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Előszó 
 

2021 november 20-án szerveztünk meg immáron negyedik alkalommal 

konferenciát a pécsi jogász doktoranduszoknak. A hagyományt még 2018-ban 

kezdtük meg. A konferencia szervezésével lehetőséget biztosítunk a pécsi 

PhD-hallgatóknak, doktorjelölteknek, illetve posztdoktoroknak, hogy 

bemutassák kutatási eredményeiket, majd írásos formában azokat publikálják 

konferenciakötetben.  

A konferencia online térben Microsoft Teams alkalmazás segítségével valósult 

meg. A résztvevők száma 29 volt, ami mennyiségben felülmúlta a korábbi 

konferenciák iránti érdeklődést. Az előadásokat három (két idegen nyelvű és 

egy magyar) szekcióba osztottuk be. A publikum számos jogterületről 

hallgathatott színvonalas előadásokat, amelyeket követően pedig lehetőség 

volt az eredményeket megvitatni, és kérdéseket intézni az előadóhoz.  

A szerkesztőbizottság a konferenciakötetbe 17 tanulmányt fogadott be, 

amelyet online formában publikálunk.  

A szerkesztők ezúton is köszönik minden előadónak, illetve tanulmányt küldő 

szerzőnek, hogy a konferencia sikeréhez hozzájárultak. 

 

 

Tóth Dávid Szerkesztő 
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Bánfai Edina – Az adóparadicsomok definiálása, listázása 
 

Lektorálta: Dr. Bujtár Zsolt Ph.D. 
 

Absztrakt 

 

Az adóparadicsomok vagy ahhoz hasonló helyszínek már több évszázada, sőt talán 

nem túlzás azt mondani, hogy több évezrede léteznek. Kialakulásuk elsődleges oka az 

adózás megjelenése volt. Az adóellenállás a világ legtöbb kormányának bevételeit 

veszélyezteti, csökkenti. Az adóparadicsomok és az offshore cégek mindenfajta 

nehézség nélkül összefüggésbe hozhatók a terrorizmus finanszírozásával is. Az 

offshore cégek a pénzmosás legfőbb eszközei, a pénzmosás pedig a terrorizmus 

finanszírozásának egyik legfőbb eszköze. Következésképpen, ha egy hatékony 

definícióval, tartalmas feketelistával sikerülne visszaszorítani az 

adóparadicsomokban bejegyzett offshore cégek számát, akkor nem csak a nemzeti 

vagyonok gyarapodnának, hanem az elkövetett terrorcselekmények száma is 

csökkenhetne. A tanulmányban bemutatásra, elemzésre kerülnek az 

adóparadicsomokra vonatkozó definíciók, egyúttal javaslat fogalmazódik meg egy 

hatékonyabb definíció megalkotására, rávilágítva a feketelisták hiányosságaira. 

 

Kulcsszavak: adóparadicsom, offshore cégek, adóoptimalizáció, adóveszteség, 

OECD, információcsere, átláthatóság, feketelista 

 

1. Bevezető gondolatok 

 

Az adóoptimalizáció iránti igény önmagában nem jelent jogellenes célt, az 

adóparadicsomok létjogosultsága azonban egyre inkább nemkívánatossá válik. Mind 

nemzetközi szervezetek, mind az Európai Unió, mind pedig az egyes országok 

küzdenek azért, hogy az adóveszteségeket csökkentsék. Az erőfeszítések 

hatékonysága azonban erőteljesen vitatható. A Tax Justice Network1 közelmúltban 

megjelent tanulmánya rávilágít arra, hogy az EU feketelistáján szereplő országok a 

globális adóveszteség kevesebb mint 2%-áért felelősek. Ezzel szemben az EU 

tagállamok a globális adóveszteség 36%-áért tehetők felelőssé, 154 milliárdnyi 

adóbevétel veszteséget okozva évente.2 Egy 2017-ben készült felmérés szerint az 

Amerikai Egyesült Államok 500 legnagyobb vállalata közül 366-nak, azaz 73%-ának 

volt legalább egy leányvállalata valamelyik adóparadicsomban nyilvántartásba véve.3 

 
PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pénzügyi Jogi és 

Gazdasági Jogi Tanszék 
1 A Tax Justice Network egy érdekképviseleti csoport, mely az adórendszerek feletti kontrol 

visszaszerzéséért küzd. 
2 „Oxfam: EU tax haven blacklist review” 2021. accessed November 7, 2021 

https://www.oxfamnovib.nl/Files/rapporten/2021/20210215%20Oxfam%20Media%20briefi

ng%20-%20tax%20havens%20review_.pdf  
3 Richard Phillips, Matt Gardner, Alexandria Robins, Michelle Surka, „Offshore Shell Games 

– 2017. The Use of Offshore Tax Havens by Fortune 500 Companies”. (U.s. PIRG Education 
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Egy hatékonyabb definíció az adóparadicsomok vonatkozásában, egy tartalmasabb 

feketelista, az átláthatóbb jogszabályi keretek mind mind az adóparadicsomokkal 

szembeni sikeresebb fellépést szolgálnák. A tanulmány célja a vonatkozó definíciók 

összegyűjtésén, elemzésén felül javaslattétel egy olyan fogalommeghatározásra, mely 

egy hatékonyabb fellépés eszközéül szolgálhatna. 

 

2. Az OECD kritériumai 

 

A 2008-as pénzügyi világválság gyorsan átalakította az adóparadicsomokhoz való 

általános viszonyulást. Hirtelen a nemzetközi szervezetek azzal kezdték fenyegetni az 

országokat – többek között Ausztriát, Svájcot, Luxemburgot és Belgiumot – hogy 

felteszik őket a feketelistára, hacsak nem egyeznek bele az OECD sztenderdek 

implementálásába az átláthatóság, illetve az információcsere terén.  

 

1998-ban az OECD számos szempontot állított fel az adóparadicsomok azonosítása 

érdekében, melyek közül a négy legfontosabb a következő: 

1. Adó kivetésének hiánya vagy névleges adók a lényeges bevételek 

tekintetében 

2. Hatékony információcsere hiánya 

3. Átláthatóság hiánya 

4. Tényleges tevékenység hiánya 

Az OECD kiemelte, hogy mindössze az első kritérium, azaz az adók hiánya vagy a 

névleges adók önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy egy országot 

adóparadicsomnak lehessen minősíteni, továbbá a negyedik faktor nem került 

figyelembevételre, mikor megállapították, hogy egy ország együttműködő-e vagy 

sem. Annak az országnak, amely „megfelelt” a kritériumoknak csak kötelezettséget 

kellett vállalnia az átláthatóságról és az információcseréről szóló alapelvek 

implementálására annak érdekében, hogy elkerülje a nem együttműködő 

adóparadicsomi minősítést. Vagyis az az ország, amely megtette e 

kötelezettségvállalást, nem került fel a listára, illetve lekerült róla. 4  

Látni fogjuk, hogy az OECD által meghatározott kritériumok vissza fognak köszönni 

mind az Európai Parlament, mind pedig az Európai Bizottság definícióiban található 

fogalmi elemekben tekintettel arra, hogy az Európai Unió támaszkodik az OECD által 

kialakított fogalmakra, kritériumokra. 

 

3. Az Európai Parlament definíciói 

 

Az Európai Parlament 2012. április 19-i állásfoglalása az adócsalás és az adóelkerülés 

elleni küzdelem terén teendő konkrét lépésekre irányuló felhívásról a 

következőképpen határozza meg az adóparadicsomok fogalmát: Az adóparadicsom 

 
Fund, Institute on Taxation and Economic Policy, Hn, 2017.) 8. in Dr. habil Sándor István: 

Adóparadicsomok – gazdasági és erkölcsi szempontok feszültségében. In: Ügyvédek Lapja 

(April 2021) 
4 OECD: Countering Offshore Tax Evasion (2009), 12. accessed November 7, 2021 

https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/42469606.pdf  
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egy felségterület, melyet az adók hiánya vagy névleges adók, a külföldi 

adóhatóságokkal való hatékony információcsere-, valamint a jogalkotási, jogi és 

igazgatási előírások átláthatóságának hiánya jellemez. Jellemzően vagy külföldi, nem 

együttműködő felségterületekről van szó, vagy olyan országokról, melyeket a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) vagy a Pénzügyi Akció 

Munkacsoport (FATF) adóparadicsomként határoz meg.5 

2012. június 28-án az Európai Parlament és Dánia megállapodásra jutott egy, az egész 

Unióra kiterjedő kockázati tőke rezsim tekintetében. Ez a megállapodás magába 

foglalta az adóparadicsomok új definícióját., melynek fogalmi elemei között 

szerepelnek az adók hiánya vagy névleges adók, adóelőnyök biztosítása valódi 

gazdasági tevékenység végzése nélkül, a FATF nem együttműködő országok vagy 

területek listáján való szereplés és megállapodás aláírásának hiánya az 

anyaországgal.6 

A legszembetűnőbb különbség a két definíció között, hogy míg az április 12-én 

meghatározott fogalom az OECD által adóparadicsomnak minősített országokra is 

kiterjeszti a definíciót, addig a június 28-án elfogadott megállapodás csak a FATF 

nem együttműködő országok és területek listáján szereplő országokra. Nem 

hanyagolható el a definíció pontos meghatározása érdekében ezen szervezetek által a 

nem együttműködő országokként identifikált adóparadicsomok áttekintése.  

Elengedhetetlen a különbségtétel az OECD eredeti listája, valamint az általa felállított 

feketelista között. Az OECD eredetileg 47 jogrendszert vizsgált a lehetséges 

adóparadicsomi státusszá minősítés „reményében”, de számos ország ezek közül nem 

felelt meg az adóparadicsomi kritériumoknak, 6 ország7 pedig lekerült a listáról, mert 

beleegyeztek az információcserébe, úgynevezett „kedvezményes megállapodást” 

(advanced agreement) kötöttek.8 2000-ben az OECD létrehozta azt a feketelistát, 

melyen eredetileg 35 jogrendszert jelölt meg adóparadicsomként az általa felállított, 

korábban részletezett kritériumok alapján.9 Annak ellenére, hogy az Egyesült 

Államokat tartják a legnagyobb adóparadicsomnak a világon, a „nagyok” – Svájc, 

Hollandia, Luxemburg vagy az USA – egyike sem lett nem együttműködő 

adóparadicsomként feltüntetve a listán.10 2000 és 2002 áprilisa között 31 ország tett 

 
5 Az Európai Parlament 2012. április 19-i állásfoglalása az adócsalás és az adóelkerülés elleni 

küzdelem terén teendő konkrét lépésekre irányuló felhívásról accessed November 7, 2021 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-

0137+0+DOC+XML+V0//HU  
6 Directorate General for Internal Policies Policy Department D: Budgetary Affairs: European 

initiatives on eliminating tax havens and offshore financial transactions and the impact of these 

constructions on the Union's own resources and budget, Study (2013) 36. accessed November 

7, 2021 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/490673/IPOL-

JOIN_ET%282013%29490673_EN.pdf  
7 Bermuda, Kajmán-szigetek, Cyprus, Málta, Mauritius, San Marino 
8 Jane G. Gravelle Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion, (Congressional 

Research Service, 2015), 5.  
9 Laurens Booijink, Francis Weyzig, “Identifying Tax Havens and Offshore Finance Centres” 

4.  
10 An Oracle, Offshore Apocalypse, The Collapse of the Tax Haven Industry-What Does the 

Future Hold? (2012), 47. 
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formális kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy alkalmazni fogják az OECD 

által felállított sztenderdet az átláthatóság és az információcsere tekintetében. 2009 

májusára a maradék 3 ország (Andorra, Liechtenstein, Monaco) is elkötelezte magát 

az OECD sztenderdek implementálása iránt, melynek következtében 2009-re 

valamennyi ország lekerült a nem együttműködő adóparadicsomok listájáról.11 

Jelenleg tehát egyetlen állam sem szerepel az OECD listáján. Az eredetileg nem 

együttműködő adóparadicsomoknak minősített országoknak elég volt néhány 

hangzatos, megfoghatatlan, politikai kötelezettséget vállalniuk és még az előtt 

lekerülhettek a listáról, hogy e megállapodásokat implementálták volna, ahogy arra 

az OECD is kitér egyik jelentésében.12  

Az OECD feketelistája mellett léteznek úgynevezett szürke13, valamint fehér14 listák 

is, de 2012-re már csak 1 ország, Nauru szerepelt az adóparadicsomok szürkelistáján 

és további 1 ország, Guatemala pedig a pénzügyi központok szürkelistáján. 

Mindezek alapján különös tehát, hogy az Európai Parlament a 2012-ben alkotott 

fogalommeghatározásában miért utal a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet által adóparadicsomokként meghatározott országokra, hiszen az OECD 

listáján addigra egyetlen ország vagy felségterület sem szerepelt. Az Európai 

Palament pedig sehol nem használja azt a fordulatot, hogy „az eredetileg 

adóparadicsomként szereplő vagy a 2009-ben adóparadicsomként meghatározott…”. 

A FATF magas veszélyt magában rejtő és nem együttműködő jogrendszerek listáján 

11 ország15 szerepel jelenleg. 2016 februárjában Algéria, Angola és Panama lekerült 

a listáról tekintettel arra, hogy jelentős erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy 

fejlesszék az AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of 

Terrorism) rendszerüket és megteremtették a megfelelő jogi kereteket, így eleget 

tettek a FATF elvárásainak. Ugyanakkor a FATF hangsúlyozza, hogy nagy számban 

vannak olyan jogrendszerek, melyek még nem kerültek azonosításra, de e 

jogrendszerek leleplezése, felfedése folyamatos.16 

A listával kapcsolatban felmerülő aggályokra tehát egyrészről maga a FATF is 

rámutatott azáltal, hogy felismerte, hogy a lista nem teljes. Bosznia Hercegovina 

kivételével egyetlen európai országot, szigetvilágot sem tartalmaz és egyáltalán nem 

egyezik az OECD 2009-es listájával. Ennek oka, hogy a FATF listája elsősorba azokat 

az országokat tartalmazza, melyek valamilyen formában összefüggésbe hozhatók a 

 
11 „List of Unco-operative Tax Havens” accessed November 9, 2021 

http://www.oecd.org/countries/monaco/listofunco-operativetaxhavens.htm  
12 „Andorra, Liechtenstein and Monaco removed from OECD List of Unco-operative Tax 

Havens” accessed November 9, 2021” 

http://www.oecd.org/ctp/harmful/andorraliechtensteinandmonacoremovedfromoecdlistofunc

o-operativetaxhavens.htm  
13 Azon országokat tartalmazza, melyek kötelezettséget vállaltak a sztenderdek 

implementálására.  
14 Azon országok szerepelnek rajta, melyek implementálták is az elfogadott sztenderdeket. 
15 Afganisztán, Bosznia Hercegovina, Guyana, Irak, Laosz, Mianmar, Pápua Új-Guinea, 

Szíria, Uganda, Vanuatu és Jemen. 
16 „Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process – 19 February 2016” accessed 

November 9, 2021 http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-

cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2016.html  

http://www.oecd.org/countries/monaco/listofunco-operativetaxhavens.htm
http://www.oecd.org/ctp/harmful/andorraliechtensteinandmonacoremovedfromoecdlistofunco-operativetaxhavens.htm
http://www.oecd.org/ctp/harmful/andorraliechtensteinandmonacoremovedfromoecdlistofunco-operativetaxhavens.htm
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2016.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2016.html
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terrorizmussal a pénzmosáson és a terrorizmus finanszírozásán keresztül. 

Természetesen az adóparadicsomok és az offshore cégek kifejezetten alkalmasak e 

célok elérésében való „közreműködésre”, azonban a „terrorizmus gyanús” területeken 

felül számos más ország jogrendszere is lehetőséget biztosít a közterhek 

csökkentésére, valamint a jellemzően nem legális forrásokból származó jövedelmek 

tisztára mosására offshore cégek segítségével, így mindenképpen célszerű lenne 

további országokkal bővíteni a listát. 

Másrészről, nem kevésbé tekinthető aggályosnak, mondhatni az egész lista 

létezésének az értelmét kérdőjelezi meg – legalábbis ami az adóparadicsomok elleni 

küzdelmet illeti – az, hogy 2016 februárjában Panama lekerült a listáról. Az a Panama, 

amely néhány hónappal később a világ legnagyobb offshore-botrányában lett érintett, 

köszönhetően a 2016. áprilisában, a Panama-papírok kapcsán kiszivárogtatott több 

millió dokumentumnak. Az offshore botrányban politikai vezetők, különböző sztárok, 

közismert labdarúgók, és természetesen szervezett bűnözői körök is érintettek voltak, 

az információcsomagban több mint kétszázezer offshore érdekeltségről esik szó. A 

problémát az jelenti, hogy ezek az információk nem az információcsere egyezmények 

jóvoltából (nem volt Panama és az OECD között 2016 áprilisában hatályos 

egyezmény) láttak napvilágot és nem is annak köszönhetően, hogy – a FATF 2014 

júniusában azonosította Panama deficitjeit, amire válaszként Panama új jogi és 

szabályozási keretrendszert vezetett be amiért cserébe lekerülhetett a listáról. 

Kiszivárogtatás történt. 

Következésképpen az Európai Parlament adóparadicsomokkal kapcsolatos definíciói 

hiába tartalmaznak a nemzetközi szervezetek által adóparadicsomoknak minősített 

jogrendszerekre való utalást, mert azok listái jelenleg vagy egyáltalán nem 

tartalmaznak adóparadicsomnak minősített országot vagy csak nagyon keveset és 

megkérdőjelezhető a listáról történő lekerüléshez szükséges feltételek mögötti 

tartalom valódisága. 

A definíciók további hiányossága, hogy nem tartalmaznak konkrétumokat, illetve az 

egyes elemek azonos módon való értelmezése nem biztosított a definíciók által. 

Például: mind az áprilisi, mind a júniusi fogalommeghatározásban szerepel az „adók 

hiánya vagy névleges adók” kitétel. Az „adók hiányának” értelmezésével 

kapcsolatban probléma nem igen merül fel, de a valóságban nem is nagyon fordul elő, 

hogy az adóparadicsomok egyáltalán ne vetnének ki adót (legalább a bejegyzéskor), 

hiszen így nem jutnának profithoz hiába vállalnák fel az adóparadicsomi státusszal 

járó következményeket. A Kajmán-szigetek az 1960-as években a „gazdasági elhalás” 

szélén állt. A 2000-es évekre az életszínvonal a legmagasabb lett a karibi térségben, 

sőt az egy főre jutó GDP magasabb volt, mint az USA-ban. Gyakorlatilag megszűnt a 

munkanélküliség.17 Mindez elképzelhetetlen volna, ha egyáltalán nem vetnének ki 

adót a területükön bejegyzett társaságokra. A „névleges adók” fordulat interpretálása 

azonban már nem ilyen egyszerű. Számos kérdés merülhet fel: mi számít névlegesnek, 

hol húzódik meg a névleges és a kedvezményes adók közötti határ, 10%-os adókulcsot 

még névlegesnek lehet-e tekinteni?  

  

 
17 William Brittain-Catlin, Offshore-The Dark Side of the Global Economy (Farrar, Straus and 

Giroux, New York, 2005) 8.  
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4. Az Európai Bizottság definíciója 

 

2012. december 6-án a Bizottság javaslatot tett a tagállamok által felállítandó 

kritériumokra azon harmadik országok azonosítása érdekében, amelyek nem felelnek 

meg az adóügyekben elvárható jó kormányzás minimum sztenderdjének és egyéb 

követelményeinek annak megfelelően, hogy jogrendszereik összhangban állnak-e e 

sztenderdekkel vagy elkötelezték-e magukat szabályaik összehangolására (a 

továbbiakban: Bizottsági Javaslat).18 

A Bizottsági Javaslat Melléklete 2 fő kritériumot határoz meg, mely kritériumoknak 

az országoknak meg kell felelniük annak érdekében, hogy jogrendszereik 

összhangban álljanak a sztenderdekkel. Az első kritérium az átláthatóságra, illetve az 

információk elérhetőségére, hozzáférhetőségére, valamint az információcserére 

vonatkozik, míg a második kritérium alapján nem alkalmazhatnak káros adójogi 

szabályokat az üzleti adózás területén.19 

A definíció negatívumaként említhető e helyütt is, hogy pusztán az országok részéről 

történő formális kötelezettségvállalás ténye az adóparadicsomi minősítés alóli 

mentességet von maga után a vállalt kötelezettségeknek való elégtétel nélkül is. A 

megfogalmazások általánossága, az egyes kritériumok értelmezésének hiánya e 

definíció kapcsán is szembetűnő. 

További érdekessége a Bizottság által alkotott fogalomnak, hogy az kizárólag a 

harmadik országoknak szól, csakis számukra határoz meg minimum sztenderdeket, 

kritériumokat, illetve követelményeket, azt a látszatot keltve, mintha az unión belül 

nem lenne olyan ország, melynek adójogi szabályozása kivetnivalót hagy maga után 

a fent említett adójogi szabályozások tekintetében. Az uniós tagállamok definícióból 

való kifelejtése ellen szóló érv, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 

egyik jelentése szerint a „nagy volumenű korrupciós ügyek” az offshore cégek és 

adóparadicsomok révén elkövetett adócsaláshoz kapcsolódnak és a Parlamenti 

Közgyűlés ugyanezen jelentése egy tagállamot említ az Európa Tanács azon tagjai 

között, amelyek „védelemben részesítik vagy eltűrik az offshore rendszer többé-

kevésbé megkérdőjelezhető pénzügyi és jogi szabályozását”. Egy másik tagállam 

vonatkozásában a pénzügyi szektort – köztük jelentős bankokat – érintő vitákról 

számol be a jelentés, rámutatva a bankok pénzmosás elősegítésében vagy 

lehetőségének megteremtésében betöltött szerepére hangsúlyozva, hogy a bejegyzett 

társaságok tulajdonosainak hozzáférhető nyilvántartására vonatkozó tervek 

hozzájárulhatnak az átláthatóság javításához. Egy másik tagállam kötelezettséget 

vállalt a bankfelügyeletének és szabályozási keretének, valamint a pénzmosással 

 
18 European Commission: Commission Recommendation of 6.12.2012 regarding measures 

intended to encourage third countries to apply minimum standards of good governance in tax 

matters (Brussels, 6.12.2012 

C(2012) 8805 final ), 6. 
19 European Commission: Commission Recommendation of 6.12.2012 regarding measures 

intended to encourage third countries to apply minimum standards of good governance in tax 

matters (Brussels, 6.12.2012 

C(2012) 8805 final ), 4. 
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szembeni biztosítékoknak az erősítésére.20 Mindezek alapján úgy gondolom, 

nyilvánvaló, hogy nem helyes a definíciót kizárólag harmadik országokra 

vonatkoztatni.  

 

5. Az adóparadicsomok egy kívánatos definíciója 

 

Véleményem szerint egy egységes, általánosan elfogadott, valamint egyféleképpen 

értelmezhető fogalom meghatározása, illetve elfogadása nélkülözhetetlen lenne. A 

hatékony definíció alapjául szolgálhat az OECD által 1998-ban felállított szempontok 

közül a négy legjelentősebb. Nevezetesen, az adó kivetésének hiánya vagy névleges 

adók a lényeges bevételek tekintetében, hatékony információcsere hiánya, 

átláthatóság hiánya és a tényleges tevékenység hiánya. E négy kritérium kiváló 

kiindulópont, szükséges lenne azonban, hogy jelentős megszorításokkal értelmezzük 

őket. Mint ahogyan arról korábban írtam, az adó kivetésének teljes elmaradása nem 

jellemző, hiszen sok ország ebből tartja fenn magát, a névleges adók kitétel 

tekintetében azonban meg kellene állapodni egy egységes határban. Alsó határként 

célszerűnek tartanám a 10%-os adókulcs elfogadását, mely azt jelentené, hogy 

valamennyi ország, mely 10%-nál alacsonyabb mértékű adót vet ki a bevételekre 

adóparadicsomnak minősülne a negyedik feltétel teljesülése esetén. A „lényeges 

bevételek tekintetében” fordulat visszaélésekre, a jogszabályok kijátszására ad 

lehetőséget, így e kiskaput szükséges lenne bezárni a 10%-os adókulcs valamennyi 

bevételre vonatkozó alkalmazásával. Természetesen a 10%-ot meghaladó mértékű 

differenciálásnak nem látom akadályát, ahogyan rövidtávon esélyét sem. 

A második, illetve a harmadik kritérium egymással szorosan összefügg. Feltételezhető 

ugyanis, hogy azt az országot, mely részese az információcsere egyezményeknek, 

látszólag kellő betekintést biztosít és együttműködik, átláthatónak fogják tekinteni 

annak ellenére, hogy a valódi tulajdonosok rejtve maradnak. A probléma az 

egyezmények alkalmazása, illetve az erre való hajandóság kapcsán merül fel. A 

formálisan kötelezettséget vállaló országok kitűnő példája Barbados. Barbados és az 

OECD közötti egyeztetések eredményeként az OECD megállapította, hogy Barbados 

átlátható adó- és szabályozási rendszerrel, valamint hatékony információcserét 

biztosító mechanizmussal rendelkezik. Barbados még az eredeti OECD lista 

elkészülte előtt elkötelezte magát a hatékony információcsere terén az OECD 

tagországaival is, aminek következtében az OECD listáján sosem szerepelt.21 Ha 

azonban tüzetesen szemügyre vesszük Barbados International Business Companies 

Act22-jét, világossá válik, hogy Barbados egyike a jelenleg is létező 

 
20 Európai Bizottság: A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek, Az 

Európai Unió antikorrupciós jelentése (Brüsszel, 2014), 19. 
21„OECD Says Barbados Will not Appear on its Forthcoming List of Uncooperative Tax 

Havens” accesed November 9, 2021 

http://www.oecd.org/ctp/harmful/oecdsaysbarbadoswillnotappearonitsforthcominglistofunco

operativetaxhavens.htm  
22 Az adóparadicsomok gyakran használják a divatos, jól csengő International Business 

Company (nemzetközi gazdasági társaság) kifejezést, mely társaságok alapítására 

vonatkozóan saját szabályokat alkotnak, melyekből egyértelműen kitűnik, hogy valójában 

offshore cégekről van szó. 

http://www.oecd.org/ctp/harmful/oecdsaysbarbadoswillnotappearonitsforthcominglistofuncooperativetaxhavens.htm
http://www.oecd.org/ctp/harmful/oecdsaysbarbadoswillnotappearonitsforthcominglistofuncooperativetaxhavens.htm
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adóparadicsomoknak. A sok jellemző közül a bevételek 1-2,5%-os adóztatását, a 

Barbados területén kívüli tevékenységet, valamint a termékek barbadosi lakosoknak 

való eladásának tilalmát emelném ki.23 Mindezek alapján megállapítható, hogy 

Barbados szabályozása offshore cégek alapításának lehetőségét teremti meg, az 

OECD fogalommeghatározása alapján azonban, nem minősül adóparadicsomnak. 

