzatokkal kapcsolatban csak a ki-
vételesen elõforduló alkotmányossági viták tekinte-
tében lenne indokolt meghagyni.38
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Nasciturus im Römischen 
Recht

Nasciturus (Embryo oder menschlicher Leibesfrucht) 
ist ein ungeborenes Kind, das als Lebewesen (ens 
vivum) im Mutterleib entwickelt um bis zum Ende 
der Schwangerschaft die Form eines Menschen zu 
bekommen. Das stellt die erste Etappe des mensch-
lichen Daseins – des Lebens (…homo fieri sperare-
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tur…) dar, in welchem das nasciturus zweifellos mit 
einer Seele und einem Körper im Entstehen versehen 
ist. Wenn ein postumus in der Zeitspanne tempus 
lugendi von einer Witwe zur Welt gebracht wurde, 
wurde ihr gestorbener Mann für den Vater des Kin-
des gehalten. Im Falle dass eine schwangere Sklavin 
während ihrer Schwangerschaft eine gewisse Zeit 
(sogar eine sehr kurze Zeit) als Freigelassene gelebt 
hatte, brachte sie ein freigelassenes Kind zur Welt 
(favor libertatis). Das ungeborene Kind einer Sklavin 
war weder in seinen Rechten mit den rechtslosen 
tierischen und pflanzlichen Lebewesen gleichgestellt, 
noch war es durch das Wort Frucht – fructus – be-
zeichnet. Das Vorhandensein von nasciturus hörte 
im Moment seiner Geburt auf, wenn es de iure und 
de facto ein Kind, beziehungsweise eine physische 
Person (persona fisica) wurde.

Obwohl sowohl nasciturus als auch postumus 
erbrechtlich mit anderen Familienmitgliedern 
gleichberechtigt waren, stand ihnen das Recht auf 
ein Viertel des Erbes zu, d.h. dieses Viertel musste 
für sie in Verwahrung bleiben und konnte nicht zur 
Verfügung anderer stehen. Die Enterbung war durch 
Gesetz reguliert.

Zu einem Erben konnte auch ein ungeborener 
Sklave rechtswirksam ernannt werden. In der erb-
rechtlichen Regulierung wurde kein Unterschied 
zwischen den Personen des männlichen und des 
weiblichen Geschlechts gemacht. Mit Rücksicht 
auf die Voraussetzung, dass ein Kind nicht nur für 
seine Eltern, sondern auch für seinen Staat geboren 
wurde, wurde dem nasciturus aus diesen Gründen 
eine angemessene Sorge gewidmet (curator venrtris).

Schlüsselwörter: nasciturus (postumus), Schwan-
gerschaft, der Erbe, die Enterbung, Rechtsschutz des 
nasciturus.

I. Einleitung

Nasciturus (empfangenes und ungeborenes Kind) 
hatte eine sehr wichtige Rolle im römischen Recht 
mit Rücksicht darauf, dass es conditio sine ûua non 
für die Fortdauer des Menschengeschlechts, der Ge-
sellschaft und des Staates darstellt. Für das Bestehen 
von nasciturus waren sowohl die Eltern als auch der 
Staat interessiert. Nasciturus gehört nämlich den 
beiden. Deshalb ist es keine Überraschung, dass das 
römische Recht eine interessante Rechtsregelung in 
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Bezug auf nasciturus, also die Person in fasi nascendi 
und ihre Interessen, vor allem im Bereich des Erb-
rechts, verabschiedet hat.

In unserer Rechtsliteratur, zu unserer Kenntnis, 
hat niemand das Thema nasciturus im römischen 
Recht wissenschaftlich erörtert. In Italien befasst sich 
mit dieser Problematik Prof. Pierangelo Catalano. 
In seinem Werk1 betrachtet er nasciturus als „eine 
Person“ im Licht des römischen Rechts.

Eingedenk des vorher Genannten haben wir uns 
entschieden, in den Rechtsnormen des römischen 
Rechtes Entstehung, Entwicklung und Aufhören 
von nasciturus, sowie die Sorge um seine Erbung, 
Enterbung und seinen rechtlichen Schutz zu unter-
suchen. Unserer Meinung nach werden wir durch 
Erörterung von nasciturus der wissenschaftlichen 
und der weiteren kulturellen Öffentlichkeit die Mög-
lichkeit anbieten, die Größe und die Bedeutung der 
Aufmerksamkeit kennen zu lernen, die der römische 
Staat dieser Frage geschenkt hatte.

II. Nasciturus in Fasi Nascendi

1. Zum Begriff und Entstehung von 
Nasciturus

Das Wort nasciturus stammt vom Verb nascor,3. 
natus sum, in der Bedeutung: gebären, zur Welt brin-
gen. Das Wort nasciturus selbst wird als „derjenige, 
der zur Welt gebracht zu werden ist“2 übersetzt. 
Tatsächlich wird nasciturus als das empfangene und 
noch nicht geborene Kind verstanden, das im Kroa-
tiscchen zametak (Keimling, Embryo) oder ljudski 
plod (menschlicher Leibesfrucht) genannt wird. Von 
dem Moment der Befruchtung der weiblichen Eizelle 
an entwickelt sich nasciturus (der Keim) als Embryo, 
und seit der achten Woche der Schwangerschaft als 
Fetus. Nach der Befruchtung trägt die schwangere 
Frau in ihrem Leib (uterus, venter) nasciturus, das 
im Prozess seiner Entwicklung verändert, um gegen 
das Ende der Schwangerschaft die Menschenform 
zu bekommen.

Laut römischem Recht dauert die Schwanger-
schaft der Frau mindestens sechs und meistens zehn 
Monate lang. Der Meinung Hippokrates nach, „wird 
das im siebenten Monat der Schwangerschaft gebo-
rene Kind als genug getragen betrachtet...“3. 

Frauen haben damals (übrigens wie auch heute) 
ihre Kinder im siebenten, achten, neunten oder 
zehnten Schwangerschaftsmonat zur Welt gebracht. 
Das Zwölftafelgesetz regelt, dass die Kinder bis zum 
zehnten, aber nicht zum elften Monat der Schwan-

gerschaft der Frau geboren werden4. 
In Bezug darauf, dass die kürzeste Frist zur Ge-

burt des Kindes sechs Monate beträgt, ist es nicht 
schwer daraus zu schließen, dass ein solches Kind, 
das den Mutterleib vor dem sechsten Monat der 
Schwangerschaft verlassen hatte (die Frühgeburt), 
von der schwangeren Frau fehlgeboren wurde (ab-
ortum facere).

Durch die ganze Zeit der Schwangerschaft exi-
stiert nasciturus im Mutterleib seiner Mutter als 
Lebewesen (ens vivum). Nämlich, nasciturus wächst 
und entwickelt sich, und das ist eine nur für die Le-
bewesen charakteristische Eigenschaft. Mit Rücksicht 
auf die Tatsache, dass nasciturus durch die Geburt 
zum Kind wird, halten wir für gerechtfertigt, nascitu-
rus während der Schwangerschaft „ein ungeborenes 
Kind“ zu nennen. Wenn wir die vorher erwähnten 
Tatsachen in Betracht nehmen, können wir fast jedes 
bürgerliche Recht verstehen, das behauptet, dass 
nasciturus unter den anderen Lebewesen der Welt 
existiert5 sowie dass das ungeborene Kind als Teil 
der Mutter oder ihres Mutterleibes zu betrachten ist6. 

Hic und nunc ist es zu erwähnen, dass „die Tot-
geborenen weder als geboren noch als empfangen 
betrachtet werden, weil sie nie als Kinder genannt 
werden konnten“7. Aus dem vorher genannten lässt 
sich schließen, dass nur ein empfangenes und gebore-
nes Kind tatsächlich als Kind, bzw. Kinder bezeichnet 
werden. Genauso kann man sagen, dass das Totgebo-
rene, obwohl es eine gewisse Zeit im Mutterleib als 
nasciturus existierte, die Funktion und den Zweck 
des nasciturus nicht zum Ende ausgeübt hatte. 

Die Funktion und der Zweck von nasciturus ist es, 
nämlich, geboren zu werden und zum Kinde, bzw. 
zum Menschen zu werden. Übrigens ist die ganze 
Zeit des Aufenthalts von nasciturus im Mutterleib 
die Zeit der Gestaltung und des Entstehens eines 
Menschen. 

Aus dem Text „...ûui ad hoc in ventre portaretur 
et homo fieri speraretur ...“8 ist es klar zu ersehen, 
dass vom im Mutterleibe existierenden nasciturus 
erwartet wird, zum Menschen zu werden. 

Die Zeitspanne der Entwicklung von nasciturus 
als Lebewesen ist die erste Etappe des menschlichen 
Lebens. Man kann sagen dass der Mensch (homo) 
vom Anfang an bis zum Ende seines Vorhandenseins 
bestimmte Etappen durchgeht, und die ganze Zeit ist 
er ein Mensch. Es sind folgende Etappen: 

1. Nasciturus – wenn es mit einer Seele und 
einem Körper im Entstehen versehen ist.9

2. Wenn nasciturus vom Körper seiner Mutter 
getrennt und unter Erfüllung aller für die Entstehung 
einer physischen Person notwendigen Bedingungen 
zu einem Kind wird.
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3. Wenn das Kind erwächst und ein Junge, 
bzw. ein Mädchen wird.

4. Die nächste Etappe des menschlichen Lebens 
ist ein Mann, bzw. eine Frau.

5. In der zweiten Hälfte des Lebens wird man 
zu einem Alten, bzw. einer Alte.

6. Danach kommt es zum Tode des Menschen, 
und wir sagen dass der Mann gestorben ist. Diese 
Etappe ist also ein toter Mensch ( der Tote). Obwohl ein 
toter Mensch nicht mehr lebt, gebraucht man in dieser 
Bezeichnung das Wort Mensch, der zwar tot ist.

Warum nennt man den Toten „ein Mensch“? 
Unserer Meinung nach ist es gerechtfertigt auch 
den Toten als Menschen zu bezeichnen, weil auch 
der Tote die Gestalt, den Körper des Menschen, 
aber keine Seele, bzw. kein Leben mehr hat. Wenn 
der menschliche Körper von sich selbst verfällt oder 
kremiert wird, bleibt nur Schutt und Asche. Dann 
gibt es keinen Menschen mehr. Den Menschen 
könnten wir also vom Anfang an bis zum Ende seines 
Lebens graphisch und mathematisch folgenderweise 
darstellen: 

Aus dem vorher genannten folgt zweifellos her-
aus, dass nasciturus den Menschen, genauer gesagt 
den Anfang des lebenden Menschen darstellt, weil 
es mit einer Seele (einem Leben) und einem Körper 
in Entwicklung versehen ist. Das in einer rechtswirk-
samen Ehe im siebenten Monat der Schwangerschaft 
geborene Kind sollte als eheliches Kind betrachtet 
werden10. Im Sinne des oben Genannten müssten 
wir tempus lugendi erwähnen und betonen dass der 
Vater des postumus nicht immer sein biologischer 
Vater sein muss11. Exempli gratia verfügt die Frau des 
verstorbenen Mannes über ein tempus lugendi und 
kann neun Monate nach dem Tod ihres Ehemanns 
postumus zur Welt bringen. 

Im rechtlichen Sinne ist der Vater des postumus 
der verstorbene Ehemann seiner Mutter. Biologisch 
gesehen, konnte die Frau (die Witwe) in der Realität 
mit einem anderen Mann beispielsweise zwei Mo-
nate nach dem Tode des Mannes schwanger werden 
und in ihrem siebenten Monat der Schwangerschaft 
das Kind zur Welt bringen. Dieses Kind wäre dann 
in tempo lugendi geboren und nach römischem 
Recht wurde der verstorbene Ehemann der Mutter 
des Kindes als sein Vater betrachtet, obwohl der 
biologische Vater des Kindes tatsächlich ein anderer 
Mann war. Es ist bekannt aber, dass das römische 

Recht sich in die Feststellung der Vaterschaft des 
biologischen Vaters nicht eingelassen hat, und hat 
die Vaterschaftsfeststellung überhaupt nicht regu-
liert. Dies war damals aber nicht so leicht möglich 
wie heute. Heute ist es nämlich möglich den biologi-
schen Vater des Kindes medizinisch zu bestimmen, 
was aber für die damalige altertümliche Medizin 
unzugänglich war.

Im römischen Recht wurden die Menschen in 
Freigeborene und Sklaven eingeteilt. Nasciturus 
der freigeborenen Menschen wurde als freies Kind 
geboren (liberi), und die der Sklaven und Sklavinnen 
als unfreie Kinder (servi). Falls aber eine freigeborene 
schwangere Frau von Feinden gefangen genommen 
wurde, war sie für eine Sklavin gehalten. Trotzdem 
hatte das von ihr zur Welt gebrachte Kind, das von 
ihr als einer Freigeborenen empfangen wurde, (na-
türlich im Falle von postliminium) alle seine frühere 
Rechte zurück zu bekommen und der Rechtslage 
seines Vaters oder seiner Mutter nachzufolgen.12 

Interessant ist die in römischem Recht bemerkte 
Tatsache dass, auch wenn die Sklaven und Sklavin-
nen de iure mit den Gegenständen13 gleichgestellt 
sind, wird nasciturus einer Sklavin nicht als selbst-
ständiges Frucht einer fruchtbringenden Sache 
(fructus separatus) betrachtet, obwohl seine Mutter 
rechtlich mit Sachen (res se moventes) gleichgesetzt 
ist. Nasciturus einer Sklavin wurde nicht als Frucht 
einer Pflanze oder als Jungtier betrachtet, d.h. es wur-
de mit den rechtslosen pflanzlichen oder tierischen 
Lebewesen nicht gleichgestellt.

Die Streitfrage unter den römischen Juristen war, 
ob nasciturus bzw. das Kind einer Sklavin unter 
Früchte zu zählen ist. Republikanischer Jurist M. J. 
Brutus war der Einsicht, die auch eine überwiegende 
Einsicht war, „... dass dies nicht möglich ist, mit der 
Begründung, dass die Natur alle ihre Früchte um des 
Menschen willen geschaffen hat, und deswegen wäre 
es nicht in Ordnung, ein menschliches Lebewesen in 
die Früchte einzuzählen wenn es sich auch um einen 
Sklaven handelt“.14

Wenn wir das vorher genannte, sowie den Namen 
des Sklaven, seine Beerdigung oder die Eigenschaf-
ten seines Grabes in Betracht nehmen, können wir 
vom Sklaven als Subjekt sui generis, und nicht nur als 
Objekt der rechtlichen Verhältnisse sprechen. Dazu 
ist es noch zu erwähnen, dass der soziale Zweck 
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einer Sklavin die Nutzung ihrer Arbeitskraft war, 
und nicht das Gebären von Kindern, sowie dass der 
Begriff „Frucht“ nicht nach den Grundsätzen der 
Naturwissenschaften, sondern nach den üblichen 
sozial-wirtschaftlichen Einsichten bestimmt wird.15

Römische Juristen, deren Texte in Digesten und 
Codex Justinianus uns zugänglich sind, gebrauchen 
für das empfangene und noch nicht geborene Kind, 
d.h. nasciturus, nicht das Wort „Leibesfrucht“ (fruc-
tus), sondern nehmen am häufigsten Ausdrücke wie 
z.B. „ûui in utero sunt,16 ûuod in utero est,17 ûui in 
utero est,18 ûui adhuc in ventre portaretur,19 aliûuam 
... personam ... in ventre constitutam ...,20 partus an-
teûuam edatur, mulieris portio est ... 21.

2. Aufhören von Nasciturus

Das Vorhandensein von nasciturus hört mit seiner 
Geburt auf und in dem Moment wird es de iure 
und de facto ein Kind, bzw. eine physische Person 
(persona fisica). Damit nasciturus ein Kind ( puer, 
puella,) bzw. eine physische Person werden konn-
te, sollten beim Geburt folgende Voraussetzungen 
erfüllt werden:

1. Das Kind sollte vom Mutterleib getrennt wer-
den. Es wird angenommen, dass das Kind durchs 
Schneiden von Nabelschnur von seiner Mutter ge-
trennt wird, und von jenem Moment an existiert es 
als selbstständiges Lebewesen.

2. Das Kind sollte lebend geboren werden. Im 
Bezug auf die Frage, in welchem Fall ein Kind lebend 
geboren ist, unterschieden sich die Meinungen von 
Anhängern der Proculianischen und der Sabiniani-
schen Schule. Den Proculianern nach wird ein Kind 
dann lebend geboren, wenn es zu weinen beginnt... 
Der Meinung der Sabinianischen Schule nach wur-
de ein Kind als lebend betrachtet, wenn es einige 
Zeichen des Lebens zeigte. Um dies fest zu stellen, 
konnte ihm, beispielsweise, Puls gemessen werden, 
oder man konnte betrachten ob das Kind atmet, oder 
sein Händchen oder Füßchen bewegt, ob es mit dem 
Kopf dreht, usw. Dieser Meinung stimmte auch Ju-
stinian in seiner Kodifikation zu.

3. Das Kind sollte ausreichende Zeit getragen 
werden (partus perfectus)22

4. Das Kind sollte eine menschliche Gestalt haben. 
Es durfte kein Monstrum, keine Missgeburt sein.23

III. Das Erbrecht von Nasciturus

Das empfangene und noch nicht geborene Kind wird 
als das geborene betrachtet, wenn von den mit seiner 
Geburt verbundenen Begünstigungen die Rede ist. 24 

Es wird durch Gesetz reguliert, dass das empfangene 
Kind als Lebewesen (im menschlichen Geschlecht) 
geschützt wird.25

Mit Rücksicht darauf, dass nasciturus und postumus 
bezüglich ihrer Rechte als geboren betrachtet werden, 
bestimmt das Gesetz, „dass für den Nachgeborenen (den 
Postumus), wie für ein schon geborenes Kind, ein Tutor 
ernannt werden kann...“26. Nasciturus und postumus 
waren mit anderen Familienmitgliedern gleichgestellt 
(... cum his ûui sunt in familia vel in utero post mortem 
patris nati...).27

Ungeborene Kinder konnten zu Erben ernannt 
werden, und im Falle dass sie nach dem Tode des 
Erblassers zur Welt gekommen sind, wurden sie 
Erben aus der Erbgruppe sui heredes gemäß dem 
bürgerlichen Recht. 28 

Die Nachgeborenen wurden gemäß dem bürgerli-
chen Recht ihrer Geburt nach Erben aus der Gruppe 
sui heredes. 29

Wenn wir das oben genannte im Gedächtnis 
behalten, werden wir von der Tatsache und der Auf-
fassung der Sabinianischen Schule nicht überrascht, 
„... dass mit der Geburt des lebenden Kindes das 
Testament nichtig wird30“. Diese Meinung hat auch 
Justinian angenommen, unter der Voraussetzung, 
dass das Kind „...lebend und genug getragen zur 
Welt gekommen ist, und nicht als Missgeburt oder 
Monstrum betrachtet werden kann“31. 

Natürlich muss darunter verstanden werden, 
dass auch ein solches Kind, das durch Zerstören des 
Mutterleibes (Kaiserschnitt) zur Welt gebracht wird, 
das Testament nichtig (ungültig) macht.32

In der Erörterung der Rechte von nasciturus 
und dem lebend geborenen Kind erinnern wir uns 
an die Tatsache, dass „...Nachgeborene weder für 
geboren noch für empfangen gehalten sind, weil sie 
nie ‚Kinder’ genannt werden konnten“.33 

Da nach der beschlossenen Regulative des Erb-
rechts dem ungeborenen Kind (nasciturus, postu-
mus) gewährleistete Rechte zustehen, gerechtfertigt 
stellt sich die Frage, in wie weit diese Rechte reichen, 
die denjenigen auf derselben Stufe der Verwandt-
schaft wie nasciturus nicht zustehen, obwohl es noch 
nicht gewiss ist, ob nasciturus zur Welt zu kommen 
ist, und ob die Möglichkeit des gewährleisteten 
Rechts realisiert sein wird. Mit Rücksicht darauf, 
dass altertümliche Juristen nicht wissen konnten, wie 
viele Kinder eine Frau zur selben Zeit gebären könn-
te34, stellten sie eine angemessene und interessante 
Frage: „... welcher Anteil des Erbes müsste für das 
ungeborene Kind zur Verfügung (in Verwahrung) 
gelassen werden?“35 

Eingedenk der Tatsache, dass bei einer Geburt 
eine Frau auch mehr als ein Kind gebären könnte, 
was nicht so selten vorkam, versuchten Rechtsex-
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perte die daraus folgenden Probleme so zu lösen, 
dass, im Falle dass Drillinge geboren wurden, für 
den lebenden Sohn ein Viertel des Erbes bestimmt 
wurde. Gleichfalls, wenn der neugeborene Sohn als 
einziges Kind bei einer Geburt geboren wurde, stand 
im Recht auf ein Viertel des Erbes zu. 

Aus dem oben angegebenen lässt sich schließen, 
dass für nasciturus Recht auf ein Viertel des Erbes 
garantiert wurde, während seinen Verwandten auf 
derselben Stufe der Verwandtschaft Recht auf dieses 
Viertel verweigert wurde. 

Im Falle dass ein Kind bei Lebzeiten seines Großva-
ters empfangen wurde, und der Vater des Kindes kein 
Erbe wurde, weil er inzwischen gestorben ist und das 
Testament unrealisiert bleibt, wird das empfangene 
Enkelkind der nächste Erbe. 36 Ist das Enkelkind aber 
nach dem Tode des Großvaters empfangen und 
geboren, und der Vater als dafür im Testament des 
Großvaters ernannte Person kein Erbe wird, kann 
das Enkelkind nicht mehr als nächster Erbe seines 
Großvaters betrachtet werden, weil es in keiner recht-
lichen Beziehung zu dem Vater seines Vaters steht. 37

Zum Erben konnte auch ein ungeborener Sklave 
(nasciturus) rechtswirksam gestellt werden38, weil 
auch Sklaven durch Testament zu den Erben ernannt 
werden konnten. Durch Inkrafttreten des Testa-
ments, erwarb der Sklave seine Freiheit, und dadurch 
gleichzeitig seine eigentumsrechtliche Fähigkeit.

Unter nächste Erben, bzw. die in die Gruppe 
der ihrem Großvater in der Erbfolge unmittelbar 
untergeordneten Kinder werden Adoptivkinder 
eines emanzipierten Vaters nicht gezählt, und da-
durch können sie keinen Anspruch auf Besitz des 
hinterlassenen Vermögens erheben, was für nächste 
Blutverwandten vorgesehen ist.39

IV. Enterbung Der Kinder (Der 

Nachkommen)

Enterbung wird folgenderweise reguliert: „ Tizius, 
mein Sohn, soll hiermit enterbt werden“, oder: „Mein 
Sohn soll enterbt werden...“40.

Im zweiten Fall, da der Name des enterbten Sohns 
nicht ausdrücklich angegeben wird, wird eine solche 
Art der Enterbung nur unter Voraussetzung möglich, 
dass der Erblasser noch einen Sohn hat. Da aber die 
Rechtslage aller Kinder gleich ist, („... mit denen 
die in der Familie, oder nach dem Tode des Vaters 
geboren sind, oder die noch im Mutterleib sind“)41 
sollte auch ein Nachgeborener zum Erben ernannt 
oder enterbt werden. Wenn in einem Testament ein 
Nachgeborener oder eine Nachgeborene ausgelassen 
wird, ist das Testament gültig, aber im Falle dass das 
Nachgeborene als solches zur Welt gebracht würde, 
ob als männlicher oder weiblicher Agnat, würde Te-
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stament vollkommen sein Rechtskraft verlieren. Im 
Falle dass eine schwangere Frau, deren Nachwuchs 
erwartet wurde, Fehlgeburt erleidet, ist der dazu er-
nannte Nachfolger berechtigt, das Erbe anzunehmen.

Enterbung der weiblichen Personen wurde 
entweder in Einzelfällen oder innerhalb restlicher 
allgemeiner Bestimmungen reguliert. Wenn eine 
weibliche Person durch eine allgemeine Bestimmung 
enterbt wurde, war sie gewöhnlich mit etwas als 
Legat versehen, und der Grund dafür war ein Ver-
such, den Eindruck zu vermeiden, dass sie vergessen 
wurde. Das männliche Nachgeborene, d.h. der Sohn, 
konnte nach seiner Geburt wie alle andere nur durch 
Namensnennung enterbt werden, beispielsweise: 
„ Irgendwelcher meiner Söhne (männlicher Nach-
wuchs), der geboren wird, soll enterbt werden.“42

Im Zwölf-Tafel-Gesetz war vorgeschrieben, dass 
Anspruch auf das Erbe in gleichem Maße Männer 
und Frauen haben, und solche Rechtsregulative 
wurde auch von den Prätoren akzeptiert. Im Erb-
prozess wurde rechtlich kein Unterschied zwischen 
den männlichen und weiblichen Personen gemacht, 
und zwar auf Grund der Auffassung, dass beide 
eine ähnliche, natürliche Rolle bei der Geburt des 
Menschen, bzw. der Verlängerung der Existenz 
des menschlichen Geschlechts ausüben. Durch die 
Konstitution wurde geregelt, dass nicht nur lebend 
geborene Söhne, Töchter und andere von der männ-
lichen Seite stammende Nachkommen gleiche Rechte 
genießen, sondern auch die Nachgeborenen (die nach 
dem Tode des Erblassers geboren werden).43

In Einklang damit wurde geregelt, dass alle näch-
ste Erben (dem Erblasser untergeordnete Verwand-
ten), egal ob sie emanzipiert oder namentlich enterbt 
wurden, den gleichen Anspruch auf Anfechtung 
des Testaments und Erteilung der Erbschaft haben 
– sowohl die schon geborenen, als auch diejenigen, 
die noch immer im Mutterleibe sind, und später zu 
geboren sind. 44

Durch kaiserliche Konstitutionen wurde auch 
Folgendes festgelegt: im Falle dass der Soldat, der 
sein Testament in einem Militärzug macht, seine 
Kinder durch Namensnennung nicht enterbt, aber 
sie stillschweigend aus dem Testament ausgelassen 
hat, natürlich für ihre Existenz nicht wissend, wird 
dieses Stillschweigen als namentliche Enterbung 
verstanden. 45

V. Schutz von Nasciturus

Die Sorge um nasciturus wurde dem curator ventris 
anvertraut. Der Prätor pflegte es, aus bestimmten 
Gründen dem Kind carbonianam bonorum pos-
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sessionem zu geben, und aus denselben Gründen 
musste er dem nasciturus Hilfe leisten. Der Grund, 
dem nasciturus zu helfen, war ihm gewöhnlich lieber 
als der, anderen Kindern zu helfen. Dem Nasciturus 
musste er helfen, zur Welt zu kommen, d.h. geboren 
zu werden, und ein Kind musste nur in die Familie 
eingeführt werden. Der Nachwuchs sollte ernährt und 
gepflegt werden, weil er nicht nur um Eltern Willen 
da ist, sondern auch dem Staat gehört.46 

VI. Schlussfolgerung

Eingedenk der untersuchten Quellen, der Literatur 
und wissenschaftlicher Erörterungen, kann man 
Folgendes schließen:

1. Nasciturus ist ein ungeborenes Kind, das im 
Kroatischen „zametak“ (Keimling) oder „ljudski plod“ 
(menschlicher Leibesfrucht) genannt wird. Während 
nasciturus noch im Mutterleibe ist, entwickelt es 
sich, wächst und verändert sich als Lebewesen (ens 
vivum), um bis zum Ende der Schwangerschaft eine 
Menschengestalt zu bekommen. Die Schwangerschaft, 
dem römischen Recht nach, dauerte mindestens sechs, 
und am längsten zehn Monate lang. Falls nasciturus 
den Mutterleib vor dem sechsten Monat der Schwan-
gerschaft verlassen hat, hat die schwangere Frau 
Fehlgeburt erleidet (abortum facere).

Während nasciturus im Leibe der Mutter ist, kön-
nen wir mit Sicherheit behaupten, dies sei die erste 
Etappe des menschlichen Daseins (...homo fieri spe-
raretur...). Die restlichen Etappen des menschlichen 
Lebens entstehen nach seiner Geburt: das Kind, der 
Junge, der Mann, der Alte.

Obwohl die erste Etappe des menschlichen Le-
bens die Zeitspanne seiner Entstehung darstellt, ist 
es zweifellos, dass nasciturus mit einer Seele und 
einem Körper im Entstehen versehen ist.

Wenn eine Witwe, die tempus lugendi gehabt 
hat, bis zehn Monate nach dem Tode ihres Mannes 
einen postumus geboren hat, wird ihr verstorbener 
Ehemann de iure für den Vater von postumus gehal-
ten. Dieselbe Regel galt auch wenn tempus lugendi 
auf ein Jahr verlängert wurde.

Favor libertatis für das Kind einer Sklavin war 
eine unbestrittene Tatsache. Wenn eine schwange-
re Sklavin, nämlich, auch eine sehr kurze Zeit frei 
gewesen war, war ihr geborenes Kind auch frei im 
Falle von postliminium. Sogar im Falle, dass eine 
schwangere Sklavin in ihren Rechten mit Gegenstän-
den (Sachen) gleichgestellt wurde (res sem oventes), 
war ihr ungeborenes Kind mit rechtslosen tierischen 
und pflanzlichen Lebewesen nicht gleichgestellt und 
wurde nicht „Frucht“ (fructus) genannt.

2. Nasciturus hört mit seiner Geburt auf, und wird 

de facto und de iure ein Kind, bzw. eine physische 
Person (persona fisica). Um tatsächlich durch die Ge-
burt ein Kind, bzw. eine physische Person zu werden, 
musste nasciturus kumulativ vier Voraussetzungen 
erfüllen: a) dass das Kind vom Mutterleibe getrennt 
wird, b) dass es lebend geboren wird, c) dass es lange 
genug getragen wurde (partus perfectus) und d) dass 
es eine menschliche Gestalt hat. 

3. Wenn die Rede um ihre Rechte und Begün-
stigungen ist, werden nasciturus und postumus als 
geboren betrachtet. Unter diesen Rechten versteht 
man vor allem das Erbrecht, weil nasciturus und 
postumus in ihren Erbrechten mit den Familienmit-
gliedern gleichgestellt waren. Auf Grund dessen 
waren sie berechtigt, nach ihrer Geburt, d.h. nachdem 
sie Kinder geworden sind, unter bestimmten Bedin-
gungen das Testament anzufechten.

Da dem nasciturus und postumus der festgeleg-
ten gesetzlichen Regulative nach in Bezug auf andere 
Familienmitglieder derselben Verwandtschaftsgra-
des dieses Recht zustand, und die alten Juristen 
nicht wissen konnten, wie viele Kinder eine Frau 
gleichzeitig gebären könnte, bestimmten sie, dass 
der neugeborene Sohn Anspruch auf ein Viertel der 
Erbschaft hatte.

Es wurde geregelt, dass der Enkelsohn der 
nächste Erbe seines Großvaters wird, wenn er bei 
Lebzeiten seines Großvaters geboren wurde, und 
sein Vater kein Erbe war. 

Zum Erben konnte auch ein ungeborener Sklave 
ernannt werden. 

In erbrechtlicher Regulative wurde kein Unter-
schied zwischen den Personen weiblichen und männ-
lichen Geschlechts gemacht, und zwar auf Grund der 
Auffassung, dass beide eine ähnliche Rolle im Gebären 
der Menschen sowie in der Verlängerung der Existenz 
des Menschengeschlechts haben.

4. Mit Rücksicht darauf, dass die Rechtslage aller 
geborenen und ungeborenen Kinder gleich war, soll-
te auch das Nachgeborene, zusätzlich zu der üblichen 
Weise der Enterbung von Kindern, entweder zum 
Erben bestellt oder enterbt werden. Wurde das Nach-
geborene, nämlich, ausgelassen, und später kam es 
zu seiner Geburt, verliert das Testament vollständig 
seine Rechtskraft.

Im Testament eines Soldaten bedeutete das Still-
schweigen, unter bestimmten Voraussetzungen, 
namentliche Enterbung.

5. Die Sorge um nasciturus wurde dem curator 
ventris anvertraut. In Bezug darauf, dass ein Kind 
nicht nur um seiner Eltern Willen, sondern auch 
um des Staates Willen geboren wurde, war es keine 
Überraschung, dass der Staat sich um nasciturus 
kümmerte. Es steht außer allem Zweifel, dass nas-
citurus conditio sine ûua non für die Verlängerung 
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der Existenz des Menschengeschlechts, der Einwoh-
ner eines Staates und des Staates selbst darstellt. 
Deswegen wird nicht nur im römischen Staat in der 
Antike, sondern auch in jedem heutigen Staat, der 
sich sorgfältig um seine demographische Struktur 
und hauptsächlich um seine Natalitätspolitik küm-
mert, verdiente Achtung und Sorge den ungeborenen 
Kindern (nasciturus) gewidmet. 

Summary

Nasciturus (embryo or human fruit) is an unborn 
baby developing as a living being (ens vivum) in the 
mother’s intestines, in order to get a human form at 
the end of pregnancy. That is the first phase of hu-
man existence (homo fieri speraretur…), in which 
a nasciturus, no doubt, is provided with a soul and 
a developing body. If a widow had given birth to a 
postumus at the time of tempus lugendi, the deceased 
husband of the woman was considered to be the fa-
ther of that child. If a pregnant female slave during 
her pregnancy had been free (even for a short period 
of time), it was considered that she had given birth 
to a free child (favor libertatis). The unborn child of 
a slave was neither equalled in its rights with the 
rightless animals or plants, nor was it called a fruit 
- fructus. Nasciturus ceased to exist by the moment 
of its birth, when de facto and de iure it became a 
child, respectively a physical person (persona fisica).

Although nasciturus and postumus in the sense 
of the law of succession were equalled with other 
members of the family, they were entitled to one 
quarter of a legacy, respectively, that quarter would 
be kept in reserve and was not at the disposal of 
others. Disinheritance was also regulated in law. 

An unborn slave could have been validly entitled 
to a legacy. 

In regulations of the law of succession there was 
no difference between male and female persons. It 
was considered that a child was born not only for 
the sake of its parents, but also for the sake of the 
state, so an appropriate care was taken of nasciturus 
(curator ventris).

Key-words: nasciturus (postumus), pregnancy, 
a legatee, disinheritance, protection of nasciturus.
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annoplurimi fuit, tantum aes ero dare damnes esto”: 

14 A. Romac, Rimsko pravo, Zagreb 1989, str. 138.
15 Ibid.
16 D. 1,5,26; D. 1,5,7; D. 38,16,1,1.
17 D. 5,4,3.
18 D. 50, 16,153.
19 C.J. 7,4,14.
20 C.J. 3,28,30,1.
21 D. 25,4,1,1.
22 Siehe Fußnote 3.
23 D. 1, 5, 14. “Non sunt liberi, qui contra formam 

humani generis converso more procreantur: veluti si mulier 
monstruosum aliquid aut prodigiosum enixa sit.”

24 D, 1, 5, 7. “Qui in utero est… quotiens de commodes 
ipsius partus queritur.”

25 Ibid. “Qui in utero est, perinde ac si in rebus humanis 
esset custoditur…”

26 J.I. 1, 13, 4.
27 D. 38, 16, 1, 11.
28 “Eos qui in utero sunt, si nati sui heredes nobis futuri 

sunt, possumus instituere heredes; si quidem post mortem 
nostram nascantur, ex iure civili…”

29 “Postumi quoque liberi, id est, qui in utero sunt, si tales 
sunt, ut nati in potestate nostra futuri sunt, suorum heredum 
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numero sunt”.
30 C.J. 6, 29, 3, 1. 
31 Ibid.
32 D. 28, 2, 12. “Quod dicitur filium natum rumpere testa-

mentum, natum accipe et si exsecto ventre editus est”.
33 Sieh Fußnote 7 (D. 50, 16, 129).
34 Der Überlieferung nach, die verschiedenartig und 

unglaublich ist – fast wie ein Märchen, hat eine Frau bei einer 
Geburt vier Mädchen zur Welt gebracht. Aus den Berichten 
ernsthafter Schriftsteller erfahren wir, dass auf Peloponnes 
eine Frau fünfmal Vierlinge geboren hat, und in Ägypten 
mehrere Frauen in einer Geburt Siebenlinge geboren haben. 
Drillinge, drei Brüder Horatier, waren Senatoren. Laelius Felix 
nach, wurde dem Kaiser Hadrian in seiner Palast eine Frau 
aus Alexandrien vorgezeigt, die angeblich Fünflinge zur Welt 
gebracht hat. Vier von ihnen waren gleichzeitig geboren, und 
das fünfte Kind erst nach vierzig Tagen. D. 5, 4, 3. 

35 Ibid.
36 J.I. III, 1, 8.
37 Ibid.
38 J. I. II, XIV.
39 J. I. III, 1, 8. 
40 J.I. II, 13, 1.
41 D. 38, 16, 1, 11.
42 J. I. III, 13, 1.
43 J. I. II, 13, 5.
44 Ibid.
45 Ibid. 
46 D. 37, 9, 1, 15. (“… partus enim iste alendus est, qui 

et si non tantum parenti, cuies esse dicitur, verum etiam rei 
publicae nascitur.”).

FORUM
Fenyvesi Csaba
egyetemi docens

Szemelvények a jog 
humorából I. 

(egyetemi–tárgyalótermi)

Már általános iskolás koromban, emlékezetem sze-
rint hetedikesként, tehát még a hetvenes évek-
ben kezdtem el irogatni tanáraim szellemességeit. 
Grafomán hajlamom a gimnáziumban is folytató-
dott. Az egyes tankönyvek kezdõ- illetve véglapja-
inak tiszta oldalait töltöttem meg nagy mondásaik-
kal. Ha ez kevésnek bizonyult, akkor belsõ lábjegy-
zeteket is készítettem. 

A nyolcvanas évek elején, az egyetemi évek alatt 
már nem csak jogi oktatóim bölcs és/vagy humoros 
gondolatait jegyeztem fel, hanem magam is – kisebb-
nagyobb sikerrel – megpróbáltam alkotni hasonlókat. 

Az élet napos oldala iránti fogékonyságom 1985-ös 

munkaviszonyba (pontosabban szolgálati viszony-
ba) lépésemmel sem csökkent. Sõt. Mint rendõrségi 
bûnügyi vizsgáló, majd értékelõ számtalan „cseme-
gét” olvashattam, amire szükség is volt. Állítólag a 
humor a túlélés egyik lehetséges formája, mindeneset-
re nélküle nem nagyon érdemes élni. Nem is nagyon 
lehet, hisz az élet sava-borsa. Szinte mindennap talál-
kozhatunk vele, csak fel kell ismerni és bátran ki kell 
mondani, nyílttá kell tenni. Az együtt nevetés (sírás) 
jót tesz a léleknek, mégha alkalmanként magunk is 
vagyunk annak tárgya, netán „elkövetõje”.

Mint egyetemi oktató a kilencvenes évek eleje 
óta, immár több mint egy évtizede szívom magam-
ba a mindig aktuális diákhumort, így ebbõl is át tu-
dok nyújtani egy csokorra valót.