Ennek oka, hogy az OECD gyakorlata alapján a névleges adók szempont egyedüli 

teljesülése esetén egyetlen országot sem lehet adóparadicsomnak nyilvánítani, 

Barbados pedig formálisan egyértelműen eleget tesz az információcserére vonatkozó 

egyezményeknek azzal, hogy aláírta a megállapodásokat, így átláthatónak is minősül, 

ami pedig a negyedik kritériumot illeti, az OECD – ahogyan arra korábban felhívtam 

a figyelmet – nem vizsgálta annak teljesülését az adóparadicsomok 

meghatározásakor. Így Barbados – és még számtalan Barbadoshoz hasonló 

szabályozási háttérrel rendelkező ország – nem tekinthető adóparadicsomnak. A 

megoldás az lenne, hogy pusztán az első kritérium teljesülése esetén, azaz minden 

10%-os adókulcsnál alacsonyabb mértékű adóztatással operáló országot 

adóparadicsomnak kellene nyilvánítani tekintet nélkül arra, hogy formálisan hajlandó 

volt-e kötelezettségeket vállalni, vagy sem, amennyiben a létrejött társaságra a 

tényleges tevékenység hiánya jellemző. E feltétel megállapításához elegendő lenne az 

egyes országok International Business Companies Act-jét megvizsgálni, amiből 

kiderül, hogy végezhetnek-e a társaságok az adott ország területén tevékenységet. Ha 

pedig nem, márpedig ez a jellemző, akkor teljes bizonyossággal meg lehetne 

állapítani, hogy az adott ország területén, olyan International Business Companies Act 

alapján létrejött társaságok, melyek 10%-nál alacsonyabb adót fizetnek és nem 

gyakorolnak tényleges tevékenységet a szóban forgó országban, offshore cégnek 

minősülnek, e feltételeket biztosító országok pedig adóparadicsomnak. Ha egységes 

lenne az adó mértéke valamennyi adóparadicsom tekintetében, már egyetlen 

gazdasági társaságnak sem állna érdekében offshore céget alapítani, mert a különböző 

regisztrációs díjakkal emelt költségek majdhogynem elérnék azt az összeget, amelyet 

az adókötelezettségek jogszerű teljesítése érdekében otthon kellene befizetniük. Így a 

profit nem lenne elegendő ahhoz, hogy megérje felvállalni az offshore cégek 

alapításával járó kockázatot.  

Ahhoz, hogy egy valamennyi adóparadicsomra vonatkozó egységes – valamennyi 

érintett fél számára elfogadható – adókulcsot tartalmazó megállapodás létrejöhessen, 

valamint elfogadásra, aláírásra és végrehajtásra kerüljön valamennyi érintett ország 

által, ahhoz előbb az adókedvezményeket, titoktartást és tényleges tevékenység 

nélküli működést biztosító országoknak el kellene ismerniük az adóparadicsomi 

státuszukat és bele kellene egyezniük a feketelistára való felkerülésbe.  

  

 
23 „Pricewaterhousecoopers: Barbados International Business Companies: A Guide for 

business executives involved in International Business and Investment Activities (2005)” 6-8. 

accessed November 9, 2021 https://www.pwc.com/bb/en/publications/assets/barbados-

international-businesses-brochure.pdf  
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6. Az EU feketelistái 

 

Az Európai Unió 2015 júniusában alkotta meg első, nemzetközi adóparadicsomokat 

tartalmazó listáját, mely akkor akkora közfelháborodást váltott ki, hogy hat hónappal 

a közzététele után le kellett törölni a hivatalos honlapról. A lista jóval nagyobb kört 

érintett a maga 30 országával, mint a FATF vagy az OECD felsorolásai. A lista24 

tartalmazott ázsiai, európai területeket, valamint a karibi térségben található szigeteket 

is, többek között az Egyesült Államok és Svájc kivételével.25 A listára csak az a 30 

joghatóság kerülhetett fel, amely legalább 10 tagállam feketelistáján szerepelt. Tehát 

ez a 30-as lista közel sem fedte fel maradéktalanul az összes adóparadicsomot, 

mondhatni, csupán a TOP 30-as lista volt, mely még így is soknak bizonyult, 

ellenérzéseket váltott ki. 

A 2016-ban kirobbant Panama-papírokkal kapcsolatos offshore-botránynak 

köszönhetően az adóparadicsomok és az offshore cégek ismét a középpontba kerültek. 

Ennek hatására Pierre Moscovici, az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyekért, 

valamint az adó- és vámügyért felelős biztosa egy újabb lista összeállítását 

szorgalmazta. A célkitűzés az volt, hogy az uniós tagállamok hat hónapon belül egy 

közösen összeállított, a valóságot tükröző listáról egyezzenek meg az 

adóparadicsomokat illetően, illetve büntetéseket terveztek kilátásba helyezni azon 

országokkal szemben, amelyek elrejtik az adóköteles bevételeket. A terv az Európai 

Bizottság egy nagyobb jogalkotási javaslatának része volt, mely 2016. április 12-én 

került ismertetésre. Az Európai Bizottság 18 hónapja dolgozott a javaslaton, de a 

Panama-botrány kapcsán módosításokat kellett eszközölni rajta.26 A tagállamok 

pénzügyminiszterei 2017. december 5-én egyeztek meg az első EU listáról, mely a 

nem együttműködő joghatóságokat tartalmazta az adócélok tekintetében. Összesen 17 

ország27 került a listára, amiért elmulasztottak megfelelni az adózási sztenderdeknek. 

Ezen felül 47 ország vonatkozásában állapítottak meg hiányosságokat az 

adórendszereiket illetően.28 Az első EU feketelista azóta több alkalommal módosult, 

két nagyobb módosításra 2019 márciusában és 2020 februárjában került sor tekintettel 

arra, hogy a listán szereplő országok 2018 és 2019 végéig vállalták a kötelezettségek 

teljesítését. 2020 óta a lista évente kétszer kerül frissítésre. 

 
24 A lista teljes névsora a következő volt: Andorra, Liechtenstein, Guernsey, Monaco, 

Mauritius, Libéria, Seychelles, Brunei, Hong Kong, Maldív-szigetek, Cook-szigetek, Nauru, 

Niue, Marshall-szigetek, Vanuatu, Anguilla, Antigua, Barbuda, Bahamák, Barbados, Belize, 

Bermuda, Brit-Virgin-szigetek, Kajmán-szigetek, Grenada, Montserrat, Panama, Saint 

Vincent és a Grenadine-szigetek, Saint Kitts és Nevis, Turks- és Caicos-szigetek, Amerikai 

Virgin-szigetek 
25 „EU releases world tax havens blacklist” accessed November 7, 2021 

http://www.eubusiness.com/news-eu/economy-politics.120n  
26 Nikolaj Nielsen, „EU commission wants tax haven blacklist”, accessed November 7, 2021 

https://euobserver.com/economic/133019 
27 A 17 ország a következő volt: Amerikai Szamoa, Bahrein, Barbados, Grenada, Guam, 

Korea, Makaó, Marshall-szigetek, Mongólia, Namíbia, Palau, Panama, Saint Lucia, Szamoa, 

Trinidad és Tobago, Tunézia, Egyesült Arab Emírségek 
28„Fair Taxation: EU publishes list of non-cooperative tax jurisdictions” accessed November 

7, 2021 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_5121 

http://www.eubusiness.com/news-eu/economy-politics.120n
https://euobserver.com/economic/133019
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_5121


13 
 

A legfrissebb EU feketelistát 2021. október 5-én fogadta el a Tanács és a következő 

országokat tartalmazza: Amerikai Szamoa, Fiji, Guam, Palau, Panama, Szamoa, 

Trinidad és Tobago, US Virgin-szigetek, Vanuatu. A feketelista mellett az EU-nak 

van egy úgynevezett szürke listája is, mely az együttműködésre hajlandó, az 

elvárásoknak azonban nem mindenben megfelelő országokat tartalmazza. Az 

átláthatóság tekintetében Törökország, Botswana, Anguilla, Dominika, Barbados, a 

Seychelle-szigetek és Thaiföld vonatkozásában merültek fel problémák és kerültek fel 

a szürkelistára. Törökország arra vállalt kötelezettséget, hogy implementálja az 

automatikus információcserét akár a Multilateral Competent Authority Agreement 

aláírásával, akár bilateriális megállapodásokon keresztül, illetve arra is, hogy tagja 

lesz az adócélok tekintetében a transzparencia és automatikus információcsere 

vonatkozásában tartott Global Forum-nak és kielégítő besorolást kap 2018 végéig, 

ami az információcserét illeti. Törökország a Global Forum felülvizsgálatára vár 

csakúgy, mint Botswana, mely ország vállalta, hogy 2019 végéig megfelelő besorolást 

kap. Anguilla, Barbados, Dominika és a Seychelle-szigetek szintén a Global Forum 

felülvizsgálatára várnak. Thaiföld, mely komoly erőfeszítéseket tett az elvárások 

teljesítése érdekében 2021 decemberéig vállalt kötelezettséget arra, hogy ratifikálja 

az OECD vonatkozó egyezményét a Multilateral Convention on Mutual 

Administrative Assistance-t (MAC). Ami a tisztességes adózást illeti az EU 8 ország 

tekintetében azonosított káros adórezsimeket. Emiatt Costa Rica, Hong Kong, 

Malajzia, Quatar, Urugay, Jamaika, Jordán és Észak-Makedónia kerültek fel a 

szürkelistára és vállalták, hogy 2022 december 31-ig teljesítik a Tanács által rögzített 

kötelezettségeket.29 

Az EU listája, mely a nem együttműködő joghatóságokat tartalmazza az adócélok 

tekintetében egy eszköz, ami annak érdekében jött létre, hogy sikerüljön megküzdeni 

az adócsalással vagy adókijátszással (az adó illegális meg nem fizetése vagy alul 

fizetése), az adókikerüléssel (jogi lehetőségek használata az adó kötelezettség 

minimalizálása érdekében) és a pénzmosással (az illegálisan szerzett pénz eredetének 

elrejtése). A lista olyan nem-EU országokat tartalmaz, melyek ösztönzik a káros 

adógyakorlatokat aminek köszönhetően a tagállamok vállalati adóbevételei 

csökkenek. Ezen országok EU szinten való azonosítása azt a célt szolgálja, hogy a 

tagállamok együttesen tudjanak cselekedni a reform elérése érdekében. Nem az 

országok megnevezése vagy szégyenbe hozása a cél, hanem az adószabályaikat és 

gyakorlataikat érintő pozitív változás elősegítése az együttműködésen keresztül.  

 

7. Záró gondolatok 

 

Az adók meg nem fizetése iránti igény nem újkeletű jelenség, napjainkban azonban 

az adóparadicsomokban található vagyon mértéke olyan méreteket ölt, hogy már nem 

lehet tovább figyelmen kívül hagyni. Nemcsak az adótervezés és az adóoptimalizáció, 

de az adókijátszás, az adócsalás, a pénzmosás és ebből kifolyólag a terrorizmus 

finanszírozásának elősegítése is mind-mind az adóparadicsomok velejárói lettek. A 

jelenség visszaszorítása érdekében az eddigieknél erőteljesebb fellépés kellene nem 

 
29 Council conclusions on the revised EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes, 

accessed October 5, 2021 https://www.consilium.europa.eu/media/52208/st12519-en21.pdf  

https://www.consilium.europa.eu/media/52208/st12519-en21.pdf
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csak a jogszabályok alkotása során, hanem a rendelkezések végrehajtásának 

ellenőrzése tekintetében is. A legnagyobb hiányosságot a nemzetközi konszenzus 

hiányában, valamint abban látom, hogy az egyes országok kevés hajlandóságot 

mutatnak a formalitásokon felül a kötelezettségvállalások gyakorlatban való 

megvalósítására, mert azokat nem önként vállalták, hanem nyomás hatására. Ahhoz, 

hogy eredményeket sikerüljön elérni szükség lenne egy egységes, hatékonyabb 

definícióra, valamint egy teljesebb feketelistára. Az oly mértékű nyomást, mely 

változásokat kelthet életre véleményem szerint egyetlen jelenség, a gyakran negyedik 

hatalmi ágként is emlegetett média lehet képes előidézni, illetve szükség lenne a 

jogászok általi nagyobb aktivitás kifejtésre is ezen a területen. 

 

  



15 
 

Irodalomjegyzék 

 

• Booijink Laurens, Weyzig Francis: Identifying Tax Havens and Offshore 

Finance Centres 4.  

• Brittain-Catlin William, Offshore-The Dark Side of the Global Economy 

(Farrar, Straus and Giroux, New York, 2005) 8.  

• Garavelle Jane G.: Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion, 

Congressional Research Service, (2015) 5.  

• Nielsen Nikolaj, „EU commission wants tax haven blacklist”, accessed 

November 7, 2021 https://euobserver.com/economic/133019 

• Phillips Richard, Gardner Matt, Robins Alexandria, Surka Michelle: 

„Offshore Shell Games – 2017. The Use of Offshore Tax Havens by Fortune 

500 Companies”. U.s. PIRG Education Fund, Institute on Taxation and 

Economic Policy, Hn, 2017. 8. In: Dr. habil Sándor István: Adóparadicsomok 

– gazdasági és erkölcsi szempontok feszültségében. In: Ügyvédek Lapja 

(April 2021) 

 

 

  

https://euobserver.com/economic/133019


16 
 

Bányai Dávid* – Adócsalás, adókikerülés és adóelkerülés 

szabályozása Magyarországon és külföldön 

 
Lektorálta: Prof. Dr. Szilovics Csaba 
 

Absztrakt 

 

A jogalkotó lassan tíz éve 2012-ben módosította az adócsalás törvényi szabályozását, 

és bevezette a költségvetési csalás büntetőjogi tényállását. Az új tényállás több 

korábbi bűncselekményi tényállást foglal össze ezzel kívánva egyszerűsíteni a 

jogalkalmazást. 

Az új szabályozás bevezetése óta eltelt időre tekintettel indokolt lehet megvizsgálni a 

hazai tapasztalatokat, az esetleges korrekció lehetőségét és indokát. 

Az adó-, vagy költségvetési -csalás bűncselekményének felderítése során gyakran 

találkozhatunk külföldi, nemzetközi szálakkal, amelyek a felderítést megnehezítik, és 

szükségessé teszik a külföldi joggyakorlat vizsgálatát is. 

A hazai szabályozás hatékonyságának érdekében célszerű azon államok 

joggyakorlatának a vizsgálata, ahol az adóval összefüggő csalások elenyésző 

százalékban fordulnak elő. A költségvetés sérelmére elkövetett bűncselekmények 

kiemelt jelentőségűnek minősítését indokolja, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint 

az elcsalt jövedelmek aránya hazánkban éves szinten meghaladhatja a GDP 3% is.1 

 

Kulcsszavak: költségvetési csalás, adókikerülés, adóelkerülés, adóparadicsom 

 

1. Történeti áttekintés 
 

1.1. Adócsalás 
 

Magyarországon az adócsalás büntetőjogi szankcionálását az államkincstár 

megkárosítására irányuló bűntettekről és vétségekről szóló 1920. évi XXXII. törvény 

(ACS.) vezette be.  

A szabályozás megalkotásának indoka az I. VH-ból való gazdasági kilábalás pénzügyi 

fedezetének biztosítása volt. A bűncselekmény keretjellegűen került meghatározásra, 

mert adócsalásnak tekintettek minden olyan cselekményt, amit az adóról és 

köztartozásról rendelkező jogszabály adócsalásnak nevezett. 

A II. VH-t követően a büntetőtörvénykönyv általános részéről szóló 1952. évi II. 

törvény (Btá.) és a 1950. évi 47. tvr. pénzügyi bűntettek és pénzügyi kihágások között 

szabályozták az adócsalás bűncselekményét. Ebben a jogszabályi környezetben az 

elhatárolást a szándék és az elkövetési érték vizsgálatával valósították meg. Ez a 

szabályozás egységesnek volt tekinthető kivéve, hogy a jövedéki termékekre 

 
* PTE ÁJK Doktori Iskola, Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék 
1 Szilovics Csaba, Csalás és jogkövetés az adójogban. Doktori mestermunkák. (Budapest: 

Gondolat Kiadó, 2003) 18. 
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vonatkozó elkövetéseket nem ez szabályozta. Tehát teljesen egységes szabályozásról 

még nem beszélhetünk. 

Az 1959. évi 18. tvr. az adócsalás bűntettét valamennyi adónem szempontjából 

egységesen határozta meg. 

Az enyhébb fokú bűncselekmények szabályozására kialakult a pénzügyi 

szabálysértés. 

1961-ben a II. Büntetőkódex is ezt a szabályozást vette át, és az adócsalás a pénzügyi 

bűntettekről szóló fejezet alá került. 

Az 1978. évi IV. törvény az adócsalást (Btk. 310. §) a pénzügyi bűncselekmények 

között szabályozta, az adó fogalmát a Btké. határozta meg. A rendszerváltozást követő 

jogszabálymódosításokat főként a piacgazdaságra való átállás és a nemzetközi 

kötelezettségvállalások indokolták. 1993. évi Btk. módosítás jelentős változásokat 

hozott a gazdasági bűncselekmények körében. A jövedéki adókkal való visszaélés 

kikerült az adócsalás tényállása alól és önállóan került szabályozásra. A jogalkotó 

fenntartotta azt a jogalkalmazói gyakorlatot, hogy az adócsalás adónemenként külön-

külön bűncselekményt valósít meg, továbbá a büntetendővé tette a jogosulatlan 

gazdasági előny megszerzését.2 

Ebben az időszakban leginkább az adócsalás és a csalás büntetőjogi elhatárolása, 

rendbeliségének kérdése jelentette a legnagyobb kihívást a jogalkalmazóknak.  

Tekintettel arra, hogy az egyik legnagyobb költségvetési bevételt az általános 

forgalmi adó adja, és mindig is az adta, így kézenfekvő volt, hogy az adócsalások is 

ezt az adónemet érintik a leggyakrabban. 

Az általános forgalmi adó fogyasztást terhelő, nettó típusú, szektorsemleges, 

közvetett, és többfázisú adó. A termék, vagy szolgáltatás végső felhasználóját, a 

fogyasztót terheli, mivel a neki felszámított áfát másra áthárítani már nem tudja. A 

termelést és forgalmazást megelőző alanyoknak csak a hozzáadott érték utáni áfát kell 

megfizetni és nem a teljes összeg utáni áfát. Tehát arra a különbözetre jutó áfát kell 

minden személynek megfizetnie, amennyivel drágábban adják a terméket, vagy 

szolgáltatást, mint amennyiért beszerezték. A termelés és forgalmazás minden pontján 

meg kell fizetni, mindaddig, amíg a végső felhasználóhoz el nem kerül és a 

felhasználó az áfát tovább nem tudja hárítani. 

A gyakorlatban nem okozott problémát annak a helyzetnek a megítélése, amikor az 

elkövető nem végez gazdasági tevékenységet és a nem létező termékértékesítést és 

szolgáltatásnyújtást terhelő ÁFÁ-t valótlan számlák alapján az adóhatóságtól 

visszaigényli. Ez a cselekmény mindenki szerint Btk. 318. §. szerinti csalás.  

Egységesnek tekinthető az álláspont akkor is, ha az adóalany az adókötelezettség 

tekintetében téveszti meg az adóhatóságot. Áfa-adónemre a Btk. 310. § (1) írt 

adócsalást az követ el, aki az értékesítést, vagy a szolgáltatásnyújtást terhelő adót 

elhallgatja, vagy annak összegét a ténylegesnél alacsonyabb mértékben határozza 

meg. Úgyszintén adócsalást valósít meg, aki az áfa-fizetési kötelezettségét a hatóság 

előtt más módon csökkenti. Az áfa alapja az értékesítés, vagy a szolgáltatás 

ellenértéke.  

 
2 Jacsó Judit, „XVI. A Költségvetési csalás”, in A negyedik Magyar büntetőkódex – régi és új 

vitakérdései szerk. Hollán Miklós és Barabás Tünde (Budapest: MTA Társadalomtudományi 

Kutatóközpont Országos Kriminológiai Intézet, 2017), 271. 
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Ilyen esetben a Btk. 318. § (1) bekezdésében írt csalás bűncselekménye nem 

valósulhat meg, mert büntetőjogi értelemben ez a cselekmény nem okoz kárt, hanem 

vagyoni előnyt csökkent.  

Az adócsalás megállapításának elengedhetetlen feltétele volt, hogy az elkövető 

adóalany legyen és az adókötelezettség megállapítása szempontjából jelentős tények 

tekintetében tévessze meg az adóhatóságot. 

A vita tulajdonképpen akörül alakult ki, amikor látszólag mind az adócsalás, mind a 

csalás megállapítható volt. Az ítélkezési gyakorlat sem volt egységes az elhatárolás 

kérdésében. 

Megállapíthatjuk, hogy míg a csalás (eredmény-bűncselekmény) tényállása célzatot 

is tartalmaz, addig az adócsalás tényállása ilyet nem tartalmaz. Nem kell azonban 

sokat gondolkozni azon, hogy jogtalan haszonszerzési célzattal is elkövethető az 

adócsalás akkor is, ha ez nem eleme a tényállásnak. A haszonszerzés célja mintegy 

benne rejlik az adócsalás tényállásában. Ez szinte egyértelmű, mert ha adócsalással 

csökkenti a fizetendő adóját, akkor ezzel az állami bevételt csökkenti és ezzel 

egyidejűleg több pénz marad a saját zsebében. 

A másik lehetséges elhatárolási pontkért a joggyakorlat a bűncselekmény 

eredményénél vizsgálódott. A csalás eredménye a kár, az adócsalás eredménye az 

elmaradt vagyoni előny. Ekkor a büntetőjogi kár fogalmát a Btk. 137. § 5. pontjában 

találjuk meg. Egyes szerzők szerint az adóbevétel elmaradását kárként értékelni, csak 

a büntetőjogi kárfogalom kiterjesztő értelmezésével tudnánk3. Mivel a kiterjesztő 

értelmezés a büntetőjogban tilos, ezért az elmaradt adóbevételt csak vagyoni 

hátrányként lehet értékelni, ami különbözik a kártól. Más szerzők ezzel szemben azt 

hangsúlyozzák, hogy a büntetőjogi kár a vagyonban okozott értékcsökkenés. A 

vagyon fogalmát azonban polgári jogi érvelés alapján (universitas juris) az azonos 

célra rendelt gazdasági értékű jogosultságok és kötelezettségek összességében látják. 

Ezek alapján a jogosultságok a vagyon aktívái, a kötelezettségek a vagyon passzívái. 

Tehát ha valaki a kötelezettségeket csökkenti, akkor a vagyonban okoz 

értékcsökkenést. 

A fentiek alapján felismerve a szabályozás igényét a Legfelsőbb Bíróság kiadta az 

1/2006. számú Büntető jogegységi határozatát, amelyben iránymutatásként három 

különböző esetet határozott meg.  

• Csalás bűncselekményét valósítja meg az az elkövető, akik 

adóalanyiság nélkül vagy valós gazdasági tevékenység nélkül 

kiállított bizonylat felhasználásával igényel vissza Áfá-t. 

• Adócsalás bűntettét valósítja meg az az elkövető, aki adóalanynak 

minősül, és fiktív bizonylatok felhasználásával csökkenti az 

adófizetési kötelezettségét. 

• Ha az adóalany a fiktív bizonylatok felhasználásával nem csupán 

csökkenti adófizetési kötelezettségét, hanem azt meghaladóan 

jogosulatlanul adót is visszaigényel, akkor az adócsalás mellett 

 
3 Rupa Melinda, „Az áfa adónemre elkövetett adócsalás mint gazdasági és az áfa-

visszaigénylésére elkövetett csalás mint vagyon elleni bűncselekmény elhatárolási 

szempontjai,” Magyar Jog no. 6. (2003): 340. 
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valóságos alaki halmazatban a csalás bűncselekményét is meg kell 

állapítani. 

 

1.2. A költségvetési csalás 
 

A 2008-as pénzügyi válságot követően a Jogalkotó még az új büntető törvénykönyv 

hatályba lépése előtt az egységes és egyszerűsített gyakorlat érdekében 2012. január 

1-jétől módosította költségvetési csalássá a több mint 30 éve fennálló adócsalás 

büntetőjogi tényállását. A 2013. július 1-jével hatályba lépő új Büntető törvénykönyv 

(2012. évi C. törvény) ezen a szabályozáson lényegében már nem változtatott. 

Ebben a szabályozási környezetben az új Btk. hatályba lépését megelőzően iktatta be 

a jogalkotó az adócsalás helyett a költségvetési csalás büntetőjogi tényállását. Az új 

Büntető törvénykönyvbe a költségvetési csalás a XXXIX. fejezetbe a Költségvetést 

károsító bűncselekmények közé került. 

A hatályos szabályozás a korábbi jogszabály által szabályozott 7 külön törvényi 

tényállást szabályoz a költségvetési csalás tényállása alatt.(jogosulatlan gazdasági 

előny megszerzése, adócsalás, munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás, 

visszaélés jövedékkel, csempészet, EU pénzügyi érdekeinek megsértése, Áfá-ra 

elkövetett adócsalás). Az egybefoglalás miatt Tóth Mihály a költségvetési csalást 

gyűjtő tényállásnak nevezi.4   

A költségvetési csalás büntetőjogi tényállásának szerkezeti felépítése szerint három 

alapeset különböztethető meg. 1. Szűkebb értelemben vett költségvetési csalás ((1) 

bekezdés a)-c) pont), 2. Jövedéki termékre elkövetett adócsalás ((6) bekezdés), 3. 

Adminisztratív költségvetési csalás ((7) bekezdés). A jogalkotó a tényállási elemek 

absztrakt megfogalmazásával érte el a bűncselekmények összevonását.5 

Az új jogszabály szerkesztése bizonyos szempontból egy jogalkotói szemléletváltást 

is tükröz. Míg az adócsalás jogi tárgya az államháztartás fiskális bevételei, a bevételi 

rendszer törvényes működése, az adók és járulékok megfizetéséhez fűződő érdek volt, 

addig a költségvetési csalás által közvetlenül a költségvetések, közvetve pedig a 

közteherviselési kötelezettséget teljesítő embereknek a költségvetés prudens 

működéséhez fűződő érdeke. 6 A gyűjtőtányállás létrehozásával a jogi tárgya 

szélesebb lett. A tényállásban hivatkozott költségvetés fogalmát a jogalkotó egy 

értelmező rendelkezés beiktatásával pontosítja. Ez alapján költségvetésen „az 

államháztartás alrendszereinek költségvetését - ideértve a társadalombiztosítás 

pénzügyi alapjainak költségvetését és az elkülönített állami pénzalapokat -, a 

nemzetközi szervezet által vagy nevében kezelt költségvetést, valamint az Európai 

Unió által vagy nevében kezelt költségvetést, pénzalapokat kell érteni. 