Gyakorló jogalkalmazóként, ügyvédként pedig 
abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy tanúja 
lehetek a magyar büntetõeljárás jelentõségteljes sza-
kaszainak, az ott szereplõk tevékenységének. Érzé-
kelhetem az elsõdleges hatósági intézkedések, a nyo-
mozási cselekmények, a kihallgatások fonákságait, a 
bírósági tárgyalótermekben elhangzó – idõnként hi-
hetetlen – párbeszédeket, felszólalásokat, és mintegy 
a büntetõeljárás zárásaként a büntetés végrehajtási 
intézetekben levõk fanyar kesergéseit, kiszólásait.

Mint többkötetes (tudományos) szerzõ azt szok-
tam mondani, ha minden tanulmányból, könyvbõl 
csak egy gondolatot át tudunk örökíteni tartósan, mé-
lyen az olvasóba, már megérte a fáradtságot. Csak 
reménykedni tudok, hogy ezt ezzel a kis válogatás-
sal is elérhetem. Vagy legalább azt, hogy egyszer el-
mosolyodik. Már az is elég, ha ez belül megtörténik. 

I. Egyetemi bölcsességek

Minden jogász itt, az egyetem falain belül, a jogi ka-
ron hallja elõször, hogy „kolléga”-nak szólítják. Ez a 
szívet melengetõ megszólítás a joghallgatók egy ré-
szének – mint láthatjuk az alábbiakban – csak némi 
jóindulattal jár. 

1. Jogi kari vizsgákon hangzottak el

Be. szakokleveles (írásbeli):
– Mi az abszolút eljárási szabálysértések eredménye?
– Kasztrálás (?!)
A segíteni akaró vizsgáztató a posztgraduális, 
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jogi szakokleveles képzésben levõ közgazdászhoz:
– A „szemlesütésben” mi a bizonyíték?
– A lesütés!
Vizsgázó: A magzatelhajtás aktív és passzív ma-

gatartással is megvalósítható.
Oktató: Passzívan hogyan? Mondjon rá példát.
Vizsgázó: Például az anya nem táplálja a magzatot.
Megtagadhatja-e a terhelt a próbaírás felvételét?
– Igen, ha a terhére akarják felhasználni.
1985/86-os állam- és jogelméleti államvizs-

gán elhangzott aranyköpések. (Visegrády Antal 
gyûjtésébõl)

Én a demokratikus centralizmuson példáznám 
az elidegenedést a szocializmusban.

Már az ókori görög bölcselõk rámutattak, hogy az 
ember zoon politicon, azaz közösségi állat.

Planton nevéhez fûzõdik a plantoni állam kidol-
gozása.

Prónai fölzörgette a halottakat Sopronban, hogy 
népszavazáson vegyenek részt.

Az ázsiai uralkodó osztály kialakulásának mecha-
nizmusa: hogy a kubikusok gátat készítettek, majd 
gátõrt választottak.

E kérdés vetületének vetületeit csak vetületein 
keresztül tudjuk ábrázolni.

A legõsibb erkölcsi szabály a tiszta szoba.
Minden embernek 10 évig van jogtudata, utána 

lop vagy más bûncselekményt követ el.
Platón és Arisztotelész annyira szubjektívek és 

naivak voltak, hogy lényegében semmi újat nem 
hoztak létre.

A joghézag nem más, mint lyukak a jogban.
A filozófia tanszéken Jóri János professzor 

idejébõl:
Vizsgáztató: Aprioriról beszéljen.

Vizsgázó: Apró Jóri, õt ismerem, az itt a 
tanszékvezetõ.

Vargha László professzor vizsgáztat büntetõ el-
járásjogból.

– Van-e kivétel az azonos nemû motozás alól?
A vizsgázó fiú mély gondolkodásba burkoló-

zik, közben lopva felkészülõ társaira sandít, segít-
ségkérésképpen. Nemhiába, mert már súgják is; or-
vos, orvos,..

A fiú egy picit zavartnak látszik majd kivágja.
– A homokos.
Vizsgáztató–vizsgázó párbeszéd.
– Mi a cross-examination?
– Átmenni a vizsgán.
Közgazdász jogi szakokleves vizsgája.
– Hogyan értelmezhetõ, ha a vádlottat felmen-

ti a bíróság?
– Ez ügyészi természetes káló.
Mit jelent az, hogy a magyar választási rendszer 

vegyes?

– Lehet választani, hogy melyik párt kerüljön be 
a nép által.

– A pártok számától függ, hogy mennyire vegyes.
Mit tud a helyszíni bírságról?
– Már a bûncselekmény helyszínén kimondja az 

ítéletet.
Sorolja fel a tulajdonszerzés eseteit.
– Munkavállalás, ahol a munkavállaló munkájá-

ért bért kap.
– Értékpapírokkal, részvényekkel való kereske-

dés.
– Nem törvényes, de tulajdont lehet szerezni lo-

pás által is.
– Valakinek a nevére íratás.
– Lottó, szerencsejáték.
Mikor alakul át a határozott idejû munkaviszony 

határozatlanná?
– Ha a szerzõdési feltételeket megszegi, illetve va-

lamilyen büntetõjogi eljárás indul ellene.

2. Jogi kari oktatók bölcseletei

Benedek Ferenc professzor egy elszomorítóan gyen-
gén produkáló csoport vizsgáztatása után keserûen 
jegyezte meg.

– Hej, hej, de nagy a sötétség, akár az egyiptomi 
éj – állítólag az a legsötétebb.

A latint, azt meg kell tanulni, azt tudni kell. Vagy 
jól, vagy sehogy. Annak nincs értelme, hogy valaki 
Justiniánust dombóvári tájszólásban adja elõ, mint 
a táncdalénekeseink, amikor angolul betanulják a 
szöveget.

Bodnár Imre adjunktus: Mi a hasmenés? A perma-
nens testi forradalom vulgáris megjelenési formája.

Szegény két elemis elítéltnek olyan ronda volt 
az írása, hogy láttára a régészek örömükben habos-
ra csámcsogták volna a szájukat.

A magyarországi alkoholisták úgy isszák a piát, 
mint a szabolcsi homok. Gyorsan és nyomtalanul.

Kocsis Lajos olyan ördõngösen cselezett, hogy a 
hátvédnek a szünidõben injekcióval sikerült csak 
szétfeszíteni a becsavarodott lábait.

Kocsis Ernõ úgy ráakaszkodott Tichyre a meccsen, 
hogy négy hétig lila volt a háta. Pedig Honvédos volt.

Egyik – meg nem nevezett focistáról így regélt: 
A Pécsi Dózsában focizott, ördöngõsen. Ám elszo-
morítóan mûveletlen volt. Még írni sem tudott. Ha 
papírral mentek feléje, azt hitte WC-re kell menni. 

A bombázó hatalmas lendülettel a 11-es pontra 
állított labda felé rohan, a kapus szuggerálja a pöty-
työst, a játékost, ide-oda topog, ugrásra kész. Az íté-
letvégrehajtó jobb lába lendül, a kapus tigrisugrás-
sal a bal sarokba dobja magát, s ebben a pillanat-
ban a bombázó lefékez, lábát kényelmesen a labdá-
ra, kezeit csipõre teszi és vigyorogva odaszól a ka-
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pufa tövében fûcsomót tépdesõ kapushoz; mi van 
öcsi, nyugtalan vagy?

Csumikáztam a csumcsikádat miután cilinderben 
az ágy alatt kergetõztünk.

Postarablási kísérlet. Bemegy a tettes és követeli 
az alkalmazottól a pénzt, kezében pisztoly. A postás 
nem veszi komolyan, fejéhez vágja a keze ügyében 
levõ stemplit, az elkövetõ kiszalad. Könnyen elfogták 
a rendõrök, azonosították, mivel a fején jól látszott 
a homlokán, pontosan a 3. sz. postahivatal pecsétje.

Erdõsy Emil professzor: Mert ugye a közösülés ön-
magában még nem bûncselekmény. Jól néznénk ki!

Farkas József professzor: Egyszer megjelent az 
egyik újságban: Ki a Gellért vizét issza, saját vizét 
issza vissza. Sajtóhelyreigazítást kértek. Ezután azt 
jelent meg: ki a Gellért vizét issza, nem a saját vizét 
issza vissza.

Ártatlan, ártatlan lány – ismételgeti, sokat sejtetõ, 
kaján mosollyal, pocakját simogatva a professzor. Ezt 
csak akkor tudjuk meg, ha kipróbáljuk, de akkor meg 
már biztos, hogy nem az.

A nadályos (piócás) ember járta a falut. Ma éppen 
a postáskisasszonynak – 18 éves, szép teremtés – kel-
lettek a vérszívók. Ajkán volt a bibis, hát oda tett két 
darabot neki. Azok meg szívták, szívták mohón, oly-
annyira, hogy a gazdájuk sem állta meg szó nélkül: 
Persze, ti is jobban szeretitek ezt a bájos falatot, mint 
tegnap a kántor úr aranyerét.

Mi mibõl lett? Csõdületbõl csõd. Mozgóképszínház-
ból mozi. Kezitcsókolom kedves kisasszonyból szia.

Filó Erika docens: A modern nõ szerepérõl vitat-
kozva: valami átmenetet kellene találni, mert a hi-
vatalba maguk sem mozgó szobadísznek mennek. 

Földvári József professzor: Az újságot olvasva azt 
látja az ember, hogy csupa ártatlan ember kerül bör-
tönbe. Ezek szerint mi nem vagyunk ártatlanok, mert 
akkor mindannyian börtönben lennénk.

Gyurkóné Bohuss Sarolta nyelvtanár: Néhány ke-
let-mecseki akcentussal tálalt hallgatói angol mondat 
után a nyelvóra résztvevõihez: Kicsit többet kéne ké-
szülni Mr. J. Ez nem célzás akar lenni, találat.

Joóri János docens: A konkrét azonosság a 
különbözõség azonossága, vagyis kinek a papné, ki-
nek a lánya, kinek maga a pap.

Nem értik Platón filozófiáját? Gondolják el: A 
széknek az ideák világában van egy tökéletes képe: 
amin önök ülnek, csak egy árnyék-szék.

Kajtár István professzor: Elõadás alatt valaki be-
jön, leakaszt egy kabátot a fogasról és kimegy. A 
professzor kérdése: õ vajon kereskedik, vagy a sa-
játját vitte el?

Spártában csak erõs, egészséges katonákra volt 
szükség. Ezt elõsegítette a születésszabályozás bar-
bár hegyvidéki változata.

Kengyel Miklós professzor: A statisztika paradi-
csoma az ügyészség.

Kiss László professzor: Háromféleképpen lehet ta-
nulni. Fenékkel, fejjel, fenékkel és fejjel. A legutób-
bit ajánlom. 

Maczonkai Mihály adjunktus: Elmés fickó volt ez a 
Montesquieu. Ahhoz, hogy a megnyert pályázatból 
el tudja tartani magát, élete végéig agglegény maradt.

Szamel Lajos professzor: Aki ezt a témát nem érti, 
az iratkozzon ki a jogról és menjen el a... Ne tessék 
rosszra gondolni. Itt helyben is van ilyen tanintéz-
mény.

Egyszer megkérdeztem az egyik jogalkotó bará-
tomtól, hogy mi a különbség a jog és a jogos érdek 
között. Önök szerint mi a különbség? 

Néma csend, nagy hallgatás a sorokban. 
– A jogalkotó is hajszálra pontosan ezt válaszolta.
Levelezõ hallgatót kérdezem a vizsgán, mit tud a 

silence de l’administrationról. Mire õ kategórikusan 
kijelentette: én kérem nem tudok latinul. Természe-
tesen nem felelt meg a vizsgán, mivel ez francia ki-
fejezés és intézmény.

Késõbb ugyanezen kedves hölgy megjelentet-
te – név nélkül – az újságban, hogy a professzora 
görögül kérdezte, azért nem sikerült neki a vizsgája.

Nagynénémnek adót vetettek ki, õ azonnal be is 
fizette. Néhány hónap múlva jön a felszólítás: adó-
hátralékát fizesse be. Szegény néni nagy bajával fel-
keresett engem, hogy segítsek neki. Elmentem az il-
letékes hivatalba, ahol egy tisztviselõ nagy nehezen 
visszakereste a csekket és a megfelelõ helyre iktatta 
be. De közölte, hogy az évet lezárták, és ezért fizes-
sek 28 forint kamatdíjat. Már azon voltam, hogy ki-
fizetem, amikor igazságérzetem visszatartott ebben. 
Tájékoztattam, hogy nem fizetek. 

– Akkor bírság lesz – válaszolt. 
Hívtam a fõnökét. Jól öltözött úriember jelent meg, 

aki megállapította: Özv. Takács Béláné. Az nem ön.
– Hát tényleg nem én vagyok, csak a képviselõje 

volnék.
– Milyen jogcímen?
– Rokonom és megbízott az ügy elintézésével.
– Végül is akkor kicsoda maga?
– Ekkor jött a jól bevált sztereotíp válaszom. Én 

még vagyok valaki, de maga kicsoda?
A férfi – láttam rajta – egy pillanatra összetört, 

megremegett, végigfutott rajta a dondolat; aki ilyen 
szemtelen, az biztos VALAKI. – Ne tessék szelle-
meskedni, ez nem alkalms hely arra – válaszolta kis-
sé legyõzötten.

– A szellemeskedés állampolgári jogom. 
Erre nem volt több érve, törölték a 28 forintos 

tartozást.
A Jogász Szövetség nagyon hasonlít a Pál utcai fi-

úkra. A fõtitkár rágja a gittet, elég nedvesen is tartja. 
A professzor két óra közötti szünetben behívott 

magához két hallgatót a szobájába, hogy kontrollálja 
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helyesen, érthetõen adta-e elõ az anyagot. Az egyik 
ilyen megbeszélés után elõadását így folytatta a szü-
netet követõen: Megnéztem két kolléga jegyzetét és 
el voltam ragadtatva – magamtól.

A nagy népi demokratikus dumát a vizsgán nem 
fogom értékelni.

A magyar nyelv sokoldalúsága: Ha a csalóra 
nem tudtuk rábizonyítani, akkor ügyeskedõnek ne-
vezzük. 

Megbecsülik a munkahelyén. Miért nem mond-
ják ki, hogy megfizetik.

Rendes ember – mondják valakire. Ebbõl abszo-
lute nem tudtunk meg róla semmit. Hiszen ez köte-
lessége mindenkinek. 

Biztosítani a feltételeket: ezt az Állami Biztosító-
nak kell tenni. 

Az erkölcsösség az öregkor ráncai között húzó-
dik meg. Kedvezzetek a nyelveteknek, tehát fogjá-
tok be a szátokat. 

Töméntelen bölcsesség és érelmeszesedés csopor-
tosul bennünk, öregekben. 

Részt vettem az egyik egyetemi parlamenten 
is. Másnap elmondtam rövid véleményemet errõl, 
nevezetesen: Ugy vettem észre, a legfontosabb és 
legfalrengetõbb javaslat az volt, hogy kérünk több 
spenótot és nagyobb húst. Vártam, hogy 16 éves 
kiszolgálónõk is szóba jönnek.

Nem értõknek legegyszerûbb a tagadás. 
A bíróság jogabb tud lenni a jognál.
Aki a bizonyításnál jelzõket használ, azt bizonyít-

ja, hogy nincsenek érvei.
A káder nem vész el csak átalakul.
Nem attól függ a fekete fenék, hogy feketére van-e 

festve, hanem attól, hogy ki nézi.
Nem szabad átvenni azok beszédeit, akik hirde-

tik az igét, de nem ragoznak.
Ne hivatkozzunk anyagi gondokra ott, ahol a foci 

1 milliárdot elvesz 1982-ben.
Miért nem alkalmaznak a katedrán színészt, aki 

elmondja a könyvben levõ anyagot? Azért, mert az 
egyetemi tanár olcsóbb.

Nagyon rossz katona voltam. Horthy mégis az én 
segítségemmel akarta visszaverni az oroszokat. Ha 
beszélt volna elõtte velem, én mondtam volna neki, 
hogy nem fog menni.

Ha nem megy a jog, el kell menni az imakönyv-
sarokkészítõ vállalathoz. Ott még fohászkodni is le-
het.

Hiányoznak a jól felkészült jelentkezõk a mûszaki 
pályára. Ha akad egy 14 pontos (a húszból), akkor 
a tanári kar szervezetten bevonul a Székesegyházba 
zsoltárokat énekelni. 

Az egyik újdonsült firkász azt írta rólam az új-
ságban, hogy világhírû vagyok. Igen, Pécsen és kör-
nyékén.

Magyarországon a legnagyobb betegség (morbis 
hungaricus) a szervezési düh. Mindent megreformál-
nak, még a jót is. 

Valamikor az elõadóknak fokozatai voltak a hi-
vatalokban: A, B, C, D, atyafiak, barátok, cicababák, 
dolgozók.

Az államigazgatásról 45 után lehetetlen nem sza-
tírát írni. Gondoljunk csak például arra, hogy szóbe-
li feddést írásban kellett kiadni.

Az államigazgatási ágazatok kodifikációi, azok 
kb. a jámbor óhajok gyûjteménye. Lásd például az 
ijúsági törvényt.

Ne higgyék, hogy nem tudom magukat a száraz 
anyaggal eluntatni, dehogynem, 8 órán keresztül 
úgy, mintha bevettek volna egy marék szeduxent.

Az úriember a beretvájával mosakszik. Ha egy 
férj nem borotválkozik egész hete, az nem akar tet-
szeni a feleségének. Ott baj van. De még nagyobb a 
baj, ha hétvégén mégis megborotválkozik és egye-
dül távozik a „klubba”.

Valakinek nem tetszett az érvem, nem tudott mást 
válaszolni, hát kibökte: Hogy lehet ilyet mondani?

Úgy, hogy mozgattam a nyelvemet és enyhén 
csücsörítettem.

A családtervezési tanácsok „absztrakt” gyerekek-
re vonatkoznak.

A beategyüttesek ugrálnak, visítoznak, köztük 
azok a torzonborz figurák, mint a ....némi gondol-
kodás után – a Bergendi.

A dramatizálás Lõrincze Lajos és társainak felada-
ta. A gyakorlati szakemberek mindig hallatlanul böl-
csen megjegyzik: Más az elmélet és más a gyakorlat. 
Persze. Más a sport és más az elmebaj. Ez kb. olyan. 

Szekeres Róbert tanársegéd: És most jöjjenek 
az asszírok. Egy igazán szimpatikus nép volt, a 
legyõzöttek fejeit gúlákba rakták. Év végén itt is 
lesz ilyen!

Egy adott dologra másképp reagált, aki beledön-
gölte a földbe, és másképp, aki döngölve volt.

Tamás Lajos docens: Tavaly is elmagyaráztam ezt, 
akkor egy hallgató, én meg a Jóisten értette. Az idén 
már csak a Jóisten.

Bizony igaz a mondás. Közös tulajdonnak tú-
rós a háta. Nem is szeretem a túrós ételeket. 
Meggyõzõdésem, hogy maguk se fogják.

Indul a félév, a polgári jogi tanszéki követelmé-
nyek a következõk: az általános részt mindenkinek 
nagyon kell tudni, a tulajdont azt viszont csak tud-
ni kell mindenkinek.

Milyen célra lehet egyesületet alakítani? A fiúk 
például ne is erõlkedjenek, anyósellenes ligát nem 
lehet létrehozni. 

Tremmel Flórián professzor: A szadista, szexista, 
baptista, ateista, marxista, dekadens vádlott 
odesetten kedett a hiányos öltözékben, bugyiban 
levõ, az ágy jobb szélén, egy méter hatvan centimé-
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ter hosszúsában elnyúló, lihegõ, ittas állapotú, ré-
szeg sértetthez és ott már nem tudom mit csinált, 
de valamit csinált.

A tejet biliben fõzték a gyereknek, ez egészség-
ügyi szabálysértés, nem vitás.

Olyan szép a lábikrája, hogy a szívem vágyik rája. 
A vádlott elvitte az aranyórát a pásztoróra után.
Az egyik mûvem: igazságügyi retorika, oder ero-

tika.
A terhelti fellebbezés alkalmanként annyit ér, 

mint pipán a bojt.
Elérkezett elõadásom csúcspontja; a hosszan tar-

tó, jól megérdemelt szünet.
Vargha László professzor: A bíróság ne unatkozó 

nagyhercegként legyen jelen a tárgyaláson.
Móra Mihály eljutott az egyházjogtól a fegyház-

jogig.
Szolgáltam én operettjárásbíróságon is.
Az ügyész keresztkérdései tönkresilányították a 

két jólfésült tanút.
Egyes elvetemülteknek mindegy hol ülnek, a vi-

gyorgóban vagy a cellában.
Motozást rendeltek el egy nõvel szemben. A de-

likvens történetesen aranyat rejtett el teste egyik, ta-
lán mondhatjuk legintimebb üregébe. Ez aztán az 
aranyos nõ.

Mibõl töltik ki a hatóságok a feljegyzési hiányos-
ságokat a nemi bûncselekményeknél? A saját per-
verz fantáziájukból.

A titkármatuzsálem a bíróságon még gólarányt 
is hirdetett a tanácskozás után. 

A jogtudomány egyik alapköve a csapnivaló jog-
alkotás. 

A törökök futballozni nem tudnak, de a közmon-
dásaik jók. (1982-ben 5:0-ra kikaptak tõlünk.)

Nem tudom mi van Cieslak barátommal. Kiderült, 
hogy a Szolidaritás titkos tanácsadója volt. Elhelyez-
ték Gdanskba, hogy hallgassa a tenger morajlását.

Visegrády Antal professzor: Sokan olyan elnézõ 
mosollyal szaladnak át 20–30 oldalon, és ez késõbb 
megdöbbentõ élményekkel szokott számukra szol-
gálni.

3. Jogi kari anekdoták

Jogi kari egyetemi oktató kérdésére az egyik 
termelõszövetkezeti látogatáson:

– Ennek a tehénnek miért nincs szarva?
Agronómus türelmesen:
– Lehet, hogy ellopták, esetleg betört az ajtóba, 

vagy így született, de ez speciel ló. 
Szemináriumon a korábban hiányzott hallgató 

be kívánja mutatni az igazolást. Szomszédja érces 
hangon rákérdez. 

– Kell aláírás? Már nagyon megy.

Titokban jegyzi az íjversenyek eredményeit, sõt 
üzletszerûen = zugíjászat.

Lefoglalták a budit is = vécézár alá vétel.
A boltos hamisan mérte le a rákot = vásárló 

megrákosítása.
Csempészett szeszesitalt haszonszerzés végett 

megszerez = vámborgazdaság.
Az apósnak nem tetszett újdonsült menye, ezért 

leszúrta fiát = választás rendje elleni bûncselekmény.
Alacsony színvonalú vádirat = ponyvádirat.
A vádirat intimebb részeit is megvizsgálva úgy 

döntöttek, hogy nem emelik meg a vádat = a vád 
mellezése.

A MÁV boci pullmanját is elvették = vagonel-
kobzás.

A nõi test pénzért való kiárusításának napszaka 
= üzletszerû kéjjelgés

Japán teáslányt felveszik a bordélyba = üzletszerû 
kéjelgésa.

Kicsit már megsavanyodott az ügy, mire a 
Legfelsõbb Bíróság elé került = trágyi bizonyítá-
si eszköz.

Két kocsma között találták meg a kést = tárgyi bi-
zonyítási szeszköz.

A hallgatók unták a hosszú tárgyalást = a tárgya-
lás nyúlvánossága.

A börtönõr és a vádlott a Dzsámi keleti oldalánál 
várokozott = bíróság elé állítás.

Újabb állomáshoz értek a kihallgatás során = 
tanuvállomás.

A szobrászok és sírkõfaragók a köztársaság tár-
sadalmi rendjének megsértésére, megdöntésére szö-
vetkeztek = összeeskõvés.

Az ikrák összegyûjtésével és megfertõzésével 
több bûncselekményt követtek el = halmagzat.

A rigai vádlott a bûncselekmények elkövetését 
megkezdte = kísérlett.

Felkészülés téli bûncselekményre = telelõkészület.
A tettesek a sértett nõ nyomában haladtak = 

mellkövetõk.
A kését elõkapva a sértettet félelem kapta el = 

fenyegekés.
A közösülésre készülõ vádlott elõkapta elköveté-

si eszközét, a sértett ezt meglátva képtelen volt aka-
ratának megfelelõ magatartásra = kanyszer.

A vicc a társalgás csõdje, ezért csak „cum grano 
salis”, éppenhogy csipegtethetõ a fejezet zárásaként.

Egyetemisták párbeszédébõl:
Fiú a lánynak: Ez a kisugárzás, ez a mosoly, ez a 

helyes arc, de mindenekelõtt ezek a gyönyörû szemek. 
Na de most már elég ennyi magamról. Te hogy vagy?

Hallottam két egyetemista beszélgetését:
Utálom a háztartási munkát! Az ember beágyaz, 

elmosogat, kitakarít, aztán fél év múlva kezdheti 
elölrõl az egészet.
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10 percet késik a hallgató a szemináriumról. Li-
hegve ront be a tanterembe. Elnézést kérek adjunktus 
úr, az orrom elõtt ment el a busz. Hátulról egy hang. 

– Megoldás: növeszd meg, kicsi az orrod!
Bihari Ottó akadémikus professzort egyik 

elõadása elõtt egy cetli várta a katedrán. Aktuális 
politikai kérdést tartalmazott: mi várható Szadat 
halála után?

A professzor lassan elolvasta, majd szemüvegét 
levéve, bölcsen szólt. 

– Temetés. Ez az egy biztos.
Válaszlevélben a legmelegebb („leglíraibb”) han-

gú megszólítás – az akkor még a JPTE-hez tartozó 
tanszékvezetõ – Tremmel Flórián professzor levelére 
érekezett, amit az egyik német egyetemrõl küldtek. 

Herrn
Janus Pannonius Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Büntetõ Eljárásjogi Tanszék
7621 Pécs, 48-as tér
HUNGARY
Sehr geehrtet Herr Janus Pannonius Tudomány-

egyetem,
vielen Dank für Ihre Schreiben, Selbstveständlich 

können Sie meine Institutsbibliothek besichtigen. 
Auch stehe ich Ihnen gerne für ein Gespräch zur 
Verfügung. Ich möchte Sie aber bitten sich kurz 
telefonisch einen Termin geben zu lassen.

Mit freundlichen Grüßen
Prof. ................
(aláírás)

4. Egyéb apróságok a jogi kar környékérõl

Hallgatói perbeszédversenyen hangzottak el
– Feszült pillanatában zsebre tett egy kést, hogy 

embernek érezze magát.
– A kés – a felgyorsult bélmozgás miatt – átszúr-

ta a gyomrát.
– Az a kés, amivel hasbaszúrta magát, nem túlélõ 

kés volt.
– Enyhítõ körülmény, hogy kés volt nála, hisz ma-

napság pisztollyal járnak az emberek.
Tájékoztatás a Büntetõ Eljárásjogi Tanszék hirdetõjén.
Hatályos Be kapható a tanszéken.
A Büntetõeljárási (kriminalisztika) Tanszéken hasz-

nált ujjnyomrögzítõ papír: Flóri papír!
Jurátusok latinul – olyan dombóvári tájszólásban
heverésznek a papok = Pontifexenek
idegen Anna = peregriNusi
a fagyihoz hasonlóan = anyalógia
komikus törvény = burlex
tizenéves Modestinus = Modestinis
Celsust cukkolják = hecCelsus
Gaiust nem merték tegezni = Magaius

Paulus ma nem alkot = Paulusta
San társának törvénygyûjteménye = Pandectae
a német rendõrség elkobozta a törvénykönyvet 

= Digestapó
Hát ez egy boksz küzdõtér! – kiáltott fel a neves 

jogtudós = Jhé!ring
A jurátusoknak nemcsak latinos, hanem alkal-

manként görögös mûveltségük is van. Íme a bizo-
nyíték!

Görög humor – szójátékkal
Görög szobrász, aki alkotásait általában elszúrta: 

Mûrom/n/ (kivéve a diszkoszvetõt)
Nagy adag racionalitással bíró görög matemati-

kus: Thál/ész /Tálész/
Amerikai karakterszínész görög származású ma-

tematikus felmenõje, aki általában a piactéren alko-
tott kenyérevés közben: (Bred) Pit(agoras)

A közös Európa törését jósolta racionális drámá-
iban: Eure/i/pedész

Marhalegeltetés közben szónoklatokat tartott: 
Demosztehenész

Kujon filozófus, aki írt is róla prózában: Epikuros.
Legjobb szobra egy homlokékkõ volt: Pheidi/á/

sz /Fejdísz/
Általában a teherautók hátsó részén filozofál-

gatott – néha felállva sétált, szinte életét kockáztat-
va: Platón

Okos szobrász agygyakorlatokat folytatott: 
Praxitalész

Mosatlan gondolatai miatt halálra ítélték: 
Piszokratész

Többen alkotmányozásra hivatták reggelizés 
közben: Szalon-na! – vagy egyedül alkotmányo-
zott: Szólón

Kérdezték a drámaírót: hol lész a kedvenc kirán-
dulóhelyed? Shiófoklész – válaszolta.

Kifacsart Btk. (büntetõjogi szójátékok)
Sütõeszközzel fejbevágta és 8 napon túl gyó gyult 

= súlyos tepsi sértés.
Szerencsére volt egy újságfecni nála = végszük-

ség.
Joghallgató szavai: professzor úr, én készültem 

= jogos védelem.
14 éves koromig tanár akartam lenni = gyermek-

kór.
Csibészkét szülõje munkával fenyeget = javító-

nevelõ Manka.
Jogász nem foglakozhat geometriával = 

körügyektõl eltiltás.
A hülyéket elküldik a városból = kibutasítás.
Jogászoknak tilos fogukat csinosítani = foglakko-

zástól való eltiltás.
Föl-földobott kõ = többszörös visszaesõ.
Imaeszközzel jogosulatlan közbensõ kereskedést 

ûz = füzérkedés.
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A diplomaosztásra váró végzõsök között hallot-
tam, hogy az egyik dicsekedett:

– Én magna cum laudéval végzek.
A másik hozzátette:
– Én summa cum laudéal.
A harmadik elmosolyodott:
– Én meg Isten segedelmével.

II. Bírósági színesek

A végzett jurátusok a bírósági tárgyalótermekben 
hasznosíthatják az egyetemi évek alatt megtanul-
takat. Ott hallhatnak, olvashatnak, alkalmanként 
mondhatnak (elkövethetnek) ilyeneket.

1. Tárgyalótermekben hangzottak el

– Miért van magán bilincs – kérdi a bíró?
– Mert rárakták. 
Bíró a tanúhoz.
– Volt rajta valami különleges?
– Igen, be volt rúgva.
Tanú a bíróságon.
– Öngyilkos akart lenni a Béla, ezért megitta a 

gramofont.
Bíró a vádlotthoz.
– Szabadult?
– Igen, ambulanciával.
– És miért ült?
– Túl súlyos testi sértésért és leütéses lopásért. 

Utóbbit parambulum pisztollyal követtem el. Emi-
att megkörnyékeltek a cigányok. 

Bíró a vádlotthoz.
– Ült már ezen a széken? És máshol?
Bírói indokolás.
– A terheltek gépkocsit, pontosabban Trabantot 

törtek fel.
Bírói ítélet indokolása.
– A vádlott észlelte, hogy a rendõr egy lófarkas 

emberrel érkezett a helyszínre.
Egy bölcs bíró megjegyzése.
– Szépségre ritkán ad a bíróság; nem valami szép 

dolgok történnek itt. 
A felismerhetõ hamis tanú vallomásából.
– Folyjon ki a szomszédom szeme, ha nem így volt.
Felperes érvelése.
– Mint ahogy a keresetlevél is tartalmazza, a fe-

leségem agyvérzést kapott, azt követõen agyilag is 
zökkent volt.

Feljelentésbõl idézet.
Egyébként az idegesített az ügyvéd ruházatában, 

hogy a fehér nadrágján keresztül kilátszott az alsó-
nadrágja és ez nem illet meg ügyvédhez.

Bíró az egyik vádlotthoz.

– Maga hol állt a cselekmény idején?
– Hol itt, hol ott.
Bíró a másik vádlotthoz.
– És maga?
– Én vele szemben.
Bíró a tanúhoz.
– Kérem, jellemezze a vádlottat.
– Nem egy dinamikus ember, abból is látszik, 

hogy statikus mérnök.
Sokadszori tárgyalási halasztás után az elnök.
– A bíróság a következõ tárgyaláson halotti anya-

könyvi kivonaton kívül más kimentési okot nem fo-
gad el.

Bíró a vádlotthoz.
– Felesége van?
– Most nincs, de több volt.
– Gyereke van?
– 10.
– És mihez ért még?
Bíró a vádlotthoz.
– Hogyan találkozott a sértettel?
– Az elõszobában vettem észre a lányt. Odanyúj-

totta a fejét a vállamra és mondta szeretlek, majd le-
hányta a kezemet. 

Tanú vallomása: – Azt gyanítom, hogy...
Bíró közbevág: Maga ne gyanakodjon. Ön tanú. 

Nem vagyok maszek kíváncsi hol volt éjszaka. 
Bíró a vádlotthoz.
Ne beszéljünk egyszerre, mert rosszul viselem! 
Bírói indokolás.
– A felperes jogi képviselõjének az volt a legna-

gyobb teljesítménye, hogy nevetés nélkül el bírta 
mondani az érveit. 

Ügyészi érvelés.
– Aki becsületesen követ el bûncselekményeket, 

az számon tartja a tárgyalási napokat. 
Bíró a vádlotthoz.
– Üljön le!
– Majd ha kiszabják!
Bíró a vádlotthoz.
– Mi a foglalkozása?
– Szerelõ.
– Milyen szerelõ? Villanyszerelõ, tv-szerelõ, 

villamosszék-szerelõ? 
Tárgyaláson a vádlott kérdése.
– Mire kíváncsi, tisztelt bíró úr: az igazságra, a tel-

jes igazságra vagy csakis a tiszta igazságra?
Ügyvédi védbeszédbõl idézet.
– A Legfelsõbb Bíróság is foglalkozott a kérdéssel, 

a Bírósági Határozatban is megjelent egy eset, telje-
sen ugyanez a tényállás, sõt egészen más.

Bíró a vádlotthoz.
– Büntetve volt?
– Igen.
– A legutóbbi?
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– Az öné.
– Hogy érti?
– Ön ítélt el.
Bíró a vádlotthoz:
– Hol lakik Ön?
– Hajléktalan vagyok.
Bíró a másik vádlotthoz:
– És Ön?
– Én vele szemben.
Vádlotti vallomásbói idézet.
– Fel kellett írnom az adataimat, vagyis a teljes 

internacionálét. 
Bíró a vádlotthoz.
– Van valami vagyona?
– Igen, van egy göbénk.
– Felesége foglalkozása?
– Házbéli.
– Családi állapota?
– 5.
– És mibõl él?
– Mint a mesében. Hol volt, hol nem volt.
– Autója van?
– Igen.
– Milyen?
– Zsiguli.
– Hány éves?
– 37.
– Ilyen öreg az autó?
– Nem, én vagyok annyi.
Bíró a tanúhoz.
– Hallotta-e, hogy szólt valaki a kislánynak, hogy 

telefonáljon?
– Elõször is a kislányom nem kislány, hanem 

nagylány, másodszor nem tudom. 
Bírói indokolás.
– Ezeket a durci-murcikat nem tudja a bíróság 

elbírálni.
A vádlott a tárgyaláson elkezdi részletezni a vá-

góhídi hússzállítás rendjét. Bíró közbevág.
– A vádat kell kimeríteni, nem a húsipar történetét.
A bíró a tárgyalás kezdetekor, miután a beszólí-

tott tanúk – jó szokás szerint – azonnal helyet foglal-
nak (általában a vádlottak padján).

– Kár volt ennyire befészkelni magukat, mert a 
bíróság most kiküldi önöket, mint tanúkat.

A vádlott élettársának vallomása a bíróságon.
– Élettársam személyleírása: hosszú, csontos arcú, 

vállig érõ hajú, 175 cm magas, körszakállas. A Csi-
szár Jenõre hasonlít.

Bíró a vádlotthoz.
– Hol lakik Ön? 
– Hajléktalan vagyok.
Bíró a másik vádlotthoz.
– És Ön?

– Én vele szemben.
Bíró az agrármérnök vádlotthoz.
– Milyen irodája van?
– Hát, olyan fedeztetõ kutrica szerûen kicsi.
– Az mit jelent?
– Arccal bemenni még lehet, kijönni már nem na-

gyon, és a bejövõnek tûrnie kell, ami mögötte történik.
A bírósági épületben elmegy az áram. A tárgya-

lást vezetõbíró megszólal. 
– Kérem jegyzõkönyvezni: a jegyzõkönyvet fel-

olvasni nem tudom, mert nincs petróleumlámpám.
A vádlott férjét akarja tanúként kihallgatni a bí-

róság. A bírónõ a mentességre tekintettel megkér-
dezi elõtte.

– Vallomást kíván tenni és elmondja, hogy rosz-
szul stoppolja a zokniját a felesége és én ezt súlyosí-
tóként értékelem, vagy hallgat minderrõl?

Bírói kérdés, miután a tanú szerint egy „ember-
ke” állt a cselekmény közelében.

– Mi a különbség az ember és emberke között? 
Ami a denevér és a bõregér között?

Bírói észrevétel.
– Kérem jegyzõkönyvbe venni, hogy a vádlott ittas.
A vádlott reagálása.
– A vádlott nem ittas most. Majd lesz.
Vádlott a bírónak a vádlott-társ vallomásával 

kapcsolatban.
– Ne higgyen neki bíró ur, ez egy analfusz.
Bíró a vádlotthoz.
– Édesanyja neve?
– Hosszas gondolkodás után a vádlott: anyu.
– Családi állapota?
– Elég jó.
Bírói bölcsesség.
A bíró nem automata, amelybe felül bedobják a 

tényállást, s alul meg kijön az ítélet! A bíró – ember!
Mi a különbség a polgári és a büntetõeljárás kö-

zött?
– A polgáriban felek vannak, a büntetõben egé-

szek.
A legrövidebb felperesi keresetlevél.
– Tisztelt bíróság! A zetor a mienk!

2. Bírósági anekdoták

A vádlott ittasan követte el a bûncselekményt. A bíró 
ítéletet hirdet, közben dorgálja a vádlottat.

– Látja, látja, az alkohol miatt most itt áll a bíró-
ság elõtt.

– Esküszöm, bíró úr, én most egy kortyot sem it-
tam.

A bíró olyan ítéletet hozott, amelyben 3 évnél sú-
lyosabb szabadságvesztést szabott ki, emiatt a vád-
lott letartóztatása, illetve a büntetés-végrehajtási in-
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tézetbe való szállítása volt várható. A börtönbõl meg-
ígérték, hogy nemsokára, pár percen belül ott lesz-
nek az õrök a bíróságon. Ezért a bíró elkezdte kihir-
detni az ítéletet, melyben közölte, hogy a vádlottat 
egyben le is tartóztatja. Eltelik 5 perc, büntetés vég-
rehajtási õrök sehol. Eltelik 10 perc és a börtönõrök 
még mindig nincsenek. Eltelik 15 perc, és még min-
dig sehol senki. Ekkor a vádlott megszólal.

– Én most már bíró úr, tovább nem várok – ha-
zamegyek.

Szavait tett követte, felállt és kiment. Néhány per-
cen belül megérkeztek a várva vártak, de addigra a 
vádlottnak már csak hûlt helyét találták. Esze ágá-
ban sem volt azonban hazamenni, elfogatóparan-
csot kellett kiadni ellene, csak annak eredménye-
ként fogták el.

A fiatalkorú elleni, bagatell ügyben folytatott tár-
gyalás elõtt az ügyész megjegyzi a védõnek. Ma az 
nyer, aki a rövidebb perbeszedét tartja.

Így is történik, eljön a perbeszéd ideje, az ügyész 
egyetlen szóba sûríti indítványát: próba.
Védõ: sok!

Egy 60 év feletti asszony beadta a válókerese-
tet, 40 év házasság után. A tárgyaláson a bíró kér-
dezi a hölgyet.

– Asszonyom, miért adta be a válókeresetet ilyen 
hosszú házasság után?

– Már régóta voltak problémáink, az utóbbi 
idõben pedig rendszeresen vert is a férjem. Amikor 
bejelentettem neki, hogy el akarok válni tõle, akkor 
annyira megvert, hogy sírva rohantam el hazulról. 
A szomszéd faluba mentem, a lányomhoz.

A bíró a tényállás tisztázása végett szerette vol-
na tudni, hogy bizonyítható-e, hogy a férje tényleg 
megverte.

– És látta magát valaki, mikor a lányához ment?
– Igen, bíró úr, találkoztam egy ismerõsömmel.
– Hogy hívják azt az embert?
– De, bíró úr, kérem, az nem ember volt, hanem 

asszony.
Rosszul öltözött, kicsit csúnyácska, 20 év körüli 

lány áll a 80-as évek egyik bírósága elõtt üzletszerû 
kéjelgés miatt.

A középkorú bírónõ kérdésekkel árasztja el, 
melybõl kiderül, hogy a vádlott 20 forintért adta oda 
magát partnereinek.

A bírónõ ezt hallva nem állta meg, hogy meg ne 
kérdezze:

– Nem szégyellte magát, potom 20 forintért el-
osztogatni a kegyeit?

– Ahogy elnézem a bírónõt, maga sem kapott 
volna többet!

Bírónõ elõtt áll a vádlott. Foglalkozását kérde-
zi a vádlottól.

– Inszeminátor.

A fiatal bírónõn látszik, halvány sejtelme sincs mi 
az, ezért megkérdezi. 

– Mi az, mit csinál?
A férfi elkezdi körülírni, elnagyoltan, vázlatosan 

magyarázza.
A bírónõ arcán továbbra is kérdõjel, értetlenség 

látszik.
– Hogy nevezik a kollégái? – próbálja másképpen 

megközelíteni a kérdést.
A vádlott, szemét kissé lesütve, rõzsebajsza alatt 

huncut mosollyal habogja.
– Hát, ugrató technikus!
A tágra nyílt szemû bírónõt végül az egyik népi 

ülnök segítette ki egy alig észrevehetõ fülbesúgással.
Folyik a tárgyalás, a bíró a vádlott életformája, 

életvezetése felõl érdeklõdve kérdezi.
– Mit iszik? Sört, pálinkát?
A vádlott szeme felragyog. 
– Bort kérek!
Polgári perben öreg nagyothalló bácsika a fel-

peres.
A tárgyalás anyagát a bíró – mikrofonnal a kezé-

ben – magnóra mondta. A bácsi ezt a pert elvesztette.
Néhány hét múlva büntetõperben vesz részt 

ugyancsak õ, mint könnyû testi sértés sértettje. Sze-
gényt az elbérlõi elverték.

A tárgyalás közben odaszól az ügyvédjének.
– Ez normális bíró, nem úgy, mint a múltkori, 

aki mint egy táncdalénekes, úgy fogta a mikrofont 
és hirdetett ítéletet.

Néhány hónap múlva újfent láthatjuk õt a bíró-
ságon. Most az albérlõk kilakoltatása ügyében. Az 
ügyet ismét az elsõ („mikrofonos”) bíró tárgyalja, aki-
nek az ügyvéd elmesélte az – ügyfele által elõadott 
– „táncdalénekes” sztorit. A bírónak az egész tárgya-
lás alatt nevethetnékje volt, többször sejtelmesen el-
mosolyodott, mire a nagyothalló bácsika hangosan 
meg is kérdezte az ügyvédjétõl.

– Ügyvéd úr! Miért vigyorog az az ember ott fönn 
állandóan? 

Házassági bontóperben a házasfelek közös, il-
letve külön vagyonában levõ állatok megosztásáról 
kell döntenie a bíróságnak. Felsorakozott kb. 20 tanú, 
szakértõ, a válófelek, és mind elkezdte mondani: ki 
vette, mikor, az mikor ellett stb. – természetesen a fajon 
belüli különbözõ elnevezésekkel: malac, süldõ, disz-
nó, kan stb. A bíró egy óra után úgy összezavarodott, 
hogy kitört belõle a fájdalmas kérés: – Most már mond-
ja meg valaki, mikor születtek az állatok gyerekei!?

Hagyatéki tárgyalás. A tárgyaláson jelen vannak 
az örökösök, hozzátartozók stb. A tárgyalás folyamán 
egyszer csak az örökösök egyike feláll és megkérdezi.

– Végül is ki az örökhagyó?
Erre feláll egy idõs, töpörödött nénike.
– Én vagyok! 
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(Mint kiderült csak az özvegye volt.)
Bejelentés érkezik, hogy az ülnök testvére a vád-

lottnak. A bíró kérdõn néz az ülnökre. Az szinte ka-
pásból, felháborodva vágja ki.

– Ez igaz, de 25 éve haragos viszonyban vagyunk. 
Olasz terroristák pere során a vádlottakat vas-

ketrecekben tartották, a nõket a férfiaktól szigorú-
an elkülönítve. Csak a kihallgatásaik során ültették 
õket a vádlottak padjára. A per hosszú hónapokig 
tartott. Egyszer csak az õrök azt vették észre, hogy 
egy Franceska nevû terrorista nõ gyermeket vár. Ho-
gyan történhetett ez, hiszen nem alakulhatott ki kö-
zeli kontaktus férfi és nõ között. A rejtélyt a kamera 
által felvett videószalag megtekintése oldotta meg. 
Azon ugynais elég jól kivehetõen az egyik kihallga-
tás során a vádlottak padján, Franceska, nagy szok-
nyája elõnyeit kihasználva egy Fábió nevû terrorista 
ölében üldögélt és mindketten gyengéden feszeng-
tek. Arcukat valami kimondhatatlan gyönyörérzés 
hatotta át. (A terrorizmus nem ismer határokat.) 

A következõ eset karácsony elõtt, közvetlenül de-
cember 23-án zajlott le. A bíró így kezdi az ítélet ki-
hirdetését.

– Az ügyésznõ kegyelmes karácsonyi indítvá-
nyára figyelemmel a bíróság ezennel karácsonyi íté-
letet hirdet.

Az egyik vidéki bíróság tárgyalására, nyári ká-
nikulai napon a 100 kiló és 190 cm fölötti, hatalmas 
termetû ügyvéd megjelent ingujjban. A határozott 
bírónõ felszólította a lazán öltözött kollégát, hogy 
szerezzen a tárgyalás tekintélyéhez illõ zakót, illet-
ve nyakkendõt.

Az ügyvéd a tárgyalóterem környékén mindösz-
szesen egy jól öltözött ismerõst talált. Egy kb. 170 
cm magas 65 kg-os bírót, akitõl a tárgyalás idejére 
kölcsönkérte a nyakkendõjét és a zakóját is. Utóbbit 
csak a vállára vetette, bebújás nélkül. A bírónõ még 
nem volt elégedett, kérte, hogy rendesen vegye fel.

Az ügyvédi esdeklés a következõ volt.
– Kérem, Tisztelt Bírónõ, a zakó érdekében te-

kintsen el ettõl. 
A múlt század elején akasztófára ítéltek egy 

gonosztevõt Kecskeméten. Csak az volt a baj, hogy 
a város nem rendelkezett akasztófával. Átküldték 
hát a közeli Kiskõrösre azzal a kéréssel, hogy adják 
kölcsön egypár napra az akasztófát. De a kiskõrösi 
tanács méltatlankodva utasította vissza a kérést ez-
zel a megjegyzéssel.

– Nem adjuk kölcsön az akasztófánkat, mert az 
magunknak és gyermekeinknek is szükséges.

Végül a kedvenc igaz történetem

Bíró az ítéletet ismerteti, melynek végén kihirdeti: 

– ... és egyetemlegesen kötelezi a vádlottakat a 
felmerült 40 000 Ft megfizetésére.

A 80 vádlott egyike a hátsó sorokból jelentkezik 
és kérdezi.

– Mindent értek tisztelt bíróság, csak azt nem, mi-
ért kell nekem egyetemet végezni!?

Komanovics Adrienne
egyetemi adjunktus

Equal treatment of men and 
women in the armed forces

Annotation of Case C-186/01, Ale-

xander Dory v. Bundesrepublik 

Deutschland

Introduction. Legal background

One of the latest decisions relating to equal treatment 
of men and women was given by the Court on 
11 March 2003 which concerned access to jobs in 
the armed forces. The Dory case1 was preceded by 
several other cases originating from Germany and 
the United Kingdom.2 Sirdar, Kreil and Dory focus 
on employment in the armed forces of the Member 
States. These cases have no “foreign” element, thus 
the rules on the free movement of persons are not 
applicable. Consequently the public policy proviso of 
Article 39(3)3 of the Treaty establishing the European 
Community (TEC) which allows Member States to 
derogate from the principle of free movement of 
persons on grounds of public policy, public security 
or public health cannot be relied on.

The facts of Sirdar, Kreil and, most recently, 
Dory had to be decided on the basis of the Social 
Chapter (Title XI, Chapter 1) of the EC Treaty and the 
secondary law adopted to implement the principle of 
equal pay and equal treatment of men and women. 
Article 141 of the Treaty provides for the principle of 
equal pay for equal work (or work of equal value 
after Amsterdam). Since this rule is restricted to only 
one, though very important, aspect of employment, 
from the seventies onwards several directives have 
been adopted to widen the scope of the principle. 
Among the series, the most relevant to our exami-
nation is the so-called Equal Treatment Directive.4

Article 2(1) of this Directive provides that “the 
principle of equal treatment shall mean that there 
shall be no discrimination whatsoever on grounds 
of sex either directly or indirectly by reference in 
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particular to marital or family status”. However, 
there are several possibilities for Member States to 
exclude the application of the Directive. These are 
listed in the next paragraphs of Article 2. Article 2(2) 
provides that Member States may exclude those 
occupational activities for which, by reason of their 
nature or the context in which they are carried out, 
the sex of the worker constitutes a determining 
factor. Paragraph (3) permits measures taken to 
protect women, particularly as regards pregnancy 
and maternity. Finally, positive discrimination is also 
permissible under the Directive. Thus e.g. the quota-
system – giving preference to women in sectors 
where they are under-represented – is compatible 
with Community law provided it does not automa-
tically and unconditionally grants priority to women 
when women and men are equally qualified, and the 

candidatures are the subject of an objective assess-
ment which takes account of the specific personal 
situations of all candidates.5

Although Member States may and do exercise 
these options to derogate from the principle of equal 
treatment, their power is not unfettered. The Court 
has emphasised that since Article 2(2) constitutes a 
derogation from an individual right, this provision 
must be interpreted strictly.6 Furthermore, the national 
measures derogating from a Community principle 
must satisfy the requirement of proportionality. 
This requirement prescribes that the derogations 
remain within the limits of what is appropriate 
and necessary in order to achieve the aim in view.7 
Finally, Article 9(2) requires Member States to 
“periodically assess the occupational activities referred 
to in Article 2(2) in order to decide, in the light of 
social developments, whether there is justification 
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for maintaining the exclusions concerned.”8

In their submissions in Sirdar, Kreil and Dory, 
the Member States placed special emphasis on the 
particular employment in question, notably employ-
ment in the armed forces. Their approach in general 
may be summarised as follows.

The defendant Governments, and those inter-
vening, argued first that the organisation of armed 
forces in their countries forms part of their defence 
policy, which lies outside the scope of Community 
law.9 This argument thus relates to the distribution 
of competences between the Community and the 
Member States.

In the alternative, the Governments argued that they 
are justified in excluding the application of Directive 
76/207 on the basis of a general public proviso – i.e. 
the protection of public security constitutes a legitimate 
aim for not applying the principle of equal treatment 
of men and women.10 Member States relied on 
general consi derations derived from the objectives 
of the Treaty, and on certain specific provisions like 
Articles 39(4) and 297. The first provision provides 
that the principle of free movement of persons does 
not apply to the public service, while Article 297 is a 
safeguard clause which relates to internal disturban-
ces or war.11

Finally, Member States contended that Article 2(2) 
and (3) of Directive 76/207 justified the exclusion 
of women from several posts in the armed forces.12

Before we take a closer look on these three cases 
it must be pointed out that there is a basic difference 
between the Sirdar and Kreil case on the one hand, 
and the Dory case, on the other – which resulted in 
very different judgments. The first two concerned 
access to posts in the army on a voluntary basis, while 
the latter related to compulsory military service. In 
Sirdar and Kreil the Court found that Community law 
was applicable and went on to decide whether the 
national measures were compatible with Commu nity 
law.13 However, in Dory the Court reached a different 
conclusion.14

After these preliminary remarks, the Sirdar and 
Kreil cases will be briefly summarised, then I will go 
on to elaborate on the questions raised by the facts 
of Dory. I will also show how the Court reacted to 
the pleadings of the Member States.

Voluntary service in the armed forces: the 
Sirdar and Kreil judgments

The following cases concerned access to certain posts 
– on a voluntary basis – in the armed forces of the 
UK and Germany, respectively. Mrs. Sirdar wanted 
employment as a chef in the Royal Marines, while 

Tanja Kreil applied for a job of weapons technician.

Sirdar v. The Army Board and Secretary of State 

for Defence15

Mrs. Sirdar was rejected a job of a chef in the Bri-
tish Royal Marines which was previously offered to 
her in error and was informed that she was ineligible 
by reason of the policy of excluding women from this 
unit of the British Army. Prima facie the situation is 
obviously an example of direct discrimi nation: she 
was refused a job on grounds of her sex.

The Court first had to deal with the arguments 
relating to the scope of Community law. The Bri-
tish Government pleaded that decisions taken by 
Member States with regard to access to employment 
in the armed forces fell outside the scope of the 
EC Treaty and/or its subordinate legislation, in 
particular Directive 76/207. The Court, however, 
rejected it.

“It is for the Member States, which have to adopt 
appropriate measures to ensure their internal and 
external security, to take decisions on the organisation 
of their armed forces. It does not follow, however, that 
such decisions must fall entirely outside the scope of 
Community law.”16

Having laid down that access to an occupation 
in the armed forces was not within the exclusive 
competence of Member States, the Court went on 
to elaborate on the scope of the public security 
exception. It emphasised that there is no general 
exception inherent in Community law covering all 
measures taken by Member States for reasons of 
public security. The only articles in which the EC 
Treaty provides for derogations on the basis of public 
security are exceptional and clearly defined cases.17 
Furthermore, in accordance with settled case-law, the 
Equal Treatment Directive applies to employment in 
the public service.18

What remained to be decided was whether, and 
if so, under what conditions the exclusion of women 
from the Royal Marines may be justified under 
Article 2(2) of Directive 76/207.

The British authorities argued with the special 
characteristics of the Royal Marines which differed 
fundamentally from other units of the armed forces. 
They are a small force and are intended to be the first 
line of attack. The authorities laid special emphasis 
on what they termed as interoperability by which 
they meant the ability of an individual (even of a 
chef) to perform more than one task. Each and every 
member of the corps are engaged and trained to be 
capable to serve in the first line.19

The Court – accepting the submissions of the Bri-
tish authorities – reached the conclusion that under 
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these circumstances the exclusion of women may be 
justified, having regard to the nature of the activities, 
and the context in which they are carried out.20

Tanja Kreil v Bundesrepublik Deutschland21

Tanja Kreil applied for a job in the German 
Bundeswehr which also involved the use of arms. 
However, the national rules restricted the (voluntary) 
employment of women in the army to the medical 
and military-music services. That meant that women 
were totally excluded from the armed units of the 
German armed forces.

In the litigation the German Government resorted 
to the usual line of argument: Community law does 
not in principle govern matters of defence, which 
form part of the field of common foreign and security 
policy and which remain within the Member States’ 
sphere of sovereignty.22 However, following Sirdar, 
the Court found the Directive applicable.23

The arguments of Germany24 based on the 
derogations permissible under Article 2 of the 
Directive were also rejected. While the Court found 
that Article 2(3) was not applicable at all, in relation 
to Article 2(2) the crucial observation concerned the 
principle of proportionality. The Court found the 
exclusion of women all-catching, thus incompatible 
with Community law, since it applied to almost 
all military posts, without having regard to the 
particular activities. Thus it violated the principle 
of proportionality.

Summary

This is where the law stood when the Dory case 
reached the Court. By this time it has been settled 
in case law that decisions taken by the Member 
States concerning access to employment in the 
armed forces do fall within the ambit of Community 
law. Furthermore, the Court emphasised that there 
is no implied provision excluding public servi-
ce from the scope of Community law. Only exp-
licit and specific derogations are provided for by 
Community law which, being derogations from a 
Community principle, are to be interpreted strictly. 
Thus Directive 76/207 is also applicable in the public 
service. If national authorities rely on the option 
available under Article 2(2) of Directive 76/207, 
they enjoy a certain measure of discretion. However, 
the measures taken must pursue that objective (e.g. 
external security) and must be proportionate to the 
aim sought.

Compulsory military service restricted to men 

only: the Dory judgment

The facts of the case are very simple: Mr. Dory was 

called to serve a compulsory one year in the army. 
Since the obligation to perform military service is 
imposed on men only, the applicant thought that it 
was contrary to the principle of equality.

However, these facts obviously give rise to much 
more fundamental questions. Does the scope of 
Community law extends to the choice of a Member 
State how to organise its national defence? Or do 
Member States retain the right to decide indepen-
dently – either to maintain the conscript army or 
substitute it for a professional army (or have a 
mixture of the two)? It is well-known that in Europe 
“the elimination of compulsory military service 
accelerated from the mid-90s. European NATO states 
have been converting to voluntary military force 
one after the other.”25 Germany operates a mixed 
system: “without showing any signs of willingness 
to convert into a voluntary system, the German army 
has already employed contracted soldiers in a great 
number.”26

In the present case Mr Dory argued that there 
were no longer any objective reasons to justify 
women being exempted from military service. He 
thought it inconsistent that while women had won 
the right in the Court’s case law to have access to posts 
involving the use of arms, they were still exempt from 
the obligation of military service.

The relevant German authorities (the District 
Recruiting Office and the Military Area Adminis-
tration) argued that Kreil concerned only the voluntary 
access of women to careers in the armed forces, not the 
question of compulsory military service, and that the 
obligation to perform such service remained within 
the sole competence of the Member States.

The (quite Community-minded) national court, 
however, was not totally convinced. It thought that 
as the performance of military service delayed access 
by men to employment, the applicability of Direc-
tive 76/207 might arise.27 The Verwaltungsgericht 
Stuttgart proved open to the arguments of Dory 
who contended that compulsory military servi-
ce has direct as well as indirect consequences on 
his employment chances. Clearly, during military 
service he is totally excluded from taking up an 
employment. But even before commencing the ser-
vice “[e]mployers also hesitate to employ men of that 
age, because of the risk of absence as a result of the 
obligation to perform military service.”28

In an Article 234 procedure the German court 
referred the following question to the European 
Court of Justice: “Having regard in particular to 
the interpretation of Article 2 of Directive 76/207/
EEC ..., is the fact that in Germany military service 
is compulsory only for men contrary to Community 
law?”29 In other words, the German court asked 
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whether this difference in treatment could be 
regarded as discrimination based on sex, and if yes, 
whether it could be justified.

The German Government argued that the 
organisation of compulsory military service fell 
under exclusive Member State competence. The 
Commission also supported this point by invoking 
Article 6(3) of the Treaty on European Union (TEU) 
and Article 5 TEC.30

Should the Court find that military service fall 
within Community competence, the Government 
further submitted that limiting compulsory military 
service to men was not incompatible with Community 
law. Most importantly, both Article 141 of Treaty and 
Directive 76/207 govern employment relationships 
based on a contract between the employer and the 
employee, while “[c]ompulsory military service is a 
unilateral civic duty imposed by authority with no 
entitlement to pay.”31 Furthermore, Article 141 only 
relates to the principle of equal pay and thus does 
not cover access to employment.

The Court accepted the first submission of the 
Government thus it was not necessary to deal with 
the other set of arguments. The Court began with 
the reiteration of its previous findings relating to 
the matter. National measures guaranteeing public 
security or national defence are not completely 
outside Community law. There is no inherent 
general exception excluding all measures taken 
for reasons of public security from the scope of 
Community law.32 “Decisions of the Member States 
concerning the organisation of their armed forces 
cannot be completely excluded from the application 
of Community law”.33

However, the introduction of a general obligation 
to perform military service is a political decision of 
the Member State outside the scope of Community 
law. It is for the Member States to choose the type 
of military organisation for the defence of their 
territory. Compulsory service might have (and does 
have) adverse effects on men, however, this is an 
inevitable consequence of the system. Community 
law cannot compel Member States either to extend 
proscription to women, or to abolish compulsory 
military service.34

The decision of the Court is clear-cut: Community 
law is not applicable, thus the Court cannot be of 
assistance to the national court in the interpretation 
of Community rules, even less with the interpretation 
of national law to which it is not entitled under 
Article 234.35 The Advocate General reached the same 
conclusion as well.36 However, it might be interesting 
to take a closer look at the Opinion of Advocate 
General Stix-Hackl, who also addressed the question 
whether for the adverse effects on employment 

chances Directive 76/207 might nevertheless be 
applicable.

The Advocate General pointed out that in the Dory 
case the national measure in question did not have 
the objective of regulating access to a (here military) 
post but nonetheless compulsory military service 
had adverse effects on access to the civilian labour 
market. Having regard to the aim of the national 
measure, the Advocate General distin guished the 
following categories. Firstly, if the national law has 
the object of regulating access to the labour market 
this clearly falls within the ambit of Directive 76/207. 
Secondly, if the domestic regula tion has a secondary 
aim of sex-specific regulation of access to labour 
market, these cases are also covered by Directive 
76/207, read together with Article 3(2) TEC37 which 
was not yet in force when the Directive was adopted. 
Finally, if the national measure under scrutiny has an 
objective exclusively other than access to employment 
(as in Dory the guaranteeing of external security), the 
Equal Treatment Directive is not applicable.38

Conclusions

We saw that the Court in Sirdar and Kreil accepted 
that Directive 76/207 was applicable to access to 
posts in the armed forces. The Court also added that 
is was for the Court to ascertain whether measures 
taken by the national authorities in fact pursued the 
aim of guaranteeing public security, and whether 
they were appropriate and necessary to achieve that 
aim. Even though national authorities enjoy a certain 
margin of discretion, this power is not unfettered.

Bearing in mind the complexity and sensitiveness 
of the issue, it was no surprise that in Dory the 
Court was reluctant to rule on the compatibility 
with Community law of compulsory military ser-
vice for men only, even less on the whole system 
of compulsory military service. The Court had 
previ ously displayed the same reluctance relating 
to other fundamental choices of Member States, like 
per mitting or prohibiting the voluntary (medical) 
termination of pregnancy in SPUC v. Grogan.39

The latest developments in legislation reaffirm the 
ratio of the judgment. The Draft Treaty establishing a 
Constitution for Europe of 27 June 2003 expressly states 
that the Union shall respect the national identities of 
Member States, and “their essential State functions, 
including for ensuring the territorial integrity of 
the State, and for maintaining law and order and 
safeguarding internal security.”40

Moreover, according to the Updated Explanations 
relating to the text of the Charter of Fundamental 
Rights,41 the prohibition of slavery and forced labour 
– having the same meaning and scope as Article 4(1) 
and (2) of the European Convention on Human 
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Rights – does not include any service of a military 
character or, in case of conscientious objectors in 
countries where they are recognised, service exacted 
instead of compulsory military service.

Thus it seems unequivocal that those fighting 
for the abolition of compulsory military service will 
not be able to support their case on the basis of the 
equal treatment provisions of Union law. They have 
to rely on other arguments instead, like the costs of 
maintaining a conscript army, its (lack of) efficiency, 
or they can point out the probably weakest and most 
sensitive feature of the system: compulsory military 
service arguably violates the right to life, human 
dignity and integrity, and the prohibition of forced 
or compulsory labour.42
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nagyszerû perspektíva?! És amikor félév elõtt egy 
Bécsben tanuló papnövendéktõl megtudtam, hogy 
a bécsi Pazmaneum ifjai a császárváros híres Tudo-
mányegyetemére búzavirág színû talárban és fényes 
cilinderben járnak, hát akkor aztán minden további 
mérlegelés nélkül döntöttem: teológus leszek és a bé-
csi intézetbe pályázom. Jó szüleim alig titkolható ag-
godalommal nézték ugyan, hogy évekre terjedõ tá-
vollét vár reám, és egy minden ragyogás mellett va-
lójában nem könnyû pálya. Újból és újból figyelmez-
tettek, hogy nem szabad „elhamarkodni a dolgot”, de 
végül is belenyugodtak elhatározásomba. Így aztán 
az 1903. esztendõ október havának hatodik napján, 
tizenhét esztendõsen, de gyerek fõvel, igen gondo-
san összeállított nagy poggyásszal, könnyezõ anyám 
társaságában nekivágtam a hosszú útnak (erdélyi kis-
emberek Budapestre is személyvonaton tették meg 
az utat, ami pedig 15 óráig tartott). A Pazma neum 
tanulmányi felügyelõje öles termetû, hidegen udva-
rias pap, meglepetéssel fogadja, hogy a még nem is 
pelyhedzõ állú kisnövésû legénykét anyja is elkísé-
ri a bemutatkozásra, mintha ez a gimnáziumba való 
beiratkozás alkalmával történnék.

Harmadnap aztán az elsõ elõadási óra az egyete-
men. És az elsõ csalódás. Szép latin nyelvû óra he-
lyett héber nyelvtan, illetve a kegyelet kezdete hé-
ber ábécé, német nyelvû elõadás keretében. A nyug-
díjazott korú professzor szavait csak részben értem, 
de a tárgy nem is érdekel. A két óra közti szünetben 
egy Rozsnyóról jött negyedéves kolléga azzal biztat, 
hogy a következõ félévben arab nyelvtan és perzsa 
ábécé is szerepel a tanrendben. De már kezdõdik az 
alapvetõ dogmatikai óra. Folyékony elõadás egy fá-
radt, középkorú pap ajkáról, elegáns latinsággal, köz-
ben a túlnyomóan német anyanyelvû hallgatók szá-
mára halkszavú német magyarázattal. Végre egy asz-
kéta arcú, hórihorgas fiatal tanár a filozófiából prele-
gál latinul, jól érthetõen, lelkesen. Egy vékony tan-
könyv megtanulása – úgy mondják az idõsebb kar-
társak – teljesen elegendõ lesz az eminens vizsga-
eredmény kimunkálására…

Az elõadások után jó negyedóra alatt hazaérünk, 
kicsit fáradtan, hiszen (télen-nyáron egyaránt) ötkor 
keltünk, másfél óra ima és elmélkedés után könnyû 
reggeli, irány az Egyetem (persze cilinderesen), dél-
ben Szentírás-olvasás, nem túl bõséges, de jóízû pol-
gári ebéd, utána hetenként négyszer 2,5–3 órás séta, 
lehetõleg a fõváros peremén, jó levegõben, aztán ta-
nulás a ½ 8 órai vacsoráig. Este a kápolnában latin 
nyelven kijelöli a lelki igazgató a másnap reggeli el-
mélkedés pontjait („puncta”, szép latinsággal, amint 
ünnepnapok délelõttjén is valóban szép latin nyelvû 
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Óriás Nándor
ny. egyetemi tanár

Emlékeim töredékei III.
I. Pazmaneum

1. Megvolt tehát a jeles fokozatú érettségi, s tulaj-
donképpen ekkor került volna sor a pályaválasz-
tásra. Ennek a problémának az egész életre kiható 
fontosságú megoldására mi, akkori fiatalok távol-
ról sem kaptunk olyan alapos, részletes útmutatást, 
mint a mai ifjú titánok örülhetni szerencsések. Szá-
momra ennek a kérdésnek megválaszolása nem lát-
szott nehéznek. Mint a püspök ministránsa, majd 
íródeákja arra készültem, hogy idõvel titkár, késõbb 
irodaigazgató, azaz személyzeti elõadó és az erdé-
lyi egyházmegye fõpásztorának elsõ tanácsosa lehe-
tek. Hogy erre a nyilvánvalóan felfelé ívelõ pályá-
ra a teológia négyéves tanfolyamán és a papszen-
telésen át vezet az út, az nekem semmi aggodalmat 
nem okozott. Erkölcsös élet és latin nyelv – hát nem 
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prédikáció). Másnak szobájába bemenni tilos, a folyo-
són sem szabad beszélgetni és a társalgás nyelve ma-
gyar vagy latin. Mindezt idõvel megszokja az ember, 
de az ifjonti vidámság lassankint elapad. Szüleim va-
lósággal elárasztanak csemegecsomagokkal, s kará-
csony elõtt kétheti szabadságot kapok meglátogatá-

sukra. Persze cilinderesen parádézok a gyulafehérvá-
ri vár utcáin, büszkén és látszólag irigységgel – hall-
gatom gimnáziumi osztálytársaimnak a kolozsvári 
egyetem élményeirõl szóló beszámolóit. A jogászok 
vetélkedve emlegetik a római jog nagytudományú és 
szigorú öreg professzorát: Farkas Lajost. Néha felöt-
lik bennem a vágy: jó volna, igazán jó volna õt hall-
gatni. És Zilahy Lajos szép kisregényébõl idézem a 
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passzust: „Ez lett a vesztem.” Teljes tíz esztendõn át 
titokban még önmagam elõtt is eltitkolva hordtam a 
lelkem mélyén a néma vágyat: római jogásznak lenni, 
a római jogot, a Római Jogot tanítani, igazát fennen 
hirdetni, szónokolni, s az igazhívõ hûségével egye-
nesen prédikálni. Mert valóban nagyszerû alkotás, 
méltán állapítja meg róla XV. Benedek pápa, hogy 
„humanae sapientiae insigne monumentum”: kivá-
ló emléke a régiek bölcsességének.

Márciusban teológiai vizsgák, júliusban szintén. 
Csak a héber nyelvbõl kapok jó jegyet, még az arab 
is jelesre sikerül. Az állam nyelvén is lehetett vizs-
gázni, de én mindegyik tárgyból latinul feleltem. A 
kedves osztrák fiúk, akik között sokan csak elégsé-
ges eredménnyel érettségiztek, mosolyogva emleget-
tek engem „der kleine Cicero” néven: A Pazmaneum 
igazgatósága pedig jelentette a püspökömnek, hogy 
egyházmegyéjének ott nevelkedõ kispapja igen jól 
fogalmaz és prédikál (próbaprédikáció évenként 
egyszer), kissé még gyerekes és elkényeztetetten vi-
selkedik, de „spem optimam praebet” a legjobb re-
ményt nyújtja. Ezt persze a püspöki irodában tud-
tam meg, miután július 20. napján hazaérkeztem és 
azt is, hogy a Várból a marostordahegyi Szovátára 
siessek, ahol jó szüleim szerény kis nyaralójában él-
vezhettem az áldott erdélyi levegõt.

Ez volt az elsõ bécsi év szaldója. A második évet 
már tagadhatatlanul bizonyos fokú kiábrándulással, 
s ezt követõ lelki depresszióval kezdtem. Egyik be-
állítottság sem bizonyult átmeneti természetûnek. 
A bibliai Újszövetség tanulmányozására felkészítõ 
agg Hofrat latin nyelvû prelegálását szívesen hall-
gattam ugyan, de a tárgy iránt sajnálatosan mérsé-
kelt lelkesedéssel. Ugyanígy alakult magatartásom 
a „modern” irányzatokat kíméletlenül ostorozó agg 
Prälat kevéssé világos és még inkább életidegen 
elõadásaival szemben. A szellemi hanyatláshoz pe-
dig az a kedvezõtlen körülmény is jelentõs mérték-
ben hozzájárult, hogy az intézeti szigorú életmódot 
egyre nehezebben bírtam. Rossz alvó lévén, az alvás-
ra szánt úgyis rövid idõt nem tudtam megfelelõen 
kihasználni, az egész napi lekötöttség, a nagyvárosi 
levegõ egyaránt próbára tették különben sem erõs 
szervezetemet. Mindinkább elhatalmasodott rajtam 
a csüggedés.

A tanév végén „civil” ruhát csináltattam. De 
„papi” civilt: fekete szövetbõl térdig érõ redingotot, 
azaz Ferenc József kabátot, nadrágot, s a gallérnál 
záródó mellényt. És szinte forradalmárnak éreztem 
magamat ebben a talár nélküli öltözetben, amelyet 
stílszerûen egészített ki a fekete kalap és a bot. Így 
felszerelve bolyongtam a szovátai hegyek között, 
mindig magányosan.

A harmadik tanév még nehezebben telt el. 
Az Egyetemen Schindler professzor erkölcstani 

fõkollégiuma volt a kiemelkedõ fontosságú tárgy. 
Nem átlátszóan világos, de hibátlan latinsággal sti-
lizált, igen rendszeres elõadások sorozata, amelynek 
feldolgozását megnehezíti, hogy állandóan jegyze-
telni kell. Közben bizony sûrûn gondolok reá, hogy 
ezt az anyagot nem is kevésbé alkalmas formában 
elsajátíthatnám a gyulafehérvári fõiskolán Újfalusi 
kanonok igen szépen megírt könyvébõl, amelynek 
egy dedikált (!) példányát jeles érettségim jutalmá-
ul annak idején megkaptam az illusztris szerzõtõl.

A második évfolyam végén kérelmeztem is an-
nak engedélyezését, hogy erkölcstanból és a lelki-
pásztorkodásból a fõiskolán vizsgálatra bocsáttas-
sam, s ennek sikere esetén mindjárt negyedéves te-
ológusként térhessek vissza. A bölcs és jóságos püs-
pök ezt a kérésemet nem teljesítette, hanem az er-
kölcstan kiemelkedõ fontosságára való hivatkozás-
sal annak további teljes esztendõn át az Egyetemen 
leendõ hallgatására és tanulására utasított. Ennek a 
döntésnek engedelmeskedve a harmadik évfolyamot 
is Bécsben végeztem, de annak befejeztével egyéves 
tanulmányi szabadságot kértem. És Bécsbe, illetve a 
Pazmaneumba nem is tértem többé vissza…

Másodévesen pontosan követtem a dogmatika 
professzorának mindenesetre orthodox, de túlságo-
san is meredeknek látszó, szép latinságú elõadásait. 
Harmadévesen aztán az Egyetem akkori rektorának: 
Schindler prelátusnak igen szorgalmas, de kevésbé 
lelkes hallgatója voltam. Nem emlékszem reá, hogy 
a három év alatt a szociális kérdés, akárcsak XIII. Leó 
pápa 1891-ben megjelent Rerum Novarum körleve-
lének szellemében is valamelyes tanulmányozás tár-
gyává tétetett volna.

2. Amikor a Pazmaneumba kerülök, az intézet rek-
tora Fischer-Colbrie Ágost pápai protonotárius, eszter-
gomi kanonok. Az alig középtermetû egyházi férfiúra 
mint császári gyûrûvel avatott teológiai doktorra és 
mint minden tekintetben példaadó nagy egyéniségre 
mélységes tisztelettel tekintünk fel. És mindjárt elsõ 
éves korom kezdetén színre kerülök: hivat, mert arról 
értesült, hogy szívpanaszaim vannak. Ezek valószínû 
oka, hogy telivér kisvárosi ifjú létemre nagyon meg-
tetszik nekem a Praterben üzemelõ Riesanrad, egy 
valóban gigantikus méretû kerék, amely lassan eme-
li és süllyeszti a reá akasztott jókora személykocsi-
kat, s ezzel a Pazmaneum hálótermeinek ablakaiból 
is jól látható manipulációjával méltán felhívja, sõt le-
köti a magyar kispapok érdeklõdését, miért is én na-
ponta tízszer is felrohanok a harmadik emeleti háló-
terembe, hogy ebben a rendkívüli látványban gyö-
nyörködjem. A rohangálástól pár hét múlva szívpa-
naszok jelentkeznek. Az intézeti orvos jelentése nyo-
mán a bölcs és jóságos rektor magához hívat s anélkül, 
hogy a fegyelemsértésért (tanulási idõben ismétlõdõ 
hálószobai kirohanásokért) szemrehányást tenne, lel-
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kemre köti, hogy lépcsõkön úgy közlekedjem, mint-
ha nagyanyámat vezetném. Ezt a tanácsot azóta eltelt 
nyolc évtizeden át hûségesen követtem, s még három 
esztendõ elõtt is megerõltetés nélkül tudom „venni” 
a hatodik emeletet, mintegy a „lassan, de biztosan” 
jelszó jegyében.

A történtek után másfél esztendõvel el kellett vál-
nunk a valóban szeretetre méltó, tudós rektortól. Az 
elöregedett Bubics Zsigmond mellé utódlási joggal se-
gédpüspökké nevezte ki a király. A püspöki szente-
lés nagyszerû szertartásán Granito del Belmonte bí-
boros, pápai nuncius (azaz vatikáni nagykövet) volt 
a celebráló fõpap, s az asszisztáló püspökök egyiké-
nek, Meyer Lõrinc burgplébánosnak lehettem az úgy-
nevezett infulistája (ünnepi fövegének kezelõje). Ez 
számomra kitüntetést és egyben nagy örömöt jelen-
tett a kassaiaknak – többek között anyai ági rokona-
imnak el-elemlegettem, hogy minden tekintetben ki-
váló püspökünket felszentelni én is segítettem. Saj-
nos, a finomlelkû fõpásztor a csehszlovák kormány-
tól mostoha elbánásban részesült, s alig egy évtized-
del az imperium változás után már nem volt az élõk 
sorában. Utódjává egykori kispaptársamat, az akko-
riban jelentéktelennek látszó Carsky apátot munkál-
ta ki Rómától Masaryk népe. Az elsõ „bécsi döntést” 
követõ néhány évre ugyancsak pazmanita magyar 
pap került a kassai püspöki székbe.

3. Másodéves voltam az orosz–japán háború ide-
jén, s mint zsenge ifjú, önként értõdõen a japánok 
pártján hangoskodtam. Szlovák származású kollé-
gáim kivétel nélkül az oroszok gyõzelmét óhajtották 
és remélték. Ebben az évben a zárt levegõt és a jó ki-
adós osztrák élelmezést már nehezebben bírtam. Ez 
utóbbinak minõsége s talán-talán a méretei váltottak 
ki elégedetlenséget éppen faluról, szerényebb viszo-
nyok közül érkezett némely kartársunk részérõl, míg 
mi, kedvezõbb keretekbõl jövõ városi ifjak, a nálunk 
néhány évvel idõsebb Jósika Gyula báróval élünkön, 
mindennel elégedettek voltunk. Szívesen emlékezem 
vissza, hogy egyik évfolyamtársam, Gebauer Miklós, 
akivel azonos gondolkodásmódúak és növésûek lé-
vén „párban” együtt jártam, kesztyûvásárlási szán-
dékomról értesülve lelkesen kapacitált, hogy okvetle-
nül Hamerli-féle pécsi kesztyût keressek Bécs város, 
az osztrák metropolis közepén. Gebauerrel negyven 
év múlva már mint a pécsi Káptalan nagyprépostjá-
val találkoztam, s a második világháború vége felé 
Hamerli-féle remek téli kesztyûmet egy pécsi kano-
noknak ajándékozhattam.