Költségvetésből származó pénzeszköz vonatkozásában elkövetett bűncselekmény 

 
4 Tóth Mihály, „XXXIX, Fejezet: A költségvetést károsító bűncselekmények,” in Magyar 

büntetőjog Különös Rész szerk. Tóth Mihály és Nagy Zoltán (Budapest: Osiris Kiadó, 2014), 

506. 
5 Jacsó Judit, „A Költségvetési csalás,” in A negyedik Magyar büntetőkódex – régi és új 

vitakérdései szerk. Hollán Miklós és Barabás Tünde  (Budapest: MTA Társadalomtudományi 

Kutatóközpont Országos Kriminológiai Intézet, 2017), 277.  
6 2011. évi Btk.-módosítás indokolása 2. § 
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tekintetében a felsoroltakon kívül költségvetésen a külföldi állam által vagy nevében 

kezelt költségvetést, pénzalapokat is érteni kell”. A Miniszteri indokolás szerint „a 

befizetési kötelezettségek nem korlátozódnak a hatályos törvény szerinti adókra és az 

adó fogalma alá eső (Btk. 26. §) befizetési kötelezettségekre, továbbá vámra, 

vámtartozás megfizetését szolgáló biztosítékra, sem közösségi adókra és díjakra 

vonatkozó – jogszabályon alapuló – befizetési kötelezettségekre, annál szélesebb kört 

ölelnek fel. Ide tartoznak azok a magatartások is, amikor az elkövető a költségvetéssel 

szemben fennálló egyéb egyoldalú (pl. bírságfizetési), továbbá kontraktuális 

kötelezettségéből származó befizetési kötelezettségének csalárd módon nem tesz 

eleget, és ezzel okoz vagyoni hátrányt7”. 

Az első alapesetben meghatározott költségvetési csalás négy elkövetési magatartást 

határoz meg. A jogszabályszöveg szerint a költségvetésbe történő befizetési 

kötelezettség vagy költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában kell 

valakit tévedésbe ejteni, vagy tévedésben tartani, vagy valótlan tartalmú nyilatkozatot 

tenni vagy a valót elhallgatni. 

A korábbi szabályozáshoz képest a jogalkotó szemléletváltása a bűncselekmény 

eredménye tekintetében is megfigyelhető. Míg korábban az adóbevétel csökkentés 

volt a bűncselekmény eredmény, addig az új szabályozás szerint a vagyoni hátrány 

okozása. A vagyoni hátrány fogalmát a jogalkotó szintén értelmező rendelkezésben 

rögzített az alábbiak szerint: „vagyoni hátrány alatt érteni kell a költségvetésbe történő 

befizetési kötelezettség nem teljesítése miatt bekövetkezett bevételkiesést, valamint a 

költségvetésből jogosulatlanul igénybe vett vagy céltól eltérően felhasznált 

pénzeszközt is”. 

Az új szabályozás absztrakt jellegére és a szélesebb védett jogi tárgyra tekintettel a 

jogalkalmazásnak elvileg könnyebb a helyzet a költségvetést sértő bűncselekmények 

elbírálása során. Ugyanakkor az újonnan megalkotott gyűjtő tényállás miatt korábban 

nem tapasztalt problémákra kell a jogalkalmazásnak megfelelő megoldásokat találni. 

Sajnálatos módon a törvényhez fűzött miniszteri indokolás nem nyújt kielégítő 

támpontot ebben a szolgálatban, noha a jogalkotói szándék szerinti értelmezés az 

Alaptörvény szerint is a jogalkalmazás feladata. A delictum complexum kérdésében 

sajnos dogmatikai tévedéseket is tartalmaz.   

A költségvetési csalás egység-többség kérdésében egyértelműen rögzíthetjük, hogy a 

jogalkotó deklarált szándéka a tényállás megalkotásával az volt, hogy törvényi 

egységet teremtsen. A jogalkotó a törvény miniszteri indokolásában kifejtette, hogy a 

korábbi pénzügyi bűncselekményként, jelenleg költségvetést károsító 

bűncselekményként szabályozott büntetendő magatartást, összefoglaló 

bűncselekményként, dectum complexum-ként alkotta meg.8 

A miniszteri indokolás ugyan delictum complexum-nak ún.: összefoglalt 

bűncselekménynek tekintik az új tényállást, ugyanakkor ahogy Barkaszi Attila is 

felhívja a figyelmet dogmatikailag az összefoglalt bűncselekmények fogalmi ismérve, 

 
7 2011. évi Btk.-módosítás indokolása 2. § 
8 Barkaszi Attila, Jogalkalmazói jogalkotás(?) a költségvetési csalás tényállása körében, 

November 30, 2021, https://ujbtk.hu/dr-barkaszi-attila-jogalkalmazoi-jogalkotas-a-

koltsegvetesi-csalas-tenyallasa-koreben/ 

https://ujbtk.hu/dr-barkaszi-attila-jogalkalmazoi-jogalkotas-a-koltsegvetesi-csalas-tenyallasa-koreben/
https://ujbtk.hu/dr-barkaszi-attila-jogalkalmazoi-jogalkotas-a-koltsegvetesi-csalas-tenyallasa-koreben/
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hogy az annak alapját képező egyes részcselekmények önmagukban is 

bűncselekményként minősüljenek, ami itt nem valósul meg. 

Ténylegesen azonban helyesebb lenne a költségvetési csalást a törvényi egység külön 

önálló típusaként kezelni, ahol egyfajta „értékegybefoglalás” történik. 

A tudomány és a jogalkalmazók részéről is több elmélet alakult ki a jogszabály 

hatálybalépését követően arról, hogy mikor zárul a törvényi egység során értékelésre 

kerülő elkövetési időszak. Főszabály szerint az ügyész a vádat a Be. 538. § (4) 

bekezdése szerint az ügydöntő határozat meghozataláig módosíthatja. Ettől 

függetlenül a Kúria 2018-ban akként foglalt állást a BH 2018.162. számon közzétett 

döntésében, hogy „A költségvetési csalásnál a vádemelés időpontja zárja le a 

bűncselekmény-egységet, így valamennyi, az addig eltelt időszakban megvalósult 

tényállásszerű részcselekmény a törvényi egység körébe tartozik függetlenül attól, 

hogy azt különböző adó- és járuléknemekre követték el, ahogy akkor is, ha azok 

külön-külön nem minősülnének bűncselekménynek. A bűncselekmény minősítésénél 

a részcselekményekkel együttesen okozott vagyoni hátrányra kell tekintettel lenni”.9  

A Kúra érvelése praktikusnak tűnik, de jogalkalmazói oldalról több problémát is 

felvet. A legnagyobb gondot azzal okozza, hogy a vádemelés után felderített 

bűncselekményeknek - melyek jellemzően folytatólagosan elkövetett cselekmények - 

csak perújítással lehet büntetőjogi védelmet biztosítani. Sőt az is előfordulhat, hogy 

több perújítást is kell kezdeményezni egy hosszabb ideig folytatott költségvetést 

károsító cselekmény esetében. Ezzel jelentős és indokolatlan terhet ró nyomozó 

hatóságra, vádhatóságra és a bírósági rendszerre is. 

Új minősítő körülményként került be a jogszabályba az üzletszerű elkövetés. 

Üzletszerűség definíciója szerint ugyanolyan vagy hasonló bűncselekmények 

minősülnek üzletszerű elkövetésnek. Ha azonban a törvényi egység fennáll, akkor 

szükségszerűen nincs több bűncselekmény. Tóth Mihály nyomán az ítélkezési 

gyakorlat is elfogadja, hogy az üzletszerűség definíciójában a bűncselekmények 

fogalma nem abszolút feltétel, mert már egy bűncselekmény megvalósítása esetén is 

megállapítható az üzletszerűség. Erre való hivatkozással a költségvetési csalás 

elkövetése esetén az üzletszerűség megállapítható. Más kérdés, hogy a költségvetési 

csalást az elkövetők jellemzően nem egyedi jelleggel, hanem folytatólagosan követik 

el, így az üzletszerűség szinte minden esetben fellelhető. Ily módon szinte az 

üzletszerűség a költségvetési csalás esetében alapelemnek tekinthető.    

A folytatólagosság megállapítása szintén a törvényi egység miatt kérdéseket vethet 

fel. A korábbi bírói gyakorlat egységes volt a tekintetben, hogy ha valaki azonos 

adónemre több bevallási időszakon keresztül károsította a költségvetést, akkor 

megállapítható volt a folytatólagos elkövetés. Az új szabályozás azonban valamennyi 

költségvetést károsító magatartást egy összefoglalt bűncselekménynek tekint, így az 

új szabályozás szerint a folytatólagosság megállapítása kizárt. Ezzel a korábban 

hivatkozott perújítási láncolatokat is életre hívta a szabályozás. 

Ítélkezési nehézségként jelentkezhet, hogy az egységes szemlélet miatt az egyszerűbb, 

kisebb súlyú költségvetési csalást is az általános szabályok szerint kell elbírálni, és 

nincs mód a differenciálásra. Az új jogszabály a korábbi jogszabállyal ellentétben nem 

ismeri a büntethetőséget megszüntető okot a tevékeny megbánás esetén csak a 

 
9 BH2018.162 
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büntetés korlátlan enyhítését biztosítja, amely bírói mérlegelés kérdése. A nemzetközi 

tendenciák éppen a differenciált elbírálás és a büntethetőséget megszüntető okok 

előtérbe helyezését hangsúlyozzák, mert álláspontjuk szerint a büntetőjog csak ultima 

ratio-ként kerülhet alkalmazásra, tehát csak akkor, ha más eszközzel hatékonyan nem 

biztosítható a költségvetés védelme. Tapasztalatok szerint gyakran adóigazgatási 

eszközökkel hatékonyabban lehet fellépni a költségvetés érdekében az enyhébb fokú 

szabályszegésekkel szemben, mint a büntetőjogon keresztül. 

Külön érdemes kiemelni, hogy a büntetés korlátlan enyhítésének a lehetősége kizárt 

az adminisztratív költségvetési csalás esetében (Btk. 396. §(7)). Igaz, hogy ezen 

bűncselekmény esetében a jogalkotó a bűncselekmény megállapításához nem igényelt 

vagyoni hátrányt, ugyanakkor, ha egy súlyosabb bűncselekmény esetén lehetőség van 

a büntetés korlátlan enyhítésére tevékeny megbánás esetén, akkor ez indokolt lenne 

az enyhébb súlyú bűncselekmény esetében is. A tevékeny feltárás legalább akkora 

előnnyel járhat a költségvetés szempontjából, mintha a tényleges vagyoni hátrányt 

kompenzálta volna az elkövető. 

A korlátlan enyhítés szabályának alkalmazását egy másik érdekes kérdés is feszíti. A 

396. § (7) bekezdése szerinti korlátlan enyhítés nem alkalmazható, ha az elkövető a 

bűncselekményt bűnszövetségben vagy különös visszaesőként követik el. 

Ugyanakkor a bűnszervezetben való elkövetésről nem rendelkezik a jogalkotó. Ezzel 

tehát összehangban a Btk. 91. § (3) bekezdésével bűnszervezetben való elkövetés 

esetén a tevékeny megbánás során az elkövető büntetése korlátlanul enyhíthető. Ez a 

nyelvtanilag és rendszertanilag helyes értelmezés nyilvánvalóan nem lehet 

összhangban a logikai értelmezéssel és a jogalkotó szándékával, tehát hogy míg egy 

enyhébb súlyú elkövetésnél tiltja a büntetés korlátlan enyhítését, addig egy súlyosabb 

elkövetés esetén megengedi azt. 

 

2. Külföldi példák 
 

2.1. Ausztrália 
 

A szakértők az ausztrál adórendszert a világ egyik legmodernebbjének tartják. Az 

ausztrál jogalkotók fő célja az adóelkerülés véletlen és szándékos elkövetési 

módjának a szétválasztására irányul. E két változat között szigorú különbséget 

tesznek. A jogalkotó egyértelműen csak a szándékolt adóelkerülést kívánta 

szankcionálni. A vétlen magatartás akkor sem járhat büntetéssel, ha az egyébként 

jellegét tekintve adófizetési kötelezettség csökkenéssel jár.  

Ausztráliában már igen korán, 1936-ban, az ausztrál jövedelemadó megállapításáról 

(ITA) szóló törvény rendelkezett az elfogadhatatlan adóteher minimalizálásról, a 260. 

§-ban. Ez, szemben az angol szabályozással, kifejezetten a szándékos adókijátszás 

megakadályozására született. A 260. § kimondta, hogy tilos bármely törvénynek olyan 

jelentést tulajdonítani, mint amit az kifejezetten nem megfogalmaz, tehát tilos azt 

kiterjesztően értelmezni, ha az a közbevételek csökkenését eredményezi. Ennek a 

szabályozásnak a célja szerint az volt, hogy az adókijátszás fogalmát objektíven és 

egységesen értelmezzék annak érdekében, hogy kritikus helyzetekben az adózók 

megfelelő magatartás tanúsítsák. Olyan közpénzügyi politikát kell megvalósítani, 

amely képes lesújtania a mesterkélt és fortélyos adókikerülési praktikákra. 
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Természetesen nem tartoztak soha ebbe a körbe a szabályos kereskedelmi 

tranzakciók, amelyek során az adófizetők jogszerűen használják ki az ügyeik 

rendezésére nyitva álló lehetőségeket.” 

Az ausztrál ítélkezési gyakorlatot az adócsalással kapcsolatban az jellemzi, hogy az 

angol joggyakorlathoz hasonlóan a bíróságok a tartalom elsődlegességét hirdetik a 

formával szemben10 Az ausztrál bíróságok mindig kiemelten foglalkoztak a jogügylet 

céljának pontos meghatározásával, és ebben az angol minták elvét, a „tartalom a forma 

előtt” meghatározást követték. Ugyanakkor tekintetbe vették az angol esetjogot, és a 

törvény szövegek szigorú értelmezésével együtt a Ramsay (W. T.) Limited kontra 

IRC11 ügyet a Fuzniss kontra Davis12 ügyet, vagy a Westminster ügyet.13 Az ausztrál 

ítélkezési gyakorlatra az is jellemző, hogy az ítélkezési szigorúságban meghaladják 

az egyéb angolszász országok gyakorlatát. „Azt a nézőpontot vallják, hogy szó szerint 

értelmezve az adókijátszás elleni lépéseket, vizsgálódásuk minden olyan ügyletre 

kiterjed, amelynek eredményeként az adófizető bevételét csökkenthette.”14 Az 

ausztrál esetjog számtalan ítéletéből alakult ki az adóteher legális csökkentésének és 

a törvényben adócsalásként meghatározott magatartásformák megkülönböztetése. 

Ennek az ítélkezési attitűdnek komoly tradíciói vannak Ausztráliában. Már az 1926-

os Wilson vagy Chamberi Co. ügyben a Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy az 

adócsalást megalapozhatja „bármely trükk, csel, vagy színlelés.” Isaacs I. Rio 

álláspontja szerint, aki minden ésszerű indok, jogalap nélkül tartotta vissza a kötelező 

befizetést, az elcsalta a befizetést. Az elkerülés az adóteher minimalizálási gyakorlat 

egyszerű következményének tűnhet, jóllehet a fizetés puszta elmulasztása történhet 

véletlenül vagy tévedésből. De a csalás fogalma mindig többet jelent, mint egyszerű 

mulasztást. Az ausztrál bírók figyelembe vették a Denver Chemical Manufacturing v. 

Commissioner of Taxation (Denver)15 ügyben 1949-ben hozott döntést, amelyben 

Dixon bíró maga jelentette ki, hogy nem túl bölcs és célravezető dolog az 

adókikerülést fogalmakkal meghatározni, annak szerteágazó jellege miatt. Ettől 

függetlenül maga is az elítélhető magatartásban vagy tudatos mulasztásban határozta 

meg az adóelkerülés lényegét, amely szankcionálható. Az angolszász Szövetségi 

Bíróságok és a Legfelsőbb Bíróságok elfogadták, hogy az adóelkerülés 

megállapításához szükséges a szándékolt magatartás vagy legalább a mulasztás. A 

Barri ügyben Williams bíró kifejtette, hogy az adóteher minimalizálását eredményező 

jövedelem elhagyásának szándékosnak kell lennie ahhoz, hogy az adócsalást meg 

lehessen állapítani. A Brambles Holding Ltd v. AITR ügyben azonban Barwick bíró 

az angol Lord Tromlin szavaival megegyezően kimondta, hogy az adófizetőnek joga 

van olyan valós tranzakciót választania, amelynek következtében megszerzi az 

adótörvényből származó előnyöket, tehát minimalizálja az adóját. Ennek ellenére az 

ITA 260. §-a meglehetősen hatástalannak bizonyult és az 1970-es évekre az ausztrál 

 
10 Szilovics, Csalás és jogkövetés az adójogban, 49.  
11 (1981) 54 Tax Cases („TC”) 101.      
12 (1984) 55 (T.C). 324. 
13 (1963) 19. (T.C). 490. 
14 Chelvathurai, S, I; 1990 Tax Avoidance, Tax Evasion and the Underground Economi 

Bulletin of IBFD XII. pp. 595. 
15 Denver Chemical Manufacturing v. Commissioner of Taxation (1949) 79 CLR 296 at 313.   
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adófizetők számos kifinomult adókijátszási módszert kidolgoztak. Erre reagálva a 

kormány 1981-82-ben az adókikerülést akadályozó intézkedést iktatott be (IVA) az 

ITA 280. § helyébe. A szabályozás olyan szigorú rendszert hozott létre, amelyben a 

betű szerinti értelmezés alapján, érvénytelennek tekinthető egy jövedelmező ingatlan 

férj és feleség közötti átruházása is. A norma szankciója is szigorú, és a kiesett adó 

megfizetése mellett az elmaradt adó összegének duplumára marasztalták el az 

adófizetőt. Ezen túlmenően 1980 decemberében megszületett az 

adóbűncselekményekről szóló törvény, ami bűncselekménnyé nyilvánított számos 

adócsökkentő magatartást, és bűnpártolásként értékelte a szakértői közreműködést. 

Továbbra is alkalmazták az úgynevezett általános rendelkezéseket, amelyben 

megsemmisítik azokat az ügyleteket és így érvénytelenek lesznek, amelyeknek célja, 

közvetve vagy közvetlenül az, hogy kijátsza az adót. 

Az ausztrál adóhatóság (Australian Taxation Office (ATO) 2008-ban kiadott egy 

gyakorlati útmutatót 16a hatóság és az adózók részére, amelyben az adóelkerülés és az 

adócsalást elhatárolásának elemeit meghatározták. Ez mindkét fél számára 

iránymutató erővel bír, és az ellenőrzések során a revizorok is ezt alkalmazzák. Az 

útmutatót rendszeresen felülvizsgálják, kiegészítik és aktualizálják. A gyakorlati 

útmutató rögzíti, hogy az adóelkerülés meghatározása elkerülhetetlen az 

adóellenőrzések és jogkövetkezmények szempontjából. Az adóelkerülés 

meghatározásához az adózók által tanúsított olyan magatartást (mulasztást) várt el, 

ami az adózónak felróható. A mulasztás, vagy elítélhető magatartás fogalma a vétlen 

magatartás és szándékos magatartás között helyezkedik el félúton. Leggyakrabban az 

adózók ezt a magatartást hibás, vagy téves nyilatkozat, bevallás adásával valósítják 

meg. Az adóvizsgálatok során tényszerűen azt kell vizsgálni, hogy az adózó megfelelő 

gondossággal járt-e el. A megfelelőséget a „gondos személytől” elvárható 

odafigyeléssel és felelősséggel kell egybevetni. Az ausztrál adópolitika és 

adójogszabályok szerint az adókötelezettségeket csak meghatározott időkorláton 

belül vizsgálhatják a hatóságok. Ez főszabály szerint jövedelemadó esetén 2 és 4 év. 

Ugyanakkor bizonyos esetekben akár korlátlan ideig is vizsgálhatják a hatóságok az 

adókötelezettségek teljesítését visszamenőleges hatállyal is. Ilyen esetek például 

béren kívüli juttatásokkal összefüggésben vagy a jövedelemadóval összefüggésben 

elkövetett adóelkerülések vagy adócsalások. Másik érdekes szabályozás, hogy az 

adóvizsgálat során adóelkerülést vagy adócsalást csak vezető revizor, vagy senior 

revizor állapíthat meg. Ezzel nyilván a megállapítás alaposságát, indokoltságát és 

szakmaiságát kívánják biztosítani. Ha a vizsgálat során jelentős mértékű, vagy a 

jövőre vonatkozó kockázatot tartalmazó adócsalást derítenek fel, akkor az 

adóellenőrnek a Tax Counsel Network (TCN) mellett értesítenie kell a Nemzeti 

adócsalás és adóelkerülés tanácsadó testületet, (National Fraud or Evasion Advisory 

Panel) akik megvizsgálják, hogy a megállapítás objektív és valós volt-e. A 

feltételezett adócsalást a tanács legalább 3 tagú legalább senior minősítésű 

hivatalnoka vizsgálja. Az ausztrál adójog ismeri és szabályozza az agresszív 

adótervezést, és minden tranzakciót annak tekint, ha annak egyáltalán nincs, vagy 

csak csekély mértékű gazdasági ésszerűség áll az üzleti lépések mögött. 

 

 
16 „Fraud or Evasion” PS LA 2008/6  
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2.2. Új-Zéland 
 

Új-Zélandon rendkívül fejlett és modern adórendszer működik. Az Új-Zélandi 

adóhatóság rendszeresen tájékoztatókat ad ki az adózók részére, amelyben rögzítik, 

hogy milyen alapelvek mentén jelenhet meg az eljárás, amit „vörös kódként” 

minősítenek. Ezeknek a feltételeknek a teljesülése esetén biztosan elindulhat az alapos 

és részletekbe menő adóellenőrzés.17 A hatóság, ügyfeleknek szóló tájékoztatójában 

egyértelművé tette, hogy az adókikerülés és az adócsalás gyakran a pénzmosással kéz 

a kézben jár. A jogszerűtlenül megszerzett jövedelem is adóköteles, ezért a 

pénzmosással a vagyon eredetét is tisztázni kell. Általánosságban rögzítik, hogy 

adócsalásból származó jövedelmek tisztára mosására elvégzett műveletek 

megvalósíthatják a klasszikus pénzmosási technikákat. Az ügyfelek olyan színlelt 

tranzakciókat fognak végrehajtani, mint az adóparadicsomok bevonása az üzleti 

lépések közé, vagy az ésszerű gazdálkodással össze nem férő aktusok végrehajtása. 

Az adóelkerülést lényegét abban határozzák meg, hogy ha az adózó nem teljesíti a 

tényleges adófizetési kötelezettségét. Ez két féle módon valósulhat meg, vagy nem 

minden bevételét rögzíti, vagy a költségek fiktív megemelésével az összeget a 

bevételből levonva alacsonyabb jövedelmet szerepeltet a bevallásában. Az adócsalás 

fogalmát úgy határozták meg, hogy azzal az elkövető egyértelműen jogtalan bevételre 

tesz szert. Ilyennek tekintik, ha az adózók fiktív bevallásokat nyújtanak be, hamis 

számlákat, bizonylatokat készítenek és az alapján rögzítik adókötelezettségeiket, 

hamis adatok szerint igényelnek támogatást. Mivel vannak olyan források, 

amelyekből származó bevétel adómentes pl. casino, lóverseny, ajándék, ezért az 

adócsalók előszeretettel hivatkoznak arra, hogy a pénzük ezekből az ügyletekből 

származik. Rendkívül érdekes, hogy az adóhatósági tájékoztató részletekbe menő 

példákkal mutatja be, hogy mik azok a konstrukciók és mik azok a jelek, amelyekre a 

hatóság azonnal reagál. Készpénz túlsúlyos szolgáltatások esetében (fodrász, 

szépségszalon stb.) rendkívül gyanús, ha a privát és a céges bankszámlája ugyanannál 

a banknál van és a kártyás fizetések a céges számlára történnek, míg a 

készpénzbefizetés erre számlára elenyésző, míg a privát bankszámlán folyamatos a 

készpénzbefizetés. Az útmutató azt is rögzíti, hogy ez esetben a hatóság azt feltételezi, 

hogy a készpénzforgalmat nem jelenti le az ügyfél üzleti forgalomként. Azt is rögzítik, 

hogy melyek azok az államok, amelyeket adóparadicsomnak tekintenek és ezeket fel 

is sorolják (pl. Bahamák, Szamoa, Kajmán Szigetek, MAN szigetek stb.) Tájékoztató 

és szolgáltató jelleggel azt is meghatározták, hogy mely tranzakciók váltják ki azonnal 

a vörös kódot. Ezek olyan ügyletek, amelyekbe adóparadicsomként funkcionáló 

államok szerepelnek, vagy összetett és szokatlan gazdasági lépések, amelyek 

gazdaságilag nem magyarázhatók. Ilyen lehet a magán bankszámla használata üzleti 

ügyekben. Az átlátható és követhető kifizetések érdekében 2019-ben bevezették a 

PAYE rendszert, ami egy angol mozaikszóból származik (Pay As you Earn (PAYE) 

Fizess, amikor megkeresed) Ez alapján a munkáltatóknak banki fizetési napokon 

azonnal be kell számolniuk akár havonta vagy havonta kétszer is az adófizetés 

teljesítéséről, attól függően, hogy mekkora munkáltatóról van szó.      

 
17 Tax evasion, tax fraud and money laundering, Inland Revenue, IR1061, July 2019, 

www.ird.govt.nz  

http://www.ird.govt.nz/
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2.3. Svédország 
 

Svédországban köztudottan igen magas az adóterhelés, és a redisztribúciós szint is18. 

Az állam kiterjedt szerepet vállal a szociális szféra kialakításában és működtetésében, 

és a kiemelkedő szociális ellátás nyújtásában. 

Magas adóterhelés mellett közgazdasági szempontból indokolt lenne, hogy az 

adócsalási, és adókikerülési magatartások is nagy számban forduljanak elő, legalább 

kísérlet szintjén. Az EU által 2019-ben publikált vizsgálat tanúsága szerint azonban 

általános forgalmi adónemben az adórés – tehát az elvárt és a tényleges érték közötti 

különbség - 2017. évben Svédországban volt az egyik legalacsonyabb, 1%-körül 

értékre tehető.19 Míg ez az érték 2013-ban 3% volt úgy ezt az értéket évről évre 

csökkentették, ezzel jelezve, hogy hatékonyabb az adóbevételi rendszerük20. 

Az adózók tájékoztatására mind a Kormányhivatal (Regeringskansliet) mind pedig az 

adóhatóság (Skatteverket) rendszeresen ad ki tájékoztatókat, információs füzeteket. 

A Kormányhivatal által 2016-ban kiadott adókikerülés és pénzmosás elleni 

akciótervben részletesen beszámolnak a rövid-hosszú távú céljaikról, és az ennek 

eléréséhez szükséges intézkedésekről.21  

Jellemzően a skandináv államok rendszerihez a svédek is egységesen kezelik, az 

adókikerülést, adócsalást és a pénzmosást. 

Oktató jelleggel az akciótervben rögzítik, hogy azért kell az adókikerülés ellen 

fellépni, mert ezzel az állam szociális feladatainak forrását rövidítik meg, mert ennek 

elmaradása esetén nem valósul meg a közös teherviselés. Az adóelkerülés növeli a 

társadalmi egyenlőtlenségeket, és a versenyt is befolyásolja, azzal, hogy a 

teherviselést bizonyos társadalmi csoportokra tolja. 

Általános érvényű tapasztalatként rögzítik, hogy az adórendszer bonyolult, és ez a 

bonyolultság az átláthatóságot csökkentik és az adókikerülés lehetőségét növelik. 

Célként rögzítik, hogy az lenne az ideális, ha minél egyszerűbb rendszer mentén 

biztosítható lenne a közös teherviselés, és az adóelkerülések megakadályozása. 

Nemzetközi együttműködések (Global Forum on Transparency and Exchange of 

Information for Tax Purposes) során igyekeznek gátat szabni az adóelkerülésnek, de 

a nemzetközi fellépés mellett a hazai megelőzésre is nagy hangsúlyt fektetnek.  

A svéd kormányzat felismerte, hogy a nemzetközi kereskedelem és gazdasági 

kapcsolatok miatt hatékonyan az adóelkerülés és pénzmosás ellen csak úgy lehet 

fellépni, hogy az államok – nem csak az EU tagállamok – közös információs rendszert 

tartanak fenn, és ennek segítségével a szabálytalanságok kezdetleges fázisában már 

felderíthetővé válnak a cselekmények. 

Ebben a kérdésben fontos szerepelt látnak a postafiók cégekben, akik gyakran 

adóparadicsomokban (Panama) telepednek le, ahol csupán névleg végeznek 

 
18 Szilovics, Csalás és jogkövetés az adójogban 
19 July 10, 2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_19_5511  
20 Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States, 2019 Final Report, 

TAXUD/2015/CC/131, 49. 
21Counteracting tax evasion, tax avoidance and money laundering,  July 10, 2020, 

https://www.government.se 

 

file:///C:/Users/Balazska/Desktop/Asztal202205/MÚLT%20HETI/Counteracting%20tax%20evasion,%20tax%20avoidance%20and%20money%20laundering,%20%20July%2010,%202020,%20https:/www.government.se
file:///C:/Users/Balazska/Desktop/Asztal202205/MÚLT%20HETI/Counteracting%20tax%20evasion,%20tax%20avoidance%20and%20money%20laundering,%20%20July%2010,%202020,%20https:/www.government.se
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tevékenységet. Ezzel összefüggésben célul tűzték ki, hogy a gazdasági társaságok 

tényleges tulajdonosait egyértelműen beazonosítsák, és nyilvántartásba vegyék. 

Ehhez azonban az államok jelenleginél szorosabb és hatékonyabb együttműködésére 

van szükség. Bizonyos államok szándékosan nem kívánnak részt venni ebben a 

tisztázó folyamatban, mert ezzel teszik vonzóvá  területükön való letelepedést.  

Hazai viszonylatban a kormányzat céljai között szerepel, hogy az adótanácsadóknak 

kötelezővé teszik, hogy az adótervezési modelljeiket és módszereiket osszák meg a 

hatóságokkal, így a jogszerűtlen adóelkerülést és pénzmosást, még a kezdeti 

stádiumban könnyebben lehet felderíteni. 

Céljuk, hogy kidolgozzák és nemzetközi szinten is elfogadtassák a nem együttműködő 

államok listáját a OECD Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) és a The Global 

Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes fórumokon. 

A nemzetközi fellépéstől és elismeréstől függetlenül a svéd kormányzat már 

kidolgozta a nem együttműködő államok listáját, akiknek a területéről származó 

adózókat különös figyelemmel kezelnek a hatóságok. 

Az ÁFA csalások visszaszorítása érdekében a svéd kormány rendszeresen 

felülvizsgálja a saját ÁFA jogszabályait, hogy lehet-e egyszerűsíteni a társaságok 

kötelezettségein, mert felismerték, hogy a bonyolult rendszerek csökkentik az 

adóbeszedés hatékonyságát. A svéd állam jelentős szerepet vállal az EU ÁFA 

csalások megelőzése érdekében végzett tevékenységében az Eurofisc keretében. 

Az adóbevételek biztosítása érdekében megerősítették az adóhatóságot és az 

adóhatóság nemzetközi kapcsolatait. Felismerve, hogy a modern világban csak az 

együttes fellépéssel lehet hatékonyságot elérni, mind az EU-val mind az EU 

tagállamaival mind pedig az USÁ-val (FATCA) együttműködéseket és adatcseréket 

dolgoztak ki. 

Tapasztalataik szerint az adócsalás és pénzmosás felderítése akkor a legnehezebb, ha 

az ügyletekben fejlődő államok (pl. Kenya, Kambodzsa, Mozambik) szereplői is részt 

vesznek. Ezek a fejlődő államok sem informatikai szempontból, sem nemzetközi 

tapasztalatban nem állnak olyan szinten, mint a fejlett államok, így az adócsalók 

hatékonyan használhatják ki ezeket a hiányosságokat megnehezítve ezzel a felderítést. 

A svéd hatóság felismerve ezt a problémát fejlesztési együttműködéseket dolgozott ki 

ezekkel az államokkal, amelynek során a szakmai tapasztalataikat megosztják, hogy 

a fejlődő államok is hatékonyan léphessenek fel a határaikat is átlépő adócsalások 

ellen. 

Az adóhatóság közérthető nyelven tájékoztatja az adózókat és az adózók képviselőit, 

hogy szabálytalanság esetén milyen személyes felelősség terhelheti őket. A 

társaságok képviselői szándékos elkövetés esetén teljes anyagi felelősséggel tartoznak 

a képviselt társaság tartozásaiért, ha a társaság képtelen az adófizetési kötelezettségeit 

teljesíteni. Ez rendkívül szigorú felelősséget jelent, de így hatékonyabban biztosítható 

a bevételek realizálása. Ugyanez az elv figyelhető meg a tulajdonosokkal szemben is. 

Nemcsak a képviselők, hanem a tulajdonosok, vagy résztulajdonosok is felelősek a 

társaság adótartozásaiért.22  

 
22https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/businessesandemployer

s/startingandrunningaswedishbusiness/liabilityforpaymentoflegalpersonsunpaidtaxesandfees.

4.1c68351d170ce55452715cf.html, July 10, 2021. 

https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/businessesandemployers/startingandrunningaswedishbusiness/liabilityforpaymentoflegalpersonsunpaidtaxesandfees.4.1c68351d170ce55452715cf.html
https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/businessesandemployers/startingandrunningaswedishbusiness/liabilityforpaymentoflegalpersonsunpaidtaxesandfees.4.1c68351d170ce55452715cf.html
https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/businessesandemployers/startingandrunningaswedishbusiness/liabilityforpaymentoflegalpersonsunpaidtaxesandfees.4.1c68351d170ce55452715cf.html
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Jól látható, hogy a svéd rendszer rendkívül szigorú és következetes, ha az 

adóbevételek beszedéséről van szó. Tekintettel arra, hogy az államnak magas a 

szociális kiadása, nem tehetik meg azt, hogy az adóbevételek elmaradását ne 

szankcionálják, és ne próbálják meg az adóbevételeket a tulajdonosoktól, vagy 

képviselőktől beszedni, tekintettel arra, hogy a szabálytalanságért, vagy a bevétel 

elmaradásáért ők a felelősek.  

   

3. Összefoglalás 
 

A hazai szabályozást és a nemzetközi gyakorlatot is vizsgálva megállapítható, hogy 

az adócsalás a technológia fejlődésével és a kereskedelem nemzetközivé válásával 

egyre inkább összetett bűncselekménnyé vált. A gyakori elkövetési magatartások 

között szinte mindig felmerül a nemzetközi szál, ami egyrészt lehetővé teszi az 

elkövetést (pl. fordított adózás technikája), másrészt megnehezíti a felderítést. 

A nemzetközi gyakorlatból jól látszik, hogy az államok hasonló felderítési 

nehézségekkel néznek szembe. A legfejlettebb európai államok saját felderítési 

hatékonyságuk érdekében is támogatást nyújtanak a fejlődő államoknak, pénzügyi 

forrást és energiát nem kímélve. Ugyanakkor a nemzetközi példákból az is látszik, 

hogy a fejlett nyugati államok felderítési hatékonyságban, és az adórés 

csökkentésében előrébb tartanak Magyarországnál. Igen érdekes felismerés, és a hazai 

tudományos élet képviselői is hangoztatják, hogy az átlátható és egyszerű adórendszer 

az adóbevételek növelésének érdekében hat. Sajnálatos módon a jogalkotásban ezek 

a törekvések ezidáig csak csekély mértékben köszöntek vissza.    
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Fekete Gábor – Az e-tárgyalás az Emberi Jogok Európai 

Bírósága gyakorlata tükrében 
 

Lektorálta: Dr. habil. Mohay Ágoston Ph.D. 

 

Absztrakt: 

 

A polgári eljárásjog hagyományosan a felek és képviselőik személyes részvételére 

épülő eljárást szabályoz, amelyben az egyes eljárási cselekményekhez jellemzően 

papír alapon bizonyítékok, nyilatkozatok kapcsolódnak. A modell mára mind inkább 

hagyományos jelzővel illethető, hiszen a polgári eljárásban is, hasonlóan az élet 

egyéb területeihez egyre nagyobb hangsúlyt kap a digitalizáció.  

A tanulmány a tárgyaláson való jelenlét kérdésére szűkítve vizsgálja meg a 

digitalizáció hatását. A vizsgálat az alábbi három pontot foglalja magában:  

Az első részben a vonatkozó a magyar szabályozás és annak változásai ismertetésére 

kerül sor: elektronikus hírközlő hálózat útján való meghallgatás, elektronikus kép és 

hang továbbítására alkalmas eszköz útján történő meghallgatás és részletesen az e-

tárgyalás rendkívüli szabályait.   

A második rész bemutatja, hogy a távmeghallgatás kérdése nem előzmény nélküli, az 

Emberi Jogok Európai Bírósága több ítéletében is vizsgálta a hagyományos 

videokonferencia eszközök emberi jogi vetületeit, a főbb megállapítások kerülnek 

bemutatásra. A harmadik rész előre tekint, megvizsgálja, hogy az e-tárgyalás 

alkalmas-e az általános használatra, milyen feltételekkel válhat a perrend részéve. 

 

Kulcsszavak: digitalizáció, e-tárgyalás, tisztességes eljárás, polgári eljárásjog. 

 

1. Bevezetés 
 

A bíróságok járványhelyzet idején való folyamatos működése a jogállam 

elengedhetetlen részét képezi. A különleges jogrend és különleges élethelyzet folytán 

felmerülő részben speciális ügyek folyamatos elbírálása szükséges. Stier és 

szerzőtársai az Egyesült Államok példáját alapul véve kifejtik, hogy a 

közegészségügyi veszélyhelyzet idején alkalmazott korlátozó intézkedések 

jogszerűségének felülvizsgálata nem csak a jogkereső személyek, de a jogalkalmazók 

szempontjából is nélkülözhetetlen1. Az állítás természetesen Európára is igaz, erre 

mind az Európa Tanács hatékony igazságszolgáltatással foglalkozó szakosított 

 
PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
1 Daniel D Stier, Diane Nicks, Gregory J Cowan, ”The courts, public health, and legal 

preparedness”, Am J Public Health. 2007;97 Suppl 1(Suppl 1):S69-S73., 

https://doi.org/10.2105/AJPH.2006.101881 

https://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2006.101881


31 
 

szerve2, mind az Európai Bírók Tanácsadó Testületének elnöke3 felhívta a figyelmet. 

Fontos kiemelni, hogy a korlátozások a társadalomban meglévő különbségeket még 

inkább felerősítik4, így az elesettek sok esetben hátrányosabb helyzetbe kerülnek 

jogaik gyakorlása, érvényesítése során, ezért külön figyelmet igényelnek.  

A dolgozat első részében a magyar polgári eljárásjog járványhelyzetre adott válaszai 

kerülnek bemutatásra. A második részében szélesebb perspektívában, az Emberi 

Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) tisztességes tárgyaláshoz való jogra 

vonatkozó ítélkezési gyakorlata alapján a videókonferencia eszközök alkalmazásának 

alapjogi értékelésére kerül sor. A záró rész előre tekint, megvizsgálja, hogy az e-

tárgyalás alkalmas-e az „általános használatra”, milyen feltételekkel válhat a polgári 

perrend részéve. 

 

2. A koronavírus járvány hatása magyar bíróságokra 
 

2.1. A rendkívüli jogrend első lépése 

 

A veszélyhelyzet 2020. március 11-én történt kihirdetését5 követően nyílt meg az 

alkotmányos lehetőség6 a különleges jogrend keretében való rendkívüli intézkedések 

bevezetésére. A rendkívüli intézkedést tartalmazó kormányrendeletek sorában a 

második érintette a bíróságok működését. E szerint a kormány 2020. március 15-től 

rendkívüli ítélkezési szünetet rendelt el7, amely 15 napig volt hatályos.  

A rendkívüli ítélkezési szünet tartalmát a bírósági központi igazgatás vezetője, az 

Országos Bírósági Hivatal elnöke bíróságokra nézve kötelező8 határozatai9 

állapították meg. A döntések a bíróságon és bíróságon kívül ellátandó feladatokat 

határozták meg, továbbá elsődlegessé tették a távmeghallgatás alkalmazását és 

meghatározták a bíróságon intézendő ügyek körét.  

A rendkívüli ítélkezési szünetben nem volt lehetőség tárgyalás, előkészítő ülés vagy 

nyilvános ülés tartására. A személyes jelenlétet igénylő egyéb eljárási cselekményeket 

elsődlegesen távmeghallgatás, ennek akadálya esetén személyes megjelenéssel a 

távolságtartási szabályok érvényesítése és az egészségügyi kockázatelemzés mellett 

volt mód megtartani.  

 
2 Az Európai Bizottság a Hatékony Igazságszolgáltatásért (CEPEJ), „A bíróságok által a 

Covid-19 járvány alatt és után megtanult leckék és fennálló kihívások”, kelt 2020. június 10., 

https://rm.coe.int/declaration-en/16809ea1e2 
3 Az Európai Bírók Tanácsadó Testületének elnöke, kelt 2020. június 24., „A bírók szerepe a 

Covid-19 világjárvány alatt és után: tanulságok és kiívások”, https://rm.coe.int/ccje-2020-2-

statement-of-the-ccje-president-3-lessons-and-challenges-c/16809ed060  
4 Julie Marie Baldwin, John M. Eassey, & Erika J. Brooke, “Court Operations during the 

COVID-19 Pandemic” Am J Crim Just 45, 743–758 (2020)., https://doi.org/10.1007/s12103-

020-09553-1 
5 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. § 
6 Magyarország Alaptörvénye 53. cikk  
7 45/2020. (III. 14.) Korm.rendelet 1. § (1)  
8 2011. évi CLXI. törvény - a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 76. § (1) bekezdés b) 

pont 
9 35.SZ./2020. (III. 15.) és 37.SZ./2020. (III. 17.) OBHE határozatok  

https://rm.coe.int/declaration-en/16809ea1e2
https://rm.coe.int/ccje-2020-2-statement-of-the-ccje-president-3-lessons-and-challenges-c/16809ed060
https://rm.coe.int/ccje-2020-2-statement-of-the-ccje-president-3-lessons-and-challenges-c/16809ed060
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2.2. Tartós válaszok – a speciális eljárási szabályok 

 

A polgári peres és nemperes eljárásokat érintő „általános jellegű” rendkívüli 

intézkedések köre kétszintű szabályozást jelent. A szabályozás első szintje, a Veir., 

amelynek a rendelkezéseit 2020. március 31-től 2020. június 17-ig kellett alkalmazni. 

A Veir. helyébe a Kivezető tv. lépett, mint második szabályozási szint, amely 2020. 

június 18-től kezdődő hatállyal a rendkívüli intézkedések eljárásjogot érintő fő 

szabályait adja. A Kivezető tv. rendelkezéseitől a Veir II. határozott meg eltérő 

szabályokat az ún. szigorított védekezés idejére, 2021. március 8-tól - 2021. április 

19-ig.  

E körben a rendkívüli intézkedések érintették az eljárási határidőket, az eljárások 

folyását, a tárgyalások módját, a döntéshozatal rendjét és a bírósági épületek 

használata rendjét érintette. A továbbiakban a tárgyalások módját érintő változások 

közül az un. e-tárgyalás intézményét mutatjuk be.  

 

2.3. Az e-tárgyalás 

 

A Veir. és a Veir. II. hatálya alatt személyes jelenlétet igénylő tárgyalás tartására nem 

volt lehetőség, azokat elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és 

hang továbbítására alkalmas eszköz útján kellett megtartani10, ennek hiányában 

írásbeli nyilatkozatok beszerzése révén.  

A Kivezető tv. rendelkezései mind a két Veir. hatálya közötti időben, mind a Veir. II. 

hatályvesztését követően továbbra is lehetővé teszi az elektronikus hírközlő hálózat 

vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján való 

tárgyalástartást, azzal a feltétellel, hogy azt a járványügyi intézkedésen alapuló ok 

fennálltához köti11.  

Az elektronikus hírközlő hálózat útján való meghallgatás a Pp. XLVII. Fejezet szerinti 

elektronikus hírközlő hálózat igénybevételét jelenti, amely a Pp. vonatkozó szigorú 

eljárási feltételei okán a koronavírus-járvány miatt érvényes korlátozások esetén 

korlátozottan alkalmazható. A gyakorlati alkalmazás korlátját az a feltétel jelenti, 

hogy a Pp. minden résztvevő esetében az erre a célra kialakított helyiségben, az ún. 

végpontokon való jelenlétet írja elő12. A hivatalos helyiségben való jelenléttel 

biztosítható a Pp. által előírt technikai feltételeknek való megfelelés, ugyanakkor a 

bírósági, illetve egyéb hivatalos épületben való személyes megjelenést, valamint 

további bírósági személyzet közreműködését igényli.  

A más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján való tárgyalás 

részletszabályait a rendkívüli intézkedések nem határozták meg, amely 

jogbizonytalansághoz, a rendelkezésre álló lehetőség kihasználatlanságához vezetett. 

A hiányt a Kúria Polgári Kollégiuma 2/2020. (IV. 30.) PK véleménye13 (e cím alatt a 

 
10 Veir. 21. § (3) bekezdés, Veir. II. 22. § (3) bekezdés 
11 Kivezető tv. 138. § (1) bekezdés 
12 Pp. 624. § (1) bekezdés 
13 2/2020. (IV. 30.) PK vélemény a veszélyhelyzet ideje alatt az elektronikus kép és hang 

továbbítására alkalmas eszköz útján megtartott tárgyalás feltételeiről 
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továbbiakban: PK vélemény) töltötte ki: egyrészt az új jogintézményt e-tárgyalásként 

azonosította, másrészt meghatározta az egységes jogalkalmazás kereteit.  

A PK vélemény rögzíti, hogy az e-tárgyalás feltétele, hogy minden, a tárgyalásra 

idézendő személy vonatkozásában rendelkezésre álljanak a technikai feltételek, ebben 

az esetben a e-tárgyalás megtartása kötelező. A feltételek ellenőrzése a bíróság 

feladata, az ellenőrzés az érintettek nyilatkozatának beszerzését jelenti, a feltételek 

fennállta nem vélelmezhető. A PK vélemény nem tér ki arra az esetre, hogy a 

nyilatkozat valóságtartalma kétségbe vonható-e, azaz a nemleges nyilatkozat, az 

esetleges per elhúzó célú magatartás hogyan szűrhető ki.  

A PK vélemény lezárja a vitát az alkalmazandó software kérdésében és a Skype for 

Business alkalmazását írja elő a bíróságok részére, amellett, hogy az idézés és kitűzés 

perrendi szabályai változatlanul irányadók. Természetesen az idézés az e-mail útján 

megküldött kapcsolati linkkel, valamint a szükséges technikai tájékoztatással is 

kiegészül.  

Részletesen foglalkozik a PK vélemény az e-tárgyalás nyilvánossága kérdésével, e 

körben megtartja a „hagyományos”, elektronikus hírközlő hálózat útján való 

meghallgatás szabályát14, miszerint a nyilvánosság a bíró jelenléti helyét jelenti. 

Ugyanakkor a zárt e-tárgyalás feltétele az is, hogy a résztvevők nyilatkozzanak arról, 

hogy a zárt tárgyalás feltételei az ő helyszíneiken is biztosított. A gyakorlatban ez egy 

headset, azaz egy mikrofonos fülhallgató alkalmazásával könnyen biztosítható. E 

körben a PK vélemény érinti, de nem fejti ki: a tárgyalás egyéb eljárásjogi 

követelményei miként ellenőrizhetők, biztosíthatók a résztvevők helyszínei 

vonatkozásában. Ehelyütt: elsődlegesen a befolyásmentes előadás és vallomástétel 

feltételeinek az ellenőrzése merül fel. A PK vélemény nem szól a nyilvános e-

tárgyalás mikéntjéről. E kérdés különösen azzal kapcsolatosan merül fel, hogy a 

bírósági épületekbe való belépés korlátozott, ezért az egyes törvényszékek 

épülethasználati rendje alapján a hallgatóság, a sajtó az e-tárgyalás bíró jelenléte 

szerinti tárgyalóterembe nem juthatott be. Ezzel összefüggésben meg kell jegyezni, 

hogy több országban lehetővé tették egyes tárgyalások nyilvános vagy zárt körben 

való online megosztását (streamelés), vagy a bírósági épületen belül más helyiségben 

biztosították kivetítőn a tárgyalás követését.  

Az e-tárgyalás esetén is szükséges az általános perrendi szabályok szerinti 

jegyzőkönyvezés, amely a feltételek fennállása esetén folyamatos kép- és hangfelvétel 

készítését15, jegyzőkönyvvezető alkalmazását vagy bírói jegyzőkönyvezést jelent. A 

jegyzőkönyvvel szemben támasztott tartalmi követelmények változatlanok16, ezért a 

résztvevők megfelelő, azaz technikai problémáktól mentes csatlakozásának, valamit 

az e-tárgyalással kapcsolatos szükséges tájékoztatások jegyzőkönyvezése szükséges. 

A PK vélemény indokolása érinti: szükséges a figyelemfelhívás arra, hogy az e-

tárgyalás joghatásait illetően nem tér a személyes jelenléttel tartott tárgyalástól. Több 

 
14 Pp. 624. § (2) bekezdés 
15 Pp. 159. § (4) bekezdés  
16 Pp. 160. § (1)-(2) bekezdés 



34 
 

kutatás17 is alátámasztotta, hogy a távmeghallgatás esetén a résztvevők az eljárás 

hivatalos jellegét, annak valós jelentőségét és joghatásait nem azonos súllyal élik meg, 

elvész a bírósági atmoszféra.  

Amennyiben az e-tárgyalás eredményes volt és az ügy ítéletre érett, úgy az e-tárgyalás 

berekesztését követően a bíróság az ítéletet tárgyaláson kívül hozza meg és a 

kihirdetést mellőzi, azt kézbesítéssel közli.  

Az e-tárgyalás lehetőségét a Veir. II. is biztosította és továbbra is biztosítja a Kivezető 

tv., ugyanakkor a PK vélemény kifejezetten a Veir. vonatkozásában alkotta meg az e-

tárgyalás használatát segítő jogegységesítő értelmezését. Az e-tárgyalás mint 

jogintézmény tartalma a Veir. alapjául szolgáló veszélyhelyzetet követően sem 

változott, ezért nincs indok a PK véleményben foglaltaktól eltérni.  

A PK véleményben foglaltak követése mellett a már említett hiányosságok és 

bizonytalanságok fennmaradtak. Indokolt volna, különösen a jogintézmény 

megtartása esetén iránymutatást adni az e-tárgyalás feltételei fennállásának mikénti 

ellenőrzése, például arra vonatkozó észrevétel vagy más fél vagy hivatalos szerv által 

helyszín és eszköz biztosítása lehetőségét megteremteni. A résztvevők helyszínével 

szembeni elvárások pontosítása is elengedhetetlen, e körben elégségesnek mutatkozik 

a bírói kétely relevanciájának megfogalmazása, hiszen egy harmadik személy 

jelenlétének felismerése egy tapasztalt bírónak nem okozhat nehézséget. A 

járványügyi korlátozások enyhülésével az e-tárgyalás feltétele elképzelhető, hogy 

csak az idézettek egy része vonatkozásában áll fenn, az eljárás „hibriddé” válik, több 

személy tárgyalóban való jelenléte mellett mások távolról vesznek részt az eljárásban. 

A Via Video rendszer alkalmazása esetén a helyzet kezelhetőnek látszik, de 

szabályozatlan. A Kivezető tv. a tárgyaláson kívüli ítélethozatal lehetőségét csak a 

Veir és Veir II. által megalapozott esetekben biztosítja, az e-tárgyalásra vonatkozóan 

nem teszi lehetővé.  

A koronavírus-járvány több országban is a figyelem előterébe helyezte a 

távmeghallgatások új, online eszközök igénybevétele útján való lebonyolítása 

kérdését. A koronavírus, a személyes jelenlét nélkül folyó eljárások „hatalmas 

kísérlete” volt, a tartós következmények és azok szintje kérdéses, az elektronikus 

kapcsolattartás a jogi informatikában a második és harmadik korszak határát jelenti18. 

Több tanulmány is foglalkozik az elektronikis kapcsolattartás előnyeivel és 

hátrányaival, ugyanakkor nem csak jogi megfontolások merülnek fel. Még a 

világszinten homogén régiónak tekinthető EU-n belül is lényegesen eltér a nemzeti 

 
17 Vincent Denault, Miles L. Patterson, “Justice and Nonverbal Communication in a Post-

pandemic World: An Evidence-Based Commentary and Cautionary Statement for Lawyers 

and Judges”, Journal of Nonverbal Behavior, Vol. 45, 2021, 1 – 10. 
18 Zsolt, Ződi, „A járvány, a jogi szféra és a technológia. Hogyan vészelték át a jogrendszerek 

a járványt, mekkora szerepe volt ebben a technológiának, és mennyire lesznek tartósak a 

változások?”, In Medias Res 2020/2, 339-355.  
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bíróságok digitalizációs felkészültsége19, amihez képest a magyar bíróságok 

technikailag jól felkészültnek tekinthetők20.  

A jogintézmény bevezetésére a jogkeresők jó része felkészült, az egyre inkább online 

térbe tevődő jogviták21 is igénylik a digitális továbblépést, ugyanakkor az továbbra is 

nagyban függ a bíróságok technikai felkészültségétől és még inkább a jogalkotó 

elhatározásától.  