Az 1904–05. tanév elején pedig elhatároztam, 
hogy tizennyolc évesen, mint immár második évfo-
lyamú teológus, az elsõ évre érkezõ egyik-másiknak 
érkezésekor útbaigazítással, jótanácsokkal segítségé-
re leszek, hadd érezzék magukat a Pazmaneumban 
máris otthon. Az épület fõlépcsõjén felfelé igyekvõ, 

robusztus külsejû gyõri kispap elé siettem tehát, s a 
kölcsönösen elmorgott bemutatkozás után biztosítot-
tam õt, hogy itt jó sora lesz s mi, idõsebbek szeretet-
tel fogadjuk õt baráti körünkbe. Ezzel el is váltunk, 
s õ a kápolnában megfordulva, a fõlépcsõn folytat-
ta útját felfelé tovább. Én ugyanekkor szintén felfe-
lé igyekezvén a homályos világítású melléklépcsõn 
õgyelegtem újabb kliensre várakozva. Hát így esett 
aztán, hogy öt perccel késõbb találkoztunk, s nem 
ismervén egymásra, az elõbb vázolt jelenetet teljes 
õszinteséggel megismételtük, s én csak órák múlva 
döbbentem rá, hogy buzgalmamban az „új fiút” két-
szer is üdvözöltem. Hász István volt a neve s kitûnõ 
fizikumával és a bencés szerzetesrend gyõri gimná-
ziumában jól megalapozott szellemi erejével, vala-
mint vasszorgalmával fölényesen bírta az Egyetem 
és a papnevelõ intézet követelményeit és munka-
tempóját. Valósággal kimagaslott évfolyamtársai kö-
zül, tisztelte az intézet jól összehangolt követelmé-
nyeit, ami valóban egészen kivételes jelenség volt, a 
bécsi Egyetem Hittudományi Karán „Sub Auspiciis 
Imperatoris” avatták doktorrá, amely díszes kitünte-
téssel fémjelezve rövidesen tanszéket kapott a gyõri 
Teológiai Fõiskolán. Annak idején Zadravecz István 
tábori püspöknek a frankhamisításban vállalt szerepe 
miatt távoznia kellett a püspöki székbõl, utódjául a 
nem országos hírû H. I. gyõri teológiatanár nyert ki-
nevezést. Ebben a minõségben 1939. õszén találkoz-
tam vele a pécsi Hadapródiskola zászlószentelési ün-
nepségének délutánján, ahol én mint az Egyetem ta-
nára és egyik reprezentánsa jelentem meg. Örültünk 
egymásnak, de én némi csalódással voltam kényte-
len konstatálni, hogy a pápista fõpásztor ünnepi be-
szédének színvonala elmaradt a protestáns kolléga 
gondosan szövegezett szónoklatai mögött. Hász püs-
pök aztán Szálasi szerencsétlen hadseregével Nyu-
gatra távozott, s ott évek múlva meg is halt.

Olyan volt a sorsa, mint a tábori püspöki mél-
tóságban szerény versenytársáé, Subik Károly egri 
kanonoké. Hát ez a derék, de fanatikus pap koránt-
sem volt veszedelmes rivális. Nem is szívesen hagy-
ta volna el agg fõnökét, Szmrecsányi Lajos egri ér-
seket, aki mellett mint az érsektartomány irodaigaz-
gatója, fõegyházmegyei felügyelõ, uradalmi jószág-
kormányzó mûködött. Ez a hihetetlen munkabírású 
pap az elsõ világháborúban katonai lelkészi szolgá-
latot is teljesített, s ott is kiemelkedõ minõségû ma-
gatartásáért a vitézi rendnek is tagjává emelkedett. 
Szmrecsányi érsek utódja, Czapik Gyula „leváltot-
ta”, mire õ katonai lelkészi szolgálatra vonult be, s 
Szálasiékkal vonult ki és számûzöttként halt meg a 
ferencrendi szerzetesek grazi kolostorában. Ide me-
rem írni egy nyilatkozatát, amelyet jószágigazgató 
minõségében egy bizalmas beszélgetésben meg me-
részelt tenni: „Nándi, nekünk nem kell a föld. Ne-
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künk az csak teher, mert csupán nagyüzemi formá-
ban mûvelhetõ gazdaságosan, mi tehát a nép elõtt a 
nagybirtokosok ódiumát viselni vagyunk kénytele-
nek. Elveheti tõlünk ezt a terhet az állam, de helyet-
te adjon megfelelõ, jól fundált értékeket, hogy intéz-
ményeinket fenntarthassuk.” Így egy az Egyházat és 
érsekét híven szolgáló lelkész, akit pécsi magánta-
nár koromban egyetemi elõadásomról Budapestrõl 
az éjszakai vonattal hazasietve hajnali fél négykor 
nemegyszer láttam kivilágított ablaka mögött nagy 
könyvekben elmerülve, ilyenkor foglalkozott gazda-
sági problémákkal, és persze sajnos cigarettázott…

4. Felejthetetlen élményt jelentett számomra Bécs-
ben az Úrnap megünneplése, amiben pedig nem 
tevõlegesen, csupán áhítatos hívõként adatott részt 
vennem. A Stephanskirche nevû, világhírû gótikus 
dómba teljes díszben érkeztek a fõhercegek és a csá-
szári udvar, valamint a Monarchia államainak és tar-
tományainak képviselõi, belsõ titkos tanácsosok, ka-
marások, tábornokok, miniszterek, valamennyien 
nemzeti, illetve katonai díszben, s amikor pontosan 
reggeli 7-et ütött az óra, a zöldfrakkos herceg hár-
mas koppantása jelezte, hogy megérkezett I. Ferenc 
József magyar király és osztrák császár is. A temp-
lom fõhajójában nemesi testõrök kivont karddal for-
máltak sorrendet, a király a trónörökössel az eme-
letnyi magasságban emelt oratórium díszpáholyá-
ba vonult, a lépcsõház ajtajánál egy magyar és egy 
osztrák úr – nemesi testõr – állott kivont karddal. A 
kivonulás hasonlóan ünnepélyes módon történt, s 
amikor a hatlovas díszhintó a császárral és a trón-
örökössel elindult, egyik oldalán osztrák, a másikon 
pedig fehér lovon dolmányos, kacagányos magyar 
testõrök parádéztak, a környezõ négyemeletes palo-
ták valamennyi ablakából pedig lelkes bécsi polgá-
rok ujjongva köszöntötték a hatalmasságokat. Ne-
gyedóra múlva pedig a közeli Neuer Markt felõl el-
dördült a katonaság díszszázadának ünnepi sortü-
ze. Hát mindez persze, hogy felejthetetlen képül ma-
radt meg emlékezetemben, mint ahogyan ilyen em-
lékül õrizte nagyrabecsült öreg barátom, Egerbe ha-
zatért Puy ny. tábornok is.

Puy generális, mint a 60. gyalogezred parancs-
noka vezényelte csapatait a harctéren. P. és katonái 
példaadó hõsiességgel állták a küzdelmeket. Harcté-
ri élményeirõl sohasem beszélt a kedves, de hallga-
tag öreg úr, hanem amikor egyszer diskurzus köz-
ben megemlítettem az Úrnap bécsi ünneplését, mint-
ha csak megittasodott volna, olyan tûzzel kezdte em-
legetni, hogy egyszer régen, százados korában õ sze-
repelt ott, mint a díszszázadot vezénylõ tiszt. A dis-
kurzust követõ napon elhozta az egri kaszinóba a bé-
csi Neuer Markt egy kisalakú térképét, amelyen vilá-
gosan meg volt jelölve, hogy hol állott a Hauptmann 
Puy vezényelte Kompanie. Én korábban Egerben, s 

azóta itt, az ugyancsak történelmi levegõjû Pécs vá-
rosában sokszor gondoltam arra, hogy Mária Teré-
zia magyar királynõnek politikai szempontból kitûnõ 
kezdeményezõ lépése volt a magyar nemességet a 
bécsi udvar légkörébe vonzani, mivelhogy ez az év-
százados tradícióktól átfûtött atmoszféra biztosan 
érvényesülõ hatóerõ a dinasztiához való hûséges ra-
gaszkodás szilárdításában.

5. A császári hadügyminisztérium impozáns pa-
lotája elõtt Radetzky táborszernagynak, a kevés szá-
mú gyõzelmes osztrák generálisok egyikének monu-
mentális lovasszobra áll. Gyõzelmi indulóját, a zene-
irodalom méltán megörökített mûdarabját mostaná-
ban is néha-néha sugározza a magyar rádió, illetve 
televízió, ez utóbbit különösen a bécsi filharmoniku-
sok újévi ünnepi hangversenyérõl egyenes közvetí-
tésben. Ezt a valóban igen szép elõadást, amellyel 
az osztrák világváros az Európa, vagy talán éppen 
az egész világ népeit most már hagyományszerûen 
megajándékozza, bizonyára olvasóim közül is élvez-
ni szokták. Az idén is a világhírû karmester, Robert 
von Karajan vezényelte, aki egy salzburgi klinikai 
ágyból – láthatóan megviselten –, de lelkesen tartot-
ta össze a kitûnõ zenekart. A mûsor utolsó darabját, 
a lenyûgözõen, vagy talán inkább a fellegekig raga-
dóan szépséges indulót, illetve annak szövegét a dí-
szes közönség felállva énekeli. Immáron véglegesen 
elaggottan íróasztalomnál magam is meghatottan 
dongtam a fascináló melódiát. És arra emlékeztem, 
hogy évtizedek elõtt egy csendes pécsi utcán csüg-
gedten baktató, koravén nyugdíjas alezredest ez-
zel a dallammal friss mozgásra sikerült galvanizál-
nom. A törõdött öregúr háta mögé ügyeskedve dú-
dolni kezdtem a Radetzky-marsot, s ennek hallatá-
ra hirtelen valósággal daliásan kezdett menetelni az 
elõbb még roskadtan bandukoló, kedves öreg hadfi. 
Perszer fél percig tartott a varázslat, aztán szembe-
fordulva meghatottan szorongattuk egymás kezét.

II. Kultuszminisztérium

1. A Kultuszminisztérium ügyosztályának ajtaján 
persze ki volt függesztve az ott dolgozó fogalma-
zói személyzet névsora. Elõl mi, kebelbeliek, élün-
kön két osztálytanácsossal, a sor végén a fogalmazó-
gyakornokok, s utánuk a szolgálattételre berendelt 
tanfelügyelõk. Némely vármegyék tanfelügyelõinek 
jelentései szerint számos helységben lehetetlen a nép-
iskolák helyzete, a 8 éven felüli gyermekeket szüle-
ik libalegeltetésre, sertésõrzésre stb., alantas gazda-
sági munkákra használják, s iskolakerülésre nevelik. 
Elõfordult oly eset is, hogy a tanfelügyelõ hivatalos 
látogatása az iskolában mindössze három gyermeket 
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talált, akik a tanító 13 éves leányának vezetése alatt 
mûvelõdtek, mialatt a tanító saját földecskéjén ka-
pált. Ez persze határeset lehetett, de ehhez hasonló-
ak sem hiányoztak. Én mint kezdõ tisztviselõ, kímé-
letlenül lecsapni kívántam a visszaélésekre, s példá-
ul az egyik falusi iskolában egyetlenegy nedves falú 
szoba használtatván „tanterem” gyanánt, többször 
ismételt megintés után, iskola létesítését kívántam az 
érvényes jogszabályok pontos alkalmazásával java-
solni. Az inspekciós osztálytanácsos figyelmeztetett, 
hogy a szegény ruszin (vagy oláh) szénégetõk, akik 
mint görög-keleti vallású jámbor hívek, képtelenek 
iskolát fenntartani, ugyanúgy tehetetlenek lesznek 
e feladat ellátására, mint községi polgárok is. Tehát 
nem szabad „buzogni”, hanem az illetékes egyház 
fõhatóságait újólag felkérni (felhívni) a megfelelõ in-
tézkedésre. Mikor aztán a kormány a tûrhetetlen ál-
lapot részleges megszüntetésére nemzetiségi isko-
lák helyébe állami iskolákat létesített, nagy lett a fel-
zúdulás e „soviniszta” politikai megnyilvánulás el-
len, s a jajszó Párizsig és utóbb Trianonig is eljutott.

A népiskolai ügyosztályban eltöltött fél év után a 
katolikus egyházi ügyosztályba nyertem beosztást. 
Ez valamiképpen mintha kedvezés számba menõ 
intézkedés lett volna, ám teológiai végzettségem-
re való tekintettel az ifjúság „tolerari posse” egyhá-
zi elv alkalmazását látták helyénvalónak. Különben 
is mit jelentett ez a privilégium, az I. ügyosztály-
ban szolgálhatni? Hát elõször azt, hogy ez az ügy-
osztály államtitkári felülvizsgálat nélkül a minisz-
ternek volt alárendelve (Jankovics miniszter úgy 
emlegette: „az én ügyosztályom”). Másrészrõl az 
is elõnynek látszott, hogy az ügyosztályt felkeresõ 
„felek” többnyire egyházi személyek, úgynevezett 
dignitáriusok, vagy éppen püspökök voltak, jól fe-
gyelmezett, tekintélytisztelõ, könnyen kezelhetõ nép. 
A fõnök az én ottlétem idején Andor György, Rómá-
ban képzett pápai protonotárius, egy meleg jóindula-
tú és modorú, csak önmagával szemben szigorú úri-
ember, aki minden tavasszal „díszvacsorán” vendé-
gül látja néhány elõkelõ barátját – köztük Klebelsberg 
gróf államtitkárt és ennek apósát, Keveházi rangbeli 
kollégáját és saját ügyosztályának fogalmazói karát, 
amelyen a hattagú személyzetébõl csupán egy kar-
társának volt jogi és egynek államtudományi dok-
torátusa, egyedül én voltam utriusque iuris doctor. 
Hát ezt a pozíciót bizony igen-igen meg kellett vol-
na becsülnöm.

Végül pedig, de nem utolsósorban, az is elõnynek 
számított, hogy ebben a finom tónusú ügyosztályban 
a személyzet nem roskadozott a munka terhe alatt, 
hiszen Állam és Egyház inkább együtt munkálkod-
tak, mint vitáztak. Én kemény erdélyi fejemmel ke-
veselltem azt a szerény munkakört, amely nekem, 
mint a személyzet legifjabb tagjának osztályrésze-
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A magyar kormánynak a magyar király mellé be-
osztott tagja, az Õfelsége mellé beosztott Burián Ist-
ván (a késõbbi külügyminiszter) Bécsbõl Budapestre 
hazalátogatván, sógorának, illetve võtársának kéré-
sére vállalta a feladatot, hogy ennek kisebb fia, a bu-
dapesti Egyetem elsõ éves joghallgatója mellé római 
jogi korrepetitort szerez. Telefonon felhívta a kul-
tuszminisztérium osztályát, s ebben az ügyben se-
gítséget kért az osztályfõnöktõl. Schrõder Ervin an-
nak a szerény kijelentésével, hogy az egyetem Jogi 
Karánál nagyobb szakszerûséggel állhatunk rendel-
kezésre, nem minden elégtétel nélkül vállalta a fel-
adatot, hogy társadalmi formákhoz alkalmazkodni 
képes minisztériumi gárdából remél megfelelõ em-
bert néhány hétre a fiatalember instruktorává ver-
buválni. Ez a fiatal arisztokrata ugyanis miután Fé-
lix nevû testvérbátyja a budapesti egyetemen sub 
auspiciis avattatott doktorrá, a gimnáziumban ál-
landóan színjeles bizonyítványára ugyancsak sub 
auspiciis minõsítésû jogi doktorátust kívánt reáépí-
teni, s így mindenekelõtt a jogtudományi elsõ alap-
vizsga nehezebbik tárgyából, a római jogból ambi-
cionált kitüntetéses eredményt. Ennek kimunkálá-
sához pedig a tantárgy néhány kiemelkedõ fontos-
ságú fejezetének közelebbi megvilágítása látszott 
kívánatosnak, mivelhogy Szentmiklósi professzor 
bõbeszédûséggel nem vádolható, magisztrális tan-
könyve ezt a kiegészítést valóban igényelte is. Így ju-
tottam én római jogi instruktornak Gerházy Ferenc 
báró István nevû igen tehetséges és vasszorgalmú fia 
mellé, ami egyúttal a Burián báró miniszterrel való 
személyes megismerkedés elõnyét is jelentette. Fize-
tés nélküli segédfogalmazói minõségemben ugyanis 
valósággal komikusnak kellett elkönyvelnem a ro-
konszenvnek azt a gesztusát, hogy amikor a báró-
gyerek engem a miniszternek bemutatott, egyúttal 
a minisztert is bemutatta nekem.

A mindenképpen jól megalapozott együttes mun-
ka ezt követõen hamar megkezdõdött, én talán egy tu-
catszor gyalogoltam fel Retek utcai lakásomból az Uri 
utcai egyemeletes Gerházy-kúriába, s megnyugvással 
merészeltem megjósolni, hogy az alapvizsga az óhaj-
tott eredménnyel fog sikerülni. Az elköszönés után 
három nappal pedig címemre egy ötpecsétes pénzes-
levél érkezett, benne öt darab százas bankóval – az 
egyiket mindjárt le is foglalta egyik elõkelõ kollégám 
„Nándi, elsejéig légy szíves” jelszóval.

István báró atyjának,  az országgyûlési 
képviselõnek õszintén megmondtam, hogy a na-
gyon tehetséges és szorgalmas fiúnak az én meglá-
tásom szerint a második évfolyam tanulmányaihoz 
instruktori közremûködésre nincsen szüksége. A jogi 
tanfolyam harmadik és negyedik szemesztere kifeje-
zetten államtudományi tanulmányozásra van a szak-
képzés programjába beillesztve, s a magyar közjog és 
a pénzügytannal bõvített nemzetgazdaságtan kitûnõ 
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mül jutott, s elégedetlenségemet nem is titkoltam, 
aminek eredményéül fél év múlva egy fegyelmérõl 
hírhedt és munkateljesítményérõl híres ügyosztály-
ba helyeztettem át. Neményi Imre miniszteri taná-
csos szigorúan megkövetelte a pontosságot és a szor-
galmas munkát, de meg is becsülte. Ami a miniszté-
riumban, s gondolom a többi minisztériumban sem 
volt szokás, Neményi reggel elsõnek ment be hiva-
talába, s nekünk legkésõbb 9 óra elõtt kellett nála je-
lentkeznünk, 14 órakor tõle elköszönhettünk, s utol-
sónak õ is távozott. A háború kitörését követõen dél-
után is 2–3 óra idõre be kellett vonulnunk „az íróasz-
tal mellé”. Ezt megelõzõen június elején közölte ve-
lem, hogy a július hó közepére kért négyheti szabad-
ságot megkapom, de a miniszter úr õexcellenciájának 
az volna a kívánsága, hogy az egyhónapos szabad-
ság egy részét tanulmányi szabadságnak tekintsem.

2. Neményi miniszteri tanácsos elõszobájában 
nagy volt a forgalom, s íróasztalomat csak módjá-
val lehetett használni. Gyakran írásaiba zárkózott a 
fõnök, s ilyenkor csak püspök, fõispán, országgyûlési 
képviselõ juthatott be hozzá. Más halandó az ügy-
osztály elõadójánál jelentkezhetett felvilágosításért. 
Egy alkalommal ilyen zárt napon az egyik napilap 
szerkesztõje vagy fõmunkatársa arra hivatkozva, 
hogy õ személyes barátságban áll a méltóságos úrral, 
addig kapacitált engem a bebocsátásra, hogy végre 
is engednem kellett, s a deresedõ fejû hírlapíró tel-
jes fél órát töltött odabenn. Távozása után a nagyúr 
kijött, s íróasztalomhoz lépve enyhe bosszankodás-
sal figyelmeztetett, hogy Schiller úr nem püspök, 
nem fõispán, s még csak nem is képviselõ. A szigo-
rú klotúr ellenére napok múlva mégis bebocsátot-
tam egy középkorú, igen disztingvált megjelenésû 
és modorú urat, Lukács Györgyöt, a tíz év elõtti kul-
tuszminisztert, s ezért a kivételért nem kaptam szem-
rehányást. Nem bocsátottam be egy rokonszenves, 
szerény újságírót, aki úgy mutatkozott be, hogy õ Ig-
notus. Nagyon megörült annak a kijelentésemnek, 
hogy írásaiból, fõleg költeményeibõl jól ismerem õt, 
s leánykáját óhajtotta az elõkelõ Erzsébet Nõiskola 
internátusába bejuttatni, mivel feleségétõl a közel-
múltban elvált. Az elõadótól rövidesen megtudtuk, 
hogy a kis Veigelsberg lány (ha jól emlékszem het-
ven év távlatából atyja vezetéknevére) az intézetbe 
felvétetett. Ignotus apa boldogan köszönt el, én pe-
dig a hivatalból hazamenõben megvásároltam leg-
újabb verskötetét. És ez a sárga füzet három év múl-
va Egerben elõbújt szakkönyveim közül.

3. 1913 júniusában vagyunk, a minisztériumban 
szíves fogadtatásra találtam és a nem állami elemi is-
kolai ügyosztályhoz nyertem beosztást, tagadhatat-
lanul nem érdemleges szakmai munkára. Túlfûtött 
önérzettel igyekeztem hát jogászi erudiciómnak fo-
galmazványaimban is érvényesülést biztosítani, ám 

az ügyosztály fõnökhelyettese, egy doktori diplo-
ma nélküli, csak államvizsgás, tipikus miniszteriá-
lis egyéniségûnek felismert, elegáns és komoly úr 
hamarosan leszállított a magas lóról, a gyakorlat-
ban eredményesen bevált, egyszerûbb formulák al-
kalmazásával javítgatván (vagy csak módosítgatván) 
írásbeli elõterjesztéseimen. Nem mondhatnám, hogy 
elbûvölt ez a légkör, amelynek ridegségét egyelõre 
csak ifjú kartársaim szíves kollegialitása enyhítette. 
Igen jól esett lelkemnek például az a baráti gesztus, 
hogy alig két hónapi megismerkedésünk után egy ki-
sebb társaság csupa fogalmazókból és segédfogalma-
zókból álló együttese közös ebédre invitált, amelynek 
egy nagyon divatos városligeti étterem terveztetett 
meg színhelyéül, idõpontja pedig május elseje, dél-
utáni fél három óra. (A munkásság ünnepi megmoz-
dulásaiban való részvételrõl 1913 tavaszán miniszte-
riális tisztviselõk számára szó sem lehetett.) Boldo-
gan írtuk alá az ebédre szóló jelentkezõ ívet. Csak az 
tûnt fel meglepetésül, hogy baráti körünknek egyik 
tagja, a kellemes modorú, jó kedélyû Leiden frost Pál 
segédfogalmazóm nem csatlakozott a derûs hangu-
latúnak ígérkezõ kompániához. A tartózkodás oka 
iránt persze annál kevésbé érdeklõdhettünk, mivel a 
mûvészi hajlamú ifjú titán elzárkózása mögött némi 
lappangó tavaszi romantikát véltünk sejthetõnek. 
Hogy ez a feltevés valóban nem volt alaptalan, azt 
utólag világosan igazolta barátunk íróasztalának sor-
sában bekövetkezett nem közönséges változás: a mi-
nisztériumi íróasztal aránylag rövid idõ múltán gaz-
dát cserélt, Leidenfrost kartárs hátat fordított a hiva-
talnoki pályának, külföldre – elsõsorban Münchenbe 
indult, festészetet tanulni. Évek múltán – ha jól em-
lékszem – Esztergomban telepedett meg, mint vidé-
ki festõmûvész. Az együttes ebéden pedig azért nem 
vehetett részt, mert földbirtokos atyja, aki a minisz-
tériumi kísérletezést is finanszírozta, a fõváros egyik 
legelõkelõbb szállodájában, az Angol Királynõben 
bérelt számára hónapos szobát, lelkére kötötte, hogy 
minden hó elsõ napján – légyen az munkanap vagy 
munkaszüneti nap – ennek a szállónak éttermében 
ebédel, s étkezés után nyomban a portánál (a recep-
cióban) kifizeti szobája havibérét.

4. Kedvvel néztem a közeljövõbe, s a havi 81 ko-
rona és 21 fillér segélydíjból, amelyet a fogalmazói 
kar 18 fizetéstelen tagja közül mint rangelsõ élvez-
tem, nagynéném és keresztanyám támogatásával az 
ingyenes személyzeti (azaz cseléd-) szobával szinte 
beérhettem volna és kivárhattam volna a valóságos 
segédfogalmazói kinevezést, a 18 ifjonc közül 1914. 
év derekán már a harmadik helyre kerültem, ami-
kor egyszercsak váratlanul hozzájutottam egy mel-
lékfoglalkozáshoz, amely egyelõre viszonylag köny-
nyített anyagi gondjaimon, sõt távolabbi jövõm meg-
alapozásához is hozzásegített.

Óriás Nándor: Emlékeim töredékei III.
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szakirodalmi termékekben gazdag lévén, aránylag 
könnyen elsajátítható, én legfeljebb a harmadik tan-
év magánjogi kazuisztikájának beható tanulmányo-
zásához vélnék valamelyes ügyvédjelölti kooperá-
ciót jól felhasználhatónak. És jómagam pár hét múl-
va egy címemre érkezett gyászjelentésbõl értesültem 
a család gyászáról, Fejérváry Géza báró nyugalma-
zott miniszterelnök, István nagyatyjának haláláról.

5. Ugyanakkor pedig az a meglepetés ért, hogy a 
miniszter szabadságom részbeni felhasználásával a 
tanítóképzés tanulmányozására Szászországba kül-
dött, bõséges útipénzzel ellátva. Hát ez bizony egé-
szen új szituációt teremtett számomra, aki négyhe-
ti szabadságomat teljes egészében családi körben 
Szovátafürdõn szándékoztam eltölteni. De nagy ki-
tüntetés számba ment egy aprócska tucatember, egy 
segédfogalmazó számára ez a külföldi kiküldetés, 
amelyet önként értetõdõen ügyosztályfõnököm ja-
vaslatára kaptam. Ugyancsak meglepetés, de már 
kínos meglepetés volt persze számomra a háború, 
amelynek kitörése éppen Lipcsében ért, miután Drez-
dában két kitûnõen felszerelt tanintézet berendezé-
sét utam céljának és módjának megfelelõen tanulmá-
nyozhattam. Hazajövet a nagyobb vasúti pályaudva-
ron már bevonuló katonák tömege kapaszkodott a 
vonatra hangos útitársakul. Akkor még nem is sejt-
vén, hogy nem csupán Szerbiával, hanem gigantikus 
erejû szövetségeseivel is vívandó, világméretû, négy 
esztendõnél is hosszabb idõre terjedõ háború pokoli 
torkába rohan velünk a végzet hatalma.

Szászországban az elõadások persze már szü-
neteltek, de az épületek és felszerelésük valóban 
mintaszerû volt. Mivel egyik helyen sem találkozhat-
tam az oktatószemélyzet egyetlen tagjával sem, az 
engem ügyesen kalauzoló pedellus elõtt sajnálkozva 
nyilatkoztam utam eredményének fogyatékosságá-
ról. Az intelligens segéderõ szerint az igazgató – je-
les és joviális szakember – fiatalságom ellenére igen 
örült volna látogatásomnak, de most már külföldön 
tartózkodik, s családjának egyetlen tagja õrzi és ke-
zeli a hétszobás igazgatói lakást. Csodálkozásomat 
látva, az intelligens és készséges pedellus a saját la-
kásába invitált, s a szuterénben lévõ tágas, négyszo-
bás lakásban bizalmasan elárulta, hogy a feszült nem-
zetközi légkörben állandó készenlétben kell várnia 
az igazgató esetleges távirati utasításait. Délután a 
postatiszt, aki felvette anyámnak Budapestre feladott 
táviratomat, kedélyesen megkérdezte, hogy a háború 
elõestéjén óvatosságból sietek-e haza. Én ugyancsak 
kedélyesen azt válaszoltam, hogy munkámat befe-
jeztem, csakugyan haza indulok, de egyáltalán nem 
hiszek a háború kitörésében. De azért – szokásom el-
lenére – nem vártam be a másnapi reggelt, hanem éj-
féltájban vonatra ültem. Július 25. napján hazaérkez-
ve íróasztalomon találtam a minisztérium lakonikus 

táviratát: „szabadságát megszakítva sürgõsen jelent-
kezzék szolgálatra”. Az út mérlege: az elõírt 4 tanin-
tézetet megtekintettem, jegyzeteim alapján részletes 
beszámoló beterjesztésére készülök, az 500 koroná-
ból mindössze 150-et költöttem.

6. Humorra hajlamosan felidéztem magamban 
emlékét a duhajkodva táncoló székely legény nótá-
jának: „ha kicsinyek vagyunk es (is), tágasságot ne-
künk es”. Tizedrangú elõadó létemre igen tágas dol-
gozószobába kerültem. Kicsiny helyiségekbõl jutot-
tam szinte teremszerû szobához, amelynek ablak 
melletti szögletében húzódott meg a szokásos méretû 
íróasztal, thonett székek körös-körül és a falak mel-
lett. Hamarosan reá kellett azonban jönnöm, hogy ez 
a helyiség nem csupán a személyi titkári teendõkkel 
megbízott segédfogalmazó dolgozószobája, hanem 
egyben nem kevésbé fontos szerepet is betöltõ vá-
róterem is az igen széles hatáskörû, nagytekintélyû 
Neményi Imre miniszteri tanácsos ügyosztályfõnök 
elõszobája; a nagyhatalmú nagyúr elõszobája a be-
bocsátást igénylõ ügyfelek várakozó szobája is egy-
ben. A munkaidõt példaszerûen kihasználó funk-
cionárius rendszerint a köznapokon 10–14 óra kö-
zött állott a közönség rendelkezésére. Nem elírás-
ból, hanem szoros értelemben használtam a szót, 
hogy „állott”, ugyanis az erõsen õszülõ, bozontos 
fejével, szolgálatkészen állva fogadta a feleket, ez-
zel a pózzal is kifejezve, hogy kedélyes diskurzusra 
sor nem kerülhet, csak komoly tárgyalásra nyílt al-
kalom és jut idõ. A hét közben szerdán és szombaton 
rendszerint csak „püspök, fõispán és országgyûlési 
képviselõ” számára nyílott az ügyosztályfõnök dol-
gozószobájának ajtaja. Ehhez a rendhez alkalmaz-
kodnia kellett az ügyosztály, sõt az egész miniszté-
rium tisztviselõinek, de még a nagyközönségnek is 
egyben. Ide kívánkozik különben annak is megem-
lítése, hogy az országgyûlési képviselõk pártállásuk-
ra való megkülönböztetés nélkül voltak kivételezet-
ten kezelendõk. Így történt például, hogy a függet-
len 48-as párti Török Kálmán képviselõvel, Gyön-
gyös város képviselõjével már minisztériumi szolgá-
latom idejében megismerkedhettem, aki aztán az egri 
mûködésem alatt már nem politikusként, hanem pá-
pai prelátus – egri kanonok és egyházmegyei bank-
elnökként funkcionált. Egyébiránt például az ugyan-
csak függetlenpárti Hédervári Lehel képviselõ is is-
mételten szíves fogadtatásban részesült nálunk, nem-
különben Siegesen József görög katolikus lelkész, a 
budapesti Egyetem román nyelv és irodalom profesz-
szora, aki a parlamentben egy nemzetiségi többségû 
választókerületet képviselt kormánypárti program-
mal, s mint kiváló pedagógiai szakember, ügyosz-
tályunk külsõ munkatársául is szerepelt. Reá azért 
emlékszem különösebben is, mivel az egyetemi tan-
szék betöltése elõtt, szovátai üdülésem során megis-
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merkedhettem a Bölcsészettudományi Kar nála indo-
koltan kedvezõbben kandidált ellenjelöltjével, a már 
magántanárul képesített Alexis Györggyel, aki szo-
ciáldemokrata és exponált nemzetiségi ember lévén, 
elõre látta a tanszékért folyó küzdelemben valószínû 
kudarcát. Alexis egyetlen gyermeke György, mint ki-
váló matematikus a második világháború után mint-
egy a családot is érintõ mellõztetés némi elégtételé-
ül kapott államtitkári állást a kultuszminisztérium-
ban. Hát az egykori szovátafürdõi diákpajtásra, aki 
nálam 5–6 évvel fiatalabb lehetett, s akit annak ide-
jén a nyilvánvaló rangkülönbségre való tekintet nél-
kül, szinte atyáskodó baráti jóindulattal kezeltem, hát 
arra a kamaszodni éppen elkezdõ nyurga gyerekre 
bizony nem ismertem volna reá az erõsen kopaszo-
dó, kövérkés öregúrban, aki ugyancsak nem éreztet-
te a fél század alatt visszafordult rangkülönbséget.

7. Minisztériumi szolgálatom rövid két eszten-
deje alatt az a fél év volt tanulmányaimnak és haj-
landóságaimnak leginkább megfelelõ idõszak, ame-
lyet a minisztérium elsõ ügyosztályában töltöttem. 
Az elfoglaltság nem volt kimerítõ, a személyi kap-
csolatok kimértek, de kellemesek, a tónus pedig 
zökkenõmentesen nyugodt, valósággal idegpihentetõ 
volt. A miniszter és államtitkárok fogadószobáinak 
tõszomszédságában, az épületnek a fõbejárata fölött, 
az elsõ emeleten fekvõ szárnyából a munkaidõ alatt 
is szabadon és könnyen ellátogathattam más ügy-
osztályokba, ismerkedést keresni ügyekkel és embe-
rekkel. Számomra a középiskolai, s ennél is inkább 
a felsõoktatási ügyosztály volt különösen vonzó te-
rület. Az elõbbiben Vajdinger miniszteri titkár és 
központi szolgálatra berendelt Dsida Ottó tanke-
rületi fõigazgató a rangkülönbség ellenére szemé-
lyesen barátságukkal tiszteltek meg. Az egyetemi 
(felsõoktatási) ügyosztály személyzetébõl Gál (Gyu-
lai) József titkár mellett fõleg Német Aurél titkár ka-
rolt fel, s ismertetett meg családjával is. Az erdélyi 
végeken persze hamarosan elterjedt a jóakaró hí-
resztelés, hogy a minisztériumban én már „valaki” 
vagyok, s régi ismerõseim közül többen, egyre töb-
ben kerestek fel érdeklõdésükkel, illetve kérésükkel. 
Vajdinger mint személyi elõadó, érdeklõdéssel és jó-
akarattal hallgatta erdélyi pedagógusokról adott in-
formációimat, s szívesen vette tudomásul egy-egy 
alkalmi bejelentését annak, hogy valamelyik erdé-
lyi gimnáziumból egy szürke pedagógus nála rövi-
desen személyesen bemutatkozni készül.

Egy nálam valamivel idõsebb gimnáziumi ta-
nár, aki fölöttem egy osztállyal járt a gyulafehérvá-
ri gimnáziumba, s jeles elõmenetele után a Kolozs-
vári Egyetemen ugyancsak átlagon felüli eredmény-
nyel boldogulván, mihamar egyik erdélyi kisváros 
gimnáziumában rendes tanárként mûködhetett, na-
gyobb városba vágyott, s ambíciójának teljesülését 

az én támogatásommal is elõmozdítani remélte. Be-
jött a hivatali szobámba, ünnepi habitusban és han-
gulatban június egyik verõfényes délelõttjén, jól va-
salt szmokingban és vadonatúj, kanárisárga cipõvel. 
Megdöbbenésemet nem is titkolom, figyelmeztettem 
õt, hogy ebben a jelmezben nagyobb városba igye-
kezni nem éppen opportunus kísérlet. Meglepõdve, 
s talán kissé sértõdötten is, távozott, többé nem ta-
lálkoztunk. Egyetlen fiúgyermeke, a gyulafehérvári 
gimnázium nyugalmazott tanára, félév elõtt hatvan-
évesen gratulált századik születésnapomra.

Német Artúr mindjárt elsõ találkozásunkkor nem 
mint kiváló tanügyi közigazgatási szakember nyer-
te meg tiszteletteljes bizalmamat, pedig hogy az 
volt, bizonyítja élete utolsó évében a pécsi Egyetem 
Közigazgatási Tanszékére nyilvános rendes tanárrá 
történt kinevezése. Reám, mint a római jog avatott 
mûvelõje, a római perjog kevéssé felszántott talaján 
tevékenykedõ szakember és igazi tudós egyéniség 
hatott. Választott szaktárgya inkább jogtörténeti as-
pektusú vizsgálata mellett, annak elméleti elemzé-
sével, a jogügylet fogalmainak, s a vonatkozó szak-
irodalom szerteágazó teóriájának beható elemzésé-
vel valóban sikeresen elérte habilitációját a budapesti 
Egyetemen. Az elõkészületi eljárás már folyamatban 
volt, amikor a minisztériumban megismerkedhettem 
ezzel a kiváló romanista kartárssal, aki családjába 
is barátságosan meghívott, s ahol sajnálattal kellett 
konstatálnom, hogy tudományos vizsgálódásaival õ 
ott valójában egyedül van, mint harangszó az erdõn. 
Felesége cseh gyárosnak magyarul alig beszélõ lá-
nya – igen intelligens asszony, érdeklõdésével a gaz-
dasági problémák felé fordult, serdülõ fiuk, a némi-
leg elkényeztetett, tehetséges „egyke” határozottan 
az orvosi pályára készül. A tudós apa korai elhalálo-
zása után jeles kvalitású ifjú boldogulása eztán nem 
volt zökkenõmentesnek mondható.

Ezekben az években a felsõoktatási ügyosztály 
fõnöke az igen tekintélyes Tóth Lajos miniszteri ta-
nácsos volt. Orvosdoktor létére a szakmai soviniz-
mustól mentesen a jogi fakultások és jogakadémiák 
ügyeit is szakszerûen és megértéssel intézte. Az élet-
kor- és rangkülönbségnél fogva csak a távolból néz-
hettem fel rá, aki az akkoriban tagadhatatlanul itt-ott 
elõtérbe igyekvõ, elõtérbe próbálkozó szempon tokon 
is felülemelkedve szolgálta a felsõoktatás, illetve ezen 
túlmenõen a közoktatás ügyét. Ezzel a mindennemû 
pártosságtól mentes, tárgyilagos igyekezetével egyéb-
iránt korántsem állott elszigetelten egyedül.

Minisztériumi szolgálatom rövid korszakából 
még Mészáros Károly miniszteri titkárra gondolok 
megkülönböztetett nagyrabecsüléssel. Õ is egyike 
volt azoknak a kevés számú tisztviselõknek, akik 
nem a fogalmazói státusból való indulás után foko-
zatos elõléptetések során jutottak pozíciójukhoz, ha-
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nem kívülrõl számvevõségbõl, tanfelügyelõségbõl, 
tanintézetbõl, vagy éppen a közszolgálat valamely 
egyéb ágából, személyi kiválóságuk alapján nyertek 
a nagytekintélyû kultuszminisztérium fogalmazói 
karába való átminõsítést, esetleg kifejezetten rang-
emeléssel egybekötött kiemelkedéssel egybekötötten.