 

3. Videókonferencia az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában 
 

3.1. Videokonferencia és a tisztességes tárgyaláshoz való jog 
 

A videókonferencia rendszer peres eljárásban való igénybevétele eljárási jogok 

tekintetében egyrészt a felek igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését, jelenlétét, 

fegyver egyenlőségét, másrészt a tárgyalások nyilvánosságát biztosítja. Az említett 

jogok együttesen a tisztességes tárgyaláshoz való jog körébe esnek.  

A tisztességes tárgyaláshoz való jogot az Emberi Jogok Európai Egyezménye22 

(továbbiakban: Egyezmény) 6. cikke garantálja, a polgári és büntető eljárásokban 

eltérő tartalommal. Az EJEB több döntésében is értelmezte e jog tartalma és annak 

ügyszakonkénti eltéréséit, ezen döntések egy része érintette a jelen tanulmány tárgyát 

képező speciális esetet, a videókonferencia rendszerek, az EJEB szóhasználatban 

videó kapcsolat (video link) peres eljárások során való alkalmazását. Az alábbiakban 

ez utóbbi döntések kerülnek ismertetésre. 

Az EJEB első alkalom a videókonferencia rendszerek alkalmazásának a tisztességes 

tárgyaláshoz való joghoz való viszonyát 2006-ban a Marcello Viola v. Italy23 ügyben 

vizsgálta. Utóbb ez az ügy lett a kiindulópontja valamennyi olyan ügynek, amelyben 

a videókonferencia rendszer eljárásjogi alkalmazása merült fel, ezért indokolt az ügy 

részletesebb ismertetése. 

 

3.2. Jogesetek 
 

A Marcello Viola-ügy alapja egy büntetőeljárás, amelyben a kérelmezőt súlyos 

bűncselekményekkel vádolták meg és aki szigorított őrizetben volt. A kérelmező által 

állított jogsértés abban állt, hogy sérelmezte, hogy arra kényszerítették, hogy a 

meghallgatásán videókonferencia útján vegyen részt, állította, hogy ezált sérült a 

védelemhez való joga.  

 
19 Európai Igazságügyi Portál, „Összefoglaló a tagállami digitális eszközökről”, letöltve 2022. 

január 23., https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=6230bdc7-aabe-4faa-a357-

ee571f2c6e9c  
20 Szabolcs, Kékedi, „Hogyan tovább bírósági digitalizáció avagy hogyan lett az elektronikus 

kapcsolattartás a veszélyhelyzetben az ítélkezés kulcsa?”, In Medias Res 2020/2, 308-321.  
21 András, Osztovits, „Online bíróságok és az igazságszolgáltatáshoz való jog - esély vagy 

veszély?”, Magyar jog, 2020. (67. évf.) 11. sz. 625-632.  
22 Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 

4-én kelt Egyezmény 
23 [2006], ECHR 2006-XI 123 

https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=6230bdc7-aabe-4faa-a357-ee571f2c6e9c
https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=6230bdc7-aabe-4faa-a357-ee571f2c6e9c
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Az EJEB megítélése szerint a vádlott videókonferencia eszköz útján való részvétele 

az eljárásban nem ellentétes az egyezménnyel abban az esetben, ha az alkalmazás 

alapjául egy törvényes cél szolgál, valamint bizonyított az, hogy a tisztességes eljárás 

követelményeit tiszteletben tartották. A tisztességes eljárás követelményei 

tiszteletben tartása vonatkozásában egyrészt az vizsgálandó, hogy szükséges volt-e a 

személyes jelenlét korlátozása, másrészt biztosított volt-e a védelemhez való jog. 

A személyes jelenlét vonatkozásában az EJEB vizsgálata arra terjedt ki, hogy az 

eljárás rendjének fenntartása, esetleges bűncselekmény megelőzése, a tanúk és 

áldozatok élethez-, szabadsághoz- és biztonsághoz való joga milyen viszonyban áll az 

ésszerű időn belül való elbírálás követelményével. 

A megfelelő védelemhez való jog körében az EJEB vizsgálata arra terjedt ki, hogy 

miként valósult meg a kérelmező tényleges részvétele az eljárásban és biztosított volt-

e a jogi képviselethez való joga. A tényleges részvétel vonatkozásában az EJEB azt 

vizsgálta, hogy a videókonferencia alkalmazása biztosította-e azt, hogy minden a 

tárgyaláson részt vevő személy látható és hallható legyen a tárgyalás során. Vizsgálta, 

hogy a kérelmezőnek lehetőség volt-e arra, hogy a fogvatartása helyéről 

nyilatkozatokat tegyen a bíróság felé. Vizsgálata továbbá azt, hogy volt-e bármilyen 

technikai probléma az videókonferencia alkalmazása során, például a kép- vagy a 

hang átvitelében való bármely nehézség. 

A jogi képviselethez való jogérvényesülése körében az EJEB azt vizsgálta, hogy volt-

e a védelmet ellátó jogi képviselőnek lehetősége arra, hogy bizalmasan egyeztessen a 

kérelmezővel. 

Az EJEB a konkrét ügy vonatkozásában megállapította, hogy a videókonferencia 

alkalmazása a tisztességes tárgyaláshoz való jog követelményeinek megfelelt, mert ez 

a speciális meghallgatási mód indokolt volt a biztonsági megfontolásokból és az 

ésszerű időn belül való elbírálás követelményének megfelelően. Kiemelte, hogy a 

videókonferencia útján való meghallgatásra a fellebbviteli szakban került sor, ami 

nem eredményezett aránytalan nehézséget az eljárás során, továbbá a kérelmezőnek 

lehetősége volt eljárási jogai gyakorlására és kötelezettségei teljesítésére. Rámutatott 

továbbá arra is, hogy nem volt technikai nehézség az eljárás során, ugyanis az eljárás 

során senki nem hivatkozott arra, hogy ne lett volna megfelelő akár a kép akár a hang.  

Az EJEB a következő ügyben, a Sakhnovskiy v. Russia24 ügyben megismételte a 

Marcello Viola-ügyben tett megállapításait és azokat kiegészítette az ügy alapját 

képező azon kérdés vizsgálatával, hogy miként kell értékelni a kérelmező és a jogi 

képviselője közötti megfelelő kommunikációt.  

A jogi képviselővel való kommunikáció körében az EJEB hangsúlyozta, hogy az 

Egyezmény célja nem az elképzelt jogok éteri tartalommal való biztosítása, hanem e 

jogok a valóságban, a gyakorlatban való ténylegesen érvényesülésének biztosítása. Ha 

a jogi képviselő nem tud az ügyfelével bizalmasan egyeztetni annak a veszélye nélkül, 

hogy esetleg megfigyelik őket, úgy az eljárása sokat veszít a hasznosságából. A 

konkrét ügyben a kérelmező közvetlenül a tárgyalást megelőzően negyed óra 

időtartamban tudott csak kommunikálni a frissen kinevezett ügyvédjével. Az EJEB 

megítélése szerint a e körülmények mellett a tisztességes tárgyaláshoz való jog sérül. 

Egyúttal megállapította, hogy mivel az említett kommunikáció az állam által telepített 

 
24 [2010], Kérelemszám 21272/03 
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és működtetett videókonferencia eszközön valósult meg, kérdéses az, hogy ez a 

rendszer a jogi képviselővel való kommunikáció megfelelő bizalmasságát képes-e 

biztosítani. Az EJEB elfogadta a kérelmező azon aggályát, miszerint joggal tarthatott 

a jogi képviselőjével való konzultáció esetleges megfigyelésétől. 

Ahogy a fenti ügyek mutatják az EJEB a videókonferencia útján való meghallgatást 

eltérően kezeli attól függően, hogy arra első fokon vagy fellebbviteli szakban kerül 

sor. Az EJEB a Trepashkin v. Russia (No. 2) ügyben25 rögzítette, hogy a 6. cikkre 

vonatkozó joggyakorlata nem követeli meg ugyanazokat a garanciákat az eljárás első- 

és másodfokú szakban. Az első fokon való meghallgatáshoz képest a másodfokon a 

jelenlét követelményei kevésbé szigorúak, a fél távollétére eljárási szakonként eltérő 

szabályok vonatkoznak. A konkrét ügyben az EJEB egy korábbi elfogadhatósági 

döntésre26 hivatkozott, amelyben azt állapította meg, hogy a fél tárgyalóteremben való 

fizikai jelenléte általában szükséges, de nem kizárólagos feltétele annak, hogy az 

eljárás megfelel-e a tisztességes tárgyaláshoz való jog követelményeinek, ennek 

megítéléséhez az eljárás egészét kell megvizsgálni. Jelen ügyben az EJEB nem találta 

az Egyezmény 6. cikkébe ütközőnek azt, hogy a fellebbviteli meghallgatáson a fél 

jelenléte videókonferencia útján volt biztosítva, egyúttal utalt arra, hogy a rendszer 

működési hibája nem merült fel és biztosított volt a védelemhez való jog is. 

Az első ügy, ahol a videókonferencia alkalmazása polgári ügyben került vizsgálatra 

Vladimir Vasilyev v. Russia ügy27 volt. Az EJEB a tárgyaláson való személyes 

jelenléttel összefüggésben rámutatott arra, hogy különbség van a polgári- és a 

büntetőeljárás között. Felidézte az Egyezmény 6. cikkhez kapcsolódó joggyakorlatát, 

mely szerint a polgári eljárásokban nem feltétel a fél személyes jelenléte és 

meghallgatása, az általános elvárás az, hogy a fél hatékony képviselete biztosítva 

legyen és az ellenérdekű felek egyenlő jogokkal rendelkezzenek az eljárás során. 

A konkrét ügyben a szabadságvesztését töltő kérelmező polgári eljárást 

kezdeményezett, amit a bíróság visszautasított. Az alapeljárásban a kérelmező a 

bírósággal írásban volt kapcsolatban és a tárgyalásokon sem személyesen, sem 

képviselő útján nem volt jelen, annak ellenére, hogy az eljárás tárgya személyes 

jellegű volt, ezért szükséges lett volna a kérelmező személyes meghallgatása. Az 

EJEB megállapította, hogy a nemzeti bíróság nem mérlegelte azt, hogy milyen módon 

tudná biztosítani a kérelmező tárgyaláson való részvételét annak ellenére, hogy arra 

lett volna lehetősége, megállapította, hogy ilyen lehetséges megoldás a 

videókonferencia alkalmazása lehetett volna. 

A Yevdokimov and Others v. Russia ügyben28 az EJEB megismételte a korábbi 

megállapítását, miszerint a videókonferencia alkalmazása egyértelmű megoldás lehet 

a polgári eljárásokban, ahol a fél személyes jelenléte nem nélkülözhetetlen. A 

személyes meghallgatás abban az esetben lehet szükséges, amennyiben a fél 

személyes előadása, tapasztalata szükséges, illetőleg amikor közvetlenül a féltől kell 

valamely bizonyítékot beszerezni. Az EJEB felhívta a korábbi, büntetőeljárások 

 
25 [2010], Kérelemszám 14248/05 
26 Case of Golubev v. Russia, [2002], Kérelemszám 26260/02 
27 [2012], Kérelemszám 28370/05 
28 [2016], Kérelemszám: 27236/05, 44223/05, 53304/07, 40232/11, 60052/11, 

76438/11, 14919/12, 19929/12, 42389/12, 57043/12 and 67481/12 



38 
 

vonatkozásában tett megállapításait azzal, hogy a videókonferencia a 6. cikk 

rendelkezéseivel abban az esetben összeegyeztethető, ha biztosított, hogy mindenki 

hallja, amit a fél mond és a fél is tudja hallani mind azt, amit a többi részes fél ad elő, 

valamint nem merül fel semmilyen technikai nehézség. 

A Gorbunov and Gorbachev v. Russia ügyben29 az EJEB megismételte a korábbi 

megállapításait, megállapította, hogy a gyenge technikai kapcsolat megakadályozza 

azt, hogy a fél megfelelően követhesse az eljárást. Megismételte, ha a fél és a jogi 

képviselője közötti kommunikáció az állam által működtetett videókonferencia 

rendszeren keresztül zajlik, akkor annak bizalmas, zárt volta kétséget ébreszt. Ilyen 

körülmények között a tényleges jelenlét és a jogi képviselővel való bizalmas 

kommunikáció lehetőségének hiánya a tisztességes tárgyaláshoz való jog sérelmét 

eredményezi.  

A Sakhnovskiy v. Russia (No. 2)30 ügyben, ahol szintén a jogi képviselővel való 

bizalmas kommunikáció hiánya volt az állított jogsértés az EJEB rámutatott arra, hogy 

figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az eljárás során az állam nem nyújtott be 

semmilyen olyan bizonyítékot, amely igazolta volna, hogy a videókonferencia hívás 

biztosítva volt beavatkozási kísérlettel szemben. Nem adott magyarázatot arra sem, 

hogy miért nem volt lehetőség legalább arra, hogy a fél a jogi képviselőjével 

telefonhíváson keresztül egyeztethessen. Továbbá az sem volt megmagyarázva, hogy 

miért nem egy helyi ügyvéd került kijelölésre a fél részére, aki személyesen tudott 

volna egyeztetni a féllel ilyen körülmények között. Az ítélet alapján megállapítható, 

hogy az államoknak módjukban áll az általuk üzemeltetett videókonferencia rendszer 

megfelelősségét bizonyítani, vagy a zárt kommunikációt egyéb módon biztosítani. 

 

3.3. Az EJEB gyakorlat összegzése 
 

Az EJEB ismertetett ítéletei alapján megállapítható, hogy a videókonferencia rendszer 

eljárásjogi használata megfelelő lehetőség, egyértelmű megoldás a polgári jogi 

eljárások lefolytatására. Az ismertetett joggyakorlatból is megállapítható, hogy a 

videókonferencia rendszer alkalmazása minden esetben a fél jogainak és 

lehetőségének valamilyen szintű csorbításával jár, ugyanakkor az Egyezmény 6. cikke 

szerinti tisztességes tárgyaláshoz való jog biztosítható, ha a korlátozás indokolt és 

arányos. A korlátozás akkor lehet megalapozott, ha a konkrét ügy körülményei alapján 

arányos az érintett jogok korlátozásával.  

A törvényes cél különféle lehet, ahogy a vizsgált ügyek mutatják, lehetnek biztonsági 

megfontolások, vagy az ésszerű idő követelményének való megfelelés. 

A fél hatékony részvételével kapcsolatos követelmény, mint a tisztességes tárgyalás 

követelménye eltérő megítélés alá esik büntető és polgári ügyekben, valamint a 

különböző eljárási szakokban. A polgári ügyek tekintetében a személyes meghallgatás 

nem nélkülözhetetlen, ha a képviselet egyéb módon biztosított. A 6. cikkbe foglalt 

jogok garantálása eltérő módon valósul meg az eljárás különböző szakaszaiban, így 

az elsőfokon, illetőleg a fellebbviteli szakban.  

 
29 [2016], Kérelemszám: 43183/06 and 27412/07 
30 [2018], Kérelemszám: 39159/12 



39 
 

Az említett különbségek folytán polgári ügyekben a különböző eljárási szakokban az 

a belépési küszöb, ahol a törvényes cél arányosnak fogadható el alacsonyabb. Polgári 

ügyekben a videókonferencia alapjául szolgálhat a fél anyagi okokból, illetőleg 

időmegtakarítás okán, mint törvényes ok alapján előterjesztett kérelme. 

A vizsgált jogesetekben közös, hogy a videókonferencia rendszer technológia 

semleges eszközként került rögzítésre. Abban az esetben, ha a rendszer megfelelően 

működik, azaz nincs technikai nehézség a hallhatóságban és láthatóságban bármilyen 

technikai megoldáson alapuló videókonferencia eszköz alkalmazása elképzelhető. A 

kapcsolat bizalmas jellegének kérdése csak a zárt kommunikáció szükségessége 

esetén merül fel, amely a polgári ügyekben szűkebb körben merül fel mint a büntető 

ügyszakban. Polgári eljárásokban a bizalmas kommunikáció a zárt tárgyalás, illetőleg 

a fél és képviselője közötti vagy a bírói tanács tagjai közötti kommunikáció esetén, 

illetőleg akkor merül fel, ha a tanú személye különleges védelemre szorul. A 

bemutatott Sakhnovskiy-ügy alapján a bizalmas kommunikáció akár telefonos 

kapcsolattartás útján, de analógia alapján közvetlen szöveges üzenet küldéssel is 

megvalósulhat, utóbbi esetben akár a polgári ügy tárgyalása megszakítása nélkül, 

azzal egyidejűleg.  

A szerző véleménye szerint az ismertetett EJEB joggyakorlat alapján az Egyezmény 

szerint nincs általános akadálya annak, hogy a polgári tárgyalásokat online videó 

platformok igénybevételével folytassák. Ez alól kivételt képeznek azok az esetek, ahol 

a bizalmas kommunikáció szükségessége merül fel.  

 

4. Az online jövő 
 

Az információs technológia fejlődés eredményei - a mobiltelefonok, tabletek, 

laptopok képességei fejlődésével és széles körben való elérhető válásával, valamint a 

szélessávú internet elterjedése – elérték a hétköznapi embereket és az üzleti világot, 

ezek a változások a közszférába és a jogi szférába is átszivárognak, ezáltal egy újfajta 

társadalom képe bontakozik ki. Egyúttal változnak az igazságszolgáltatás felé 

megfogalmazott elvárások is, a modern társadalom megköveteli, hogy az 

igazságszolgáltatás is valós időben és a hatékonyan működjen, akár egy online 

szolgáltatás. 

A 2020. márciusától megjelenő világjárvány következménye volt, hogy a jogászok 

rákényszerültek a meglévő eszközeik képességei kihasználására és az új módszerek 

alkalmazása mentén feltárult a lehetséges jövő. Az online videókonferencia 

eszközökre is igazak a korábbi megállapítások. 

A videókonferencia alkalmazása több szempontból is előnyős. Költséghatékony a 

működése, mind anyagi, mind a személyes megjelenéssel kapcsolatos anyagi és 

egyéb, jellemzően idő ráfordítás miatt. A költségek hiányában szélesebb körben 

elérhetővé teszi az igazságszolgáltatást. A szélesebb körű elérhetősége a 

jogegyenlőséget és a jogtudatosságot erősíti. Ugyanakkor a különbség, hogy az online 

videokonferencia eszközök mindenki számára könnyen elérhetők, ezért az állam 

részéről is költség hatékony, mert kevesebb technikai ráfordítást, kisebb személyzetet 

igényel. 

A hátrányok között említendő, hogy a személyes megjelenés hiányában elvész a 

bíróságon töltött nap, a hivatalosság érzete, ezért a résztvevők nem érzékelik az eljárás 
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súlyát, annak hivatalos jellegét, könnyelművé válnak. A technikai problémák illetve 

a technikai eszköz kezelése elvonja a figyelmet, ezért a hatékony jelenlétet nehezíti. 

Az eljárás során a nonverbális jelek, a résztvevők viselkedés nehezebben ítélhető meg, 

így az eljárás a felek számára nehezebben követhető, a bíró számára a szavahihetőség 

illetőleg a támogatás szüksége nehezebben ítélhető meg.  

Az online videokonferencia eszközök használata hozzájárul az igazságszolgáltatás 

hatékonysága növeléséhez, egyúttal emeli jogi kultúrát, ugyanakkor a tisztességes 

tárgyaláshoz való jog sérelmével járhat. A jövőbeli alkalmazásukban egyetértés 

mutatkozik, ugyanakkor a jogi alapok megteremtése szükséges. A rendkívüli 

jogalkotási szintről az általános jogrend részévé kell, hogy váljanak.  

A szerző megítélése szerint az online videokonferenciák, majd az online tárgyalók a 

közel jövőben a mindennapjaink részévé válnak. 
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Absztrakt 

 

A múlt század közepén megindult digitális forradalomra (harmadik ipari 

forradalomra) épülő különböző technológiákkal jellemezett nagyszabású fejlődés - 

melyet a negyedik ipari forradalomnak is neveznek - az élet számos területén 

változásokat eredményezett, így a büntető igazságszolgáltatásban is. A digitális 

forradalomnak köszönhetően jelentősen megnőtt a kiberbűnözés aránya, ami fokozott 

kockázatot jelent a potenciális áldozatok széles körére. 

A 2016 májusában elfogadott adatvédelmi csomag a személyes adatok kezeléséről, az 

egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 

rendelet és a személyes adatok védelméről szóló (EU) 2016/680 irányelv, az illetékes 

hatóságok által a természetes személyek védelmét, a bűncselekmények megelőzése, 

kivizsgálása, felderítése, üldözése vagy végrehajtása érdekében történő szabad adat 

áramlást szolgálják. További céljuk, hogy felkészítsék az uniós országokat a digitális 

korszakra. Ezekhez később csatlakozott az (EU) 2018/1725 (EUDPR) rendelet, a 

természetes személyek védelméről, a személyes adatok uniós intézmények, szervek, 

hivatalok és ügynökségek általi kezeléséről, valamint ezen adatok szabad 

áramlásáról. A tanulmány elemzi a büntető igazságszolgáltatással kapcsolatos főbb 

adatvédelmi kérdéseket egyes uniós jogszabályok, így a bűnügyi adatvédelmi irányelv, 

a mesterséges intelligenciáról szóló törvény, a Budapesti Egyezmény és annak 

Második Kiegészítő Jegyzőkönyve adatainak felhasználásával 

 

Kulcsszavak: adatvédelem, büntető igazságszolgáltatás, EU jogi szabályozás, 

kiberbűnözés 
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1. Bevezetés 

 

A gyors technológiai fejlődés, az informatika kiteljesedése, a hálózatok térhódítása 

mellett, a számítástechnika árnyoldalán fejlődő kiberbűnözés korunk egyik globális 

problémájává vált. A modern technológia vívmányainak felhasználásával az 

információs technológia révén számos bűncselekmény vált lehetségessé, és a 

kiberbiztonság a modern ember és társadalom létének “conditio sine qua non”- jává 

vált. 

A digitális korszak multidiszciplináris kihívás elé állítja a digitális 

igazságszolgáltatást, mint rendszert. Egyrészt a polgároknak hatékonyabban kell 

tudniuk gyakorolni a jogállamisághoz való jogukat (pl. a digitális eszközök 

alkalmazása a szabványosítás, az automatizálás, a büntetőeljárások felgyorsítása 

érdekében), másrészt a hatóságoknak is reagálniuk kell a bűnözés változó formáira. 

Az ilyen technológiák átvétele az adatvédelmi megfelelési kötelezettségek miatt 

kihívást jelent az igazságszolgáltatás intézményei számára. A digitalizálás új 

eszközeit (pl. mesterséges intelligencia) a bűnüldöző szerveknek, a bíróságoknak és a 

rendészeti szerveknek is használniuk kell. 

A digitális forradalom által hozott exponenciális technikai fejlődésnek köszönhetően 

jelentősen megnőtt a kiberbűnözés aránya, ami nagy kockázatot jelent a potenciális 

áldozatok széles körére, beleértve az ebből eredő károk által érintett intézményeket 

is1.  

A 2016 májusában elfogadott adatvédelmi csomag – az (EU) 2016/6792 rendelet és 

az (EU) 2016/680 ún. „bűnügyi adatvédelmi irányelv” (Law Enforcement 

Direcive/LED) 3, valamint az (EU) 2018/1725 (European Union Data Protection 

Regulation/EUDPR) 4 rendelet - célja az EU országok előkészítése a digitális 

korszakra, miközben az automatizált adatkezelés feltételeinek megteremtésével 

általános szabályokat is meg kell fogalmaznia a mesterséges intelligencia használatára 

vonatkozóan. Tágabb értelemben ide sorolható az elektronikus hírközlési adatvédelmi 

 
1 Gál, István László. 2021. “A Minősített Adattal Visszaélés Néhány Kriminológiai 

Problémaköre.” In Ünnepi Tanulmányok a 75 Éves Németh Zsolt Tiszteletére, 179–188. 
2 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 

on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the 

free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection 

Regulation), 
3 Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on 

the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent 

authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of 

criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such 

data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA 

OJ L 119, 4.5.2016, p. 89–131 
4 Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on 

the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent 

authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of 

criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such 

data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA 

OJ L 119, 4.5.2016, p. 89–131 



44 
 

rendelet (ePrivacy Regulation) 5is, ez a rendelet azonban nem vonatkozik az illetékes 

hatóságok bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, üldözése vagy 

végrehajtása céljából végzett tevékenységére.  

A „2016-os csomag” két jogi eszközt tartalmaz: a GDPR-t és a LED-et. A GDPR 

általánosan alkalmazandó keretet ad a személyes adatok kezelésére vonatkozóan, 

tágan értelmezi, határozza meg a „személyes adat” és az „adatkezelés” fogalmát. A 

rendelet hatálya alá eső „érintettek” meghatározott jogokkal rendelkeznek, amelyek 

sarokköve a személyes adataikhoz való hozzáférés, mely további jogok gyakorlását is 

lehetővé teszi, mint például a helyesbítéshez vagy a törléshez való jogot. Az 

adatkezelők - akik meghatározzák a személyes adatok kezelésének célját és eszközét 

- felelősek a GDPR által meghatározott szabályokkal összhangban történő 

adatkezelésért. Az adatkezelőknek tiszteletben kell tartaniuk a személyes adatok 

kezelésével kapcsolatos elveket, és biztosítaniuk kell az adatkezelés jogszerűségét6. 

Egyes rendelkezésekre vonatkozó esetleges korlátozások mellett azonban a GDPR 

teljes mértékben kizár bizonyos egyéb irányelveket, mint a határellenőrzésre, 

menekültügyre, a bevándorlásra, a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 

igazságügyi együttműködésre vonatkozó irányelveket, valamint az EU hatályán kívül 

eső tevékenységek során végzett adatkezelést, továbbá az illetékes hatóságok által a 

bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése, üldözése vagy büntetőjogi 

szankciók végrehajtása céljából történő adatkezelést, beleértve a közbiztonságot 

fenyegető veszélyek elleni védelmet és azok megelőzését7. A GDPR 2. cikke (2) 

bekezdésének (d) pontja erre vonatkozó további útmutatást ad. 

A LED irányt mutat az illetékes hatóságok számára a bűncselekmények megelőzése, 

kivizsgálása, felderítése, üldözése vonatkozásában, valamint a bűncselekmények, 

szankciók végrehajtását - ideértve a közbiztonságot fenyegető veszélyek elleni 

védelmet és megelőzést – szolgáló adatkezelésre. A „bűnüldözési célból történő 

adatkezelések” kifejezett kizárása a GDPR-ból azt jelzi, hogy egyértelmű a 

munkamegosztás a két jogi eszköztár között. Kutatásomban a személyes adatok 

védelmét kodifikáló szabályozások által meghatározott célok megvalósulását 

kívánom értelmezni a büntető igazságszolgáltatás keretei között az uniós jogalkotási 

gyakorlatban.  

Ismertetem a hatályos jogszabályok változásainak egyes adatvédelmi aspektusait, 

illetve a vonatkozó módosításokat megfogalmazó javaslatokat, különös tekintettel az 

Európai Adatvédelmi Testület által megfogalmazott módosításokra. Az adatvédelmi 

csomagon belül szeretném bemutatni a személyes adatok védelme és a büntető 

igazságszolgáltatás közötti ellentmondásos viszonyt az ún. Bűnügyi Adatvédelmi 

 
5 Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on 

the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent 

authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of 

criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such 

data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA 

OJ L 119, 4.5.2016, p. 89–131 
6 Regulation (EU) 2016/679 Article 5 and 6  
7 Ibid., Article 2(2)(d) 
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Irányelv8, a mesterséges intelligenciáról szóló törvény9, valamint a Budapesti 

Egyezmény10, és annak Második Kiegészítő Jegyzőkönyve felhasználásával11. 
 
2. Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok az EU-ban 
 

A személyes adatok védelme és a magánélet tiszteletben tartása alapvető európai 

jogok. Az Európai Parlament mindig is hangsúlyozta, hogy egyensúlyt kell találni a 

biztonság fokozása és az emberi jogok védelme között, beleértve az adatvédelmet és 

a magánélet védelmét. 

Ezek az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 16. cikkén, valamint 

az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkén alapulnak.  

▪ Az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt rendelkezések az Unió 

számára biztosítják az adatvédelemhez való alapvető jog alkalmazását. Az 

Európai Unió a személyes adatok védelmével kapcsolatos álláspontját 

érvényesíti minden uniós szakpolitikában, beleértve a bűnüldözést és a 

bűnmegelőzést, továbbá a nemzetközi kapcsolatokban, különösen a gyors 

technológiai változásokkal jellemzett globális társadalomban. A jelenlegi 

adatvédelmi jogszabályok a következő főbb jogalkotási aktusokon alapulnak:  

▪ az EU Alapjogi Chartája,  

▪ Európa Tanács 1981. évi 108. egyezménye,  

▪ Európa Tanács Emberi Jogok Európai Egyezménye (European Court of 

Human Rights/ECHR) 

A jelenlegi jogszabályok az Általános Adatvédelmi Rendeletből (GDPR), az 

Adatvédelmi Törvény-végrehajtási Irányelvből, az Adatvédelmi és Elektronikus 

Hírközlési Irányelvből, valamint a személyes adatok uniós intézmények és szervek 

általi kezeléséről szóló rendeletből állnak. Az Európai Parlament és a - Tanács 

javaslatai a magánélet védelméről és a személyes adatok védelméről az elektronikus 

hírközlésben – egyben az elektronikus hírközlési adatvédelemről szóló, 2009-ben 

módosított 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről - jelenleg is folyamatban 

van. 

Az adatvédelmi jogszabályok tartalmazzák az Európai Parlament és az Európai 

Tanács (EU) 2018/1725 rendeletét, az Európai Unió főbb nemzetközi adattovábbítási 

megállapodásait, az adatvédelmi szempontok ágazati határozatokban való kezelését, 

az EU adatvédelmi felügyeleti hatóságait (Európai Adatvédelmi Biztost /EDPS és az 

Európai Adatvédelmi Testületet (EDPB). 

 
8 Directive (EU) 2016/680, (LED) 
9 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL LAYING DOWN HARMONISED RULES ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

(ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT) AND AMENDING CERTAIN UNION 

LEGISLATIVE ACTS, Brussels, 21.4.2021 COM(2021) 206 final,  
10 Council of Europe , European Treaty Series - No. 185 Convention on Cybercrime , Budapest, 

23.XI.2001,  
11 Proposal for a COUNCIL DECISION authorising Member States to ratify, in the interest of 

the European Union, the Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime on 

enhanced co-operation and disclosure of electronic evidence, COM/2021/719 final  
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Az Európai Parlament fontos szerepet tölt be a jogalkotási folyamatban. Jelenleg az 

uniós adatvédelmi jogszabályok végrehajtásának nyomon követésére, a digitális 

szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokra, a mesterséges intelligenciára vonatkozó 

jogszabályokra és az adatkezelési rendeletre vonatkozó bizottsági javaslatok 

adatvédelmi vonatkozásaira összpontosít. 
 
2.1. A Bűnügyi Adatvédelmi Irányelv (LED) 
 

Az egyének védelme érdekében, a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a 

bűncselekmények megelőzésével, kivizsgálásával, felderítésével, üldözésével vagy 

végrehajtásával összefüggésben - egyben a Tanács 2008/977/IHA kerethatározatának 

hatályon kívül helyezésével -, az Európai Parlamentnek a 2016/680 irányelve és az 

Európai Tanácsnak a 2016. április 27-i határozata 2018 májusában hatályba lépett. Az 

irányelv védi a polgárok adatvédelemhez való alapvető jogát, amikor a bűnüldöző 

hatóságok személyes adatokat használnak fel. Így biztosítja az áldozatok, a tanúk és 

a gyanúsított bűnözők személyes adatainak megfelelő védelmét, és elősegíti a 

határokon átnyúló együttműködést a bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemben. A 

bűnüldözési célú rendőrségi és igazságügyi tevékenységek sajátos jellege miatt 

differenciált szabályokra van szükség a személyes adatok védelmére vonatkozóan az 

adatok szabad áramlásának elősegítése, és a tagállamok közötti együttműködés 

előmozdítása érdekében. Az irányelv célja kettős: amellett, hogy garantálja az 

egyének személyes adataik védelméhez való jogát, a közbiztonság magas szintjét 

kívánja biztosítani.  

Az érintettek jogai12: Bár tartalmazza a tagállamok kötelességét, hogy közérthető 

tájékoztatást adjanak13, valamint az érintett hozzáférési jogának biztosítását14, illetve 

a jogokat a helyesbítéshez, törléshez stb.15, korlátozásokat is előír, lehetővé téve a 

tagállamok számára, hogy e jogokat korlátozó jogalkotási intézkedéseket fogadjanak 

el16.” Ez az irányelv nem zárja ki, hogy a tagállamok a személyes adatok bíróságok és 

más igazságügyi hatóságok általi feldolgozásával kapcsolatos büntetőeljárásokra 

vonatkozó nemzeti szabályokban meghatározzák az adatkezelési műveleteket és 

eljárásokat, különösen a bírósági határozatokban vagy a bírósági nyilvántartásokban 

szereplő személyes adatok tekintetében. a büntetőeljárásokkal kapcsolatban.”17. 

Fontos megjegyezni, hogy az érintettek jogai önmagukban nem akadályozzák a 

bűnüldöző szerveket abban, hogy olyan tevékenységeket folytassanak, mint a titkos 

nyomozás vagy a videó megfigyelés. E tevékenységek a bűncselekmények 

megelőzése, kivizsgálása, felderítése vagy üldözése, valamint a büntetőjogi szankciók 

 
12 Directive (EU) 2016/680, Preamble (26). According to Preamble (26) „Any processing of 

personal data must be lawful, fair and transparent in relation to the natural persons concerned, 

and only processed for specific purposes laid down by law.” 
13Ibid., Preamble (38) , (39) 
14 Ibid., Preamble (43) , (44), and Article 13. 
15 Ibid., Article 13.(e) 
16 Ibid., Preamble (20) 
17 Ibid., Preamble (20) 



47 
 

végrehajtása céljából elvégezhetők, ideértve a közbiztonságot fenyegető veszélyek 

elleni védekezést és azok megelőzését is.  

Megfelelőség: Leírja az adatkezelő felelősségét. Ez magában foglalja egy adatvédelmi 

tisztviselő kijelölését, aki segíti az illetékes hatóságokat az adatvédelmi szabályok 

betartásában18. A megfelelés biztosításának másik eszköze a potenciális hatás 

értékelésének követelménye, különösen, ha az adott adatkezelés valószínűsíthetően 

magas kockázattal jár19. 

Nyomon követés és kompenzáció: A felügyeleti hatóságoknál az általános 

adatvédelmi rendelet alapján már létrehozott hatóságok is betölthetik ezt a szerepet 20. 

A szabályozás a kötelező kölcsönös segítségnyújtás szabályait is rögzíti, és általános 

együttműködési kötelezettséget ír elő21. Kimondja továbbá, hogy az Európai 

Adatvédelmi Tanácsadó Testület hatásköre kiterjed az ezen irányelv hatálya alá 

tartozó adatkezelési tevékenységekre22. Az irányelv ezenkívül kártérítési jogot 

biztosít az érintettek részére abban az esetben, ha jogsértés, vagy jogellenes 

adatkezelés következtében kár érte őket23. 

Az érintettek jogai, harmadik országba történő továbbítás: Az adatok harmadik 

országba csak akkor továbbíthatók, ha az bűnüldözési célból szükséges, és a Bizottság 

megfelelőségi határozatot fogadott el az érintett harmadik országban nyújtott 

védelemi szintjéről24. Megfelelőségi határozat hiányában az átruházás csak megfelelő 

biztosítékok alapján lehetséges25. Az irányelv azonban különleges körülmények 

esetén is előírja az adatok továbbítását26. 

A GDPR-hoz képest megállapítható, hogy a LED alapvetően más az adatkezelés célját 

tekintve. Így az is megállapítható, hogy „A tisztességes adatkezelés adatvédelmi elve 

a Charta 47. cikkében és az Emberi Jogok Védelméről szóló Európai Egyezmény 6. 

cikkében meghatározott tisztességes eljáráshoz való jogtól eltérő fogalom az emberi 

jogok és az alapvető szabadságjogok tekintetében (ECHR). A természetes 

személyeket tájékoztatni kell a személyes adataik kezelésével kapcsolatos 

kockázatokról, szabályokról, biztosítékokról és jogokról, valamint arról, hogyan 

gyakorolhatják jogaikat az adatkezeléssel kapcsolatban.”27. 

 

  

 
18 Ibid., Preamble (63 ), and Article 32.(1) 
19 Ibid., Preamble (58) and Article 27. 
20 Ibid.,Article 41.(3) 
21 Ibid., Preamble (77) and Article 40. (b) 
22 Ibid., Preamble (84) and Article 51. 
23 Ibid., Preamble (88) and Article 56. 
24 Ibid. Preamble (64) and Article 36.(1) 
25 Ibid.,Preamble (70) (71),(72) and Article 35.and 37. 
26 Ibid., Article 38. 
27 Ibid., Preamble (26) 
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2.1.1. EDPB 01/2021. számú ajánlások a Bűnügyi Adatvédelmi Irányelv szerinti 

megfelelőségi hivatkozásról 28 

 

Tekintettel az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv (b) 51. cikkének 

(1) bekezdésére, valamint eljárási szabályzatának 12. és 22. cikkére, az Európai 

Adatvédelmi Testület (EDPB) - a továbbiakban: a Testület - ajánlást fogadott el a 

megfelelésről az 51. cikk értelmében. A Testület saját kezdeményezésére vagy egy 

tag, vagy a Bizottság kérésére megvizsgál minden ezen irányelv alkalmazásával 

kapcsolatos kérdést, és iránymutatásokat és ajánlásokat ad ki az egységes alkalmazás 

érdekében. Ennek az ajánlásnak az a célja, hogy útmutatást adjon az Európai 

Bizottságnak a harmadik országokban és nemzetközi szervezetekben érvényesülő 

adatvédelem szintjéről. A WP254.rev01 (Working document on Adequacy 

Referencial) dokumentum célja hasonló, a LED-en alapuló megfelelőségi 

iránymutatás nyújtása az Európai Bizottságnak a GDPR szerinti adatvédelem 

szintjéről harmadik országokban és nemzetközi szervezetekben29. 

A megfelelőség fogalmával az irányelv V. fejezetének 35–39. cikke foglalkozik. 

A 36. cikkel összhangban, a harmadik országba történő továbbítás feltétele a 

személyes adatok „megfelelő szintű védelme” az adott országban. Az Európai 

Bizottság kijelentette, hogy a védelem szintje megfelelő, ha megfelel az uniós 

adatvédelmi jogszabályoknak30. A megfelelő védelem tekintetében a harmadik ország 

vagy nemzetközi szervezet jogi keretének konkrét rendelkezéseket kell tartalmaznia 

az adatvédelemhez való jogról a bűnüldözés területén. Ezeknek a rendelkezéseknek 

végrehajthatóknak kell lenniük31. 

„ Az Európai Bizottság megfelelőségi határozatainak az a célja, hogy hivatalosan 

megerősítsék, hogy a határozatok kötelező érvényűek a tagállamokra32, beleértve 

illetékes adatvédelmi hatóságaikat is33, abból a célból, hogy az adatvédelem szintje 

egy harmadik országban vagy egy nemzetközi szervezetben lényegében megegyezzen 

az Európai Unió adatvédelmi szintjével. A harmadik országnak olyan garanciákat kell 

kínálnia, amelyek az Unión belül biztosítottal lényegében egyenértékű megfelelő 

szintű védelmet biztosítanak34. 

 
28 EDPB, Recommendations 01/2021 on the adequacy referential under the Law Enforcement 

Directive, Adopted on 2 February 2021, 

https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/recommendations012021onart.36led.pdf_

en.pdf, Accessed: 15.08.2021 
29EDPB, Recommendations 01/2021 . Introduction 5. pp.4.” As WP254.rev01 on Compliance 

References seeks to provide guidance to the European Commission on the level of data 

protection under GDPR in third countries and international organizations” 
30 Case C-311/18, Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Ltd and Maximillian 

Schrems, 16 July 2020, ECLI:EU:C:2020:559, (Schrems II) §92  
31 EDPB, Recommendations 01/2021, 4.26.  
32 Case C-362/14, Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner, 6 October 2015, 

ECLI:EU:C:2015:650,( Schrems I), §52. 
33 Case C-362/14, Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner, 6 October 2015, 

ECLI:EU:C:2015:650,( Schrems I), §52. 
34 EDPB, Recommendations 01/2021 .2.13.  
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A rendőrségi együttműködés uniós normái és a büntetőügyekben folytatott 

igazságügyi együttműködés tekintetében a Bizottság különös figyelmet fordít a 

jogállamiságra és az emberi jogok tiszteletben tartására35, valamint az alapvető 

szabadságjogokról és azok végrehajtásáról szóló jogszabályokra, különös tekintettel 

az érintettek hatékony közigazgatási és bírósági jogorvoslatának lehetőségére36. A 

Tanács a „megfelelő védelem” két fő szempontját emeli ki: az alkalmazandó 

szabályok tartalmát és a hatékonyságukat biztosító eszközök gyakorlati 

megvalósítását. Az Európai Bizottság általánosan felelős azért, hogy a hatályos 

szabályok a gyakorlatban is hatékonyak legyenek37. Az emberi jogok tiszteletben 

tartása azt jelenti, hogy egy harmadik ország jogi kereteinek értékelésekor mérlegelni 

kell, hogy az EU-ból továbbított adatok alapján van-e lehetőség halálbüntetésre vagy 

bármilyen kegyetlen bánásmódra. 

Amennyiben egy harmadik ország joga ilyen szankciót vagy kezelést ír elő, további 

biztosítékokat kell alkalmazni a harmadik ország jogi keretein belül annak 

biztosítására, hogy az EU-ból továbbított adatokat ne használják fel ilyen szankciók 

kiszabására. 

Az arányosság elvére tekintettel38 a Bíróság kimondta, hogy a közösségi joggal 

összefüggésben a magánélethez és az adatvédelemhez való jog korlátozásának 

indokoltságát az ilyen korlátozással járó beavatkozás súlyosságának mérlegelésével 

kell értékelni39. 

Az Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) elfogadta az ajánlásokat, amelyek 

meghatározzák az alapvető garanciákat, amelyek tükrözik az Európai Unió 

Bíróságának (CJEU) és az Emberi Jogok Európai Bíróságának (ECtHR)) ítélkezési 

gyakorlatát. Az irányelv 36. cikke (2) bekezdésének (a) pontjában foglalt feltételek 

teljesülésének értékelése során a Testület úgy ítéli meg, hogy szükségesek az 

ajánlásban meghatározott garanciák. A harmadik országnak nemcsak hatékony 

független adatvédelmi felügyeletet kell biztosítania, hanem együttműködési 

mechanizmusokat is elő kell írnia a tagállamok adatvédelmi hatóságaival40. 

Az általános elvekre és biztosítékokra vonatkozóan tárgyalja a személyes adatok 

kezelésének fogalmait, jogszerűségét és tisztességességét, a célhoz kötöttséget, az 

egyéb célú további adatkezelés konkrét feltételeit, az adatminimalizálás elvét, az 

 
35 László Kőhalmi: The Human Rights in the Criminal Procedure, In: Magdalena, Sitek; 

Gaetano, Dammacco; Aleksandra, Ukleja; Marta, Wojcicka (szerk.) Europe of Founding 

Fathers: Investment in the Common Future 

Olsztyn, Lengyelország : University of Warmia and Mazury, Faculty of Law and 

Administration, 2013, pp.397-407.  
36 EDPB, Recommendations 01/2021, 4. 24.  
37Ibid., 4. 25.  
38 Charter of Fundamental Rights, Article 52 (1) 
39 EDPB, Recommendations 01/2021, Footnote 18. „The court noted for instance that ‘the 

interference constituted by the real-time collection of data that allows terminal equipment to 

be located appears particularly serious, since that data provides the competent national 

authorities with a means of accurately and permanently tracking the movements of users of 

mobile telephones (...)ʼ (joined cases C-511/18, C-512/18 and C-520/18, La Quadrature du 

Net and others, 6 October 2020, ECLI:EU:C:2020:791, §187, including cited jurisprudence).” 
40 Directive (EU) 2016/680, Preamble (67) 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10015737
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;2861839
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;2861838
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;2861838
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adatok pontosságának és megőrzésének elvét, a biztonság és titoktartás elvét, valamint 

tárgyalja az átláthatóság elvét, a hozzáférési, helyesbítési és törlési jogot, az érintettek 

jogainak korlátozását és az elszámoltathatóság elvét41. 

Az érintett jogainak korlátozásával kapcsolatban hangsúlyozandó, hogy e jogok 

korlátozása a szükségesség és arányosság elvének figyelembevételével az alábbi 

esetekben lehetséges:  

• hivatalos vagy bírósági vizsgálatok,  

• nyomozás vagy eljárás a bűnmegelőzés elkerülése érdekében,  

• büntetőjogi szankciók felderítése, nyomozása, üldözése vagy végrehajtása,  

• a közbiztonság vagy a nemzetbiztonság védelme,  

• mások jogainak és szabadságainak védelme. 

Az ilyen korlátozásokat a felügyeleti hatósághoz benyújtott panasz vagy bírósági 

jogorvoslat lehetőségének fényében kell megvizsgálni és értékelni. A személyes 

adatok eredeti címzett általi újbóli továbbítása egy harmadik országba, vagy 

nemzetközi szervezetbe nem veszélyeztetheti azon természetes személyek 

védelmének szintjét, akiknek az adatait továbbítják. A címzettnek - különösen 

bűnüldözési célból - illetékes hatóságnak kell lennie, és az adatok újra történő 

továbbítására csak korlátozott és meghatározott célból és csak akkor kerülhet sor, ha 

az adatkezelésnek jogi oka, azaz megfelelő jogalapja van42. 

Az eljárási és végrehajtási mechanizmusokkal kapcsolatban a Tanács megjegyzi, 

hogy bár az érintett harmadik ország által az adatvédelem megfelelő szintjének 

biztosítására alkalmazott eszközök eltérhetnek az Európai Unión belül 

alkalmazottaktól, az európai rendszerrel kompatibilis rendszereknek kell lenniük, a 

következő elemekkel 43: 

• Egy vagy több független felügyeleti hatóság megléte, amelyek felelősek az 

adatvédelmi és adatvédelmi rendelkezések biztosításáért és betartatásáért 

• Az adatvédelmi keret kötelezi a személyes adatok nevükben szereplő adatkezelőit 

vagy -feldolgozóit annak betartására, és ezt bizonyítani tudja, különösen az 

illetékes felügyeleti hatóság által. 

• Az adatkezelők és a személyes adatok feldolgozóinak szükséges 

kötelezettségeinek és felelősségének, valamint az érintettek körében fennálló 

jogainak és azok gyakorlása módjainak magas szintű ismerete 

• Az adatvédelmi rendszernek elő kell segítenie az érintett jogainak gyakorlását 

• Meg nem felelés esetén azoknak az érintetteknek, akiknek személyes adatait 

harmadik országba továbbították, hatékony közigazgatási és bírósági 

jogorvoslatot kell biztosítani a harmadik ország számára, ideértve az adataik 

jogellenes kezeléséből eredő károk megtérítését is. Ez kulcsfontosságú elem, 

amely magában foglalja egy független bírósági vagy választottbírósági rendszer 

beépítését, amely lehetővé teszi a kártérítést, illetve szankciók alkalmazását.  

Az európai adatvédelmi hatóság ajánlása LED szerinti, a bűnüldözésre vonatkozó 

megfelelőségi megállapításokkal, a rendőrség megfelelőségére vonatkozó uniós 

 
41 EDPB, Recommendations 01/2021, A. 34-57. 
42 Ibid., A. 54-55. 
43 Ibid., B. 68-71. 
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szabványokkal és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel 

kapcsolatos eljárási kérdésekkel is foglalkozik, továbbá elveket is felvázol az 

automatizált döntéshozatalhoz kapcsolódó adatkezelés bizonyos típusaira 

vonatkozóan, úgy, mint profilalkotás és adatvédelem tervezés44. 
 
2.2. Mesterséges intelligencia 
 

A mesterséges intelligencia különféle formákban történő alkalmazása az emberi 

tevékenység egyre több területén kap jelentős szerepet. Széleskörű alkalmazása miatt 

számos jogszabály szabályozza a mesterséges intelligencia használatának feltételeit, 

figyelemmel a fontosabb adatvédelmi szempontokra45. 

A mesterséges intelligencia, mint jogi fogalom meghatározása különböző 

jogforrásokban, határozatokban, rendeletekben található. Auer szerint 46: “a 

jogirodalomban vannak álláspontok, konceptualizálási kísérletek, de nem találunk 

egységes és jó választ a mesterséges intelligencia, a mesterséges intelligenciával 

kapcsolatos jelenségek (robotok) jogi értelemben vett kezelésére.” Gaszt 47 is hasonló 

véleményt fogalmaz meg. 

A 2020-ban megjelent Fehér Könyv48 a mesterséges intelligencia fogalmát 

technológiák és automatizmusok összességeként határozza meg, emellett ösztönzi az 

AI-technológiák elterjedését, és felhívja a figyelmet arra a kérdésre, hogy vajon ezek 

a technológiák megfelelnek-e az európai etika normáinak, jogi követelményeknek és 

társadalmi értékeknek. Nincs egységes jogi meghatározás 49.  

A legfontosabb azonban, hogy az AI-rendszerek nem csupán szoftverkomponensek 

halmazai, hozzájuk tartozik az őket körülvevő társadalmi-technológiai rendszer is. 

 

  

 
44 Ibid., B.59- 61.  
45 Nagy, Zoltán András. 2021. “Mesterséges Intelligencia a Bűnügyi Munkában.” In Sokszinű 

Kar Konferencia III., 9–9. 

In: Ürmösné, Simon Gabriella; Kudar, Mariann (szerk.) Sokszinű Kar Konferencia III. : 

Absztraktfüzet 

Budapest, Magyarország : Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 

Kar (2021) 20 p. pp. 9-9. , 1 p. 
46 Ádám. Auer: Gondolatok a mesterséges intelligencia egyes polgári jogi kérdéseiről, Scientia 

et Securitas, 2021, 2. évf. 1. szám, 106–113. 
47 Gaszt Csaba, ,A mesterséges intelligencia szabályozási kérdései, különös tekintettel a 

robotikára” Infokommunikáció és Jog 17, (June 2019): 21–26. 
48 WHITE PAPER On Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust 

COM/2020/65 final 
49 COM (2020) 65 final)."2.8. It should also be noted that legal definitions (for the purpose of 

governance and regulation) differ from pure scientific definitions, whereas a number of 

different requirements must be met, such as inclusiveness, preciseness, permanence, 

comprehensiveness, and practicability. Some of these are legally binding requirements and 

some are considered good regulatory practice.” 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;32063079
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;32063079


52 
 

2.2.1. A mesterséges intelligencia uniós szabályozásának szempontjai Arteficial 

Intelligence Act /AI Act) 
 

2021. április 21-én az Európai Bizottság javaslatot nyújtott be a mesterséges 

intelligenciára vonatkozó harmonizált szabályok megállapításáról szóló európai 

parlamenti és tanácsi rendeletre50, mely javaslatnak fontos adatvédelmi vonatkozásai 

vannak.  

Ez a „mesterséges intelligenciáról szóló törvény” javaslat a mesterséges 

intelligenciáról szóló rendszert úgy határozza meg, mint „olyan szoftvert, amelyet az 

I. mellékletben felsorolt technikák és megközelítések közül egy vagy több 

felhasználásával fejlesztettek ki, és amely tartalmat biztosít az ember által létrehozott 

célok meghatározott csoportjához, képes előrejelzéseket, ajánlásokat vagy döntéseket 

generálni, amelyek hatással vannak arra a környezetre, amellyel kölcsönhatásba 

lépnek”. Ezek a technikák és megközelítések a következőket foglalják magukban: a) 

Gépi tanulási megközelítések, ideértve a felügyelt, a felügyelet nélküli és a megerősítő 

tanulást, a módszerek széles skálájának, többek között a mélytanulásnak az 

alkalmazásával; b)Logikai és tudásalapú megközelítések, beleértve a tudás 

megjelenítését, az induktív (logikai) programozást, a tudásbázisokat, a 

következtetőmotorokat, a(z) (szimbolikus) érvelést és a szakértői rendszereket; 

c)Statisztikai megközelítések, Bayes-féle becslés, keresési és optimalizálási 

módszerek. 

A Javaslat szabályokat határoz meg az AI-rendszerek piaci bevezetésére, biztosítására 

és használatára, a mesterségesintelligencia-rendszerek használatának tilalmára, az 

üzemeltetőkre vonatkozó szabályokat, valamint az emberekkel interakcióba lépő 

mesterségesintelligencia-rendszerekre vonatkozó harmonizált átláthatósági 

szabályokat. A megbízható mesterséges intelligencia tekintetében a Javaslat szabályai 

kockázatalapú megközelítést követnek. A mesterséges intelligencia meghatározása 

mellett fontos a kockázatos, a „nagy kockázatú”, az „alacsony kockázatú” és a „távoli 

biometrikus azonosítási rendszerek” meghatározása is. 