AD HOC
Döme Attila
megyei bírósági bíró

A joggyakorlat aktuális 
jogelméleti kérdései*

(Gondolatok Visegrády Antal: „Jogi kultúra, jogelmé-
let, joggyakorlat” címû könyve** alapján)

Visegrády Antal fenti címû könyvének harmadik 
része foglalkozik kiemelten joggyakorlat-elméle-
ti kérdésekkel – a cím ígérete szerint az aktuálisak-
kal. Ez természetesen nem úgy értendõ, hogy a jog-
élet napi híradásainak igazságügyi eseményeit tár-
gyalja. A szerzõ nem publicisztikát, hanem jogfi-
lozófiai mûvet ad az olvasó kezébe. Nem mond le 
azonban a gyakorlati hasznosság/használhatóság 
követelményérõl. A jogbölcselet ugyanis – a szerzõ 
felfogása szerint – nem hagyhatja figyelmen kívül a 
jogalkalmazás szükségleteit, és valódi hatékonysá-
gának a mindennapi gyakorlati munkában kell meg-
mutatkoznia. A szerzõ törekvése olyan elméleti bá-
zispontok, irányjelzõk és világítótornyok ki- és felépí-
tése, amelyek segítenek mind a jogalkotónak, mind 
a jogalkalmazónak a mindenkor aktuális társadalmi 
viszonyok közötti eligazodásban.

Az alábbiakban a mû néhány olyan gondolatkö rét 
vázolom, amelyek jogalkalmazói szemmel különösen 
jelentõsek és aktuálisak. E gondolatok felfûzhetõk a 
szerzõ egyik fõ kutatási területének, a jog hatékony-
ságának nélkülözhetetlen összetevõjére: a jogalkal-
mazás hatékonyságának problematikájára. E téma 
önmagában is aktuális, hiszen az utóbbi tíz–tizenöt 
év jogalkotási menetében sem kapott és napjaink-
ban sem kap megfelelõ helyet a jogéletben, holott 
ontológiai jelentõségû, és elhanyagoltságát megér-
zi a jogalkalmazás.

A jog hatékonyságának a vizsgálata ugyanis a jog 
létfeltételeire való rákérdezés. Hart szerint egy jog-
rendszer létezésének két szükséges és elégséges fel-

tétele van: „Egyfelõl az embereknek általában en-
gedelmeskedniük kell azoknak a magatartási sza-
bályoknak, amelyek a rendszer végsõ érvényességi 
kritériumai szerint érvényesek, másfelõl pedig hi-
vatalos személyeinek ténylegesen el kell fogadniuk 
a hivatalos tevékenység közös és nyilvános mércé-
jeként a rendszernek a jogi érvényesség kritériumát 
meghatározó elismerési szabályát, valamint változ-
tatási és ítélkezési szabályait.”1 A jogrendszer léte-
zésének sine qua non-ja a jogalkalmazás hatékony-
sága és a jogkövetés. A jogalkalmazás hatékonysá-
ga a jog fogalmi eleme.

A jog hatékonyságán általában a törvényhozás 
(mint politikai folyamat), a jogalkalmazás (mint jogi 
folyamat) és a jogkövetés (mint társadalmi folyamat) 
eredményét szoktuk érteni. Hagyományos szemlé-
letünk alapján pusztán a kötet harmadik részének a 
címébõl (A joggyakorlat aktuális kérdései) arra lehet-
ne következtetni, hogy a szerzõ csak a jogalkalma-
zás területével foglalkozik. Errõl azonban szó nincs: 
a joggyakorlat aktuális kérdései körében nemcsak a 
jogalkalmazás, hanem a jogalkotás hatékonyságát 
is elemzése tárgyává teszi. E fogalmi pozíciófogla-
lás a szerzõ azon álláspontjából következik, hogy az 
optimális jogalkotásnak nem a cél meghatározásá-
val kell kezdõdnie – ahogy az napjaink egyik legne-
vesebb jogbölcsészének, Jerzy Wróblewskinek a mo-
delljében is szerepel –, hanem a jogalkotás, az írott 
jog megváltoztatása során az aktuális jogalkalmazá-
si szituációból, az élõ jog talajának átfogó és komp-
lex elemzésébõl kell kiindulni.

Rávilágít a szerzõ, hogy a jogalkotónak nemcsak 
azért kell figyelnie a jogalkalmazásra, mert itt mu-
tatkoznak meg a rendezést igénylõ területek – ép-
pen a nem kielégítõ hatékonyság jelzi ezt. Nem is 
csak azért, mert itt tûnnek elõ a jogszabályok fogya-
tékosságai, és nem is csak azért, hogy a jogalkalma-
zói jogfejlesztésbõl, illetve a jogalkalmazói irodalom-
ból (a határozatok indokolási részébõl) ötleteket me-
rítsen a munkájához. Ezek a kézenfekvõ momentu-
mok valóban fontosak. Van azonban itt még valami, 
ami nem érvényesül a jogalkotás folyamatában. A 
jogalkotónak azzal is tisztában kell lennie, hogy mi-
lyen mértékben veheti számításba a bírói jogfejlesz-
tést, és a „bírói jog” fejlõdése mennyiben van össz-
hangban a jogalkotói elképzelésekkel. Ez pedig a jog-
gyakorlat sokkal alaposabb ismeretét igényli, mint 
a szabályozni vagy változtatni kívánt jogintézmény-
hez kapcsolódó bírói gyakorlat feltárása. E követel-
mény kielégítéséhez még egy átfogóbb, aktuális hely-
zetet leíró ismeretösszesség sem elegendõ. A jogal-
kotónak – mielõtt hozzákezd munkájához – ponto-
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san ismernie kell a bírói gyakorlat fejlõdési irányát 
és haladási sebességét is. Ennek az ismeretnek a hi-
ánya esetenként az írott jog hatékonyságának ala-
csony fokát eredményezi.

Példaként szolgáljon a polgári perrendtartásban 
bevezetett ún. gyorsító intézkedések érvényesülésé-
nek a története. A Pp-t módosító 1995. LX. törvény, 
az ún. VI. Pp. Novella alapvetõen változtatni kívánt 
a bíróság és a felek viszonyán. Az indokolás szerint 
„a bíróság feladata nem a felek saját érdekeinek ér-
vényesítése a felek helyett és esetlegesen akaratuk, 
de legalábbis nemtörõdömségük ellenében, hanem 
a felek egyéni érdekérvényesítési  lehetõségének a 
biztosítása egy hatékony és semleges perben.” En-
nek keretében többek között bevezette az ún. mu-
lasztásos ítélet meghozatalának lehetõségét, amikor 
a fél eljárási mulasztására figyelemmel, a rendelke-
zésre álló adatok alapján hozhat az elsõfokú bíróság 
ítéletet, és a mulasztás a fellebbezési szakban sem 
pótolható. Mivel a jogalkotó nem vette figyelembe 
a bírói gyakorlat évtizedes hagyományait, az anya-
gi igazságosság érvényre juttatása melletti elköte-
lezettségét, nem fordított kellõ gondot a kitûzött és 
a megfogalmazott célok összhangjára sem. A Pp. 1. 
§-ában megfogalmazott törvényi cél ugyanis az ma-
radt, hogy a bíróságok elõtti eljárásban a felmerült 
jogviták eldöntését az igazság alapján biztosítsa. Ez 
megfelelõ alapot kínált a bíróságoknak a korábbi 
pervezetési mechanizmusok további alkalmazásá-
ra, és viszonylag kismértékben sikerült valóban el-
érni a perek felgyorsulását. Az 1999. évi CX. törvény, 
az ún. VIII. Pp. Novella pótolta a korábbi hiányos-
ságot, s a bíróság feladatává a már jól ismert eljárási 
igazságosság érvényre juttatását tette. Ne gondoljuk 
azonban azt, hogy ezzel a probléma elintézést nyert. 
Az ítélkezési tevékenység általános vezérlõelve ma 
is a gyógyítás. A jogvitákat általában nem eldönte-
ni, hanem megoldani akarjuk. Sokan vannak, akik 
ehhez az alapálláshoz tudatosan ragaszkodnak, de 
jónéhányan vannak olyanok is, akik nem kívánnak 
eltérni az írott jog kívánalmaitól, de még mûködnek 
bennük a régi vegetatív mechanizmusok. 

Lehet tehát az írott jog bármilyen optimális tartal-
milag és formailag, ha a jogalkalmazásban valami-
lyen okból nem mûködik, a hatékonysága alacsony 
fokú lesz. Az is kérdésessé válik, hogy az ilyen haló-
dó vagy holt szöveget nevezhetjük-e egyáltalán jog-
nak. Dogmatikai neveltetésünk alapján mi annak ne-
veznénk, az amerikai pragmatizmus – gondolok itt 
J. Frankre és társaira – viszont egyértelmûen kire-
keszti az ilyen normaszövegeket a jog fogalmából. 
Frank szerint az embernek semmilyen joga nincs 

a bírói ítélettõl függetlenül. Ha a bíró megítéli a jo-
got, akkor megvan, ha nem ítéli meg, akkor nincs. 
A jog fogadás egy jövõbeni, ismeretlen jogalkalma-
zó döntésére. Nem biztos persze, hogy helyes ilyen 
végletesen eltúlozni a bírói gyakorlatnak a jog haté-
konyságában betöltött szerepét, mert alacsony jog-
alkotási színvonal mellett sem képzelhetõ el haté-
konyan mûködõ jogrend. A könyv szerzõje nem fe-
ledkezik meg a jogalkotás hatékonyságát meghatá-
rozó tényekrõl, amelyeket nemcsak számba vesz, 
hanem alapos elemzésnek is alávet – gondolhatunk 
itt pl. a szabályozási módszerekre, a jogforrási for-
maválasztásra, a definíciók alkotására, a szankciók 
kiválasztására stb. Ezekre az ugyancsak tanulságos 
gondolatokra azonban nem térek ki, hanem kizáró-
lag a jogalkalmazás hatékonyságával foglalkozok. 
Ezt nemcsak abból a megfontolásból teszem, mert 
bíróként ehhez a témához érzem magam a legköze-
lebb állónak, hanem elméleti okból is. Az én értel-
mezésemben ugyanis a jogalkalmazás – kiemelten a 
bírói gyakorlat – hatékonysága a jog hatékonyságá-
nak a centrális eleme. 

A szerzõ fogalommeghatározása szerint ugyanis 
a jog hatékonyságán a jogszabályok útján ténylege-
sen elért valóságos eredmény és az elérni kívánt tár-
sadalmi cél közötti viszony értendõ. Az egyik olda-
lon van tehát a teleologikus jogszabály, a másik olda-
lon a megvalósult társadalmi hatás és a kettõ közötti 
legfontosabb kapcsolóelem a jogalkalmazás.2 Az op-
timális jogszabály csak potenciálisan hatékony: a jog-
alkalmazás folyamatában kell megtermékenyülnie. 
A jogalkalmazás nem akkor nevezhetõ hatékonynak, 
ha a folyamatában érvényesülnek a jogszabá lyok. 
Ez is nélkülözhetetlen persze, ezt nevezi a szerzõ 
a jogalkalmazás formai hatékonyságának. A hang-
súly azonban a jogalkalmazás tartalmi hatékonysá-
gán van, vagyis az effektivitásán, a társadalmi kör-
nyezetben megmutatkozó hatásán. Nézzük tehát, 
mik a jogalkalmazás hatékonyságának az összetevõi.

Ilyen a weberi szakszerûség, a szakmai színvo-
nal, valamint a jheringi érdekattitûd, vagyis hogy a 
jogalkalmazók mennyire érdekeltek a központi aka-
rat végrehajtásában. Mindkét elemet tanulságos jog-
történeti példákkal illusztrálja a szerzõ.3 

Ide tartozik egy általában feledésbe merülõ elem: 
a tradíció, a régi beidegzõdések mûködése. Egy ked-
ves, ráadásul helyi történeti példát talált rá. Idézem: 
„Hazánkban 1850 nyarán, az osztrák jog uralma alatt 
került sor a közigazgatás és az igazságszolgáltatás 
különválasztására és a büntetõeljárásban szereplõ 
hatóságok feladatainak elkülönítésére. Ennek kereté-
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ben az újonnan felállított államügyészségnek a bíró-
ságtól függetlenül kellett tevékenykednie. 1851 má-
jusában azonban a kerületi fõügyész tudomására ju-
tott, hogy a pécsi törvényszék mellett mûködõ állam-
ügyész a bíróság elõtt továbbra is referálta az ügye-
ket. Az ügyész azzal védekezett, hogy noha tudta, 
hogy ez a vádképviselettel összeegyeztethetetlen, s 
ez a tevékenység sok idejét el is vette, de a törvény-
széki elnök kérését mégsem merte visszautasítani.”4 
A régi beidegzõdések mûködésérõl már ejtettünk né-
hány szót a Pp. gyorsító intézkedéseinek érintése-
kor. Ez a kutatások által általában elhanyagolt mo-
mentum tehát annyira hangsúlyos, hogy a bírói gya-
korlat legakutabb problémái közé tartozik jelenleg.

A bírói jogalkalmazás hatékonyságát befolyáso-
ló nem jogi tényezõk között taglalja a könyv a szer-
vezeti faktorokat, vagyis a bírósági rendszer ele-
meinek összehangolt mûködését, a bírósági munka 
szervezettségét, a jól funkcionáló információs rend-
szert. Szükségtelen külön hangsúlyozni, mennyire 
aktuális ez a téma akkor, amikor a bírói szervezet-
rendszerbe egy – a jelenlegi bírói kar által a gyakor-
latban meg nem tapasztalt – új szervezeti szint, az 
ítélõtábla ékelõdik.

Kitér a szerzõ a bírák élet- és munkakörülménye-
inek fontosságára, ennek során a bíróságok techni-
kai és biztonsági színvonalára, az ítélkezési szintek 
munkaterhéhez igazodó bírói létszám és a megfelelõ 
számú, képzettségû és feladatkörû segédszemélyzet 
szükségességére, továbbá a bírói munka javadalma-
zására és az elõmeneteli rendszerre. Tökéletesen rá-
világít az utóbbi években sok vitát kiváltott bírói ja-
vadalmazás szükségességének okára. Nem a szak-
ma felsõbbrendûségérõl, nem a hivatás méltóságáról, 
nem a felelõsség súlyáról van szó. Amirõl itt szó van, 
az a jogalkalmazás, végsõ soron a jog hatékonysága. 
És itt nem a bírák hivatástudatának alacsony színvo-
nalára kell gondolni. Arról van szó, hogy a megfelelõ 
élet- és munkakörülmények nélkül az ítélkezési mun-
ka, a joggyakorlat nem lesz kellõen hatékony, követ-
kezésképp a társadalom mûködési folyamatai sem 
a törvényhozó elképzelései szerint fognak alakulni. 
Hogy miért, arra még visszatérek.

A fentiekben említett és más, ún. nem jogi 
összetevõk mellett külön fejezetben foglalkozik 
a szerzõ a bírói gyakorlat hatékonyságának jogi 
tényezõjeként említhetõ, s talán az ítélkezés eszenci-
ájának nevezhetõ faktorral, a jogi döntés indokolásá-
val. Kiemelkedõ jelentõségét az adja, hogy ebbõl ál-
lapítható meg, mi az írott jog értelme és jelentõsége 
a gyakorlati életben. A témát a „bírói jogalkalma-
zás jogfilozófiai és joglogikai problémái” címû feje-
zet tárgyalja egy nemzetközi jelentõségû jogbölcse-
leti munka, Jerzy Wróblewsky hét tanulmányát tar-
talmazó kötet bemutatásával.

A kiindulási pont a döntés indokolásának 
kiemelkedõ társadalmi jelentõsége, a jogalkalmazás 
tartalmi hatékonyságában betöltött szerepe. Éppen 
ezért szükséges leszögezni, hogy a döntésnek nem-
csak a jogon alapulónak, hanem racionálisnak is kell 
lennie. Mint tudjuk ugyanis, az ítélkezési munka ha-
tékonyságának eddig nem említett összetevõje a bíró-
ságok presztízse. A bíróság presztízsét pedig az adja, 
ha „néha” helyes döntéseket hoz. Itt nem a döntés 
jogszerûségére gondolunk, hanem arra, hogy illesz-
kedjék a társadalmi racionalitáshoz és mozdítsa elõ 
a társadalom fejlõdését. A bírói döntésnek akkor van 
esélye a megfelelõ társadalmi hatékonyság elérésére, 
ha megfelel a társadalmi igazságosság követelményé-
nek. Amíg az alkalmazandó jog kielégíti ezt a köve-
telményt, könnyû helyzetben van a bíróság. A prob-
léma akkor kezdõdik, amikor „a kérdéses esetre al-
kalmazandó norma ’valódi’ jelentését illetõen kétsé-
gei támadnak a jogalkalmazónak”.5 Ez az ún. opera-
tív jogértelmezés alaphelyzete. Vannak olyan hely-
zetek, amikor a norma tartalma világos, a jogalkal-
mazóhoz intézett parancs egyértelmû – a jogalkal-
mazónak azonban „kétségei” támadnak. Minthogy 
kontinentális jogunkban nincs jogalkotói autoritása, 
a számára adott egyetlen eszközt, a jogértelmezést 
hívja segítségül, és azzal fog operálni. 

Friss példa a Pécsi Ítélõtábla Polgári Kollégiu-
mának 1/2003. (VI. 4.) számú ajánlása. Ismert, hogy 
2003. július 1. napján lépnek hatályba a Pp. új hatás-
köri szabályai. A Pp. 23. § (1) bekezdésének g) pont-
ja értelmében július 1-tõl a megyei bíróság hatáskö-
rébe tartoznak a személyhez fûzõdõ jogok megsér-
tése miatt keletkezett polgári jogi igények érvénye-
sítése iránt indított perek. A személyhez fûzõdõ jo-
gok megsértése miatt érvényesíthetõ polgári jogi 
igényeket tételesen a Ptk. 84. §-ának (1) bekezdé-
se sorolja fel. Ezek között szerepel – az e) pont sze-
rint – a kártérítés, amelyet a sértett fél a polgári jogi 
felelõsség szabályai szerint érvényesíthet. A két jog-
szabályi rendelkezés összevetésébõl elég világosnak 
tûnhetne, hogy a személyhez fûzõdõ jog megsértésé-
re alapított, önállóan érvényesített kártérítési igény 
megyei (fõvárosi) bírósági hatáskörbe tartozik. A 
bírói karnak azonban „kétségei” támadtak a norma 
„valódi” jelentését illetõen, s komoly vitákat vált ki 
a jövõ hónaptól alkalmazandó hatásköri szabály. A 
Pécsi Ítélõtábla finom jogértelmezéssel oszlatta el a 
kétségeit és állapította meg a norma „valódi” jelen-
tését. Megragadta a Ptk. 84. § (1) bekezdés e) pont-
jának azon rendelkezését, hogy a személyiségi jogá-
ban sértett személy a kártérítési igényét a polgári jogi 
felelõsség szabályai szerint érvényesítheti, s ebbõl 
arra következtetett, hogy a jogalkotó a személyhez 
fûzõdõ jog megsértése esetére egy vagyonjogi igény 
(kártérítés) érvényesítése, szükség esetén vagyonjo-
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gi per indítása elõtt nyitja meg az utat, és maga utal 
arra, hogy ezen igény érvényesítésére egy másik jog-
intézmény, a polgári jogi kártérítési felelõsség sza-
bályai vonatkoznak. Ezért azt az álláspontot foglal-
ta el, hogy amennyiben a fél a kártérítési igényen kí-
vül egyéb személyiségi jogi igényt nem érvényesít, az 
ügy vagyonjogi perként a pertárgyértékhez igazodó 
hatásköri szabályok szerint intézendõ el. Amennyi-
ben a jogalkotó valódi célja nem ez volt, újból átgon-
dolhatja, hogy kellõ súllyal vette-e figyelembe a jog-
alkalmazás hatékonyságát meghatározó valamennyi 
tényezõt, mint például a bírói gyakorlat tendenciáit, 
illetve az ítélkezési szintek eltérõ érdekeit és eltérõ 
érdekérvényesítõ képességét.

A fenti példa is megvilágítja azt a tételt, hogy a 
jogértelmezésben többféle logikai iránynak van sze-
repe. Egyértelmûen mûködik benne a formállogika, 
de legalább ennyire hangsúlyos az ún. argumentatív 
logika szerepe is. Az idézett kollégiumi ajánlás, bár 
külsõleg a formállogika szabályaira épül, vélemé-
nyem szerint az argumentatív logika eredménye. Az 
argumentatív logika az ítélkezési gyakorlat, a jogér-
telmezés pszichológiai aspektusainak logikai alátá-
masztására és elfedésére szolgál. A jogi döntés indo-
kolása ugyanis nem mindig, illetve a valóban prob-
lémás esetekben általában nem egy elõre, hanem egy 
visszafelé haladó logikai folyamat eredménye. A bí-
róban idõvel kialakul a meggyõzõdés, a tényekre vo-
natkozó bírói bizonyosság, amely elvezet a jogilag 
igazolandó bírói igazság kialakításához. A bíró eh-
hez keres megfelelõ jogi alapokat.

A szerzõ a bírói igazság négyféle jelentését tár-
gyalja. Ezek: a) a bíró által kialakított megállapítás 
igaz volta; b) a bizonyítás jogi szabályaival indokolt 
bírói megállapítás; c) a bizonyítás empirikus szabá-
lyai által nem igazolható, de nem is cáfolható bírói 
megállapítás; d) az olyan bírói megállapítás, ami – 
jogi tilalom folytán – nem tekinthetõ hamisnak, jólle-
het állnak olyan releváns adatok rendelkezésre, me-
lyek szerint empirikusan hamis.

A bíróság idõben is korlátozott döntési kötelezett-
sége igazolja mind a négy fajta bírói igazság létjogo-
sultságát. Világos azonban, hogy anyagi értelemben 
vett társadalmi hatékonyságra csak az a) pont szerin-
ti igazság tarthat számot. Ha a bírói igazság nem is 
mindig tudományos igazság, objektívnek kell lennie. 
Objektívnek, annak ellenére, hogy szubjektív embe-
ri gondolkodás eredménye.

Jerome Frank sokat foglalkozott a bírói szubjek-
tum ítélkezésben betöltött szerepével. Véleménye 
szerint a bírák személyisége a tényeket is meghatá-
rozza. A bíró is tanú, sõt õ a tanúk tanúja. Számos 
nem tudatosított lelki folyamat játszódik le a bíróban 
a bizonyítási eljárás során: zavar, ellenszenv, együtt-
érzés, szánalom, csoportlojalitás, irigység, gyûlölet 

stb. Ezek meghatározzák, hogy mit kérdez, hogy érti 
a választ, mit ragad ki abból lényegesként, hogy ve-
szi jegyzõkönyvbe, miként összegzi azt, milyen súlyt 
és jelentõséget tulajdonít neki. Miközben folyik a fe-
lek és tanúk kihallgatása, a bíró már számos követ-
keztetés tekintetében elkötelezte magát. Ezeken a 
szûrõkön keresztül jut el a vallomás tartalma a bíró 
tudatáig. Így az válik ténnyé, amit a bíró a tényrõl 
gondol. A jogi következtetéseket pedig a megállapí-
tott tényekbõl szokás levonni. 

Nem kétséges, hogy megfelelõ hatékonyságra 
számot tartó, helyes döntéseket valószínûleg inkább 
az egészséges lelkületû, derült kedélyû bíráktól vár-
hatunk. Ezért is rendkívüli fontosságú a bírák társa-
dalmi megbecsülése, ide értve az anyagi és az erköl-
csi megbecsülésüket. A sorrendet nem célszerû meg-
fordítani. Akkor kérhetõ számon a bírói munka ha-
tékonysága, ha a hatékony munkavégzés feltételei 
biztosítottak.  Nemcsak illúzió, hanem hiba is lenne 
mindenkitõl elvárni az anyagi létfeltételektõl függet-
lenedett megszállottságot. A társadalomnak ugyanis 
nem megszállott bírákra van szüksége. A megszál-
lottság nem jelent egészségességet. A megszállottság 
beszûkültség, a bírónak viszont széles látókörûnek, 
nagyvonalúnak (méltányosnak) és megértõnek kell 
lennie. A szerzõ a következõ mondatokkal zárja az 
ide vonatkozó gondolati egységet: „…A bírónak le 
kell tennie arról, hogy a dolgokat mechanikusan ke-
zelje, vagy az igazságszolgáltatásnak csupán közhi-
vatalnoka legyen. Gazdagítania kell saját jogi kul-
túráját, általános mûveltségét, meditálnia és alkot-
nia kell.”6 

A fenti gondolati reflexiók igazolják, hogy a 
szerzõ törekvése sikerült: mûve kielégíti a gyakor-
lati igényeket és hozzájárul a jogalkotók és jogalkal-
mazók jogi kultúrájának gazdagításához.

Jegyzetek
1 H. L. A. Hart: A jog fogalma. Osiris Kiadó, Bu-

dapest 1995. 139. o.
2 Nem az egyetlen természetesen, hiszen a tárgya-

lótermen kívül is van jogélet, de nyilvánvaló, hogy 
amire az állami jogalkalmazásban nem lehet jogot 
alapítani, az idõvel az állami jogalkalmazáson kívül 
sem kap érvényesülést.

3 Ezeket most szükségtelen felidézni, részlete-
sen foglalkozik velük a Kajtár István társzerzõvel 
írott Jogtörténeti és jogelméleti adalékok a jog haté-
konyságához c. munkájában. Jogtudományi Közlöny 
1988. 9. sz. 497–504. o.

4 Visegrády Antal: Jogi kultúra, jogelmélet, jog-
gyakorlat. Aula Kiadó Kft., Budapest 2003. 91–92. o.

5 Visegrdy: i.m. 102. o.
6 Visegrády: i.m. 100. o.
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Hegedûs Krisztina
egyetemi tanársegéd

Jogi kultúra és jogelmélet* 

A szakkönyvkiadás palettáján új színfoltként jelent 
meg a Pécsi Tudományegyetem professzorának, 
Visegrády Antalnak nemrég napvilágot látott „Jogi 
kultúra, jogelmélet, joggyakorlat”* * címû könyve.

A kötet egyszerre meggondolkodtató és élveze-
tes alkotás, aktualitását nemcsak az uniós csatlako-
zás kapcsán megfogalmazott gondolatai adják meg, 
hanem az is, hogy hézagpótló szerepet tölthet be a 
jogalkalmazók szemléletének alakításában. 

A könyv szépmívû borítólapjának felütése után 
egy magas színvonalú, igényes mûvet tarthat kezé-
ben az olvasó, melyet a szerzõ rengeteg gyakorlati 
példával, valamint saját kutatási eredményeivel il-
lusztrál.

A 11 fejezetbõl álló könyv – melynek felépítettsé-
ge, precizitása a szerzõt dicséri – rendszerét tekint-
ve három részre tagozódik. 

Az elsõ rész – mely „A magyar és az európai jogi 
kultúrák” címet viseli – elõször a jogi kultúra alaku-
lását mutatja be a magyarországi viszonyok tükré-
ben, majd a szélesebb spektrumú uniós jogi és poli-
tikai kultúrát veszi bonckés alá.

A jogi kultúra és maga a jog között állandó köl-
csönhatás van, a jog ugyanis a társadalom kultúrájá-
nak egyik eleme, de a társadalom kultúrája is megje-
lenik a jogi szabályozásban. A jogi kultúrának 4 ele-
me van, elsõ ezek közül az írott/élõ jog. 

Ennél az elemnél legfõképpen a jogalkotást kell 
vizsgálni, aminek minõségét sok tényezõ befolyá-
solja:

– hogyan tudja a jogalkotó megoldani kitûzött 
céljait,

– milyen a törvényhozási etika,
– a szabályozás szükségességét alátámasztó 

elemzések hiánya, 
(Erre negatív példaként említhetjük az 1990-ben 

elfogadott bírák, ügyészek, bírósági és ügyészségi 
dolgozók elõmenetelérõl szóló törvényt, melynek be-
vezetése után sok dolgozót rosszul soroltak be, így 
nagyon sok munkaügyi per indult. Ok: hiányoztak 
a statisztikai és költségvetési elemzések.)

– a javaslatok nem kellõen elõkészítettek,
– politikai és szakmai tényezõk, ezen belül a 

törvényhozás,

(Ahhoz, hogy a törvényhozás munkája könnyít-
ve legyen, és ne szülessenek szakmailag sérült tör-
vények, a szerzõ a törvényszerkesztési biztos intéz-
ményének bevezetésében látja a megoldást, akinek 6 
évre szólna megbízatása. Feladata – többek között – a 
törvényjavaslatok véleményezése lenne, figyelemmel 
arra, hogy adott javaslat összhangban álljon más jog-
alkotásokkal, illeszkedjen a jogrendszerbe stb., de az 
elfogadott törvények végleges szövegét is õ állapíta-
ná meg. Munkájához jelentõs segítséget adna a mel-
lette mûködõ szakértõi bázis és a „törvényszerkesz-
tési biztos hivatala”.)

– túlszabályozás.
(Ennek kiküszöbölésére a jogtisztítás mechaniz-

musa jelent megoldást. Az a körülmény, hogy Ma-
gyarországon a szabályok mintegy fele a rendszer-
váltás elõtti idõk terméke, valamint az, hogy az uni-
ós csatlakozás is magában foglalja a jogharmonizá-
ció követelményét, a dereguláció fontosságát jelen-
ti. Magyarországon két nagy deregulációs folyamat 
zajlott le, 1989/1990-ben és 1995-ben.)

A magyarországi ízelítõ után az Unió politikai 
és jogi kultúráinak vizsgálata is szükséges. Az Eu-
rópai Unióhoz tartozó nemzeti jogrendszerek más 
és más jogcsaládba tartoznak bele, így megtalálhat-
juk benne mind a common law, mind a kontinentá-
lis jogcsaládot. A kontinentális jogcsaládon belül 3 
jogkör alakult ki.

A romanista jogkör – melyhez kontinensünk orszá-
gai közül Franciaország, Belgium, Luxemburg, Hol-
landia, Olaszország, Spanyolország és Portugália tar-
tozik – alaptörvénykönyve a „legpolgáribb” jelzõvel 
joggal illetett Code Civile, mely Dél-Amerikától egé-
szen Ázsiáig diadalt aratott. (Például Ecuador, Ko-
lumbia, Törökország, Japán.)

Hazánk, Csehország, Németország, Auszt-
ria, Svájc a germán jogkörhöz tartoznak, melynek 
a Bürgerliches Gesetbuch (BGB) az alapkódexe. A 
BGB nagyfokú absztraktsága, mesterségesen konst-
ruált fogalmai, valamint konzervativizmusa ellené-
re jelentõs szerepet töltött be a kodifikációkban, pél-
dául japán, sziámi, kínai jog vagy a görög magán-
jog esetében. 

Átmenetet képez a common law és a kontinentá-
lis jogcsalád között az északi jogkör, melybe a skan-
dináv államok – Dánia, Finnország, Izland, Svédor-
szág, Norvégia – tartoznak. A két jogkör közötti át-
menetet bizonyítandó, a szerzõ a skandináv adásvé-
teli törvény szabályaira hivatkozik. 

A jogkör további jellemzõjeként említhetjük a jog-
tudósok munkásságának kiemelkedõ megbecsülését, 
valamint azt a törekvést, mely a skandináv jogrend-

* Elhangzott az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságának Gazdasági és Jogtudományi Szakbizottsága keretében mûködõ Jog-
alkalmazási Munkabizottság 2003. június 20-i rendezvényén.

 ** Aula kiadó Kft, Budapest 2003

Hegedûs Krisztina: Jogi kultúra és jogelmélet



JURA 2003/2.

240

szerek közelítésére irányul.
A politikai kultúra egy adott ország lakosainak 

politikai tudatát, felfogását jelenti és mint olyan, fo-
lyamatos kölcsönhatásban él a politikai rendszerrel. 
Az európai uniós tagországok közül nem egy olyan 
van, ahol két politikai kultúra él egymás mellett.

Fenti megállapításra példaképpen említhetjük 
Norvégiát, melynek déli részén büntetendõ a kato-
náskodás megtagadása, míg nyugati részén ezt nem 
büntetik. Németországban a volt keletnémetek a biz-
tonságot, az arany középutat szeretik, míg a nyu-
gatnémetek a kockázatok tudomásulvétele mel-
lett az olyan rendszert kedvelik, mely sok kiugrási 
lehetõséget biztosít. 

Hollandia kívülrõl nézve a jogkövetõ emberek or-
szágának tûnik, ezzel szemben liberalizált a könnyû 
kábítószerek fogyasztása, nem beszélve az eutanázia 
szabályozásáról. A dán jog érvényesülésének grön-
landi kutatása is bizonyítékul szolgál a jogi és poli-
tikai kultúrák egymás mellett élésére, hiszen ennek 
a vizsgálatnak az eredménye megállapította, hogy 
Grönlandon az eszkimó jog szabályait alkalmazzák.

Az Európai Unió nemzeti sokrétûsége, valamint 
a közeljövõben megvalósuló újabb csatlakozások 
kapcsán a mai jogásztársadalmat egyre jobban fog-
lalkoztatja az a kérdés, hogy az Unió jogrendszerei-
nek van-e lehetõsége közeledni egymáshoz, mi segí-
ti ezt a mechanizmust elõ, vannak-e gátló tényezõk?

A konvergencia elmélet hívei szerint lehetséges 
a különbözõ jogrendszerek közeledése – hiszen erre 
alapot szolgáltathatnak közös történelmi hagyomá-
nyok, közös történelmi múlt –, ezzel szemben mások 
tagadják a közeledés lehetõségeit, sõt Pierre Legrand 
végkövetkeztetése az, hogy az országonként eltérõ 
jogi és nemzeti kultúra nem teszi lehetõvé az uniós 
országok jogrendszereinek konvergenciáját.

(Legrand a szabályok mögötti eltérõ kulturális hát-
térre példát is hoz: az angolok /angol jocsalád/ a fe-
lek nevével jelölik a bírósági eseteket, míg a franci-
ák a bíróság nevével és a döntés dátumával. Szerin-
te az angoloknál ez azt tükrözi, hogy a bíróság csak 
a felek közvetítõjeként jelenik meg, a franciák eseté-
ben viszont az állam hatalmi pozíciójáról van szó.)

Mennyire érett a magyar jogi kultúra az Uniós 
csatlakozásra, mit tudunk ebbõl átadni az Unió szá-
mára – teszi fel a kérdést a szerzõ. Válaszában a jogi 
kultúránk rendszerváltást követõ pozitív változásai-
ra hívja fel figyelmünket, majd arra a végkövetkezte-
tésre jut, hogy a magyar jogi kultúra elérte azt a szin-
tet, mellyel hatékonyan részt tud vállalni az Unió-
ban eddig nem szabályozott jogterületeken; ugyan-
akkor vannak a magyar jognak olyan intézményei, 
színvonalas jogtechnikai megoldásai, melyek uniós 
környezetbe is hatékonyan illeszthetõk be, gondol-
junk csak etnikai-kisebbségi törvényünkre.

Az elsõ részt az állampolgárok jogtudatáról készí-
tett nemzetközi és hazai felmérésekrõl szóló beszá-
molóval zárja a szerzõ, sõt, saját vizsgálati eredmé-
nyeit, tapasztalatait is megosztja az olvasóval, melyet 
az egyetemi hallgatók körében 1984-ben és 1998-ban 
végzett. A kutatás során feltett kérdések igen széles 
témakört öleltek fel, az eutanáziától kezdve, a ha-
lálbüntetésen át az örökösödési illeték megítéléséig.

Ebbõl következik most néhány érdekesség.
A megkérdezettek körében jelentõsen megnõtt 

azoknak a száma – az 1984-ben végzett hasonló vizs-
gálatának eredményéhez képest –, akik a halálbün-
tetés elutasítása mellett tették le voksukat – tudjuk 
meg a fejezet olvasása során. Leginkább a bölcsész, 
valamint a joghallgatók voltak az elutasítás mellett.

Az örökösödési illeték kérdésének a jogtudat vizs-
gálatokban központi szerepe van, így természetesen 
a szerzõ által végzett felmérésbõl sem maradhatott 
ki. A válaszokból egyértelmûen megállapítást nyert, 
hogy ez a jogintézmény negatív benyomásokat vált ki 
az emberekbõl, akik egyrészt elutasítják anyagi meg-
terhelést okozó jellege miatt, mások viszont jogtalan 
állami bevételnek tartják. A megkérdezettek közül 
csak ketten fogadták el ezt a jogintézményt, a többi-
ek elítélték. 1984-ben az elfogadás aránya 40% volt.

Azt, hogy az eutanázia kérdésköre folyamatosan 
az érdeklõdés középpontjában van (lásd például az 
Alkotmánybíróság közelmúltban hozott döntését), 
mi sem bizonyítja jobban, minthogy fenti felmérés 
kérdései között is szerepelt. A megkérdezettek több 
mint fele elfogadta az intézményt, a nemek közötti 
megoszlás, valamint a szülõk iskolai végzettsége nem 
volt jelentõs tényezõ a válaszok minõségét illetõen. 
Komoly eltérés volt viszont a fakultások hallgatói-
nak véleménye között, érdekesség, hogy az eutaná-
ziát leginkább a medikusok ellenezték.

A család témakörében feltett kérdésekre adott vá-
laszok alapján kimutatható, hogy a családot, mint 
intézményrendszert a megkérdezettek nagy része 
pozitívan értékelte, ám a válaszokból kiderült az is, 
hogy a család és a házasság jogintézményében van-
nak megoldatlan jellegû problémák. A házassági va-
gyonjogi szerzõdést pozitívan értékelte a megkérde-
zettek több mint fele, ami a szerzõ véleménye sze-
rint arra utal, hogy ez a jogintézmény lassan bevett 
gyakorlattá válik.

A felmérés során a szerzõ arra is kíváncsi volt, 
hogy honnan szerzik ismereteiket a megkérdezet-
tek. A válaszokból megállapítható, hogy jogi isme-
retszerzési forrásként legtöbben szakkiadványokat 
jelöltek meg. Érdekesség, hogy a médiumok szerepe 
leértékelõdött, a vizsgálat idõpontjában a megkérde-
zetteknek csak a 8%-a merítette ismereteit a tömeg-
tájékoztatásból, míg ez az arány 1984-ben 25% volt.

Sajnos igen magas még mindig azoknak az ará-
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nya, akik válaszukat nem indokolták, ez pedig a jog-
ismeret, jogtudat hiányosságait jelenti.

A szerzõ véleménye szerint ezért szükséges lenne, 
hogy már az általános iskolás tanulók megismerked-
jenek a jogrendszer alapjaival, ez mellett az egyetemi 
fakultásokon, az egyetemi oktatásban is nagyobb te-
ret kellene szentelni a jogi ismereteknek.

Igazi különlegességnek számít a kötet második 
része, melyben a jogelmélet fejlõdési irányzatainak 
bemutatása mellett a szerzõ az 1993. évi Izlandi jog-
filozófiai kongresszuson elhangzottak rövid vázla-
tával is megismerteti az olvasót.

A XX. századi skandináv jogelméletrõl szóló érte-
kezés – méltán állíthatjuk – nóvumnak számít, hi-
szen ezzel a témával ma Magyarországon egyedül 
Visegrády Antal foglalkozott és foglalkozik behatóan.

A skandináv realizmus gyökereit az Uppsalai is-
kolához és Axel Hágerström nevéhez lehet kötni, de az 
irányzatot fémjelzi Vilhelm Lundstedt, Karl Olivecrona 
és Alf Ross neve is. A skandináv realisták arra keres-
ték a választ, hogy mi is a jog valójában. Szerintük 
a jogi fogalmak – például: kötelezettség, jogosult-
ság – által kiváltott hatás mindig az adott eljárás, il-
letve a jogi nyelvhasználat által kiváltott pszichikai 
visszajelzésektõl függ.

A szavakat csak a nyelvi forma ruházza fel tény-
leges, objektív léttel – ez A. Hágerström álláspontja, 
aki ontológiája során egészen a „kell” tudományá-
nak tagadásáig jut el.

A legszélsõségesebb álláspont képviselõje kétség-
telenül V. Lundstedt – tudhatjuk meg a szerzõtõl –, 
aki szerint a jogtudomány ismertetõjegye a tényala-
púság, a jog pedig nem más, mint egy elõnypozíció, 
aminek védettségét a törvényhozás biztosítja. 

Lundstedt behatóan foglalkozott a társadalmi jó-
lét mibenlétével is, melyrõl sajátságos nézetet vallott.

K. Olivecrona professzor Hágerström nyomdoka-
in haladva fejtette ki nézeteit a jogról, ami megítélése 
szerint nem az állam alkotása. Tanulmányozta az er-
kölcs és a jogi normák világát is, melynek során arra 
a következtetésre jutott, hogy a kettõ közötti különb-
ség elhanyagolható, szétválasztásuk tulajdonképpen 
csak az általuk kiváltott reakciók alapján lehetséges.

Az elmélet utolsó képviselõjeként a szerzõ a dán 
A. Ross munkásságát elemzi, aki többek között azt 
az említésre méltó gondolatot fejtette ki, miszerint 
a bíróságok által hozott döntéseket elõre meg le-
het jósolni, mivel azok mindig konkrét esetekre ad-
nak választ.

A kötet további érdekességének ígérkezik a finn 
jogtudósok elméleti koncepcióinak rövid áttekin-
tése – akik a skandináv realistáktól eltérõ fejlõdési 
utat választottak –, melyet a mai jogelmélet és jogfi-
lozófia jeles svéd képviselõinek – többek között Per 
Olop Ekelöf, Alexander Peczenik – bemutatása követ.

A nordikus jogelmélet tematikáját a szerzõ azzal 
a gondolattal zárja, hogy a skandináv államok tör-
vényhozása azon a szinten áll, mely jelentõs segít-
séget adhat a jogszociológia megszilárdulásához.

Ezt követõen két posztmodern jogbölcseleti irány-
zat – a Jog és irodalom, valamint a Kritikai fajelmélet 
– vizsgálatára kerít sort a szerzõ.

A Jog és irodalom mozgalom az 1970-es évek Ame-
rikájából indult, a jog és az irodalom kapcsolatát, 
összefüggéseit vizsgálja, legfõképpen szépirodal-
mi mûvek – például Kaffka: A per címû mûve vagy 
Shakespeare Velencei kalmárja – alapján. 

A mozgalomnak mintegy hat alirányzata alakult 
ki, melyek közül most három kerül rövid bemutatásra:

A „Jog az irodalomban” irányzat képviselõi szerint 
irodalmi alkotásokban is megtaláljuk az örök jogböl-
cseleti kérdéseket, mint például jog és bosszú, vagy 
jog és igazságosság, rend és hierarchia viszonya, stb. 
Az irányzat több ágú, egy része foglakozik az iro-
dalmi mûvekben interpretált jogászi személyiség-
gel, más ágai a jog szimbolikus jellegét vizsgálják. 

A jog az irodalomhoz hasonlóan szavakon, szöve-
geken keresztül lép kapcsolatba az olvasóval, illetve 
bírákkal, jogászokkal, akiknek úgynevezett szöveg-
értelmezési feladatuk van – vallják „A jog mint iro-
dalom” nézet képviselõi. 

Arra a kérdésre, hogy a szöveg értelmét az ol-
vasó hozza magának létre, vagy a szerzõ alkotja-e, 
egyesek válasza az, hogy csak a szöveg értelme szá-
mít, az általa kiváltott reakció nem; míg mások állás-
pontja szerint a szöveg a szerzõ szándékát közvetíti. 

A fenti kérdésrõl vitatkozó jogászok, irodalmá-
rok között kompromisszum született abban, hogy a 
jog mögött politikai célok húzódnak meg szemben 
az irodalommal, s elfogadható az is, hogy amíg szö-
vegértelmezésnél az irodalmárok az igazságot ke-
resik, addig a jogászokról ez nem mondható el, õk 
a rábeszélés és meggyõzés eszközeit alkalmazzák.

Az irodalom jogra kifejtett hatásait vizsgálja „Az 
irodalom és jogi reform” alirányzat, mely ismert szép-
irodalmi mûveket vizsgál abból a szempontból, hogy 
milyen társadalmi magatartást váltanak ki. Napjaink-
ban az irodalom efféle szerepe gyengébb, leginkább 
a médiumoknak tulajdoníthatunk közvéleményala-
kító hatást – tudhatjuk meg a fejezet további olvasá-
sa során, majd a szerzõ megismertet bennünket az-
zal az amerikai nézettel, illetve kritikáival, mely sze-
rint az irodalomtól a jogászoknak erkölcsi szemléle-
tet kellene tanulniuk.

A szerzõ az irányzat gondos áttanulmányozását 
követõen hangsúlyozza, hogy a jog is és az irodalom 
is más-más feladatot tölt be, azonban a kettõ közös 
vizsgálata meglepõ eredményeket hozhat, ami to-
vábbi kutatások ösztönzõje lehet.

Saját véleményem szerint a jog és irodalom irányzat 
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– érdekessége, újszerûsége folytán- megérdemelné, hogy 
a jogi oktatásban helyet kapjon és akár külön szeminári-
um tárgyát képezze. Az irányzat sok érdekességet tarto-
gat az irodalomkedvelõ hallgatói réteg számára, a diákság 
kutatási kedvét is növelné az irodalmi szövegek, regények 
tanulmányozása, nem beszélve arról, hogy az olvasottság 
mutatója – mely sajnos mára igen alacsonnyá vált a diá-
kok körében – is jelentõsen növekedne.

Szintén amerikai gyökerekkel rendelkezik a Kri-
tikai fajelmélet címû irányzat, mely a hagyományos 
állampolgári jogok érvényesülésének problémáját 
elemzi a nõk, valamint a színesbõrûek tekintetében. 
Megoldásként, az alanyi jogok biztosítása mellett 
hangsúlyozzák, hogy a nõkkel és a színesbõrûekkel 
kapcsolatban a társadalom mentalitásának is meg 
kell változnia.

A kötet harmadik része többek között az optimá-
lis jogalkotás mikéntjével, valamint a jogalkalmazás 
hatékonyságának vizsgálatával is megismerteti az ol-
vasókat. Megtudhatjuk, hogy nemcsak a 16–17. szá-
zadi érdemes jogtudósok, kompilátorok foglalkoz-
tak a törvények, szabályok hatékonyságának mi-
benlétével, hanem a mai modern szerzõket is meg-
ihlette a téma. 

William M. Evan szerint a törvényhozásról akkor 
mondható el, hogy hatékony, ha megfelel az általa 
kidolgozott hét kritériumnak, így például a jogi ren-
delkezések kötelezõ megtartása abban az esetben is, 
ha az ellentétes adott szervezet értékrendjével, vagy 
az optimális jogalkotásnak pozitív és negatív szank-
ciókat egyaránt kell alkalmaznia.

Jerzy Wróblewski meghatározza a hatékony jog-
alkotás összetevõit, melyeket az optimalizáció 
axiológiai, érdemi és praxeológiai terén lehet fel-
használni.

E tekintetben a szerzõ is kifejti saját álláspontját, 
miszerint fontos, hogy az optimális jogalkotás ar-
ról a területrõl induljon ki, melyet rendezni kíván, 
ugyanakkor hangsúlyt kell fektetni magára a jogal-
kotási technikára, a törvényhozási etikára, melyet 
külön is érdemes kiemelni, hiszen a jogalkotók sze-
repköre kettõs.

Egyrészt jogalkotóként, másrészt képviselõként 
kell tevékenységüket összehangolniuk, ami nem 
könnyû feladat, tekintettel arra, hogy eljárásuk fo-
lyamán szem elõtt kell tartaniuk az autonómia, a be-
számolás és a felelõsség erkölcsi követelményét is.

„A törvényhozás olyan – nagyrészt jogilag szabályo-
zott – politikai folyamat, melynek lényegét a politikai aka-
ratképzés és döntéshozatal adja” – tudhatjuk meg a fe-
jezetet továbbolvasva.

Milyen tényezõk jutnak szerephez a törvénnyé 
válás hosszú folyamatában? Erre a kérdésre a vá-
laszt a politikai erõk tevékenységének elemzését 
követõen kapjuk meg.

A politikai pártok – ellenzékiek és parlamenti-
ek – eljárása, kontrollja, javaslatai mellett szakmai 
tényezõk, a jogpolitika, de maga a jogtudomány is 
jelentõs mértékben hat a jogalkotás hatékonyságára.

A törvényhozás feletti ellenõrzés, kontroll az 
alkotmánybíróságok kompetenciája, melyeknek 
két modellje – európai, amerikai – között átmeneti 
képzõdmények is találhatóak. Nem utolsósorban a 
nyilvánosság is fontos tényezõ a törvényhozás folya-
mán, ugyanis az általa betöltött funkciók – artikuláci-
ós, kontroll, legitimációs, tájékoztató – a jogrendszer 
optimalizációját jelentõsen befolyásolhatják.

A joghatékonyság mérésének mechanizmusa is 
bemutatásra kerül, hiszen a témához szorosan kap-
csolódik. A magyar szabályozás alapjai az 1987. évi 
XI. törvényben vannak lefektetve. E törvény szabá-
lyai a jogalkotó kötelességévé teszik – többek kö-
zött – azoknak a viszonyoknak a beható elemzését, 
melyre a majdani szabályozás irányulni fog, de a 
már „élõ” szabályok alkalmazásakor keletkezõ ta-
pasztalatok összegyûjtése is szükséges, mivel ezek 
nagy segítséget adnak a jogalkotás optimálisabbá té-
teléhez. A törvény mellett mûködnek olyan korporá-
ciók, szervezetek, testületek – például az OIT, vala-
mint az Igazságügy-minisztérium erre szakosodott 
fõosztálya –, melyeknek a hatékonyság mérése szin-
tén feladatkörét képezi.

A jogalkotás hatékonyságának témaköre a tudo-
mány számára sem volt közömbös, így a fejezet to-
vábbi részében kiváló német és francia szerzõket is-
merhetünk meg, akik az empirikus kutatás mód-
szerét alkalmazva akarják a jogalkotás hatékonysá-
gát kiszélesíteni.

Klaus Ziegert a német és ausztrál joghatékonysá-
got vizsgálta, különös tekintettel a csõd, hitel, család 
és a munkajog területére. Kutatási eredményeinek 
feldolgozása után a német professzor arra a megál-
lapításra jutott, hogy a fenti területek közül egyet-
len egyben – ausztrál családjog – tudta csak elérni a 
céljait a jogalkotás.

Jean Carbonnier vizsgálataiban a büntetõjog te-
rületére szorítkozott. Szerinte a büntetõjog szabá-
lyinak nagy része teljesen hatástalan, ezt az állás-
pontot azonban nem lehet kritikai észrevételek nél-
kül elfogadni –, mondja a Szerzõ, aki a tanulságok 
levonása után saját álláspontját mutatja be, illetve 
a sikeresebb mûködéshez is ötleteket ad. Legfonto-
sabb megállapítása, hogy a törvényalkotási eljárás 
megfelelõ, precíz elõkészítése tervszerûbb, kiszá-
míthatóbb törvények megszületését eredményezhe-
ti. Gyakorlati szakembereket, külsõ tényezõket kell 
az eljárásba bevonni, melybõl természetesen a tudo-
mány részvétele sem maradhat ki. Ezek a kritériu-
mok nem teljes körûek, ki kell egészíteni õket a jog-
tisztítás mechanizmusával és „nyitni” kell az embe-
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rek, a lakosság felé, mind a törvény megszövegezé-
se, mind megismerhetõsége terén.

A megfelelõ végrehajtási elõkészítés, a hatásvizs-
gálatok eredményeinek beépítése a jogalkotási eljá-
rásba szintén teljesítendõ feltételei a hatékony jogal-
kotásnak. A szerzõ végkövetkeztetése az, hogy fenti-
ek tervszerû alkalmazása jogalkotási és jogalkalma-

zási problémák megoldására lehetne gyógyír, nem 
szólva arról, hogy a jogalkotás tehermentesítését is 
eredményezhetné.
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Komanovics Adrienne
egyetemi adjunktus

Emlékkönyv Flachbart Ernõ 
tiszteletére*

Flachbart Ernõ professzor emlékére 2003-ban jelent 
meg egy emlékkötet a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem gondozásában. A kötet bevezetõjét képezi 
Gál Gyula tanulmánya Flachbart Ernõrõl, a tudósról 
és professzorról. A recenzió elsõ része e tanulmány 
alapján foglalja össze Flachbart Ernõ életének leg-
fontosabb állomásait; a második rész pedig a többi 
írás néhány fontos és érdekes megállapítását mutat-
ja be, hogy ezzel a kötet alaposabb tanulmányozásá-
ra buzdítsa az olvasót.

I. Flachbart Ernõ élete  

és munkássága

Flachbart Ernõ 1896 március 3-án, a felvidéki 
Gölnicbányán született. A szepesi szász német ki-
sebbség tagjai közé tartozott, akik azonban mindig 
magyaroknak érezték magukat.

Egyetemi tanulmányait a budapesti Pázmány Pé-
ter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Ka-
rán 1918-ban fejezte be. Bár az elsõ világháború után 
a Felvidéket Csehszlovákia területéhez csatolták, to-
vábbra is hû maradt hazájához. A kisebbségi prob-
lémák iránti affinitása már ekkor megnyilvánult és 
több fórumon is képviselte a felvidéki magyarságot. 
Az ennek folyamán megnyilvánuló hatósági zaklatá-
sok miatt végül Magyarországra menekült.

Fõmûve, amely 1937-ben jelent meg, a nemzet-
közi kisebbségi jogok rendszerérõl szól (System des 
internationalen Minderheitenrechtes. Geschichte des 
internationalen Minderheitenschutzes – positives 
materielles Minderheitenrecht. Budapest 1937).

1939-ben nevezték ki egyetemi tanárrá a debrece-
ni Tisza István Tudományegyetem Jogbölcseleti és 
Nemzetközi Jogi Tanszékére, ahol tíz éven keresztül 
oktatott. 1949-ben a jogi kar átmenetileg megszün-
tette tevékenységét. Ezt követõen 1949-ben a Pécsi 
Egyetem Nemzetközi Jogi Tanszékére nevezték ki. 
1955. december 12-én halt meg.

Flachbart Ernõ fõ kutatási témája a kisebbségi 
jogok rendkívül izgalmas területe volt. Az elsõ vi-
lágháború után létrejött Csehszlovákia valamennyi 
nemzetiségének jogaival foglalkozott; cikkei többek 

között a Magyar Kisebbségben és a Magyar Szem-
lében jelentek meg. Fõmûve, „A nemzetközi kisebb-
ségi jog rendszere” németül jelent meg 1937-ben, a 
Pázmány Péter Tudományegyetem Kisebbségjogi In-
tézetének kiadványaként. Flachbart Ernõ két kötetre 
tervezte; az elsõ a kisebbségi jog történetét és a hatá-
lyos nemzetközi kisebbségi jogot dolgozta fel. A má-
sodik, el nem készült kötet jogpolitikai, de lege ferenda 
kérdésekkel foglalkozott volna. Flachbart kisebbsé-
gi jogi munkáinak alaptétele a nemzetiség szubjek-
tív felfogása: „Mindenki ahhoz a nemzethez tarto-
zik, amelynek tagjául érzi és vallja magát.” (15. o.) 
Ez a felfogás tükrözõdik az 1945 után általa kidolgo-
zott kisebbségi szerzõdéstervezetben is. Ellentétben 
a népszövetségi rendszerrel, a második világhábo-
rút lezáró békeszerzõdések ugyanis nem tartalmaz-
tak kisebbségi rendelkezéseket, és speciális kisebb-
ségi szerzõdések sem készültek. A magyar kormány 
kezdeményezte ilyen megállapodások létrehozását; 
az erre vonatkozó tervezetet pedig a külügyminiszter 
megbízásából Flachbart Ernõ készítette el. (A terve-
zetet részletesen ismerteti a kötet egyik tanulmánya.)

Flachbart Ernõ tevékenysége azonban nem kor-
látozódott erre a területre. Tanulmányaiban foglal-
kozott a delicta iuris gentium témájával, azon belül 
a hadifoglyok nemzetközi jog szerinti büntetõjogi 
felelõsségével; a nemzetközi jog és a belsõ (nemze-
ti) jogrendszer viszonyával; vagy azzal az alapvetõ 
kérdéssel, hogy jogszabályoknak tekinthetõk-e a 
nemzetközi jog normái. Az olvasó megnyugtatá-
sára: Flachbart szerint igen, e diszciplína jognak 
tekinthetõ, bár való igaz, hogy gyenge, nem tökéle-
tes jog. Utolsó mûve, amely a népek önrendelkezé-
si jogáról szólt, és amelyen még a kórházban is dol-
gozott, halála miatt félbemaradt.

A tanulmány szerzõje, Gál Gyula, aki hallgató-
ként ismerkedett meg a professzorral, majd késõbb 
tanársegédként dolgozott Flachbart Ernõ mellett, ki-
emeli még, hogy a kutatás mellett Flachbart rendkí-
vül fontosnak tartotta a professzori hivatást, az ok-
tatást, a megfelelõ szakemberek képzését is.

II. A tanulmányok

A bevezetõ, Flachbart Ernõt méltató sorokat tizen-
három tanulmány követi, amely a szerzõk több-
sége vonatkozásában bevallottan elsõ komolyabb 
„szárny próbálgatásnak” tekinthetõ. A témák rend-
kívül széles skálán helyezkednek el; s talán ez az oka 
annak, hogy nem könnyû vezérfonalat találni a szer-
kesztési elvekben. Az emlékkötet jellegébõl adódóan 
számos szerzõ foglalkozik az emberi és a kisebbsé-

* Szerkesztette Szabó Marcel. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2003
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gi jogok témakörével – belsõ jogi, illetve nemzetközi 
jogi megközelítésben. Két tanulmány a terület nem-
zetközi szabályozásával foglalkozik, bár mindkettõ 
tulajdonképpen több diszciplína határmezsgyéjén 
egyensúlyoz. Több szerzõ választotta témául a nem-
zetközi bírói fórumok ítélkezõ tevékenységét – konk-
rétabb avagy általánosabb megközelítésben. Végül, 
a leghosszabbra sikeredett „egyéb” kategória követ-
kezik; ezen dolgozatok témái között nem igazán le-
het rendezõ elvet találni.

a) A kisebbségekkel és/vagy emberi jogok-
kal foglalkozó tanulmányok

Juhász Albin: Nemzetközi jogösszehasonlítás a kisebb-
ségvédelem alkotmányos szintjérõl címû tanulmánya 
a kisebbség definíciója után néhány európai ország 
alkotmányos rendelkezéseit mutatja be, pontosab-
ban a kisebbségek védelmére vonatkozó fejezeteket.

A jogállami alkotmányok legtöbbjében – éppen 
azok fontossága miatt – a bevezetõ rendelkezések 
között találhatók az alapvetõ jogokra és kötelezett-
ségekre vonatkozó rendelkezések, és általában itt 
utalnak a kisebbségekre is. Ez alól kivételt képez-
nek az olyan országok, amelyek területi autonómiát 
biztosítanak kisebbségeiknek. Így pl. Spanyolország 
és Olaszország esetében a részletes szabályokat egy 
késõbbi fejezetben találjuk. További kivétel Magyar-
ország, ahol az ismert történelmi-politikai okok mi-
att az Alkotmány XII. fejezetében találhatók az alap-
jogok, így a kisebbségek jogai is.

Érdekes momentum, hogy a szlovén Alkotmány 
– a kisebbségek kérésére – nem ezt, hanem a „nem-
zeti közösség” kifejezést használja. A szerzõ kritiká-
val illeti a szlovák Alkotmányt, amennyiben annak 
számos fordulata használja a „szlovák nemzet” ki-
fejezést, amely viszont nem utal minden, Szlovákia 
területén élõ emberre.

A szerzõ az alábbi, megfontolásra érdemes gon-
dolattal zárja sorait: „… ahol nem szentelnek külön 
fejezetet az alaptörvényen belül a kisebbségekre vo-
natkozó rendelkezéseknek, ott többnyire nem is ke-
zelik kiemelten, a kisebbségek, illetve a nemzetközi 
szervezetek elvárásainak is megfelelõen a «kisebb-
ségi kérdést».” (105. o.)

Gerencsér Balázs: A nemzeti kisebbségek és anyaorszá-
guk kapcsolata címû írása elõször az európai kisebb-
ségvédelmi megoldásokat veszi számba. Különbsé-
get tesz a szigetszerûen elhelyezkedõ népcsoport-
ok (pl. lappok, baszkok, katalánok), az anyaország-
tól szinte teljes mértékben független kisebbségek 
(pl. a finnországi Åland-szigetek lakossága), és az 
olyan esetek között, amikor szoros kapcsolat áll fenn 
az anyaállam és határon túli kisebbségei között. Ez 

utóbbi csoporton belül röviden kitér a nyugat-euró-
pai megoldásokra (pl. Dél-Tirol vagy a dél-juttlandi 
német kisebbség), majd a továbbiakban a közép-eu-
rópai problémákra koncentrál.

A dolgozat leszögezi, hogy míg az ország terüle-
tén élõ kisebbségek védelme terén jelentõs fejlõdés 
volt tapasztalható a rendszerváltás után (pl. az egye-
sülési jog kiterjesztése, a kisebbségek parlamenti kép-
viselete, egyéb közjogi intézmények, mint pl. kisebb-
ségi hivatalok, ombudsman), addig szinte alig alakul-
tak ki az anyaállam és a határon túli kisebbség kap-
csolattartásának intézményes formái. Pedig számos 
módszer – politikai, gazdasági, jogi vagy társadal-
mi természetû segítségnyújtás is – rendelkezésre állt.

A jogi eszközök közül a szerzõ utal az alkotmá-
nyokra, illetve azok gyengébb (általánosabb) vagy 
erõsebb (konkrétabb) rendelkezéseire, valamint 
egyéb közjogi szabályokra. Ezek közül ki kell emel-
ni az ún. kedvezménytörvényeket, amelyek sajátos 
státust biztosítanak a határon túli nemzetiségiek ré-
szére. Végül, de nem utolsósorban meg kell említe-
ni a Magyarország és a szomszédos államok között 
született bilaterális megállapodásokat is. Sajnálatos 
módon a tanulmány rendkívül rövid terjedelmû, így 
a szerzõnek nincs lehetõsége bõvebben bemutatni a 
fent említett intézményeket.

A nemzetközi jogi aspektusokra koncentráló ta-
nulmányok közül elsõként Pákozdy Csaba: Flachbart 
Ernõ gondolatainak idõszerûsége a kisebbségvédelemben, 
az 1946. évi kisebbségvédelmi szerzõdéstervezet tükrében 
címû tanulmányát lehet megemlíteni, amely a kisebb-
ségek második világháború utáni védelmével foglal-
kozik. Mint a tanulmányból kiderül, nem volt telje-
sen bizonyos, hogy a felbomlott népszövetségi rend-
szert nem váltja-e fel egy újfajta megközelítés. Ezt az 
ENSZ Alapokmányának emberi jogokra vonatkozó 
individuális megközelítése sem zárta ki teljesen. Ek-
ként a magyar külügyi apparátus számos eszközt be-
vetett a kisebbségvédelem fenntartása, sõt továbbfej-
lesztése érdekében. Így pl. egy szerzõdés gondolata 
is felmerült, amelynek tervezetét Flachbart Ernõ ké-
szítette el. A szerzõdés részes felei az ENSZ Bizton-
sági Tanácsának állandó tagjai és az egyes érintett 
közép- és kelet-európai államok lettek volna.

A tanulmány szerzõje a tervezet több pozitív meg-
oldására hívja fel a figyelmet. Flachbart Ernõ a ki-
sebbségeket nem pusztán objektív szempontok alap-
ján definiálta, hanem a szubjektív szempontokat is fi-
gyelembe vette (egy nemzetiséghez azon személyek 
tartoznak, akik magukat ahhoz tartozónak vallják).

A tervezet számos, a kisebbség létének és identitá-
sának megõrzése szempontjából rendkívül fontos jo-
got szabályozott (az oktatás, az igazságszolgáltatás, 
a közigazgatás területén, intézkedések a kisebbségek 
gazdasági és szociális egyenlõtlenségének leküzdése 
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végett stb.). A tervezet tartalmazta a kisebbségek el-
leni gyûlöletkeltés tilalmát (milyen aktuális ez nap-
jainkban is!), és külön fejezetet szentelt a kisebbségi 
nyelv védelmének. Az önkormányzatiság, a decent-
ralizáció kiterjesztése, így pl. a mai kisebbségi önkor-
mányzatok elõképe is megjelent, sõt javaslatként a te-
rületi autonómia is szerepelt a tervezetben.

A szerzõdés hatálya a Duna-medencére korláto-
zódott volna, tehát csak a közép- és kelet-európai ál-
lamokra. Ez a probléma ma is nagyon idõszerû, hi-
szen egyes (kisebbségekkel rendelkezõ) nyugat-eu-
rópai államok a kisebbségek létét is elutasítják, en-
nek megfelelõen nem is váltak az Európa Tanács égi-
sze alatt született, kisebbségi tárgyú szerzõdések ré-
szesévé.

A tanulmány végül a tervezet kontrollmechaniz-
musát mutatja be, amelyben szerepet kapott volna 
az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa, vegyes bi-
zottságok és vegyes bíróságok, a Biztonsági Tanács, 
és a Nemzetközi Bíróság is. Panaszjoggal az államok 
és az állam által elismert kisebbségi szervezetek ren-
delkeztek volna.

Bár a tervezet nem vált nemzetközi szerzõdéssé, a 
felvetett problémák ma is aktuálisak, a javasolt meg-
oldások pedig napjainkban is alkalmazhatók. Mint 
ismeretes, az ENSZ-en belül csak a kilencvenes évek 
elején született (jogilag nem kötelezõ) kisebbségvé-
delmi dokumentum, és az Európa Tanácson belül is 
csak az elmúlt 10–15 évben történt elõrelépés.

A jelennel foglalkozik Horváth Krisztina: A kisebb-
ségi jogok új értelmezése az Emberi Jogok Európai Bírósá-
gának gyakorlatában címû tanulmánya. Köztudomású, 
hogy az Európai Emberi Jogi Egyezmény az általá-
nos diszkrimináció-tilalmi klauzulán (14. cikk) kívül 
nem tartalmaz speciális kisebbségvédelmi rendelke-
zést. A 14. cikk is csak szubszidiárius jellegû; bár ezt 
a hiányosságot az – egyelõre még nem hatályos – 12. 
kiegészítõ Jegyzõkönyv orvosolja. Így igazából csak 
a 9. és a 11. cikk (vallásszabadság, gyülekezési és 
egyesülési szabadság) nyújthat egyfajta védelmet.

Az egyik fõ probléma az, hogy az Egyezmény 
az egyéni jogok védelmén alapul, míg a kisebbségi 
jogok tipikusan kollektíven gyakorolhatók. A tanul-
mány további része azt mutatja be, hogy a Bíróság 
miként tette meg az elsõ lépéseket az egyéni jogok 
kollektivizálása felé.

A szerzõ, aki az esetjog rendkívül alapos 
ismeretérõl tesz tanúbizonyságot, a tanulmány elsõ 
részében két ügyet ismertet, amelyek a görögországi, 
ill. a bulgáriai muzulmán vallási kisebbségek – me-
lyek egyszersmind etnikai, nyelvi és kulturális ki-
sebbséget is alkotnak – jogairól szólnak. A vizsgált 
esetekben a panaszosok a vallási és igazságszolgál-
tatási szerepet is betöltõ muftik megválasztásába tör-
tént állami beavatkozást sérelmezték, amelynek kap-

csán óhatatlanul felmerült a vallási közösségek au-
tonómiájának kérdése is.

A szerzõ megállapítása szerint a Bíróság „ugyan 
nem kezeli a 9. cikkben foglalt jogokat egyértelmûen 
kollektív jogokként, ugyanakkor hangsúlyozza a val-
lási közösség fontos szerepét, és egyben utal arra, hogy 
a közösség jogainak sérelme az egyéni jogok sérelmét 
is maga után vonhatja. Ezzel az érveléssel a Bíróság a 
9. cikk szigorúan egyéni jogként való értelmezésétõl 
a közösség jogainak védelme irányába mozdul el ... 
és ezzel egy egyértelmû elõrelépést tesz a kisebbségi 
jogok egyezményi védelme terén.” (86. o.)

A tanulmány második részében az egyházalapí-
tás kapcsán felmerült jogeseteket vizsgálja a szerzõ 
pl. a besszarábiai érseki egyház, a bulgáriai mace-
dónok vagy a lengyelországi sziléziaiak vonatko-
zásában. Összegzésképp elmondható, hogy az Eu-
rópa Tanács utóbbi másfél évtizedben felvett tagjai-
nak nemzetiségi térképe sokkal tarkább, mint a ko-
rábbi tagállamoké, így a kisebbségi jogokat (is) érintõ 
ügyek számának jelentõs növekedése várható. Ez pe-
dig minden bizonnyal az esetjog új elemekkel való 
bõvülésével jár majd.

Ezen csoport végére logikailag Kravalik Gábor: 
Újabb reform az emberi jogok európai védelmi mechaniz-
musában? címû tanulmánya illik. Ismeretes, hogy az 
utóbbi évtizedekben egyre növekvõ ügyszámmal kell 
megbirkóznia a strasbourgi szerveknek, ezért fogad-
ták el 1994-ben a 11. Jegyzõkönyvet, amely egy egy-
séges Bíróságot hozott létre. Az új rendszer a maga 
teljességében 1999-tõl mûködik, de már az elsõ évek-
ben nyilvánvalóvá vált, hogy nem tekinthetõ gyógy-
írnak minden problémára.

Így továbbra sem tekinthetõk optimálisnak a Bí-
róság pénzügyi, személyi és tárgyi feltételei; az in-
formációs technológia is fejlesztésre szorul; és kü-
lön problémát jelent a nyelvhasználat (összesen 37 
különbözõ nyelven fogadnak kérelmeket). Mind-
ezek mellett az ügyszám növekedése nem állt meg, 
és nem is lassult.

A túlterheltség csökkentése és a hatékonyság nö-
velése érdekében két munkacsoport is létrejött az Eu-
rópa Tanács keretei között, amelyek feladata a gyen-
ge pontok azonosítása és a javaslattétel volt. A tanul-
mány a továbbiakban a Miniszteri Bizottság által lét-
rehozott Értékelõ Csoport, valamint az Emberi Jogok 
Központi Igazgatósága által felállított Elemzõ Cso-
port javaslatait mutatja be.

A két szerv hasonló következtetésekre jutott. Ki-
emelték a tagállamok szerepét az emberi jogok vé-
delmében: ha az államokon belül hatékonyabb len-
ne a jogorvoslat, ha a végrehajtó szervek jobban is-
mernék az Egyezmény rendelkezéseit, illetve a bíró-
ságok az Emberi Jogi Bíróság ítéleteit, valószínûleg 
kevesebb ügy jutna el Strasbourgba.
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Mindkét csoport szorgalmazta a személyi és tár-
gyi feltételek javítását. További javaslataik egy része 
nem jár az Egyezmény módosításával (egyes felada-
tok delegálása alsóbb szintre, a békés rendezés fej-
lesztése, az ítéletek hatékonyabb végrehajtása), de 
olyan ajánlásokat is megfogalmaztak, amelyekhez 
módosítani kellene az Egyezményt (pl. az elfogad-
hatósági küszöb megemelése, vagy a bizottságok ösz-
szetételének megváltoztatása).

A nemzetközi szerzõdések elfogadása, illetve mó-
dosítása a nemzetközi jog természetébõl kifolyólag 
eléggé lassú és nehézkes, de az egyértelmû, hogy az 
Egyezmény kontrollmechanizmusa további refor-
mokra szorul.

b) A terület, a tér

A következõ nagyobb egység két olyan tanulmányt 
foglal magában, amely a nemzetközi jog több té-
makörét is érinti. Gál Gyula tanulmánya (Military 
Space Activity in the Light of General International Law) 
a világûr békés felhasználásának nemzetközi jogi 
szabályozásáról szól. Mihelyt technikailag lehetõvé 
vált a világûr „meghódítása”, hasznosítása, elég ha-
mar világossá vált, hogy a nemzetközi jognak szabá-
lyoznia kell a világûr-tevékenységet. Itt fõleg a ka-
tonai felhasználás lehetõségére, illetve korlátozásá-
ra kell gondolni.

Mint a tanulmányból kiderül, a nagyhatalmak vi-
lágossá tették, hogy számukra a világûr nemzetközi 
szabályozása csak akkor elfogadható, ha ez nem zár-
ja ki teljes mértékben a katonai felhasználást. Ezért 
az 1967. évi világûr-szerzõdés eltérõ rendelkezéseket 
tartalmaz egyrészt a Föld körüli pályák, másrészt a 
Hold és más égitestek vonatkozásában.

A tanulmány külön figyelmet szentel a „békés fel-
használás” kifejezés definíciójának, pontosabban a tá-
gabb és a szûkebb értelmezési lehetõségnek. Egyes 
szerzõk szerint a békés felhasználás pusztán annyit 
jelent, hogy nem lehet támadó jellegû, agressziós cse-
lekmények helyszíne a világûr. Sokkal inkább korlá-
tozza az államok világûr-tevékenységét a másik értel-
mezés, amely mindenféle katonai tevékenység tilal-
mát olvassa ki a békés felhasználás követelményébõl. 
A szerzõ ez utóbbi álláspontot képviseli, amely sze-
rint egy tevékenység nem tekinthetõ békésnek pusz-
tán az agresszió hiánya miatt; annál többet jelent a 
békés kifejezés: azt jelenti, hogy az ûrtevékenység 
a nemzetközi együttmûködés és az egymás mellett 
élés elõmozdítására irányul.

Ezt követõen a tanulmány néhány kapcsoló-
dó témakört villant fel röviden. Így például utal a 
mûholdak kettõs felhasználására (polgári és kato-
nai célok), az önvédelem értelmezésére (az önvé-

delem joga nem akkor kezdõdik, amikor pl. a nuk-
leáris fegyver célját eléri, hanem már korábban), 
a semlegesség korábbi technikai fejlettségi szintet 
tükrözõ szabályaira, illetve azok alkalmazhatósá-
gára. Összegzésképp elmondható, hogy a bipoláris 
világ megszûnése után sem sikerült megvalósítani 
a világûr kizárólag békés célokra való felhasználását: 
a szerzõdési jogban csak az orbitális pályákon kívül 
esõ rész vonatkozásában érvényesül ez a szabály.

Kovács Ágnes: A nemzetközi kereskedelem és a környe-
zet kapcsolatáról szóló tanulmánya egy, a nemzetkö-
zi jog történetében viszonylag új problémakört vizs-
gál meg, nevezetesen azt, hogy miként egyeztethetõk 
össze egyrészrõl a környezet megóvására, másrészrõl 
pedig a nemzetközi gazdaság élénkítésére, fejlesz-
tésére irányuló törekvések. A téma vizsgálatának 
az ENSZ-en belül létrehozott UNEP (az ENSZ Kör-
nyezeti Programja) az egyik fõ katalizátora, amely 
2000-ben kiadott egy Kézikönyvet a környezet és a 
kereskedelem viszonyáról. A szerzõ ezt a Kéziköny-
vet veszi alapul további fejtegetéseihez.

A tanulmány bemutatja a témakör lehetséges 
megközelítéseit: a kereskedelem, a környezet és a 
fejlõdés oldaláról. A UNEP Kézikönyve a kereske-
delem liberalizációját szorgalmazza; utal arra, hogy 
a kormányok direkt beavatkozással igyekeznek a 
hazai iparágakat a költséges környezeti elvárások-
tól megvédeni, és arra a közismert tényre is, hogy a 
fejlettek és a fejletlenek közötti különbség egyre nõ.

A szerzõ ezt követõen bemutatja az Institut für 
Wirtschaftsforschung (IFO) nevû német gazdaság-
kutató intézet tanulmányát, amely részben hasonló, 
részben eltérõ álláspontot képvisel, mint a UNEP. 
Az IFO megállapítja, hogy míg a fejlõdõ országok 
egymás közötti versenyében a környezetvédelmi 
elõírások alig befolyásolják a versenyképességet, 
addig a fejlett és a fejlõdõ országok közötti verseny-
ben már igencsak fontos szerepet játszanak. Érdekes 
még az „ökoprotekcionizmus” jelenségének bemuta-
tása, amikor is az egyes államok környezetvédelmi 
elõírások mögé bújva védik saját iparukat.

c) A nemzetközi ítélkezés

A következõ két tanulmány a nemzetközi ítélkezési 
tevékenységhez kapcsolódik. Egy konkrét jogesettel 
foglalkozik Tóth Zsuzsanna: Elfelejtett perek: A Csáky, 
Pajzs, Esterházy ügy címû tanulmánya. A hágai Nem-
zetközi Bíróság, illetve annak jogelõdje, az Állandó 
Nemzetközi Bíróság elõtt Magyarország peres fél-
ként mind ez idáig csak hét alkalommal szerepelt, 
legutóbb a Bõs-Nagymaros ügyben. Ezek közül a 
szakirodalom szinte teljesen elhanyagolta a tanul-
mány tárgyául szolgáló, nemzetközi magánjogi vita-
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ként induló jogesetet, amely nemzetközi közjogi vi-
taként elérte a hágai Állandó Nemzetközi Bíróságot.

Az ügy hátterében az elsõ világháború utáni tri-
anoni békeszerzõdés és a jugoszláv agrárreform állt, 
mely utóbbi igazságtalan végrehajtása miatt számos 
eljárás indult a békeszerzõdések által felállított jugo-
szláv–magyar vegyes döntõbíróság elõtt. Mivel az 
említett három személy keresetét elutasították, Ma-
gyarország 1935-ben eljárást kezdeményezett a Bí-
róság elõtt Jugoszlávia ellen.