A tiltott mesterséges intelligencia gyakorlatok – az elfogadhatatlan kockázatok 

kategóriája – körébe tartoznak az olyan mesterséges intelligencia rendszerek, amelyek 

egyértelműen veszélyeztetik az emberek biztonságát, megélhetését és jogait – azaz 

használatukat elfogadhatatlannak tartják, mert sérti az uniós értékeket, például sérti 

az alapvető jogokat. A tilalmak vonatkoznak azokra a gyakorlatokra, amelyek 

tudatalatti technikák segítségével nagymértékben manipulálhatnak egyéneket, vagy 

kihasználhatják egyes veszélyeztetett csoportok, például gyermekek vagy fogyatékkal 

élők sebezhetőségét, hogy olyan módon befolyásolják a viselkedésüket, amely 

valószínűleg kárt okoz nekik vagy másoknak. akár testi sérülést okoz. Ide tartoznak 

azok a mesterséges intelligencia rendszerek vagy alkalmazások, amelyek 

manipulálják az emberi viselkedést a felhasználók szabad akaratának megkerülésével, 

mint például a hangalapú játékok, amelyek veszélyes viselkedésre ösztönzik a 

kiskorúakat. A javaslat továbbá tiltja a mesterséges intelligencia alapú, általános célú, 

 
50 Proposal For A Regulation Of The European Parliament And Of The Council Laying Down 

Harmonised Rules On Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) And Amending 

Certain Union Legislative Acts,Com/2021/206 Final 
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állami hatóságok által végzett közösségi pontozást, valamint tilos a „valós idejű” 

távoli biometrikus azonosítási rendszerek használata nyilvánosan hozzáférhető 

helyeken bűnüldözési célból, kivéve, ha bizonyos korlátozott kivételek érvényesek. 

A javaslat a nagy kockázatú mesterséges intelligencia-rendszerek két fő kategóriáját 

azonosítja: 

• Olyan mesterséges intelligencia rendszerek, amelyeket harmadik fél előzetes 

megfelelőség értékelésének alávetett termékek biztonsági összetevőjeként 

használnak. 

• Egyéb, elsősorban az alapvető jogokhoz kapcsolódó önálló mesterséges 

intelligencia rendszerek, amelyeket a III. melléklet sorol fel. 

A javaslatból kiemelendő a távoli biometrikus azonosítási rendszerekkel (Remote 

Biometric Identification Systems/RBIS) kapcsolatos álláspont. Az RBIS egy 

mesterséges intelligencia-rendszer, amely távolról azonosítja a természetes 

személyeket azáltal, hogy összehasonlítja egy személy biometrikus adatait a 

referencia adatbázisban lévő biometrikus adatokkal. A biometrikus adatok e 

rendeletben használt meghatározása összhangban van a biometrikus adatoknak a 

GDPR 35. cikk (4) (14) bekezdésében és az EUDPR 36. cikk (3) (18) bekezdésében, 

valamint a 37. cikk (3) bekezdésében (13) szereplő biometrikus adatokkal a LED-ről. 

A javaslat értelmében minden távoli biometrikus azonosítási rendszer nagy 

kockázatúnak minősül, és szigorú követelmények vonatkoznak rájuk. A javaslat 

különbséget tesz a „valós idejű” és a „nem valós idejű” RBIS között. „A „valós idejű” 

rendszerek esetében a biometrikus adatok rögzítése, az összehasonlítás és az 

azonosítás szinte azonnal, de minden esetben jelentős késedelem nélkül megtörténik. 

Ebben a tekintetben nem megengedhetők e rendeletnek a szóban forgó mesterséges 

intelligencia-rendszerek „valós idejű” használatára vonatkozó szabályait megkerülő 

kisebb késedelmek. A „valós idejű” rendszerek „élő” vagy „közel „élő” anyagok, 

például videofelvételek felhasználását foglalják magukban, amelyeket egy kamera 

vagy más hasonló funkciójú eszközzel állítanak elő. Ezzel szemben a „postai” 

rendszerek esetében a biometrikus adatokat már rögzítették, és az összehasonlítás és 

azonosítás csak jelentős késéssel történik. Ez olyan anyagokat foglal magában, mint 

például zárt láncú televíziós kamerák vagy magáneszközök által generált képek vagy 

videofelvételek, amelyeket a rendszer használata előtt készítettek.”51 

A valós idejű RBIS lehetséges használata a nyilvánosság számára hozzáférhető 

helyeken bűnüldözési célból tilosnak tekintendő, kivéve, ha az ilyen felhasználás az 

alábbi célok valamelyikéhez feltétlenül szükséges: 

• a bűncselekmények áldozatainak, köztük az eltűnt gyermekeknek a 

célzott, specifikus felkutatása52 

 
51 Proposal For „Artificial Intelligence Act” (23) 
52Gál, István László, Melánia Nagy, and Dóra Ripszám. 2021. “Gyermekkereskedelem a 

Terrorizmus Tükrében.” In V. Turizmus És Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia 

Tanulmánykötet, 9–17. 
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• a természetes személyek életét vagy testi biztonságát fenyegető konkrét, 

jelentős és közvetlen veszély, illetve terrortámadás megelőzése53’54 

• a 2002/584/JHA55 tanácsi kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdésében 

említett bűncselekmények elkövetőinek vagy gyanúsítottjainak 

felderítése, felkutatása, azonosítása vagy üldözése, ha ezek a 

bűncselekmények legalább három évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendők. törvény vagy szabadságelvonással járó intézkedés alapján 

A Javaslat a nagy kockázatú rendszerek használatának több feltételét rögzíti, így 

adatgyűjtési szempontokat, műszaki dokumentációt, regisztrációs követelményeket, 

átláthatóságot, amelyek adatvédelmi szempontból is relevánsak. A Javaslat részletes 

szabályokat is tartalmaz a termékfelelősségre és az AI-rendszerek megfelelőségére 

vonatkozóan. Olyan mechanizmusok kidolgozására törekszik, amelyek megkönnyítik 

a szabványosítást, a megfelelőségi tesztelést és a tanúsítások bevezetését az AI-

rendszerek alkalmazásában. Az adatok az AI-alkalmazások kulcsfontosságú 

összetevői. A GDPR-on belül számos konkrét rendelkezés vonatkozik az egyének 

mesterséges intelligencián alapuló döntéseire, különös tekintettel az automatizált 

döntéshozatalra és profilalkotásra56. 

A bűnügyi adatvédelmi irányelv egységes szabályokat határoz meg az összes uniós 

bűnüldöző szerv számára. A profilalkotással kapcsolatban kimondja, hogy tilos az 

olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló 

döntés meghozatala, amely az érintett számára hátrányos vagy jelentős mértékű 

joghatással jár. Kivéve, ha ezt az uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi, amely 

megfelelő garanciákat is biztosít az érintettek jogai és szabadságai tekintetében, 

beleértve legalább az érintett azon jogát, hogy emberi beavatkozást kérjen az 

adatkezelőtől57. 

A Javaslat hatályát illetően az állásfoglalás egyetért azzal a céllal, hogy 

foglalkozzanak a mesterséges intelligencia-rendszerek Európai Unión belüli 

használatával, ideértve a mesterségesintelligencia-rendszerek uniós intézmények, 

szervek vagy ügynökségek általi használatát is. A nemzetközi bűnüldözési 

együttműködésnek a Javaslat hatálya alóli kizárása azonban aggodalomra ad okot, 

mivel az ilyen kizárás jelentős kockázatot jelent a kijátszásra, például harmadik 

országokban vagy olyan, nagy kockázatú alkalmazásokat működtető nemzetközi 

szervezetekben, amelyekre az uniós hatóságok támaszkodnak. 

 

 
53 Kőhalmi, László. 2015. “Gondolatok a Vallási Indíttatású Terrorizmus Ürügyén.” Belügyi 

Szemle: A Belügyminisztérium Szakmai Tudományos Folyóirata (2010-) 63 (7–8): 52–71.  
54 Tóth, Dávid. 2014. “A Terrorizmus Típusai és a Kiberterrorizmus.” In XII. Országos 

Grastyán Konferencia Előadásai, 286–296. 
552002/584/JHA: Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant 

and the surrender procedures between Member States - Statements made by certain Member 

States on the adoption of the Framework Decision, OJ L 190, 18.7.2002, p. 1–20  
56 EU 2016/679, Article 4. (4) 
57 EU 2016/680, Article 11. (1) 
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2.2.2. Az európai adatvédelmi hatóság és az európai adatvédelmi biztos (EDPB-

EDPS) közös véleménye a javaslat rendelkezéseiről 58 
 

Az EDPB mesterséges intelligencia tiltott felhasználásáról szóló állásfoglalása szerint 

az emberi méltóságot sértő mesterséges intelligencia-rendszereket a javaslat 5. cikke 

értelmében tiltott mesterséges intelligencia-rendszernek kell tekinteni, nem pedig 

egyszerűen „nagy kockázatúnak” minősíteni. Ez különösen vonatkozik az olyan 

személyek adat-összehasonlítására, akik nem, vagy csak csekély okot adtak a 

bűnüldözési célú megfigyelésre vagy adatkezelésre, és sértik a célhoz kötöttség elvét. 

A mesterséges intelligenciának a rendőrség és a bűnüldöző szervek által nyilvános 

helyeken történő használatának pontos, kiszámítható és arányos szabályokon kell 

alapulnia, amelyek figyelembe veszik az érintett személyek érdekeit és azok hatását a 

demokratikus társadalom működésére59. 

A Javaslat 5. cikke (1) bekezdésének (c) pontja szerint a mesterséges intelligencia 

használata "társadalmi pontozáshoz", diszkriminációhoz vezethet, és ellentétes az EU 

alapvető értékeivel. A magáncégek, különösen a közösségi média, a felhő és más 

szolgáltatók hatalmas mennyiségű személyes adatot kezelhetnek, és társadalmi 

pontozást végezhetnek. Következésképpen a javaslatnak meg kell tiltania a társadalmi 

pontozás minden formáját. Megjegyzendő, hogy a bűnüldözéssel összefüggésben a 4. 

cikk már jelentősen korlátozza, ha nem is tiltja ezt a fajta tevékenységet a LED 

keretében60. 

A Javaslat 5. cikke (1) bekezdésének (d) pontja kiterjedt listát tartalmaz azon 

kivételekről, amelyek lehetővé teszik a valós idejű biometrikus távoli azonosítást a 

nyilvánosan hozzáférhető helyeken bűnüldözési célból. 

Az európai adatvédelmi hatóság és az európai adatvédelmi biztos emlékeztet arra, 

hogy a tagállami adatvédelmi hatóságok már alkalmazzák, illetve implementálták a 

GDPR és a LED szabályait a mesterséges intelligencia tekintetében az alapvető jogok, 

különösen az adatvédelemhez való jog biztosítása érdekében. Ennek eredményeként 

az adatvédelmi hatóságok nemzeti felügyeleti hatóságként történő kijelölése 

harmonizáltabb szabályozási megközelítést biztosítana, és hozzájárulna az 

adatkezelési rendelkezések következetesebb értelmezéséhez EU-szerte, ezért 

javasolják nemzeti felügyeleti hatóságként való kijelölésüket61’62. Mindenesetre a 

mesterséges intelligencia rendszerek „valós idejű” távoli biometrikus azonosításra 

való, bűnüldözési célú használatára vonatkozó korlátozásokat a nyilvánosság számára 

hozzáférhető helyeken független hatóságoknak kell ellenőrizniük63. 
 

 
58 EDPB-EDPS Joint Opinion 5/2021 on the proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence 

(Artificial Intelligence Act), 18 June 2021, https://edpb.europa.eu/system/files/2021-06/edpb-

edps_joint_opinion_ai_regulation_en.pdf, Accessed: 8. Sep.2021 
59 EDPB-EDPS Joint Opinion 5/2021, 2.3 27 
60 Ibid.,2.3 29. 
61 Proposal for “ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT” Article.59  
62 EDPB-EDPS Joint Opinion 5/2021,2.5.1 48. 
63 Ibid.,5/2021 Ibid. 

https://edpb.europa.eu/system/files/2021-06/edpb-edps_joint_opinion_ai_regulation_en.pdf,%20Accessed
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-06/edpb-edps_joint_opinion_ai_regulation_en.pdf,%20Accessed
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3. Kapcsolat a számítógépes bűnözés elleni küzdelem és az adatvédelem között 
 

A negyedik ipari forradalom nagyszabású informatikai és technológiai fejlődése nem 

hagyta érintetlenül a kiberbűnözést. Már a múlt század közepén jelentősen megnőtt a 

digitális forradalom okozta változások és a kibertérben elkövetett bűncselekmények 

száma64’65’66’67. Számos jogi kezdeményezés született ezen bűncselekmények 

visszaszorítására, és 2001-ben született meg az Európai Unió egyik legátfogóbb 

együttműködési szabályozása, a Budapesti Egyezmény a Számítástechnikai 

Bűnözésről. Ez volt az első olyan nemzetközi szerződés, amely kifejezetten a 

kiberbűnözésre összpontosított. A szerződésnek három alapelve van: 1) a 

számítógépes bűnözésre vonatkozó nemzeti jogszabályok harmonizálása, 2) e 

bűncselekmények nyomozásának támogatása és 3) a nemzetközi együttműködés 

fokozása a számítógépes bűnözés elleni küzdelemben.68 

2017-től az Egyezmény módosítása a digitális forradalom kiberbűnözésre gyakorolt 

hatása miatt egyre fontosabbá vált.69 
 
3.1. A számítástechnikai bűnözés elleni egyezmény (Budapesti Egyezmény) 
 

A Budapesti Egyezmény (CETS 185) 2004. július 1-én lépett hatályba, miután az 

Európai Unió öt tagállama ratifikálta. A preambulum meghatározza az Egyezmény 

elsődleges célját többek között a megfelelő jogszabályok elfogadását és a társadalom 

kiberbűnözés elleni védelmére irányuló nemzetközi együttműködés előmozdítását. 

Az Egyezmény 39. cikke annak célját abban fogalmazza meg, hogy az a szerződő 

felek közötti egyirányú vagy többirányú megállapodások kiegészítése mellett védi a 

számítógépes eszközökön és hálózatokon tárolt adatokat, megakadályozza a 

visszaéléseiket, bűncselekményeket. Meghatározza továbbá a nemzeti és európai 

szintű felderítést és nyomozást elősegítő hatásköröket és rendelkezéseket, tartalmazza 

a bűncselekmények büntető anyagi jogi elemeit harmonizáló rendelkezéseket, 

továbbá a kapcsolódó rendelkezéseket a számítástechnikai bűnözés területén. Az 

egyezmény biztosítja az ilyen jellegű bűncselekmények, valamint a számítógépes 

 
64 Mihaela-Sorina Dumitrescu, Mihaela-Emilia Marica: Cybercrime in Digital Era, in the New 

Trends in Sustainable Business and Consumption, ed. Basiq International Conference, 

Bucharest: Editura ASE, 2019. pp. 433-440. 
65 Digital 2019: Global Digital Overview, 

Datareportal,https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview, 

Accessed:21.10.2020 
66Internet Organised Crime Threat Assessment, Europol, 2018 

https://www.europol.europa.eu/internet-organised-crime-threat-assessment-2018, 

Accessed:21.10.2020 
67 Thomas J. Holt, Adam Bossler,in. Cybercrime in progress: Theory and prevention of 

technology-enabled offenses, ed. Richard Wortley, (London: Routledge 2015), 

https://doi.org/10.4324/9781315775944, Accessed:20.10.2020 
68 Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, 23. November 2001, 

https://rm.coe.int/16800cce5b, Accessed:20.10.2020 
69. Fenyvesi, Csaba. 2019. “A Kriminalisztikai Világtendenciák - Különös Tekintettel a 

Digitális Felderítésre.” In A Bűnügyi Tudományok És Az Informatika, 64. 

https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview
https://scholar.google.hu/citations?user=uuC5YQsAAAAJ&hl=hu&oi=sra
https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9781315775944&type=googlepdf
https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9781315775944&type=googlepdf
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információs rendszer segítségével elkövetett egyéb bűncselekmények vagy az 

elektronikus bizonyítékokkal kapcsolatos bűncselekmények felderítéséhez és 

üldözéséhez szükséges belső büntetőeljárási jogköröket, valamint a gyors és hatékony 

nemzetközi együttműködés rendszerének kialakítását70. Az Egyezmény 

preambulumból, négy részből és azokon belüli fejezetekből, valamint a 48. cikkből 

áll. Az első rész értelmező rendelkezéseket és meghatározásokat tartalmaz71. A 

második rész I. fejezete a büntetőjog anyagi jogával foglalkozik 72, II. fejezete a 

büntetőjogi rendelkezések hatályával, az internetszolgáltatók valós idejű forgalmi 

adatgyűjtésével, a III. fejezete pedig a joghatóság kérdését taglalja73. A harmadik rész 

a nemzetközi együttműködés alapelveit, a kiadatást, valamint a jogi segítségnyújtás 

általános elveit tartalmazza74. Ezen túlmenően foglalkozik a költségmentesség 

kérésére vonatkozó eljárásokkal75 a speciális rendelkezések pedig foglalkoznak a 

tárolt számítógépes adatok gyors megőrzésének és a megőrzött forgalmi adatok gyors 

továbbításának a kérdéseivel 76’77.  

Az Egyezmény előírja, hogy a Felek szükség szerint időről időre konzultálnak 

egymással, hogy megkönnyítsék az Egyezmény kiegészítésének vagy módosításának 

mérlegelését.78 A számítástechnikai bűnözésről szóló egyezmény részes felei 2012 óta 

vizsgálják azokat a nehézségeket, amelyekkel a nemzeti igazságügyi és rendőrségi 

hatóságok szembesülnek a nyomozások során számítógépes adatok formájában 

történő elektronikus bizonyítékok megszerzése során. Végül számos ajánlás 

részeként, a Számítástechnikai Bűnözés Elleni Egyezmény Bizottsága 2017 

júniusában megbízást adott egy második kiegészítő jegyzőkönyv elkészítésére. 

 

3.2. A Tanács határozata a tagállamoknak a számítástechnikai bűnözésről szóló 

egyezményhez csatolt, a megerősített együttműködésről és az elektronikus 

bizonyítékok átadásáról szóló második kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió 

érdekében történő megerősítésére való felhatalmazásáról  

 

A jegyzőkönyv célja, hogy javítsa a kiberbűnözéssel kapcsolatos együttműködést és 

a bűncselekményre vonatkozó bizonyítékok elektronikus formában, konkrét bűnügyi 

nyomozás vagy büntetőeljárás céljából történő gyűjtését. A jegyzőkönyv 

hangsúlyozza, hogy fokozni kell és hatékonyabbá kell tenni az államok közötti, illetve 

 
70 Proposal For A Directive Of The European Parliament And Of The Council Laying Down 

Harmonised Rules On The Appointment Of Legal Representatives For The Purpose Of 

Gathering Evidence In Criminal Proceedings,Com/2018/226 Final - 2018/0107 (Cod) 
71 Convention on Cybercrime, Article 1. 
72 Ibid., Article 2-13. 
73 Article 14-12. 
74 Ibid., Article 23-26 
75 Ibid., Article 27-28. 
76 Ibid., Article 29-30 
77 Ibid., Article 36-48. Part Four contains the final provisions and signatures, as well as the 

modalities of accession to the Convention, and discusses the provisions on territorial 

application, scope, reservations, amendments, settlement of disputes and denunciation of the 

Convention 
78 Convention on Cybercrime, Article 46 (1) (c) 
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a magánszektorral folytatott együttműködést. Növelni kell az egyértelműséget és 

jogbiztonságot a szolgáltatók és más jogalanyok számára arra vonatkozóan, hogy 

milyen körülmények között válaszolhatnak a részes Felek büntető 

igazságszolgáltatási hatóságaitól kapott elektronikus bizonyítékok átadására irányuló 

megkeresésekre. 

A jegyzőkönyv I. fejezete közös rendelkezéseket tartalmaz. A jegyzőkönyv II. 

fejezete intézkedéseket ír elő az együttműködés megerősítésére, a III. fejezet 

biztosítékokat ír elő79.80. 

Hangsúlyozni kell, hogy az EDPB-vel az előkészítés során folytatott többszöri 

konzultációt követően a 14. cikk külön foglalkozik a személyes adatok 

védelmével81’82. 

A 14. cikk (2), (15) bekezdése rögzíti az adatvédelem alapelveit, ideértve a célhoz 

kötöttséget, a jogalapot, az adatok minőségét és az egyes adatkategóriák kezelésére 

vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó kötelezettségeket. 

Meghatározza a megőrzéssel, nyilvántartás-vezetéssel, biztonsággal és 

adattovábbítással kapcsolatban érvényesíthető egyéni jogokat. Szabályozza az egy 

vagy több hatóság általi független és hatékony felügyeletet, valamint a közigazgatási 

és bírósági jogorvoslati lehetőségeket az értesítéssel, a hozzáféréssel, a helyesbítéssel 

és az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban. 

A biztosítékok a jegyzőkönyvben meghatározott együttműködés valamennyi 

formájára kiterjednek, és szükség esetén ki kell igazítani a közvetlen együttműködés 

sajátosságainak figyelembevételével. Egyes egyéni jogok gyakorlása elhalasztható, 

korlátozható vagy megtagadható, ha ez fontos közérdekű célok eléréséhez szükséges 

és arányos. A 23. cikk előírja, hogy a Számítástechnikai Bűnözés Elleni Egyezmény 

Bizottsága értékeli a jegyzőkönyv rendelkezéseinek végrehajtása érdekében hozott 

nemzeti jogalkotási intézkedések végrehajtását és alkalmazását83. Kiegészítő 

biztosítékok: Ha az egyik fél jelentős bizonyítékkal rendelkezik arra vonatkozóan, 

hogy a másik fél rendszeresen vagy jelentősen megsérti a jegyzőkönyvben előírt 

biztosítékokat, konzultációt követően felfüggesztheti a személyes adatok átadását az 

 
79 Tóth, Dávid, and Zsolt Gáspár. 2020. “Nemzetközi Bűnügyi Együttműködéssel Összefüggő 

Nehézségek a Kiberbűnözés Területén.” BÜNTETŐJOGI SZEMLE 9 (2): 140–150.  
80 Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime on enhanced co-operation and 

disclosure of electronic evidence Draft Protocol version 3 as approved by the T-CY at its 24th 

Plenary, (28 May 2021),Council of Europe, https://rm.coe.int/0900001680a2aa1c, 

Accessed:20.Sep..2021 
81 EDPB contribution to the consultation on a draft second additional protocol to the Council 

of Europe Convention on Cybercrime (Budapest Convention) Brussels, 13th November 2019.  

https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpbcontributionbudapestconvention_en.p

df,Accessed:20.Oct.2020 
82 EDPB contribution to the 6th round of consultations on the draft Second Additional Protocol 

to the Council of Europe Budapest Convention on Cybercrime Brussels, 4 May 2021, EDPB 

https://rm.coe.int/0900001680a26108, Accessed:20.Sep.2021 
83 Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime ,Article 23 (3) explicitly states 

that the implementation of Article 14 by the Parties shall be assessed when ten Parties to the 

Convention have indicated that they accept the Protocol as binding on them. 

https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpbcontributionbudapestconvention_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpbcontributionbudapestconvention_en.pdf
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adott Fél számára84. Végül, tekintettel a jegyzőkönyv többoldalú jellegére, lehetővé 

teszi a felek számára, hogy kétoldalú kapcsolataikban bizonyos feltételek mellett 

megállapodjanak a jegyzőkönyv alapján továbbított személyes adatok védelmének 

alternatív módjairól85. A nemzetközi megegyezésesekkel rendelkező Felekre átfogó 

keretet biztosító nemzetközi megállapodás vonatkozik, a Felek jogrendszerével 

összhangban86. Példa erre a módosított 108-as egyezmény vagy az EU-USA 

keretmegállapodás. Ezen túlmenően a Felek kölcsönösen meghatározhatják, hogy a 

személyes adatok továbbítására az érintett Felek közötti egyéb megállapodások is 

vonatkozzanak87. Az EU-tagállamok csak akkor hivatkozhatnak ilyen alternatív 

megállapodásra a jegyzőkönyv szerinti adattovábbítás tekintetében, ha az 

adattovábbítás megfelel az uniós adatvédelmi jogszabályok követelményeinek, 

nevezetesen az (EU) 2016/680 irányelv V. fejezetének és az Egyezmény 6. és 7. 

cikkének, valamint az (EU) 2016/679 rendelet V. fejezetében foglaltaknak. 
 
4. Összefoglalás 
 

A tanulmány bemutatja az Európai Unió adatvédelmi szabályozásának és 

alkalmazásának néhány területét, érintve a büntető igazságszolgáltatás, a személyes 

adatok védelme, a bűnügyi adatvédelmi irányelv szabályozása, a mesterséges 

intelligenciáról szóló jogszabály tervezet, a kiberbűnözés elleni küzdelem 

szabályozása kérdéseit, továbbá bemutatja a számítástechnikai bűnözés elleni 

egyezmény (Budapesti Egyezmény) és annak második kiegészítő jegyzőkönyve főbb 

elemeit. A 2000-ben Nizzában elfogadott Európai Unió alapvető jogait rögzítő Charta 

8. cikkének (1) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 

16. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy mindenkinek joga van a személyes adatok 

védelméhez. A 2016/2018-as adatvédelmi csomag, a GDPR és a LED, majd az 

EUDPR által meghatározott keretek meghatározók a további jogalkotásban, így a 

büntető igazságszolgáltatás területén is. A bűnügyi adatvédelmi irányelv és az 

általános adatvédelmi rendelet közötti alapvető különbségek az adatkezelés céljában 

jelennek meg, mely komoly kihívást jelent az adatok harmadik országba történő, 

bűnüldözési célú továbbítása kérdésében, amelyre szintén kiterjed az irányelv. A 

megfelelő védelmi szint mellett az uniós jog lehetővé teszi az adatok továbbítását, 

amit a kiberbűnözés elleni küzdelem fő szabályozását jelentő Budapesti Egyezmény, 

és az ahhoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv tervezete is tükröz. Kiemelendő, hogy az 

adatvédelem – főként az EDPB javaslata alapján – külön fejezetben szerepel ebben a 

rendeletben, részletezve néhány esetlegesen felmerülő kérdést. Az Európai 

Adatvédelmi Testület a tanácsadói és az irányadói munkájával hozzájárul az egyedi 

jogszabályok megalkotásához annak érdekében, hogy a Charta és az EJEB jogai az 

adatvédelmi szabályozás keretei között érvényesüljenek. Példa erre, hogy a 

mesterséges intelligencia bármilyen felhasználása az emberi jellemzők, például az 

arcok, a járás, az ujjlenyomatok, a DNS, a hang, a billentyűleütések és egyéb 

 
84 Ibid. Article 14 (15) 
85 Ibid. Article 14 (1) (b) and (c)  
86 Ibid. Article 14 (1) (b), 
87 Ibid. Article 14 (1) (c), 
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biometrikus vagy viselkedési jelek automatikus észlelése nyilvánosan hozzáférhető 

helyeken tilos olyan mesterséges intelligencia rendszerekben, amelyek a biometrikus 

adatok alapján etnikai hovatartozás, nem, politikai vagy szexuális irányultság, vagy a 

Charta 21. cikke szerinti egyéb megkülönböztetést tesznek lehetővé. Az adatvédelmi 

szabályozás alapvetően nem korlátozza a büntető igazságszolgáltatást. A megfelelő 

egyensúlyt a jogszabályokban egyeztetéssel lehet megteremteni, ahogyan az a 

Budapesti Egyezmény Második Kiegészítő Egyezmény tervezeténél is történt, amely 

a 21. század kihívásaira figyelemmel az alapvető emberi jogokat tiszteletben tartó 

szabályozási környezet kialakításához fog hozzájárulni, és remélhetőleg hatással lesz 

az uniós jogalkotásra is. 
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– A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt 

összegre történő végrehajtás és annak gyakorlati anomáliái  
 

Lektorálta: Dr. habil. Rózsás Eszter Ph.D. 