Magyarország az ügy érdemében (8:6 arányban) 
elveszítette a pert, ám rendkívül árulkodó az a tény, 
hogy a kisebbséget képviselõ (tehát a magyar érve-
ket támogató) bírák között olyan nagy, a nemzetkö-
zi jog tudományát mûvelõk körében mindenki ál-
tal ismert neveket találunk, mint pl. Anzilotti vagy 
Hammarskjöld. E pervesztesség az egyének szintjén 
azt is jelentette, hogy számos érintett magyar állam-
polgár a földreform által tõlük elvett birtokaiért sem-
miféle kártalanításban nem részesült.

Míg az elõzõ tanulmány egy régi jogesetet is-
mertet, addig Kovács Péter: Developments and Limits 
in International Jurisprudence címû tanulmánya az 
elmúlt száz év ítélkezési gyakorlatából szûr le né-
hány általános következtetést. A szerzõ abból az ál-
lításból indul ki, hogy a nemzetközi bírói fórumok 
egyre kiemelkedõbb szerephez jutnak a nemzetkö-
zi szerzõdések és a nemzetközi szokásjog végrehaj-
tásában, ezért megvizsgálja, hogy a jogalkalmazás 
(jogfejlesztés) során milyen tényezõk segítik, illetve 
korlátozzák a bíróságokat.

A bírói „szabad szárnyalást”, a jogfejlesztõ tevé-
kenységet több tényezõ is elõsegíti. A szerzõ a jogi 
tényezõk között megemlíti pl. a nemzetközi szerzõdés 
szövegének (véletlen avagy szándékos) rugalmassá-
gát, a soft law megoldásokat, az analógia használatát, 
vagy a méltányosság doktrínáját. Megvizsgálja, hogy 
az egyes bírói fórumok ítéletei mennyire hatottak 
egy másik bíróság ítélkezési tevékenységére (pl. az 
Európai Emberi Jogi Bíróság többször is utal a hágai 
Nemzetközi Bíróság döntéseire, míg ez utóbbi mind-
eddig nemigen hivatkozott más bíróság ítéleteire).

A nem jogi tényezõk vizsgálata során az alábbi 
elemeket említi a szerzõ. A nemzetközi bírák ítél-
kezési tevékenységük során próbálnak megfelelni 
az adott kor követelményeinek (l. pl. a környezet-
védelem vagy a kisebbségvédelem fontosságának 
felértékelõdését), és figyelembe veszik az adott tár-
sadalmi és történelmi helyzetet (pl. a nukleáris fegy-
verek törvényessége, a jugoszláviai háborús bûnösök 
felelõsségre vonása). Néhány területen (fõleg a ten-
gerjognál és a nemzetközi folyók jogánál) más tudo-
mányágak is befolyásolják a bírákat.

A bírák kezét azonban számos dolog köti. A jogi 
korlátok között megemlíthetjük magát a szerzõdés 

szövegét, illetve az elõkészítõ iratokat, amelyek 
határt szabnak a jogfejlesztésnek. A bíróságok 
értelemszerûen csak azon kérdésekre adnak választ, 
amelyek a jogvita eldöntése szempontjából releván-
sak, így tehát nem reagálnak olyan felvetésekre, ame-
lyek nem tartoznak a tárgyhoz, vagy pusztán teoreti-
kus jellegûek. A bíróságok nem szívesen mondanak 
véleményt más bírói fórumok döntéseirõl, és arra tö-
rekszenek, hogy következetes, logikus és kiszámít-
ható gyakorlatot alakítsanak ki.

A nem jogi korlátok között megemlíthetõ az infor-
máció hiánya vagy a nagy társadalmi változások, 
amelyek önmérsékletre késztetik a bírákat (l. pl. a 
Rekvényi c. Magyarország ügyet az Európai Embe-
ri Jogi Bíróság elõtt).

Látható, hogy a nemzetközi ítélkezést számos 
tényezõ befolyásolja, ill. korlátozza. Amit nem sza-
bad szem elõl tévesztenünk, az az, hogy az ítélkezés 
nem automatizmus, de nem is szerencsejáték.

A tanulmányt rendkívül alapos kutatómunka 
elõzte meg: a 20. század állandó és ad hoc bírói fóru-
mai elé került ügyek részletes ismerete lenyûgözõ. 
Sajnos az angol fordítás néhol ügyetlenre sikerült, 
pusztán tükörfordításnak érzem, így több helyen 
idegen az angolszász jogi nyelvezettõl.

d) További témák: a nemzetközi felelõsség,  
a terrorizmus, a migráció

Akár az elõzõ csoporthoz is kapcsolhatnánk Szabó 
Marcel két tanulmánya közül a másodikat (Forms of 
Reparation in International Case Law), amely a jóváté-
tel jogintézményének gyakorlatát vizsgálja az Állan-
dó Nemzetközi Bíróság és a Nemzetközi Bíróság, va-
lamint más választott bíróságok gyakorlatának tük-
rében; és az ítéleteket összeveti a Nemzetközi Jogi 
Bizottságnak az államok nemzetközi felelõsségérõl 
szóló tervezetével.

A tanulmány elõször megvizsgálja a közvetlen 
és a közvetett jogsértés fogalmát, ez utóbbi alatt azt 
értve, hogy az állampolgáraik által elszenvedett sé-
relmen keresztül az állam érdekei is sérülnek. Ezt 
követõen a természetbeni jóvátétel kérdésével fog-
lalkozik, különös tekintettel arra, hogy a természet-
beni jóvátétel, avagy a kártérítés élvez-e elsõbbséget, 
bár egyes esetekben a (pénzbeni) kártérítés nem 
tekinthetõ alternatívának (pl. Bõs-Nagymaros ügy).

A továbbiakban a szerzõ a kártérítés terjedelmé-
vel (a teljes kár megtérítése, elmaradt haszon és ka-
matok) és korlátaival foglalkozik. Ez utóbbinál kitér a 
büntetõ jellegû kártérítés tilalmára, a közvetett kár és 
az elõreláthatóság problematikájára, valamint a pol-
gári jogból is ismeretes kárenyhítés követelményére.

Az utolsó nagyobb egység az elégtételadásról 
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szól, amelynek formái pl. a bocsánatkérés, a jelké-
pes összegû kártérítés, a felelõsök megbüntetése, 
vagy az a Nemzetközi Jogi Bizottság tervezetében 
nem szereplõ, de a gyakorlatban alkalmazott formu-
la, amely szerint maga a bírói ítélet kellõ elégtételül 
szolgál (pl. a Korfu-csatorna ügy).

Az elõzõ tanulmányhoz hasonló alaposság-
ról és aprólékos kutatómunkáról (valamint az an-
gol szaknyelv kiváló ismeretérõl) tesz tanúbizony-
ságot Szabó Marcel másik tanulmánya (Cessation in 
International Law), amely szintén az államok nemzet-
közi felelõsségérõl, pontosabban a nemzetközi jog-
sértés következményeirõl szól.

A Nemzetközi Jogi Bizottság – közel ötven év után 
– 2001. évi ülésszakán fogadta el az államok nemzet-
közi felelõsségérõl szóló tervezet végleges szövegét. 
Ennek 30. cikke kimondja, hogy a felelõs állam köte-
les a jogsértésnek véget vetni vagy azt megszüntetni. 
A tanulmány az ún. külön elõadók (special rapporteur) 
koncepciójának felvázolásával kezdõdik (Riphagen, 
Arangio-Ruiz, Crawford), majd a nemzetközi gya-
korlat bemutatásával folytatódik. A szerzõ a példák 
között kitér a Biztonsági Tanács és a Közgyûlés egyes 
határozataira, a teheráni túszügyre, vagy a Nicara-
gua c. USA-esetre. Összeveti a jogsértés megszünte-
tésére vonatkozó kötelezettséget az eljárási intézke-
dések körébe tartozó ideiglenes intézkedés intézmé-
nyével, mely utóbbira a Nemzetközi Bíróság Statú-
tumának 41. cikke ad lehetõséget.

A jogsértés megszüntetésének követelménye 
azt jelenti, hogy a felelõs állam köteles az általa vál-
lalt primér normáknak megfelelõen eljárni, akár 
tevõleges magatartással, akár nemtevéssel. A primér 
normák megsértésébõl eredõ következményekkel 
pedig a jóvátétel intézménye foglalkozik. Sok eset-
ben a sértett állam számára a jogsértés megszünteté-
se fontosabb, mint az elszenvedett kár megtérítése. 
A szerzõ a kötelezettségek megszegésébõl eredõ kö-
vetkezmények fokozatossága mellett érvel, így pl. a 
jogsértés megszüntetése nem jelenti egyben azt, hogy 
jóvátétellel is kell szolgálni. A szerzõ szerint a jog-
sértés megszüntetésének intézménye a „békés ren-
dezés” jogalapjául is szolgálhatna.

Ádány Tamás Vince: A terrorizmussal szembeni 
fegyveres harc címû tanulmányának aktualitásához 
szintén nem fér kétség: napjaink számos kihívása 
mellett (környezet szennyezés, globalizáció stb.) az 
egyik legfenyegetõbb a terrorizmus. A szerzõ ta-
nulmányában röviden kitér a háborúindítás jogá-
nak (ius ad bellum) fokozatos felszámolására, külö-
nös tekintettel az ENSZ Alapokmányának vonatko-
zó rendelkezéseire.

Ezt követõen a szerzõ számos érdekes kérdést 
vet fel, amelyre a nemzetközi jog egyelõre nem tud 
egyértelmû választ adni. Így például: be lehet-e fegy-

veresen avatkozni egy másik állam ügyeibe az em-
beri jogok védelme érdekében? Van-e hierarchia a 
nemzetközi jog feltétlen érvényesülést igénylõ sza-
bályai között? Melyik szabály élvez elsõbbséget: az 
emberi jogok védelme (l. humanitárius intervenció), 
avagy a fegyveres erõszak tilalma, illetve az államok 
szuverenitásának tiszteletben tartása?

A szerzõ arra is rámutat, hogy napjainkban a 
terrorista szervezetek olyan hatalmas csapást tud-
nak mérni a kiszemelt célpontokra, amelyre koráb-
ban csak államok voltak képesek. Mivel azonban a 
ius ad bellum csak államot illet meg, és az önvédelem 
klasszikus fogalmának egyéb elemei is nehezen al-
kalmazhatók e viszonylatban, ezért elég nehéz (nem-
zetközi jogi) jogalapot találni a válaszlépésekre. (Az 
Egyesült Államok reakciója, a megelõzõ csapás in-
tézménye a szerzõ szerint nem tekinthetõ az önvé-
delem gyakorlásának.)

Az ENSZ Alapokmányának szabályai ugyan al-
kalmazhatók lennének a terroristákat támogató álla-
mokkal szembeni fellépésre is, ám ezzel kapcsolatban 
a szerzõ Kissinger más vonatkozásban elmondott, 
de ma is teljesen idõszerû szavait idézi: „az Egyesült 
Nemzetek Szervezetébõl, mint a nemzetközi vitákat 
megoldó testületbõl olyan utolsó akadály lett, me-
lyet még célbaérés elõtt át kell ugrani, mielõtt tehát 
a katonai akció ténylegesen kezdetét veszi.” (38. o.)

Az utolsónak bemutatandó tanulmány Gyeney 
Laura nevéhez fûzõdik (A special case of migration: 
Eastern enlargement), és a magyar munkaerõ-áramlás 
uniós csatlakozás utáni várható tendenciáit vázol-
ja fel.

A szerzõ elõször összeveti a kelet- és közép-eu-
rópai bõvülést a nyolcvanas évekbeli déli bõvüléssel 
(Görögország, majd Spanyolország és Portugália), hi-
szen elsõ ránézésre rendkívül sok hasonlóságot mu-
tat a két hullám. Alaposabb vizsgálat után azonban 
hamar elõtûnnek a különbségek, mint pl. a piacgaz-
daság állapota (régiónkban csak a rendszerváltozás 
után alakult ki, míg a fent említett három ország ese-
tében már jóval a csatlakozás elõtt is többé-kevésbé 
mûködött), vagy a földrajzi közelség (a kelet- és kö-
zép-európai országok fizikailag nagyon közel van-
nak Ausztriához, Németországhoz és Olaszország-
hoz). Megállapítható, hogy a déli tagállamokban a 
csatlakozás, a személyek szabad mozgásának alap-
joga nem befolyásolta érdemben a migrációt. (Úgy 
tûnik tehát, hogy a magas munkanélküliséggel küzdõ 
Tizenötöknek a beáramló olcsó keleti munkaerõvel 
szemben táplált félelme megalapozatlan.)

A szerzõ röviden kitér a német újraegyesítés kap-
csán leszûrhetõ tapasztalatokra, de ebbõl az eset sa-
játosságai folytán nem igazán lehet a keleti bõvítésre 
is érvényes, általános tanulságokat levonni.

Ezt követõen a tanulmány megvizsgálja egy-
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részt az EU-tagállamok, másrészt a csatlakozók 
munkaerõpiacát, és arra a következtetésre jut, hogy 
nagyjából hasonló problémákkal kell szembenéznie 
mindkét csoportnak; úgy mint magas munkanélkü-
liség, alacsony születésszám (demográfiai problé-
mák), az eddigi társadalombiztosítási rendszer el-
avultsága és finanszírozhatatlansága.

A szerzõ egy másik megközelítést is alkalmaz: va-
jon mi készteti az embereket arra, hogy egy másik or-
szágban dolgozzanak? A tényezõk között szerepel a 
jövedelmi különbség, az otthoni munkaerõpiaci hely-
zet, a politikai stabilitás, esetleg etnikai problémák.

A tanulmány felveti, de csak igazán röviden vá-
laszolja meg azt a szintén nagyon izgalmas kérdést, 
hogy miként hat a csatlakozás az új tagállamok sa-
ját munkaerõpiacára. Csak annyit szögez le, hogy 
negatív hatással lesz az idõsebb korosztályok és az 
alacsonyan képzettek esetében, ahol nõni fog a mun-
kanélküliség.

Az eddigi tapasztalatok alapján úgy tûnik, hogy 
a korábbi bõvülések csak kismértékben befolyásol-
ták a már „bennlévõ” tagállamok foglalkoztatási mu-
tatóit, a félelmek tehát valószínûleg megalapozatla-
nok. A migráció hatása nemcsak annak nagyságától, 
hanem a migráns munkaerõ szerkezetétõl is függ. 
A szerzõ szerint a jelenlegi tagállamok a kelet–nyu-
gat irányú migrációnak csak az árnyoldalait látják, 
a pozitív hatásokat nem (az elöregedett nyugati tár-
sadalmakra gyakorolt pozitív demográfiai hatás). A 
térségünkbõl induló migráció inkább csak a határvi-
dékeken és néhány szektorban lesz érzékelhetõ (ide-
genforgalom, építkezések stb.). „Veszteseknek” pe-
dig talán csak a déli tagállamok tekinthetõk, ame-
lyeknek valószínûleg kevesebb támogatás jut a Struk-
turális Alapokból.

A szerzõ rendkívül izgalmas kérdéseket feszeget, 

és nagyon érdekes összefüggésekre hívja fel a figyel-
met. Sajnálatos módon azonban a tanulmány nem 
igazán kiérlelt, és a tagolás teljes hiánya is zavaró.

* * *

A kötet nagyon érdekes tanulmányokat tartalmaz, 
ám ezek eléggé esetlegesen szerepelnek egymás mel-
lett, rendezõelvet nem találtam. Több tanulmány 
kissé mozaikszerû, kevéssé strukturált, és némelyik 
elejérõl hiányolom a célkitûzés megfogalmazását.

Sajnálatos módon rendkívül sok formai hiányos-
ságtól is szenved a kötet, amelyet egy kicsit nagyobb 
odafigyeléssel könnyedén el lehetett volna kerül-
ni. Így pl. számos helyen elütések találhatók; nem 
megfelelõ a központozás; a lábjegyzet-hivatkozás át-
csúszik a következõ sorba; a lábjegyzetelés nem egy-
séges a köteten belül; az egyik tanulmánynál nem 
megfelelõ a fejléc; a tanulmányon belüli számozás 
elcsúszik vagy kimarad. Már-már a tartalom rovásá-
ra megy az, hogy pl. ugyanarra a jogesetre nem egy-
formán hivatkoznak ugyanazon tanulmányon belül; 
az angol nyelvû cikkeknél nem mindig egységes a 
kisbetû–nagybetû használat; néha kiemelésre hivat-
koznak, amikor nem is szerepel kiemelés. Némely 
angol nyelvû tanulmánynál a fordítás (vagy fogal-
mazás) kissé darabos.

Mindezen hiányosságok ellenére az olvasó szí-
ves figyelmébe ajánlom a kötetet, melynek tanul-
mányai remek kiindulópontot jelenthetnek továb-
bi kutatásokhoz.
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A 2000. május 5–6-án Pécsett megrendezett Hazai 
Jogtörténészek Találkozója (HJT) szolgáltatta az ap-
ropóját annak, hogy az 1966 és 1986 között megje-
lentetett sorozat hat kötete után hosszabb szünetet 
követõen végre napvilágot lásson a magyar jogtör-
ténészek munkásságának eme szakmai keresztmet-
szetét reprezentáló mû. A kötet szerkesztett vál-
tozatban adja közre a HJT keretei között elhang-
zott elõadásokat. A vállalkozás nagyságát bizonyít-
ja, hogy a konferencia idõpontja és a tanulmánykö-
tet megjelenése között csaknem egy esztendõ telt el.

A kötet a tanulmányokat a szerzõk névsora sze-
rint közli; a recenzió „mûfajából” adódóan azon-
ban célszerûbbnek látszik a mûvek tartalom szerin-
ti csoportosítása.

A római jog körében született írások sorában 
elsõként Babják Ildikó Veszélyviselési kérdések a ró-
mai agrárbefektetések körében címû tanulmánya a ró-
mai társadalom elitjének mezõgazdasági befekteté-
sekkel és az azokból származó nyereséggel kapcso-
latos gazdasági mentalitásának vizsgálatát tûzte cél-
jául. A munka a mezõgazdasági bérlet intézményét 
elemzi, mely a szerzõ megállapítása szerint a legal-
kalmasabb volt a földtulajdonosok számára ingat-
lanvagyonukból a lehetõ legkisebb kockázat melletti 
lehetõ legnagyobb haszon nyerésére. Külön kieme-
li a mezõgazdasági bérlet kapcsán jelentkezõ kocká-
zatviselési kérdéseket: míg a klasszikus bérleti jog-
viszony esetén a kockázati tényezõk nagy részét a 
bérlõre telepítették, a földtulajdonosok alapvetõen 
gazdasági megfontolásból jóval rugalmasabban ke-
zelték a kockázatviselési kérdéseket, így a veszély-
viselésben is jelentõsebb részt vállaltak.

Bessenyõ András Vitatott formulaszerkesztési 
problémák (condictio incerti, actio incerti civilis, actio 
praescriptis verbis, actio in factum civilis) címû tanul-
mánya a felsorolt formulák keletkezésének idejét, il-
letve azok közös jellemzõit igyekszik bizonyítani. Sa-
ját véleményét az egyes szerzõk álláspontjainak is-
mertetésén, alátámasztásán vagy cáfolásán keresztül 
ismerhetjük meg. Meghatározza a címben feltünte-

tett formulatípusok alapelemét, mely szerint jogalap 
nélküli gazdagodás visszakövetelésére biztosítottak 
keresetformulát, amely egyrészrõl valamely határo-
zatlan tartalmú extrakontraktuális követelés érvé-
nyesítésére szolgált, vagy másrészrõl kontraktu ális 
megállapodásból és valamelyik fél teljesítésbõl eredõ 
igényének érvényesítésére biztosított alapot a telje-
sítést elmulasztó féllel szemben a teljesítésre vagy a 
teljesített szolgáltatás visszakövetelésére. Az egyes 
keresettípusok közös gyökerét annak alapján vizs-
gálja, hogy a formula elején létezett-e praescriptio, 
amely a tényállás tisztázását volt hivatott szolgál-
ni a bíró számára a meg nem határozott tartalmú 
szerzõdésbõl vagy szerzõdésen kívüli ténybõl eredõ 
követelés alapjának alátámasztására.

A római cenzorok sajátos hatáskörével foglal-
kozik El Beheiri Nadja A censori regimen morum mint 
politikai eszköz címû írásában. A regimen morumot 
Pólayra hivatkozva társadalmi bojkottként határoz-
za meg, melyet a cenzor államhatalmi szervként ren-
delkezésére álló jogi eszközök segítségével szervez 
meg a közerkölcs védelme érdekében. Ezen intéz-
mény vizsgálata a szerzõ szerint választ ad olyan kér-
désekre, melyek az egyén szabadsága és a közösség 
érdekei közötti konfliktusból akkor adódik, ha a kö-
zösség a belsõ rend felborítását eredményezõ egyéni 
magatartást meg kívánja torolni. A tanulmány a cen-
zori tisztség bemutatása után a regimen morum kö-
rében alkalmazható legjelentõsebb szankciót, a sze-
nátorok hivataluktól való megfosztását veszi górcsõ 
alá. Végül a szerzõ arra a következtetésre jut, hogy 
az általa ismertetett jogintézménynek ma is megvan 
az aktualitása, hiszen a hagyományos szabályozási 
és szankciórendszer nem képes a modern társada-
lom szükségleteinek eleget tenni.

Pókecz Kovács Attila A locatio conductio tagolódá-
sának problematikája a modern romanisztikában címû 
mûvében különbözõ római jogászok álláspontja-
it tárja elénk, bevezetve a hármas felosztás (locatio 
conductio rei, operis és operarum) elméletébe, majd 
felsorakoztatja azokat az érveket, amelyek megdön-
tik a trichotóm nézõpontot, felváltva azt az egységes 
felfogással, amelyen belül több szerzõdéstípust lehet 
megkülönböztetni. Bizonyítja, hogy a római jogtudo-
mány sem állította fel a hármas tagolást, igaz, ennek 
ellenkezõje sem bizonyítható, hiszen vizsgálták azt, 
hogy az egyes megvalósulási módozatok esetén mi-
lyen keresetformulákkal lehet élni. A szerzõ elemzi 
az ebben a témakörben kutatást végzett tudósok a 
szerzõdésbeli kifejezéshasználattal, annak tárgyával 
kapcsolatos, valamint a felelõsség mértékének és a 
kockázatviselési kötelezettség szempontjainak alap-
ján végzett vizsgálatainak eredményeit. Konklúziója 

 * Szerkesztette: Kajtár István és Szekeres Róbert. PTE-ÁJK, Pécs 2001
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lesebb körû kiterjesztését. A tradicionális magyar 
magánjog szabályai szerint a végrendelet érvényes-
ségéhez szükséges volt a végrendelkezõ és az örö-
kösnek jelölt személy erre való képessége, az örök-
hagyó szabad akarata, valamint bizonyos alaki kö-
vetelmények megtartása is. Végrendelet tárgya csak 
saját pénzen szerzett ingatlan jószág, valamint ingó 
dolog lehetett. Az 1795-ös XI. tervezet nem változtat-
ta meg alapvetõen a végrendeleti öröklés eme szabá-
lyait; azokon csak a joggyakorlat által kikényszerített 
módosításokat kívánta kieszközölni az alaptalan és 
hosszadalmas perek kiküszöbölése érdekében.

Nagyné Szegvári Katalin az 1807-es francia keres-
kedelmi kódex hatását elemzi a környezõ országok 
jogalkotása tekintetében (A Code de Commerce hatá-
sa az európai kereskedelmi jogi kodifikációra). A szerzõ 
megállapítása szerint közvetlen hatás mutatható ki 
mindazon államokban, ahol a Code de Commerce 
a napóleoni hódítás okán bevezetésre került, vagy 
ahol a 19. század elsõ harmadában megtörtént a 
kodifikáció. Így a Code közvetlen hatása alatt jött 
létre a spanyol (1829), a portugál (1833), valamint a 
holland (1838) kereskedelmi törvény, illetve az 1839. 
évi Württembergi Tervezet. A tanulmány kiemelt ter-
jedelemben foglalkozik a német kereskedelmi jogi 
kodifikációval, bemutatva annak elõfeltételeit, az 
ALR által szabályozott kereskedelmi jogi intézmé-
nyeket, valamint az 1848 elõtti idõszak (Vormärz) 
kereskedelmi és váltójogi kodifikációs munkálatait.

Szendi Attila Egy XVIII. századi miskolci örökhagyó 
(Magán- és közvégrendelet a XVIII. századi Magyaror-
szágon) címû mûve két részre tagolható: az elsõ a 
miskolci történeti monográfia anyagához kapcsoló-
dóan az egyik legfontosabb jogtörténeti emlékeket 
hordozó okleveles forrásokat, végrendeleteket vizs-
gál; a második egy konkrétan meghatározott mis-
kolci görög származású kereskedõ, Dona Miklós 
1776-ban keletkezett végrendeletét elemzi. A szerzõ 
a magán- és közvégrendeletek közötti különbségeket 
taglalva arra a megállapításra jut, hogy a 18. száza-
di magánvégrendeletek érvényességének alaki kel-
lékei szorosan összefüggtek azzal a ténnyel, hogy a 
végrendelkezõ személy tudott-e írni-olvasni. A vizs-
gálat tárgyát képezõ végrendelet kapcsán veti fel 
a kérdést, magánvégrendeletnek volt-e tekinthetõ 
írástudatlan személytõl származó halál esetére szó-
ló jognyilatkozat. A magánvégrendeletekre – a ró-
mai jogtól egészen a 18. század végi magyar törvé-
nyekig – vonatkozó szabályokat áttekintve erre adott 
válasza egyértelmûen igenlõ.

Takács Tibor A játékadósság és a játék céljára nyúj-
tott kölcsön peresíthetõsége a századforduló francia ma-
gánjogában címet viselõ értekezése egy, a jogiro-
dalomban kevésbé feldolgozott, ám a mindenna-

pi életben viszonylag nagy szerepet játszó téma-
kör, a játék mint szerencseszerzõdés kapcsán vizs-
gálódik. Szerencseszerzõdésként határozza meg 
azt a kötelmet, melynél pusztán a szerencsétõl, 
véletlentõl függ az, hogy melyik szerzõdõ fél ke-
rül adósi, illetve hitelezõi pozícióba. A Code Ci-
vil kötelmi joga különös részében található keret-
szabály jellegû rendelkezések egyrészt megfoszt-
ják a nyertes felet játékból vagy fogadásból szárma-
zó igényének érvényesítésétõl; ugyanakkor a nyer-
tes fél rosszhiszemûsége esetén sem követelheti visz-
sza a már teljesítõ vesztes fél a keletkezett naturalis 
obligatióból eredõ szolgáltatást. Ezen szabályok alap-
ján jutott a joggyakorlat arra a következtetésre, hogy 
a játékadóssághoz nyújtott kölcsön sem követelhetõ 
vissza, hiszen a kölcsönadó a kölcsön nyújtásával 
maga támogatta a játékban vesztes fél eladósodását 
– kivétel ez alól, ha a játékban részt nem vevõ nyújt 
kölcsönt a vesztesnek egy alkalommal, a játék befe-
jezését követõen.

Zlinszky János Büntetés a magánjogban címet viselõ 
írása a római jogi magánbüntetés mibenlétének is-
mertetése után, annak mintájára, a jogellenes cselek-
mények, illetve eredmény esetében a hatályos kárté-
rítési jog területén is a deliktum szükségszerû szank-
cionálása mellett érvel. Indokai szerint amennyiben 
a magánbüntetés nem rendelkezik megbélyegzõ jel-
leggel, rendkívüli megelõzõ hatással bírhat. Helyre-
állítja a megsértett jogrendet azáltal, hogy a kocká-
zatot oda hárítja, ahol a legtöbbet lehet tenni annak 
elkerülésére; alkalmazásával számítani lehet a tel-
jes kár vagy a teljes jogellenes nyereség elvonására, 
visszaszerzésére. Mivel a bíró feladata abban állna, 
hogy a kiszabott magánbüntetés soha ne legyen ki-
sebb mértékû, mint az okozott kár vagy az elért gaz-
dagodás, a károsultnak érdekévé válik, hogy bíróság-
hoz forduljon, ezzel együtt pedig növekedne a jog-
ellenesen károkozó hajlandósága arra, hogy a káro-
sulttal megegyezzen. Amennyiben a megállapított 
magánbüntetés társadalmi vagy egyéni mérlegelés 
alapján elviselhetetlenül súlyosnak tûnik, a bíróság 
méltányossági alapon mérsékelheti a marasztalást.

Balogh Ágnes A fertõzõ betegségek elleni küzdelem 
jogi eszközei címû tanulmánya – a büntetõjogi témájú 
írások körébõl – a történelem során nevezetes járvá-
nyokat és az azokra adott társadalmi válaszreakció-
kat, illetve a járványok közigazgatási és büntetõjogi 
szempontból eredõ relevanciáját és a két jogágnak a 
járványokkal kapcsolatos szabályozási anyagát te-
kinti át. A szerzõ álláspontja szerint amíg a társada-
lom nem tudta kezelni a járványos betegségek kö-
vetkeztében kialakult rendkívüli állapotot, az intéz-
kedések kimerültek a járványok terjedéséért felelõs 
személyek üldözésében és megbüntetésében. Fog-
lalkozik azzal a kérdéssel is, hogy mikor van alapja 
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az, hogy a locatiot sokféle gazdasági szükséglet ki-
elégítésére használták. Ebbõl adódóan helytelen az 
eredeti kérdésfeltevés, hogy kell-e, lehet-e aszerint 
különböztetni, hogy egységként vagy hármas felosz-
tás szerint tárgyaljuk a locatio conductio számtalan 
megvalósulási formáját.

A római jog és a jogtörténet határmezsgyéjére 
helyezhetõ el Csizmazia Norbert a harmadik szemé-
lyek javára kötött szerzõdéseket tárgyaló tanulmá-
nya (Alteri stipulari nemo potest? Vázlat a harmadik sze-
mély javára szóló szerzõdések fejlõdésérõl), mely a cím-
ben jelzett római jogi tilalom elemzését tartalmazza. 
E fõszabály mögött nem pusztán a szerzõdés szemé-
lyes jellege áll, sokkal inkább eljárásjogi szempontból 
közelíthetõ meg. A szerzõ érvelése szerint az ókori 
római jog nem általános érvénnyel tiltotta a harma-
dik személyek kedvezményezését, csak ha az certum 
dare szolgáltatásra irányult. A justinianusi perrend 
egyrészt már általános elvként kezelte a harmadik 
személy javára szóló szerzõdések peresíthetõségét 
a szolgáltatás teljesítéséhez vagyoni érdekkel bíró 
kedvezményezõ által; másrészt egyes esetekben el-
ismerte a kedvezményezett keresetjogát is. A mû a 
továbbiakban kitér a glosszátorok, a természetjogá-
szok, a történeti jogi iskola képviselõinek nézetei, va-
lamint a nagy természetjogi kódexek szabályozásá-
nak értékelésére; az értekezés szerzõje fejtegetéseit 
hatályos Polgári Törvénykönyvünk tekintetében az 
értesítési kötelezettség megszüntetésére tett de lege 
ferenda javaslatával zárja.

A jogtörténeti írásokat Béli Gábor A hatalmasko-
dás fogalmának megjelenése címet viselõ írása nyitja. 
A szerzõ a hatalmaskodás definiálását követõen ok-
leveleket vizsgálva magyarázza meg a deliktum, il-
letve deliktumcsoport elkülönülését, tényállásait, 
amelyet a szokásjog alakított ki a 13. század folya-
mán. A hatalmaskodás fogalma a dekrétumokban a 
13. század végén jelent meg, az 1298. évi dekrétum 
4. articulusában, majd késõbb feltételezhetõen 1299-
ben, vagy más elméletek szerint 1300 körül, vagy még 
késõbb, 1312–1315 között keletkezett dekrétum 44. 
articulusában, de maga az elnevezés (factum, actus 
potentiae) a XIV. században vált bevett kifejezéssé. 
A szerzõ igazolja, hogy a violenter és a potentialiter 
rokon kifejezések, ugyanarra a jelenségre, a szán-
dékos, élet, testi épség, személyes szabadság és va-
gyon elleni deliktumokra vonatkoznak, amelyek-
nek közös meghatározó eleme az erõszak (jogosu-
latlan erõhatalom), mely sérelmek okozói neme-
sek és amelynek rendes büntetése fõ- és jószágvesz-
tés volt. Az 1486:5. tc. rögzítette a nagyobb hatal-
maskodás öt alapesetét, nyilvánvalóvá téve, hogy a 
bûncselekmény sértettje nemes. Ez tehát az elkövetõ 
és a sértett rendi állása szerint meghatározott delik-
tumcsoport, amelynek lényegét az erõhatalom jog-

ellenes megnyilvánulása adja meg.
A munkáltatói jogutódlás ma is aktuális kérdéseit 

vizsgálja az 1945 elõtti magyar szabályozás tükrében 
Berke Gyula A szolgálati jogviszonyok sorsa az üzletát-
ruházás és üzemutódlás során a magyar magánjogban cí-
met viselõ mûvében. A magyar kereskedelmi jog az 
üzletátruházást a szerzés egyik esetének tekintette. 
Alapvetõen hitelezõvédelmi szempontok erõsödése 
folytán bukkant fel a gondolat, hogy a kereskedelmi 
szolgálati viszonyok az ügyletek során átszálló va-
gyon vagy vagyonrész sorsát osztják; ennek követ-
keztében a 20. század harmincas éveire a munka ma-
gánjogának jogviszonyaiban is általánosan elismert-
té vált az üzemek átruházása esetén a szolgálati jog-
viszonyok átszállásának tétele. Ezzel szembeállítja a 
szerzõ az európai szabályozás szemléleti különbsé-
gét, melyben a munkajogviszonyok automatikus át-
szállásának eszméje már kifejezetten szociálpolitikai, 
illetve a munkavállalói érdekeket szolgál.

Herger Csabáné A házassági köteléki jog modernizá-
ciója az 1894. évi XXXI. tcz-ben, ítélkezési gyakorlat Ba-
ranyában 1895–97-ben címû írása a polgári házasság 
bevezetésének idõszakában a házassági jog terén be-
következett modernizáció kapcsán bemutatja, ho-
gyan hatott az 1894:XXXI. tc. az egyes vallásfeleke-
zetek házassági joga szerint a törvény megalkotását 
megelõzõ idõszakban kötött házasságokra, illetve az 
azt követõ idõszakban kötött egyházi házasságokra. 
A szerzõ táblázatokba szedve vázolja fel a köteléki 
perek felekezeti megoszlás szerinti alakulását a tör-
vény keletkezését követõ idõszakban Baranya me-
gyében. A táblázatok nemek szerinti bontásban mu-
tatják be, milyen arányban nyújtottak be válókerese-
tet, hogyan oszlott meg a vétkesség. Ez utóbbi kap-
csán megállapítja, hogy a vétkesség által maga után 
vont anyagi és erkölcsi szankció nem jelentett visz-
szatartó erõt a felek számára. A szerzõ kitér arra is, 
hogyan befolyásolta a bontóperek alakulását a há-
zasságból született kiskorú gyermek, a házasságkö-
tés óta eltelt idõ, volt-e szentszéki elõzmény, illetve 
hogy a bontó ítéleteket abszolút vagy relatív bontó 
okokra alapították-e. A végkövetkeztetésbõl kitûnik, 
hogy az egységes házassági kódex létének ellenére 
a felekezeti befolyást nem lehetett azonnal kiküsz-
öbölni, hiszen az az eljárási jog területén továbbra is 
meghatározó maradt.

A végrendeleti öröklés néhány kérdése az 1795. évi ma-
gánjogi tervezetben címû írásában Homoki-Nagy Mária 
a halál esetére szóló szabad rendelkezési jogot vizs-
gálja. A szabad rendelkezés Szent István idején tör-
tént dekrétumbeli deklarációja ellenére a vagyon tu-
lajdonosának rendelkezési szabadságát korlátozta 
az adományrendszer és az õsiség intézménye. Mi-
ként az európai jogfejlõdés során, hazánkban is az 
egyház támogatta a végrendelkezési jog minél szé-
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jogrendszerek szemléletét. A szerzõ konkrét esetek 
elemzése után leszögezi, hogy noha a keresetformu-
lák többnyire eljárási jellegûek, mégis szép szám-
mal találhatók bennük anyagi jogi rendelkezések is. 
Vizsgálata során a felróhatóság meglétének vagy hi-
ányának bizonyítására helyezi a hangsúlyt, bizonyít-
va az eset körülményei és a keresetformula közötti 
egymásrahatást. Ezzel szemben a kontinentális jog-
ban a jogszabályok absztrahálásával a szabályok és 
az eset körülményei között nincs kapcsolat. Amíg 
számunkra alapelv, hogy a bíróság nem hozhat létre 
új büntetõjogi tényállást, addig a common law meg-
engedi a bírák számára ezt, illetve a jogi doktrína to-
vábbfejlesztését is bizonyos korlátok között. Végül 
a cikk írója a magyar jogrendszer példáin keresztül 
kívánja bizonyítani azt, hogy jogszabályok hiányá-
ban nálunk is elõtérbe kerülnek a jogelvek és ebben 
közelítünk a common law rendszerhez.

Máthé Gábor A Közigazgatási Bíróságtól a közigaz-
gatási bíráskodásig – dilemmák címû tanulmányá-
ban a Közigazgatási Bíróság ismételt felállításának 
idõszerûsége mellett érvel. A Közigazgatási Bíró-
ság feladata Wlassics Gyula nyomán õrködni afe-
lett, hogy a közigazgatási szervek a hatályos jogsza-
bályok szerint, tárgyilagosan járjanak el, ne sértsék 
az állampolgárok érdekeit a közigazgatási ügyek-
ben, sõt a bíróság az egyes közigazgatási szervek 
jogszabá  ly-alkalmazására is hatást gyakorol. Ezért 
okozott problémát a Közigazgatási Bíróság megszün-
tetése és az, hogy az államigazgatási határozatok bí-
róság elõtti megtámadhatóságát leszûkítették. Érve-
lését külföldi megoldási módozatokra és a Görög-
országban, Sunionban tartott konferencián elhang-
zottakra tekintettel alakítja ki. Azzal, hogy az Alkot-
mánybíróságot létrehozták, voltaképpen megterem-
tették a közigazgatási szervek mûködése felett kont-
rollt gyakorló intézményt, amely azonban a közér-
dek és a magánérdek összeütközése esetén nem ad 
jogorvoslatot. A múltat az önálló, a közigazgatási 
jogszabá lyokban képzett közigazgatási bírák jelen-
tették, míg a jelent az alapvetõen általános eljárási 
szabályokat ismerõ, ámde a közigazgatás minden-
napjaiban járatlan bírák jelentik. Mindkettõnek meg-
van a maga óriási haszna, a megoldást mégis a két 
irányzat, a múlt és a jelen összeegyeztetése jelentené. 

Szécsényi László Az osztrák ítéletek végrehajtása és el-
ismerése Magyarországon címû írásában azt a ma ural-
kodó álláspontot teszi kritika tárgyává, miszerint 
nincs lehetõség osztrák bíróságok vagyonjogi ügy-
ben hozott ítéleteinek magyarországi végrehajtásá-
ra. A szerzõ az osztrák jog magyarországi uralmát 
követõen érvényesülõ szabályok ismertetése után 
az 1914. évi kölcsönös végrehajtási jogsegélyrõl szó-
ló egyezmény (1914:42. tc.) sorsával foglalkozik. Az 
egyezmény záró rendelkezései alapján hatálya csak 

kifejezett felmondással vagy hatályon kívül helye-
zéssel szûnik meg, érvényességét az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia felbomlása után – különösen oszt-
rák oldalon – mégis számosan megkérdõjelezték. A 
vita, hogy az 1945 utáni Ausztria jogfolytonos-e az 
Anschluss elõttivel, tovább bonyolította ezt a prob-
lémát. A magyar szocialista jogirodalom álláspont-
ja is tagadó volt az egyezmény hatályával kapcsolat-
ban, így mára kialakult az a helyzet, hogy a szerzõdés 
létezését mindkét államban indirekt módon tagad-
ják – noha a szerzõ fejtegetései alapján ennek sem-
mi alapja nincs.

Villányi József Bizonyítási eljárás a Párizsi Parlement 
perrendjében címû tanulmányában a középkori Fran-
ciaország igazságszolgáltatásában központi szerepet 
játszó legfelsõbb bírói fórum 13–15. században foly-
tatott ítélkezési gyakorlatával és az inkvizitórius el-
járással foglalkozik. Nagy figyelmet szentel a bizo-
nyítási eljárásnak, amely nem az ítélkezõ bíróság 
elõtt zajlott, hiszen erre külön megbízottakat nevez-
tek ki. A tanulmány ismerteti a személyükre vonat-
kozó szabályokat, valamint eljárásukat. Részletesen 
foglalkozik az egyes bizonyítási eljárásokkal: a ta-
núbizonyítással, a beismerõ vallomással, az eskük-
kel, az okirati bizonyítással, a helyszíni szemlével 
és a szakértõi bizonyítással. A szerzõ megállapítja, 
hogy az alapvetõen kötött bizonyítási rendszer mel-
lett széles tere nyílt a bírói mérlegelésnek. Konklú-
zióként fejti ki, hogy milyen szerepe volt a Párizsi 
Parlement nek az írásbeliség elteresztésében, az írás-
beli eljárás szabályainak kidolgozásával a jogrend-
szer egységesítésében.

A fenti csoportokba nem sorolható, egyéb tárgykörû 
cikkek közül Andrási Dorottya A középkori ma-
gyar jogtörténet forrásaiból: Paulus Hungarus/Dalma-
ta és Notabiliája címmel a középkori hazai értelmi-
ség külföldi egyetemjárásának vizsgálatával foglal-
kozik, kiemelve és megvizsgálva azt a hatást, amit 
a külföl dön egyetemi tanulmányokat folytató, ha-
zánkból származó jogászok és teológusok gyako-
roltak a hazai jogfejlõdésre. A munka jelentõs ré-
sze Paulus Hungarus-szal, a Veress László és Bónis 
György által is említett bolognai jogászprofesz-
szorral és munkásságával foglalkozik. A forrá-
sok alapján a szerzõ bemutatja Paulus feltétele-
zett életútját, a magyarországi domonkos szerze-
tesrend megalapításában játszott szerepét, majd a 
befejezõ részben az általa írt Notabiliákat sorolja 
fel, amelyek a Decretum Gratiani hoz (1139–1148) írt 
kompilációgyûjteményhez fûzött magyarázatokat 
tartalmazzák. Négy munka található a Notabiliákon 
belül, ezenkívül a Paulus nevével fémjelzett Summa 
de poenitentiaria is fennmaradt, amelyet 1723-ban és 
1880-ban is publikáltak.

Blazovich László Városi plébániák az Alföldön a 
14–16. században címet viselõ tanulmánya a keresz-

Peres Zsuzsanna–Mázi András: Jogtörténeti tanulmányok VII.



255

JURA 2003/2.

a jognak beavatkozni, hiszen egyrészrõl mindenki-
nek joga van arra, hogy betegsége következményeit 
egyedül viselje, másrészrõl viszont mindezt csak ad-
dig teheti meg, amíg a közérdeket nem sérti. A sza-
bályozás szükségessége az élet és testi épség védel-
me fontosságának elõtérbe kerülésével egyidejûleg 
merült fel. Elõször közigazgatási rendészeti szabá-
lyok születtek e tárgykörben, majd ezek be nem tar-
tása esetére szankciót a büntetõjog adott. A dolgozat 
végén a szerzõ bemutatja a szakma aggályait, ame-
lyeket a büntetõjogban a nemi betegségekkel való 
megfertõzést testi sértésként való elbírálása indukált.

Balogh Elemér írásában (Az „elsõ” magyar 
büntetõkódex-tervezet) azt a magyar jogtörténeti iro-
dalomban vitatott kérdést boncolgatja, hogy a 17. szá-
zad végétõl megjelenõ büntetõjogi kodifikációs mun-
kálatok közül melyik tekinthetõ az elsõnek. Formai 
és tartalmi elemzés alapján a korábban Bónis György 
által favorizált megoldás mellett érvel; eszerint a 
Bencsik Mihály nagyszombati egyetemi tanár által 
az 1712–15-ös országgyûlésre benyújtott törvény-
javaslat kielégíti azokat a minimális dogmatikai és 
tartalmi igényeket, melyek egy büntetõtörvény kap-
csán a maga korában felvethetõk. Így a Bencsik-féle 
elaboratum kétségkívül megfelel az egykorú krimi-
nológia fejlettségi állapotának. Anyagi jogi rendel-
kezései a közbûncselekmények teljességének felöle-
lésére tettek kísérletet, egyes deliktumok körében hi-
ánypótló tényállások sorát fogalmazta meg, illetve 
az eredményfelelõsségen túllépve az elkövetõ szán-
dékát tette a minõsítés alapjává. Perjogi tekintetben 
szintén a teljességre törekvés figyelhetõ meg, hiszen a 
teljes processzus szabályozását megtalálhatjuk a ter-
vezetben. Mindezekre tekintettel a szerzõ a Bencsik 
nevéhez fûzõdõ munkát „legalábbis a nulladik” 
büntetõkódex-tervezetnek nevezi.

Koncz Ibolya Katalin Kepler anyjának boszorkány-
pere (avagy Johannes Kepler, mint kora babonája ellen 
fellépõ ügyvéd) címmel a II. Rudolf uralkodása és az 
ellenreformáció korában udvari csillagászként dolgo-
zó Johannes Kepler életének egy kevéssé ismert epi-
zódját dolgozza fel. Kepler anyját, Katarina Keplert 
elõször 1615-ben, Leonbergben helyezték vád alá bo-
szorkányság alapos gyanúja miatt és 1621. szeptem-
ber 28-án mentették fel. Az elhangzott tanúvallomás-
ok szerint mind megjelenésével, mind viselkedésé-
vel kimerítette a varázslókra, étetõ boszorkányokra 
és az átváltozókra jellemzõ jegyeket. Keplerné tagad-
ta a vádakat és menekülését csak fiának köszönhette, 
aki az udvarban befolyásos személyként betekinthe-
tett a per aktáiba és intézkedett, hogy anyja ellen a 
pert felfüggesszék, majd Linzbe költöztette az idõs 
asszonyt, amit a hatóságok elõlük való menekülés-
ként értelmezték. 1616-ban Keplerné visszaköltözött 
Leonbergbe, ahol 1620-ban újból vád alá helyezték. 

Tortúrát rendeltek el ügyében, melynek eredmény-
telensége miatt az eljárást megszüntették. A szerzõ 
érdekességként megjegyzi, hogy Kepler soha nem 
tagadta a boszorkányok létezését; amikor anyja vé-
delmét látta el, inkább az alaki kifogások felhozatal-
ára helyezte a hangsúlyt.

A büntetõjogi nézetek változásának a börtönök cél-
jául szolgáló épületek tervezésére, kivitelezésére gya-
korolt hatását mutatja be Mezey Barna A büntetés for-
radalma és a börtönépítészet címû tanulmányában. A 
polgári államokban a 18–19. századra megnövekedett 
bûnözés és ezzel együtt a relatív büntetési elméle-
tek megjelenésével a szabadságelvonás végrehajtá-
sának új típusú intézményeit teremtették meg. Beve-
zették a magánelzárás rendszerû (melyekben az el-
ítélt társaitól teljesen elkülönítve, magányosan töl-
tötte büntetését), az ún. hallgató (melyben az elítél-
tek napközben közös munkateremben dolgozhattak, 
ezalatt azonban hallgatásra kötelezték õket), majd e 
kettõ ötvözeteként a vegyes rendszerû börtönöket, 
melyekben az elítéltek differenciált kezelése is meg-
valósulhatott. Mindez a börtönépítészet területén a 
19. századra a csillagrendszer meghonosodását je-
lentette, melyben megvalósulhatott a rabok többsé-
gének célszerû elhelyezése, valamint az egész épít-
mény folyamatos és biztonságos áttekintése.

Az igazságszolgáltatás és jogalkalmazás témaköré ben 
született tanulmányok közül Botos Gábor Az igazság-
szolgáltatás a XXI. sz. tükrében címû írása a bizonyí-
tásközpontú büntetõeljárás zavaraira irányítja a fi-
gyelmet, amelyben meghatározó szerepet játszik a 
bûnözés növekedése, a bírák munkaterhének foko-
zódása és a társadalmi morál devalválódása. Ezt alá-
támasztja, hogy a bûnszervezetek mûködése egyre 
fokozódik és összetettebbé válik; eközben a nyomo-
zóhatóságok és a bíróságok létszámhiánnyal küsz-
ködnek, mely problémát nem lehet mindössze anyagi 
eszközökkel áthidalni. A megoldást a bírósági eljárás 
egyszerûsítése, a tanúbizonyítás körének (az amúgy 
is alacsony tanúzási hajlandóság miatt) a tárgyalá-
si szakaszban való leszûkítése, a bûnügyi segédtu-
dományok eredményeinek felhasználása, a fejlett 
bûnügyi technika eszköztárának igénybevétele és 
a generál- és speciálprevencióra helyezendõ hang-
súly megnövelése jelentené. Amíg azonban a hely-
zet nem kerül rendezésre, addig a szerzõ szavaival 
élve csak az mondható el, hogy „a XIX. sz. jogalko-
tói, kodifikátorai sokkal inkább felkészültek a XX. sz. 
kihívásainak fogadására és kezelésére, mint a civili-
zált világ XX. századi jogmûvelõi…”.

Maczonkai Mihály tanulmányának (A jogalkal-
mazás és a common law felfogása) célja annak vizsgá-
lata, hogy a kötött keresetformuláknak a common 
law területén való megszüntetése mennyiben köze-
lítette egymáshoz a kontinentális és a common law 
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maradt fenn. A tanulmány Gyula példáján mutatja 
be a mezõváros plébániáinak és plébánosainak sor-
sát. A gyulai plébánia jól jövedelmezett a plébános-
nak, aki cserében gondoskodott a városi fürdõ fenn-
tartásáról és az iskola épületének karbantartásáról és 
építésérõl. A plébános egyházi tisztsége mellett föl-
desúri magántisztségviselõként is eljárt, képviselte 
urát pereiben, segített a város jövedelmének kezelé-
sében is. Gyakori volt, hogy a földesúr plébánia ado-
mányozásával jutalmazta tisztségviselõit; erre pél-
da Sadobrics Péter, aki a 16. században emelkedett 
fel, majd papi tisztsége megtartása mellett várnagy 
és udvarbíró lett.

Frank Ignácz halálával és az általa összegyûjtött 
Frank-könyvtár sorsával foglalkozik Horváth Pál (A 
Frank-hagyaték kultúrhistóriai jelentõsége). Az 1850. 
március 2-án tragikus körülmények közepette el-
hunyt nagy magyar jogtudós végrendeletében Pest 
városára hagyta páratlan szorgalommal épített 
gyûjteményét, hogy az egy majdani városi közkönyv-
tár alapjául szolgáljon. A magyar szellemi élet széle-
sebb értelemben való felemelését célzó nagy értékû 
hagyaték végül Toldy Ferenc közremûködésével az 
Egyetemi Könyvtárat gazdagította, mely tényt már-
ványtáblán örökített meg a hálás Universitas.

Kajtár István: A pécsi joghistóriai mûhelyek a husza-
dik században címû írásában színes tablót készített a 
Pécsi Tudományegyetemen az elmúlt nyolc évtized-
ben a jogtörténet, illetve a római jog területén alkotó, 
tevékenykedõ tudósokról. Az olvasó megismerked-
het többek között Pázmány Zoltán, Óriás Nándor, 
Kérészy Zoltán, Holub József, Degré Alajos, Csiz-
madia Andor és Benedek Ferenc oktatói és tudomá-
nyos munkásságával, melyet a szerzõ alapos bib-
liográfiával reprezentál a lábjegyzetekben. A pécsi 
joghistória nagy alakjainak habitusára, alkotómód-
szerére nézve is érdekes és értékes információkkal 
gazdagodhatunk. A tanulmányt a Pécsett jelenleg 
tevékenykedõ jogtörténészek és római jogászok ku-
tatási területeinek és jelentõsebb publikációinak rö-
vid ismertetése zárja.

Személyes hangvételû írásban emlékezik vissza a 
pécsi jogi kar legendás római jog professzorára, a 106 
évet megért Óriás Nándorra Palojtay Béla. A szerzõ fel-
eleveníti véletlen találkozását és évtizedekig egyet-
len beszélgetését a professzorral, amelynek fonalát 
45 évnyi hallgatás után vették fel ismét. A „napsu-
garas öregúr” és az egykori mezõgazdász-hallgató 
kapcsolata Óriás Nándor életének utolsó éveiben el-
mélyültté, rendszeressé, barátivá vált, ezért állíthat-
ja büszkén a szerzõ, hogy a professzor tanítványá-
vá lett, noha hallgatója sosem volt.

A dualizmus korszakának adórendszerében tör-
tént nagy horderejû változást mutatja be Szekeres Ró-
bert A vagyonadó Magyarországon címû írásában. Az 

abszolutizmus korszakából származó egyenes adók 
az 1875. évi adóreform ellenére voltaképpen 1909-ig 
változatlanul fennmaradtak, amikor a kormány meg-
teremtette az önálló magyar egyenesadó-rendszer 
alapjait. Az egységes földadó, a házadó és az újon-
nan bevezetett jövedelemadó mind a köztehervise-
lés arányosabbá tételét kívánta szolgálni. A szemé-
lyi adóztatás következõ lépcsõfoka volt az 1916:32. 
törvénycikkel bevezetett vagyonadó, melyet a szerzõ 
az adóalany tulajdonában lévõ vagyon értéke után 
fizetendõ közszolgáltatásként határoz meg. A va-
gyonadó a jövedelemadó melletti kiegészítõ adó-
nem, hiszen az adóalanyok jövedelmük mellett egyéb 
úton is jelentõs vagyontömegeket halmozhatnak fel, 
melyek után tulajdonosuk meglévõ jövedelmi viszo-
nyai alapján nem fizetett adót. A vagyonadó beve-
zetésének speciális okaként emeli ki a mû emellett 
a világháború miatt fokozottan igénybe vett állami 
költségvetés bevételeinek növelését.

Varga Gyõzõ a Szent István király a magyar állam 
és egyház megalapítója címet viselõ mûvében elsõ ki-
rályunk személyes és uralkodói nagyságát vázolja 
fel a fiához, Imre herceghez szóló Intelmei alapján. 
Sajátos szemszögbõl vizsgálja egyházszervezõ kirá-
lyunk kereszténnyé válását olyan társadalmi kör-
nyezetben, ahol ez még igen kevéssé követett élet-
forma volt. Bemutatja, hogyan szilárdította meg a 
keresztény egyházat és ezzel együtt a keresztény 
életformát országában, kötelezve népét a rendsze-
res templombajárásra. Érinti, miként támaszkodott 
az ország irányítása során az egyházfõk tanácsai-
ra, amit követendõ példaként fia figyelmébe is aján-
lott. A szerzõ meglátása szerint az egyház és a ke-
reszténység elõtti tiszteletét azzal fejezte ki legjob-
ban, hogy a történelem során elsõként ajánlotta fel 
országát Szûz Máriának és így lett az ország közel 
ezer éve Regnum Marianum, ezúton szolgálva min-
tául számos egyéb ország számára.

Völgyesi Levente Gyõr város szabadságának meg-
váltása püspök-földesurától címû tanulmányában a 15. 
századot megelõzõen már kiváltságokkal rendelkezõ 
Gyõr 17. századi küzdelmeirõl ír, amelynek célja az 
volt, hogy függetlenedjen a gyõri káptalan földes-
úri hatalmától. A történet 1609-ben indul, amikor  
II. Mátyás tollából megszületett a város és a földes-
úr viszonyát rögzítõ írásos dokumentum, amelyet 
a késõbbiek során az utána következõ uralkodók is 
megerõsítettek. A város és a földesúr között ennek 
nyomán per indult, amelynek három fontosabb ál-
lomását különítette el a szerzõ: a város megegyezé-
sét földesurával 1743-ban, Mária Terézia jóváhagyá-
sának kieszközlését, amelyrõl kiváltságlevél is szü-
letett és végül az országgyûlés becikkelyezõ aktu-
sát 1751-bõl, amikor szabad királyi város rangjára 
emelte Gyõrt. Ezzel együtt a gondok nem oldódtak 
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tény egyház legkisebb egységérõl, a plébániáról 
szól, amely a falvakban és városokban meghatároz-
ta az ott lakók vallási-egyházi életét és a közösségi 
élet szervezõdését. A földbirtokos egyházalapítókat 
megillette a kegyúri jog gyakorlása, amelyet azon-
ban a plébános városi igazgatásban játszott szere-
pére tekintettel nemegyszer átengedtek a városok 
lakosságának. A szerzõ bizonyítja, hogy az Alföld 
jelentõs szabad királyi városai, Debrecen és Szeged 
valószínûsíthetõen a 13. század közepe óta rendel-
keztek a plébános választásának jogával, egyéb vá-
rosokról (Csanád, Kalocsa) ugyanakkor kevés adat 

meg, de a szerzõ meglátása szerint ez az eredménye-
sen záruló szakasz Gyõr életében hozzájárult a gyõri 
püspökkel 1846-ban kötött megegyezés létrejöttéhez. 

* * *

Az ismertetésbõl kitûnik, milyen sokszínû és érté-
kes az ebben a kötetben publikált értekezések köre, 
ezért a szakmai közönség reménnyel tekint elébe a 
soron következõ tanulmánykötet megjelenésének.
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is a vallások értékhordozó mozzanatai közé sorolja.
3. Dr. Cziglányi Zsolt, a Pécsi Püspöki Hittudo-

mányi Fõiskola fõigazgatója az Ószövetség zsoltár-
irodalma kontextusában vizsgálja a zarándoklat mo-
tívumát, a zarándokénekeket. Megragadó jellegze-
tességként emeli ki, hogy a zarándokzsoltárok mo-
tívumkincsükben „a távolság és a közelség egyidejû 
kifejezésével az úton járó ember reményeit és két-
ségeit jelenítik meg.” De sor kerül a tizenöt zsoltár 
egyéb motívumainak bemutatására is, melyben kö-
zösek a szabadítás és védelem kérése, a bizalom ki-
fejezése, Jeruzsálem szerepe, mint annak a helynek 
a jelentõsége, ahol a zarándok identitását az Isten-
nel és a közösséggel való egységben megélheti. Az 
elõadás érdekessége, hogy a zarándokzsoltárok vi-
lágának bemutatásán át, annak hátterében felsejlik 
a zsidó nép története is, a fogság, a templom lerom-
bolása, a diaszpóra. Nyilvánvaló, hogy e tragikus 
mozzanatok sajátosan árnyalják a Jeruzsálembe, a 
templomba irányuló zarándoklatokhoz kapcsoló-
dó érzéstartalmakat. A történeti események hatásá-
ra erõteljesebbekké válnak a zarándoklat szándéka-
iban az identitásõrzés, a közösséghez tartozás érzés-
tartalmai intenzív, élményszerû átélésének vágyai, 
illetve az a tendencia is megjelenik, melyben a temp-
lom pusztulása után a spirituális tartalom, a teológi-
ai és erkölcsi értelmezés kerül elõtérbe.

4. Somos Róbert, a BTK Filozófiatörténeti Tanszé-
ke docense, aki a Magyar Patrisztikai Társaság tit-
kára is, kutatási területéhez kapcsolódóan a görög 
patrisztika eszmevilágában elemzi „a lélek zarán-
dokútját.” Ez a zarándokút itt egyenlõ tartalmú ma-
gával az úttal – a görög nyelv nem tesz különbséget 
a kettõ között – és ez sajátos jelentésbõvüléshez ve-
zet; az istenismeret útját, Isten megismerését jelenti, 
tágabb értelemben pedig magát az „Isten felé tartó 
életet.” Az elõadás az istenismeret útját három gö-
rög egyházatya, a II. századi teológus Eirénaiosz, a 
III. században, Alexandriában mûködõ Órigenész és 
a IV. században, Kappadókiában dolgozó Nüsszai 
Szent Gergely koncepciójában mutatja be. Az ösz-
szehasonlítás lényege, hogy míg a „lélek zarándok-
útját” Eirénaiosz alapvetõen fizikai természetûnek 
véli, melyben a lélek a testtel együtt halad elõre a 
vallási tanítások betartásával és eljut a mennyei Je-
ruzsálembe, egy testi értelemben is gyönyörû paradi-
csomi világba, addig Órigenésznél ez az út intellek-
tuálisabb jellegû, „az Istenhez vezetõ út az érzékitõl 
a szellemi felé haladás”, amely út azonban törede-
zett, nem egyenesvonalú, de ennek ellenére ez a kon-
cepció döntõen optimisztikus. Nüsszai Szent Ger-
gely „Mózes élete” címû mûvében az egész egyip-
tomi kivonulást és pusztai vándorlást az ígéret föld-

je felé, az Istenhez vezetõ út allegóriájaként értelme-
zi – ez egyébként Órigenésznél is így van – viszont 
vele ellentétben nem optimista, az út bejárhatatlan-
ságát hangsúlyozza, mert a megismerés, mely maga 
is tökéletesedik, belátja, hogy „amit kutat, felülmúl 
minden képszerû megértést”, a valódi istenlátás vá-
gya „sosem elégül ki”.

A következõ három elõadás földrajzi tekintetben 
is nagy távolságra ível, hiszen a Közel-Kelet és a Tá-
vol-Kelet vallási világa jelenik meg bennük, és a za-
rándoklatnak is az eddigieknél változatosabb, konk-
rétabb formái „elevenednek meg”.

5. Bhakti Kamala Tirtha (Rácz Géza) hindu szerze-
tes, a Magyar Vaisnava Hindu Misszió titkára a hin-
duizmus világában elemzi a zarándoklat misztériu-
mát. Kiindulópontja, hogy Indiában õsidõktõl fog-
va hisznek a szent helyek látogatásának fontosságá-
ban, és a zarándoklat az élet szerves részét képezi. A 
zarándoklat formái (játra, tirtha) és céljai (pragmati-
kusak: gyermekáldás, tisztulás, gazdasági csere, il-
letve misztikusak: erénygyûjtés, áldozatbemutatás, 
megvilágosodás, Isten kiengesztelése) bemutatását a 
legszentebb zarándokhelyek (Prajág, Benáresz, Gaja) 
és a hét szent város leírása követi. Ezután két fontos 
zarándoklat jellemzése következik, az egyik a Gan-
gesz folyó szentségét és ennek elemeit tárja elénk, 
a másik a Kumbha – méla (edény – találkozó, mert 
helyszínén, Prajágnál nektár hullott az égbõl a taní-
tások szerint, amit fel lehetett fogni akár edénnyel is) 
zarándoktalálkozó, amely a világ legnagyobb sza-
bású emberi megmozdulása, 12 évente rendezik, a 
legutóbbin, 2001-ben mintegy negyvenmillió ember 
vett részt. Az elõadás anyagában képek is láthatók e 
nagyszabású zarándoktalálkozóról.

6. Dr. Kéri Katalin, a PTE Tanárképzõ Intézetének 
docense spanyol múzeumok mór forrásanyagai, az 
arab tudományosság és mûvelõdéstörténet sokrétû 
tanulmányozásának birtokában építette fel elõadását 
az iszlám értelmezésében felfogott zarándoklatról. 
Alapvetõ megállapítás, hogy a zarándoklat ebben a 
vallásban is hallatlanul fontos mozzanat, az iszlám 
öt pillérének egyike. Minden muszlim hívõ köteles-
sége, hogy ha teheti, életében legalább egyszer elvé-
gezze a mekkai zarándoklatot. Megragadó, ahogy az 
egyébként nagyon gyakorlatias, ugyanakkor a lelki 
ráhangolódást is nagyon fontosnak tartó vallás „el-
igazítja” a zarándoklatra készülõ hívõt; „teremtsen 
békességet maga körül, zárja le vitás ügyeit és kérjen 
bocsánatot embertársaitól, mielõtt elindul. Fontos, 
hogy rendezze el függõben lévõ ügyeit, adósságait. 
Sokak szerint kívánatos az is, hogy végrendelkezzen 
arra az esetre, ha az útról nem térne vissza. Alapkö-
vetelmény, hogy a hívõ nem fordíthat az iszlám sze-
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Tilk Péter
egyetemi tanársegéd

„Zarándokutak. 
Vallástudományi 

töprengések a harmadik 
évezred küszöbén”* 

1. A fenti cím és alcím egy konferencia anyagát tar-
talmazó köteté. A konferenciára 2002. március 5-én 
került sor a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettu-
dományi Kar konferenciatermében. Az elõadásokat 
délelõtt 10 és délután 16 óra között sokan – vagy két-
százan – hallgatták szervezett és spontán módon a 
különbözõ egyetemi karok hallgatói és oktatói kö-
zül, de sok külsõ érdeklõdõ is részesült a konferen-
cia atmoszférájából.

Maga a konferencia egy sajátos, tágabb keretbe il-
leszkedett. Ez a keret, melynek eseményeire ezúttal 
már második alkalommal került sor a pécsi egyete-
men (és idén már a harmadikat is megrendezték) a 
Mandulavirágzási Tudományos Napok nevet vise-
li. Jól megkonstruált egységét képviseli koncepció-
jában az egyetemi tudományosság értékeinek és a 
pr-szempontoknak, amelyek a népszerûsítés célja-
it szolgálják. Ilyen szempontból talán az MTA által 
kezdeményezett Mindentudás Egyeteme akcióval ro-
kon. Mindig március elején kerül sorra, mert a „man-
dulavirágzás” ebben a koncepcióban a mediterrán 
klímájú és hangulatú Pécset és vele a korai tavaszt 
szimbolizálja. Fontos eleme az interdiszcipli na ritás, 
a sokféle, sokirányú, különbözõ diszciplínákra ala-
pozott közelítése ugyanannak a kérdéskörnek. Így 
egyfajta szinergi kus hatás elérése a cél. A keretren-
dezvény konferenciáin ily módon a legkülönfélébb 
tudományágak mûvelõi és hallgatói találkozhatnak 
a kellemes kora tavaszi légkör és az egyetem pati-
nás épületei teremtette hangulat kölcsönhatásában.

A vallástudomány természeténél fogva is alkal-
mas arra, hogy sokirányú, sok szempontú közelíté-
sek témája legyen, hisz így, ebben a megnevezésében 
is tudományágak sokaságát (vallásfilozófia, vallás-
történet, valláspszichológia, vallási néprajz, vallási 
földrajz, a teológia ágai, szentírástudományok stb.) 
foglalja magába. Csak így lehet feltárni, vagy leg-
alábbis megkísérelni feltárni azt a sokszínû világot, 
a vallások világát, bemutatni és továbbépíteni azt a 
tudást, mely az emberiség gondolkodásának transz-
cendens irányvétele nyomán létrejött. 

E sokszínû világ bemutatására törekedve igen 
szerencsés választásnak mondható a „zarándoklat” 

mozzanatának középpontba állítása. A vallásos hit-
életnek kétségkívül ez az egyik olyan eleme, amely 
mély tartalmú, mély értelmû vallási misztériumok 
hordozója, ugyanakkor látványos is, utakon, tere-
ken zajlik, útvonala sokszor mérföldekkel, kilomé-
terekkel mérhetõ, zenés, táncos elemeket is tartal-
maz, színes, tömeges. A zarándok személyét tisz-
telet övezi. Vállalkozásának lényege; eljutni valami 
módon a Szent, a szakrális közelébe, „terébe”, olyan 
helyre, ahol a Szent megmutatkozik, ahol a csoda vi-
lága leköltözik a mindennapiság, a Profán szféra vi-
lágába. Ebben a Szenttõl áthatott atmoszférában kí-
ván megmerítkezni, bûnei feloldása, a megtisztulás, 
a megszentelõdés reményében. Sok alkotó, filozófus, 
teológus, misztikus hajlik arra, hogy akár saját élet-
útját is zarándoklatként értelmezze, hisz intellektu-
ális törekvései központi energianyalábjait mindig is 
az istenkeresés, a hozzá jutás erõfeszítése mozgatta. 
„Mindig is zarándok voltam” – írja például Nyikolaj 
Bergyajev, de más példákat is hozhatnánk. A távol-ke-
leti vallások világában, ahol a lélekvándorlás eszméje 
egyébként is csak az „átutazás” minõségét tulajdonít-
ja, az ember földi létének az úton levés, a zarándok-
lat ennek a létnek úgyszólván természetes állapota.

A konferenciakötet írásai az itt felvázoltakat to-
vábbi irányokban szélesítik és mélyítik, különbözõ 
értelmezésmódokban és közelítésekben mutatják be.

2. A bevezetõ elõadás dr. Ádám Antal professor 
emeritus, volt alkotmánybíró munkája „Az értékek 
harmóniája a világvallásokban” címmel. Igen szé-
les horizontot vázol fel, ugyanis a jogban, a jogalko-
tásban érvényes axiológiai szempontú vizsgálódást 
ezúttal a nagy vallások értékvilágára terjeszti ki. A 
jogi indíttatású axiológiai vizsgálat talán épp annak 
az elõadásban megfogalmazott felismerésnek a ha-
tására bõvül a vallások felé, hogy az ember homo 
religiosus, azaz világnézeti irányvételeiben a vallá-
si szférához való valamilyen viszonyulás mindig je-
len van, és ez értékirányultságát is alapvetõen be-
folyásolja. Az elõadás értékekre orientált közelítés-
módja arra is lehetõséget nyújt, hogy a különbözõ 
vallásokban rejlõ közös mozzanatokra is rávilágít-
son, s ezáltal egyfajta vallások közötti párbeszédhez 
is alapot nyújtson, minthogy alapvetõen a harmónia 
az, amit az értékek terén bemutatni törekszik, illet-
ve, hogy összegezze is az e téren már megindult fo-
lyamat eredményeit, tapasztalatait. Igen figyelem-
reméltóak az érték-újrarendezés, vagy paradigma-
váltás szükségességérõl szóló gondolatok, melyek 
korunk kihívásaira olyan holisztikus értékszemlélet 
kialakítását látják megoldásnak, amelyekhez az ala-
pot a vallások értékharmóniáján alapuló ökumeni-
kus erõfeszítések adják. Ilyen természetû töprengés-
nek, útkeresésnek tekinti a zarándoklattal kapcsola-
tos konferenciát is a szerzõ, és magát a zarándoklatot 
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remtése, az erre fordított hatalmas pénzösszegek is 
kifejezik, hogy az iszlám legfõbb szent helyeit ma-
gában foglaló ország ezt megtisztelõ feladatának te-
kinti. Az elõadás az iszlám egyéb szent helyeinek és 
a tanulmányi célból tett utazások gyakorlatának be-
mutatásával zárul. 

7. Nemeshegyi Péter jezsuita szerzetes elõadása 
már személyisége miatt is élményt jelentett a konfe-
rencia résztvevõi számára. A már 70. életévét is betöl-
tött idõs professzor életének több mint felét (36 évet) 
a Távol-Keleten, Japánban töltötte, könyvei az euró-
pai nyelvek mellett japánul és koreaiul is megjelentek 
és mondandóján ezek révén az átélt élményszerûség 
is átsütött. A zarándoklat a világ e táján is hasonló 
jellemzõket, motívumokat hordoz, mint amit eddig 
megismertünk. „A zarándok meg van gyõzõdve ar-
ról, hogy a zarándoklat célját képezõ „szent helyen” 
különösen közel van a végsõ valósághoz, és ezért 
ott hatásosabb az ima, gyökeresebb a megtisztulás, 
és mélyebbek az élmények, amelyekkel az ember a 
végsõ valóság jelenlétét megtapasztalja.” Ezután a tá-
vol-keleti vallásoknak az a sajátossága tárul fel, ami 
miatt a zarándoklat itt talán még fontosabb, mint má-
sutt, mivel minden távol-keleti vallásban „központi 
szerepet játszik az Út.” India és Kína után Japán sa-
játosságai következnek. Fontosak itt a hegyek, ame-
lyek a buddhista zarándoklatok fõ céljai. De zarán-
dokhelyek maguk a templomok, a szentélyek is. Szó 
esik a kemény, aszketikus zarándoklatokról is, pél-
dául a Tibetben honosról, ahol a zarándok leborulva, 
a földre fekve, majd kezei helyénél felállva és újra a 
földre borulva szinte testével araszolja végig az utat. 
A sokféle, az egyes vallásoknak megfelelõ felfogás 
és kivitelezés ellenére is közös a zarándoklat értel-
mében, hogy a zarándok a mindennapiságból, a mu-
landóságból kiszakadva, egy magasabb, másik, örök 
valósággal keresi a kapcsolatot. 

8. Ezekután két sajátos szempontú tanulmány kö-
vetkezik, a turizmus, illetve a néprajz szemszögébõl. 
Korpics Márta, a BTK nyelvtudományi doktori iskolá-
ja kommunikációs programjának hallgatója, a tanul-
mányi osztály helyettes vezetõje turisztikai célokat is 
magába foglaló zarándoklatot elemez, elsõsorban ab-
ból a szempontból, hogy a zarándoklat vallási motí-
vumai és a turizmus szempontjai miként viszonyul-
nak egymáshoz, a zarándok vallási céljai és a turista 
kíváncsisága hogyan ötvözõdik. Az elõadás szöve-
gét, mely konkrét zarándoklatot elemez, Medjugorje 
szép képei teszik változatossá.

9. Lantosné Imre Mária etnográfus elsõsorban a né-
met nemzetiség körében vizsgálja a vallásos népélet 
jellemzõit. A zarándoklat sajátosságait is elsõsorban 
e körben mutatja be „a hagyomány és a változás tük-
rében.” A zarándoklat hagyományos motívumai (fo-
gadalom, kérés, hálaadás) mellett megjelennek a nép-

rajz optikája elõtt feltáruló elemek is, mint például a 
búcsúkeresztség, melynek során a búcsúkeresztszülõ 
a kegyhely melletti „szentkút” vizével „kereszte-
li meg” a zarándoklaton elsõ ízben részt vevõt, és 
egyéb „paraliturgikus” mozzanatok is, mint például 
az „érintõzés”, egy szentképnek, gyertyának, rózsa-
füzérnek, ruhadarabnak stb. a kegyoltárhoz, képhez, 
szoborhoz érintése – elõsegítve, felfokozva a szakrá-
lis kontaktus kegyelemközvetítõ élményét. Érdekes-
sége az írásnak, hogy konkrét helységek, kegyhelyek 
(Palotabozsok, Somberek, Máriakéménd, Cikó, Ha-
jós, Csíksomlyó stb.) szokásait is bemutatja. A szö-
veget Lantos Miklós érdekes és szép, néha szinte ku-
riózumnak számító fotói illusztrálják.

10. A záró elõadást S. Szabó Péter, a BTK Politi-
kai Tanulmányok Tanszéke docense tartotta, aki a 
mini konferencia témavezetõje és értelmi szerzõje is, 
s már vagy tizenöt éve foglalkozik vallástudományi 
témák kutatásával és oktatásával, és társadalmi meg-
bízatásai némelyike (Magyar Vallástudományi Tár-
saság tagja, a Magyar Akkreditációs Bizottság Hit- és 
Vallástudományi Bizottságának tagja) is e terület-
hez kapcsolja. Elõadásában (A keresztény egység-
teremtés „zarándokútja” és „stációi”) a konkrét pél-
dák után ismét a zarándoklat elvontabb értelmezése 
bomlott ki, a bevezetõ elõadáshoz hasonlóan széle-
sebb, átfogóbb horizonton. A kiindulópont a keresz-
ténységnek a „Krisztus varratlan köntösét szakadá-
sok tépték” szavakkal megfogalmazott megosztottsá-
ga, ezt követõen pedig a megosztottságot felszámol-
ni akaró törekvések, az ökumené története és jelen-
legi folyamata áttekintésére került sor, konkrét do-
kumentumok (Evangélikus – Római katolikus Közös 
Nyilatkozat, Dominus Jesus nyilatkozat) elemzését 
is érintve. A „zarándoklat” célja itt nem egy konkrét 
helység, a „zarándokok” a keresztények, akik nem 
földrajzi értelmû utat járnak be, hanem egymás felé 
igyekeznek, a kereszténység egysége megteremtésé-
nek útján. Ez az út nagyon nehéz, nagyon sok aka-
dályt tartalmaz, szinte mindenki úton van rajta és a 
késõbb érkezõk még bizonyára meg sem születtek. 
Ennek ellenére az elõadás végsõ kicsengése bizako-
dó, és a bevezetõ elõadás gondolataival összhang-
ban a kereszténységben és a vallásokban rejlõ kö-
zös értékek megtalálására és ennek nyomán újfaj-
ta egység megteremtésére nyitott perspektívával ad 
„záróképet” a jelentõs és izgalmas konferencia be-
fejezéséhez.

11. Összegezve a konferencia anyagával kapcso-
latos benyomásokat, végül talán az mondható el, 
amit a témavezetõ S. Szabó Péter a kötet elõszavában 
is elõrebocsát; „a résztvevõk a tematikát és a kö-
zelítésmódokat illetõen is sokrétû, színes, gazda-
gon illusztrált, sokfelé elágazó, de mégis találkozó 
gondolatmenetû elõadásokat hallhattak, s e kötetben 
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rint tisztátalanul szerzett anyagi eszközöket az uta-
zás lebonyolítására.” Ezekután szinte bejárjuk Mek-
kát és környékét az elõadást követve, mely egyben a 
zarándoklat eseményeinek, sokszínû rituális mozza-
natainak követése is, Hágár kétségbeesett vízkeresése 
imitálásától, a Sátán megkövezésén át az áldozati ál-
lat feláldozásáig. A zarándoklat leírásán túl igen ér-
dekes az elõadásnak az a része is, amely Szaúd-Ará-
biának azokat az erõfeszítéseit mutatja be, amelyeket 
a zarándokok növekvõ tömegei méltó fogadása ér-
dekében tesz. A megfelelõ infrastruktúra (egészség-
ügyi ellátás, tûzálló sátrak sokasága, hûtõkapacitás 
a feláldozott állatok húsának tárolására stb.) megte-

az érdeklõdõk errõl olvashatnak.” A kötet anyagának 
olvasása szinte maga is egy képzeletbeli, „sûrített” 
zarándoklat, hisz a szép kivitelû, karcsú kötet száz 
oldalán világokat lehet bejárni. A kiadvány sok szín-
elemet, ismeretet, érdekes gondolatot tartalmaz, de 
tanulmányozása természetesen nem pótolja és nem 
helyettesítheti a szakralitás misztériumaira orientá-
lódó valódi zarándoklatok mélyreható élményanya-
gának átélését.
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