 

Absztrakt 

 

A dolgozat célja a bírósági végrehajtás egyik leghatékonyabb, ugyanakkor legtöbb 

gyakorlati és elméleti anomáliában szenvedő formájának bemutatása. A publikáció 

feltárja az elméleti és a gyakorlati problémákat, elemzi a lehetséges fejlesztési 

lehetőségeket, bemutatva egyúttal a témakör jogszabályi hátterét is. A tanulmány kitér 

a hatósági átutalási megbízás informatikai jellegű kérdéseire is. Mivel a dolgozat 

szerzője bírósági végrehajtó-helyettes, így a gyakorlati oldal a lehető legközelebbről 

kerül bemutatásra.  

 

Kulcsszavak: hatósági átutalási megbízás, inkasszó, végrehajtás, elektronikus 

ügyintézés, felelősség, anomália  

 

1. Bevezető gondolatok 

 

Napjainkban a végrehajtási eljárásokkal kapcsolatban legtöbbször az árverés, 

valamint a hatósági átutalási megbízás, közismertebb elnevezéssel az inkasszó kerül 

szóba, utóbbi ugyanis elég súlyos kényszercselekménnyé válhat, aminek 

eredményeképpen a kötelezett viszonylag rövid idő alatt pénz nélkül maradhat, 

függetlenül, attól, hogy a jogalkotó - magánszemélyek esetében - különböző 

rendelkezésekkel igyekszik az ellehetetlenülést megakadályozni. Ez több-kevesebb 

sikerrel jár, az elmúlt időszakban tapasztalt változások úgy tűnnek, hogy a 

kötelezettek számára kedvezőek. 1 

Véleményem szerint a hatósági átutalási megbízás az a végrehajtói cselekmény, 

amivel összefüggésben a legtöbb probléma merül fel, és a szabályozása számos 

kérdést felveti. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy általában az inkasszó az első 

olyan kényszercselekmény, amelynek következtében a kötelezettek elkezdenek 

érdemben foglalkozni a velük szemben folyó eljárással, illetve megkísérelnek a 

tartozásuk rendezése érdekében megállapodást kötni ügyfélfogadási időben, vagy más 

módon, tehát a jogintézmény hatékonyságához nem férhet kétség.  

Meggyőződésem, hogy a hatósági átutalási megbízás a szabályozását tekintve nem 

felel meg teljes mértékben a kor követelményeinek, sok részletkérdésnek tűnő, de 

annál fontosabb szabály módosításra szorul és korszerűsíteni kellene a gyakorlatot is. 

Néhány lényeges terület, ahol a jogszabályok, illetve a gyakorlat változtatása 

indokolt: a mentes összeg, vagy az inkasszó feloldásának szabályai, illetve a bankokat 

érintő tájékoztatási kötelezettség, (ide nem értve egyébként a banki informatikai 

 
* PhD-hallgató; PTE-ÁJK 
1Itt külön meg kell említeni a 2021. évi 113. számú Magyar Közlönyben kihirdetett 

módosításokat, melyről később szó lesz. 
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rendszerek hibáit is), valamint a pénzintézetek felelősségéhez kapcsolódó - a 

gyakorlatban abszolút nem érvényesülő - „gumiszabályok”.  

 

2. A hatósági átutalási megbízás elméleti alapjai 

 

2.1. Alapvetés 

 

Az inkasszó, vagy a jogtudományban ismert nevén hatósági átutalási megbízás, olyan 

kényszercselekmény, amivel a végrehajtást foganatosító szerv a kötelezett 

pénzforgalmi szolgáltatójánál kezelt összegre képes végrehajtást vezetni a saját letéti 

számlájának javára. Megjegyzendő, hogy a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt 

összegek körébe nem csak a szó legszorosabb értelmében használt ún. számlapénzek 

tartoznak, hanem a különböző betétek (lekötött összegek vagy megtakarítási 

számlák), takarékszámlák (ahol nem kerül lekötésre a pénzösszeg, így könnyebben 

hozzáférhető) nyereménybetétek. Ha kevésbé hivatalosan akarjuk megfogalmazni, 

akkor az inkasszó gyakorlatilag a végrehajtó iroda olyan pénzintézethez intézett 

parancsa, aminek folyományaként a kötelezett számlájáról a számlavezető bank a 

végrehajtó iroda részére – konkrétan a letéti számlájára - utal át pénzt ezzel elősegítve 

a tartozások behajtását, vagy a jogosultak későbbi lehetséges kielégítését.  

Érdekesség, de az inkasszót sokan a legsúlyosabb kényszercselekménynek tartják, 

pedig a végrehajtás egyik alapelvével – a kényszer fokozatos és arányos 

alkalmazásának elve - összhangban ezt kell foganatosítani legelőször a munkabérre 

vezetett letiltással egyidejűleg, csak akkor lehet majd a többi vagyontárgyra eljárni, 

ha a követelés nem, vagy aránytalanul hosszú idő múlva térül csak meg.2  

A szabályoknak megfelelően a gyakorlatban az inkasszó, illetve a letiltás egyszerre 

kerül kiadásra, mégpedig azért, mert a végrehajtást foganatosító szerv nem tudja előre, 

hogy miből várható térülés, ennek eredményétől viszont nagyban függ az eljárás 

további sorsa. Sokszor figyelhető meg a gyakorlatban, hogy a letiltás visszajelentés 

esetén az inkasszót empatikusabb (adóspártibb) végrehajtói irodák feloldják, 

hatékonyságra törekedő irodák pedig - letiltás eredményétől függetlenül - fenntartják. 

Meggyőződésem, hogy mindkét gyakorlati megoldás helyes, avagy helytelen mivolta 

mellett felsorolhatóak lennének érvek, ugyanakkor jómagam is a feloldás mellett 

teszem le a voksom, pedig erre egyébként kifejezett jogszabályi rendelkezés nincs. 

Hangsúlyozandó, hogy a végrehajtási eljárásnak nem célja az adós teljes 

ellehetetlenítése, viszont arra is ügyelni szükséges, hogy ne pont a végrehajtó iroda 

legyen az, ami kiskaput kínál fel részére. A kollégák egy részre azzal érvel, hogy ha 

a tartozás letiltásból 12 hónap alatt térül, akkor az ügyviteli szünetelés okán az 

inkasszó feloldható.3 Ezzel részben egyetértek, mivel azonban a letiltással való 

szüneteléshez szükséges az is, hogy minden más cselekmény sikertelen legyen, 

helyszíni eljárás lefolytatásra kerüljön, így az inkasszó folyamatban létéig nem igazán 

lehetne ilyen szünetelést megállapítani, arról nem is beszélve, hogy a letiltási 

rendelvényt követően az adós bármikor felmondhat csak azért, hogy az eljárást 

 
21994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról 7.§  
31/2002. (I. 17.) IM rendelet a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről 34. § (e)  
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megnehezítse. Nyilvánvaló tény ugyanakkor az is, hogy az empatikus munka az adós 

felé az együttműködést erősítheti.  

Az inkasszó nagyon effektív kényszercselekmény, hiszen tulajdonképpen elzárja az 

adóst saját bankszámlájának használatától, a mentes összeget leszámítva, bár annak 

felvétele is csak személyesen bankfiókban történhet, az ATM automaták a mentes 

összeget sem adják ki. Szerencsére a Vht. alkotói gondoltak arra, hogy az inkasszó 

azért ne legyen teljesen meglepetés, hiszen a kényszercselekmények foganatosítására 

a végrehajtási lap átvétele után 15 nappal van lehetőség – legalábbis ennyi idő adható 

az önkéntes teljesítésre, sőt a végrehajtási kifogásra is ennyi idő lenne, tehát 

természetes személyek esetében így az inkasszó „meglepetésfaktora” rögtön nullára 

csökken, ugyanakkor ezt is adósvédő rendelkezésként kell értékelni, hiszen a 

felszólítást követően a számla leüríthető az eljárás megkezdéséig.  

A felszólítás mindenki számára világosan és érthetően tartalmazza, hogy amennyiben 

nem teljesít az adós, illetve nem tesz lépéseket a megállapodás megkötése érdekében, 

a felhívás jogerőssé válik, így 15 nap elteltével újabb értesítés mellőzésével 

különböző cselekmények kerülnek foganatosításra. Egyébként a végrehajtási 

kifogásnak alapvetően nincs halasztó hatálya, de olyan jellegű kifogás esetén, 

amelyben adósnak igaza lehet, vagy a bíróságnak több idő kell a kifogás vizsgálatára, 

a Bíróság dönthet úgy, hogy az eljárást felfüggeszti.4  

Kivételt jelent ez alól, az az eset, amikor megvan jelölve a végrehajtható okiraton az 

adós bankszámlája, ilyenkor ugyanis 2 napon belül ki kell adni a hatósági átutalási 

megbízást, majd 5 munkanapon belül postázni kell a felhívást, valamint a 

végrehajtható okiratot.5 

A hatósági átutalási megbízás, illetve az átutalási végzés egyébként a bírósági 

végrehajtásban, a közigazgatási végrehajtási eljárásban, illetve az adóigazgatási 

eljárásban alkalmazott kényszercselekmény, de a pénzintézetek különböző hitelek 

törlesztésekor is alkalmaznak hasonló megoldást. 6 

 

2.2. A hatósági átutalási megbízással érinthető pénzeszközök 

 

A hatósági átutalási megbízás az adós rendelkezésére álló pénzforgalmi szolgáltatónál 

kezelt összegre vezetett végrehajtást jelenti, a törvény részletesen meghatározza, hogy 

melyek azok a pénzeszközök, amelyek a hatósági átutalási megbízás „célpontja 

lehetnek”. A Vht. ide vonatkozó rendelkezései az alábbi összegeket sorolja fel:  

• fizetési számlán kezelt összeg 

• betétszerződés, illetve takarékbetét-szerződés alapján a bankban elhelyezett 

pénzösszeg 

 
4Vht.,  49. § (1) bek.  
5Vht., 82/A (7) pont.  
6 Ennek egyik legtipikusabb megnyilvánulása, a lakáshitelek, illetve a személyi kölcsönök ún. 

lakossági bankszámla-terheléses törlesztése, melynek lényege, hogy a bank a hitel 

fordulónapján egy inkasszóhoz hasonló megbízást helyez el a számlán, amelynek nyomán 

utalni, pénzt kivenni csak azután lehet majd, miután egészben, vagy részletekben az összeg 

megtérült. Ha pl. 38 000 forintot kell törleszteni az állampolgárnak havonta, és a hónap első 

napján csak 20 000 forint van a számlán, a bank további 18 000 forint erejéig sorbaállítja a 

megbízást, és a következő utaláskor az érkezett pénzből levonásra került a maradék.  
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• takarékbetét-könyv 

• egyéb betéti okirat alapján a banknál elhelyezett összeg 

• a tőkepiaci törvény alapján az ügyfélszámlán kezelt összeg 

• egyéb szerződés alapján az adós részére a hitelintézet által 

fizetendő/visszafizetendő összeg 

• olyan egyéb összegek, amelyeket a bank ezekkel egy tekintet alatt, vagy a 

bankszámla szerződés szabályainak megfelelően kezel  

A gyakorlatban jellemzően a hagyományos értelemben a „számlán lévő pénz” kerül 

végrehajtásra, a betétek, illetve a 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról (a 

továbbiakban: Tpt.) hatálya alá tartozó összegekre a végrehajtó irodák sokkal 

ritkábban járnak el, de a jogszabályi által adott felhatalmazás megvan ezekhez is, pl. 

a betétek végrehajtására.  

Annak érdekében, hogy a végrehajtó irodák az adós ellen hatósági átutalási megbízást 

nyújthassanak be, szükséges, hogy a végrehajtónak tudomására jusson, hogy az adós 

rendelkezik bankszámlával, vagy más módon van az adós rendelkezésében 

pénzintézetnél kezelt összeg.  

A végrehajtók alapvetően két módon tudnak információt szerezni az adós számláiról. 

Az elsődleges, hogy a végrehajtható okirat az adós vagyontárgyai között kerül 

megjelölésre a számla, a másik, hogy a végrehajtó iroda munkatársa bankszámla 

megkeresést ad ki az Egységes Végrehajtási Ügyviteli Rendszer (a továbbiakban: 

EVÜR) program használatával a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (továbbiakban: 

MBVK) részére. Ezt az MBVK feldolgozza, majd válaszok megérkeznek a különböző 

pénzintézetektől, valamint pénzforgalmi szolgáltatóktól elektronikus formában, amit 

az EVÜR alkalmazás erre szakosított funkciója dolgoz fel, illetve ugyanezen program 

rögzíti a számlákat a különböző ügyekben vagyontárgyakként.  

 

3. A hatósági átutalási megbízás szabályai 

 

3.1. Alapvető szabályok 

 

Abban az esetben, ha a kötelezett a felszólításra nem reagált érdemben, a törvényes 

határidőt követően lehetőség nyílik a hatósági átutalási megbízás kiadására. A Vht. 

különbséget tesz természetes személy és nem természetes személy adós között az 

inkasszók tekintetében is. Ennek egyszerű jogpolitikai indoka az, hogy míg a 

magánszemély adósok létfenntartása nem kerülhet számottevően veszélybe, addig 

egy cégadós esetében ezt a fogalmat nem lehet értelmezni. 

A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, adóst megillető pénzösszeg a teljes összegben 

végrehajtás alá vonható, a fenti nyomós jogpolitikai indokból kiindulva azonban a 

természetes személy adósok esetén ez a szabály nem érvényesül minden tekintetben. 
7 Magánszemély esetén csak az öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét 

meghaladó összeg vonható korlátlanul végrehajtás alá, ha ennél kisebb összegről 

beszélünk úgy annak maximum 50%-a hajtható végre8. Az öregségi nyugdíj legkisebb 

 
7Vht., 79/A. §  
8Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a mentes összeg maximális mértéke 71 250 forint lehet. 
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összege – továbbiakban mentes összeg – mentes a végrehajtás alól, de itt is tesz a Vht. 

két kivételt, mégpedig a szüléssel járó költségeket, illetve a gyermektartásdíjat. 9 

A gyakorlatban legtöbbször az az eset fordul elő, hogy a bankszámlán nincs elég 

fedezet a teljes tartozásra, vagy a végrehajtható összeg csak részteljesítésre elégséges. 

A Vht. Szabályai szerint ilyen esetben a bank kiterjeszti az inkasszó hatályát az adós 

egyéb számláira is, a sorbaállítás mellett. A kiterjesztés azt jelenti a bank számára, 

hogy a sikertelen, vagy részben sikeres inkasszó esetén az adós ugyanennél a 

pénzintézet lévő számláiról külön megbízás kézhezvétele nélkül próbál eleget tenni a 

hatósági átutalási megbízásnak, vagyis a bank saját hatáskörben köteles arra, hogy a 

jogszabályban meghatározott sorrend szerint az adós többi számláját is megterhelje.  

Sajnálatos tény, de ez a gyakorlatban nem szokott így működni, csak nagyon elvétve 

találkoztam olyan esettel, hogy a bank a kiterjesztési kötelezettségének eleget tett. 

Inkább érdemes tehát minden banki válaszban talált bankszámlára egyenként kiadni 

az inkasszót, mivel így biztos, hogy az az összes számlára ténylegesen el is jut. Ez 

egyébként abból a szempontból is praktikus, hogy ha csak egy számlára került 

kiadásra az inkasszó, de az adósnak van három, akkor a végrehajtó védve van abban 

az esetben is (vagyis megelőzte a több kiadott inkasszóval az adósi leürítést a bank 

esetleges mulasztása miatt), ha a bank nem terjeszti ki rövid határidőn belül ezekre a 

számlákra is a kényszercselekmény hatályát, az adósnak lehetősége van a többi 

számláját leüríteni. 

Gyakran előforduló eset, hogy nem adós számlatulajdonos érkezik be az irodába 

tajtékozva, hogy a végrehajtó milyen módon járt el, azon a számlán az ő pénze, 

munkabére, segélye stb. volt. Ezt az esetet a törvény egyértelműen rendezi három 

mondatban: ha több számlatulajdonos van, akkor bármelyik számlatulajdonossal 

szemben fennálló követelés esetén a teljes összeg végrehajtás alá vonható.  

Ezzel kapcsolatosan lényeges, hogy a nem adós számlatulajdonost az inkasszó 

kiadásáról értesíteni kell, így ha a nem adós tulajdonostárs a hatósági átutalásról 

információt szerez, a későbbiekre nézve sok mindent megelőzhet, pl. kérheti fizetését 

kézbe, vagy megadhat más bankszámlaszámot átmenetileg, a különböző juttatásainak 

megszerzése érdekében. 10  Ezután már csak igényperre van lehetőség, ennek során a 

bíróság dönti el, hogy az inkasszó által elvitt pénzösszeg kit illetett.11 

A korábbi szabályozás alapján az inkasszó szinte minden pénzforgalmi szolgáltatóbál 

kezelt összeget érintett, azonban 2014-től megváltoztak a szabályok és az adóst 

megillető, de rendelkezéséből kikerült összegeket csak meghatározott céllal 

összefüggően lehet végrehajtás alá vonni, ilyen lehet a zálogjogosultat megillető, de 

a zálogjogosulti bizományoshoz befolyt és elkülönítve kezelt pénzösszeg, ezek 

ugyanis az inkasszó alól részlegesen mentes vagyonelemek. Az állampolgárok által 

sokszor a letiltás alól mentes pénzösszegeket is az inkasszó alól mentesként 

azonosítják helytelenül, sőt ezeket az összegeket az inkasszó abszolút nem veszi 

figyelembe, sőt a jogalkotó részéről is világosan látható, hogy a Vht. egészen más 

fejezetében helyezte el a szabályokat, ezzel is utalva arra, hogy nincs egymáshoz 

közük.  

 
9Vht.,  79/A. §  
10Vht., 79/C. § (2) bek.  
11Vht., 79/C. §  
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3.2. A felelősségi kérdések az inkasszóval összefüggésben 

 

A kiindulópont az a felelősséggel összefüggésben, hogy ha a pénzforgalmi szolgáltató 

a végrehajtást foganatosító hatóság rendelkezése ellenére teljesíti a kötelezett vagy 

más javára a végrehajtás alá vont összeget, úgy a követelés összegéért felelős a 

végrehajtást kérő felé. 

Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató nem ismeri el, hogy az adóst megillető 

pénzösszeget kezeli, vagy a hatósági átutalási megbízásban foglaltakat nem teljesíti, 

akkor a végrehajtást kérő pert indíthat a pénzforgalmi szolgáltató ellen a követelés 

behajtása iránt. A helytállási kötelezettség nem mentesíti a pénzforgalmi szolgáltatót 

a más jogszabályokban foglalt jogkövetkezmények, vagy éppen a felügyeleti szervek 

intézkedései ellen.  

Az is előfordul néha, hogy a bank a jogszabályi rendelkezések – különös tekintettel a 

mentes összegre – figyelmen kívül hagyásával veszi foganatba az átutalási megbízást. 

Ilyen esetben megfordul a banki felelősség, a pénzforgalmi szolgáltató már az adós 

felé tartozik felelősséggel, köteles részére a mentes összeget visszatéríteni. Ez 

egyébként az egyéb jogkövetkezmények alól szintén nem jelent mentességet.12 

A hatósági átutalási megbízással összefüggő szabályok sarokpontjaként kellene 

tekintetünk a felelősséggel kapcsolatos rendelkezésekre, de sajnos a gyakorlatban ez 

az egyik feltétlenül korszerűsítésre szoruló tárgykör, amellyel nem csak az inkasszó, 

de en bloc a végrehajtási joganyag is korszerűbbé tehető. Sajnos el kell ismerni, hogy 

a más jogszabályokban foglalt jogkövetkezmények a mindennapokban 

gumiszabályként működnek, 6 év alatt soha nem találkoztam olyan esettel, hogy 

ezeket a rendelkezéseket ténylegesen alkalmazták. Meggyőződésem, hogy ameddig 

ezek a szabályok nem kerülnek szigorúan és következetesen alkalmazásra, addig nem 

beszélhetünk az inkasszó megújításáról.  

 

3.3. A hatósági átutalási megbízás feloldásának kérdésköre 

 

A hatósági átutalási megbízás kiadása a végrehajtó irodáknak nem jelent túl nagy 

nehézséget, ugyanis az EVÜR rendszer gyakorlatilag „átveszi” ezt a feladatot, ha 

megfelelő adattartalommal töltjük fel. A program a banki válaszok alapján a 

megfelelő ügyekben rögzíteni tudja vagyontárgyként a megtalált bankszámlákat.  

Az inkasszó kiadása ténylegesen úgy történik, hogy a hatósági átutalási megbízásokat 

kezelő munkatárs a vagyontárgyra kattintva egy párbeszédablakban állíthatja be a 

legfontosabb paramétereket. A program szerintem legjobb funkciója, hogy az 

inkasszó 35 napos sorbanállási idejét is figyelembe is tudja venni, továbbá a jövőbeni 

várható levelezés költségét is. Ahhoz, hogy az inkasszó tökéletesen legyen kiadva 

minden esetben kérni kell a programot a 35 napos sorbanállás kalkulációjára.  

A hatósági átutalási megbízás feloldása felvet néhány problémát. A végrehajtónak – 

főszabály szerint - ha az eljárás befejeződik, szünetelésre kerül, vagy felfüggesztik, 

azonnali hatállyal intézkedni kell a foganatosított kényszercselekmények 

 
12 Vht.,79/E. §  
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visszavonásáról. A gyakorlatban az inkasszó feloldása tulajdonképpen két módon 

történik, a pénzforgalmi szolgáltatótól függően.  

A gyorsabb megoldás az, hogy bizonyos bankok, és takarékszövetkezetek 

fenntartanak egy fax számot, amelyre a végrehajtó továbbítja az inkasszó feloldását 

elrendelő intézkedést, így az tulajdonképpen azonnal feloldásra kerül anélkül, hogy a 

feloldásról szóló papír alapú eredeti okirat odaérkezne postán.  

A másik lehetőség – amely lényegesen lassabb – hogy a pénzforgalmi szolgáltató 

megvárja a végrehajtó hivatalos levélben történő megkeresését. A jövőben erre 

vonatkozóan is szükséges volna valamilyen egységes álláspontot kialakítani. Még egy 

járható út létezhet, ez pedig az ún. e-ügyintézéshez kapcsolódóan kialakított cégkapu, 

illetve hivatali kapu használata. A 2015. évi az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló CCXXII. Törvény (a továbbiakban: 

Eüsztv.) alapján a végrehajtó elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szerv13, tehát a 

hivatali, illetve cégkapu rendszert alkalmazza a különböző szervezetek, cégek 

elektronikus megkeresése érdekében. A Vht. alapján a pénzintézetek szintén rövid 

úton történő kapcsolattartásra kötelezettek – ez többé-kevésbé sikerül is  – így ha 

telefax megkeresésre nem is, de a hivatali/cégkapu rendszeren történő megkeresésre 

célszerű lenne feloldani az inkasszót, mivel az Eüsztv. alapján az ebben a rendszerben 

küldöttek eredeti, elektronikus aláírt dokumentumok, tehát joghatályuk megegyezik 

az ajánlott-tértivevényes küldeménnyel!  

 

4. A hatósági átutalási megbízás és végzés bankjogi szabályozása 

 

Mivel a hatósági átutalási megbízás, illetve az átutalási végzés is gyakorlatilag egy 

pénzügyi művelet, így arra különböző bankjogi szabályok is vonatkoznak, amelyek 

nem a végrehajtó iroda feladatait szabályozzák, hanem sokkal inkább a pénzforgalmi 

szolgáltatók technikai jellegű szabályairól szólnak.  

 

4.1. A sorbaállítás szabályozása 

 

Igen gyakran hangzik el a végrehajtó irodákban az a mondat, hogy az inkasszót a bank 

sorba állította. Ez a végrehajtó irodák számára egy nagyon fontos információ több 

okból is. Az első, hogy a sorbaállítás dátumát ellenőrizve többé-kevésbé kalkulálható, 

hogy a számlára érkezhet –e még pénzösszeg, ha ugyanis pl. az adott hónap 18.-ig van 

a számlán az inkasszó, akkor a végrehajtó számíthat arra, hogy ide érkezhet munkabér, 

illetve egyéb pénzösszegek is, pl. a nyugdíj.  

Tehát relatíve kis tartozásoknál előre meghatározható, hogy szükségessé válhatnak –

e még egyéb végrehajtási cselekmények, vagy a térülés nagymértékben biztosítva van.  

A sorbaállítás az adós oldaláról is fontos tény, hiszen a banki tájékoztatásban látja azt 

a dátumot, ameddig bezárólag pénzösszegei is veszélyben vannak, ilyen módon 

motivációt érez, hogy megállapodjon a követelés jogosultjával, vagy a végrehajtó 

irodával.  

 
13 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 1. § 17. pont h)  
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A sorbaállítás tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy az inkasszó várakozó üzemmódban 

van a számlán, mivel azon nem volt elégséges fedezet. Ennek a kiindulószabálya az, 

hogy ha az inkasszó sikertelen, vagy csak részteljesítést sikerült a banknak 

eszközölnie, akkor legfeljebb 35 napig marad az inkasszó a számlán. Ez a dátum 

általános időnek tekinthető, de egyébként a pénzintézetek belső szabályozása eltérhet 

ettől.  

Ha egyszerre több inkasszó került kiadásra, akkor a sorbaállítást, illetve a teljesítések 

sorrendjét a megszokottakhoz hasonlóan az időrendiség határozza meg, tehát az az 

inkasszó kerül kifizetésre, vagy sorbaállításra amelyik előbb érkezett a pénzforgalmi 

szolgáltatóhoz. 

Fontos szabály, hogy a fizető fél ugyanazon pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett 

fizetési számlái a hatósági átutalás és átutalási végzés alapján teljesített átutalás 

teljesítése szempontjából egy fizetési számlának minősülnek, ez pedig az én 

olvasatomban ismételten csak a kiterjesztési kötelezettséget jelenti.  

A hatósági átutalási megbízásnál, illetve az átutalási végzésnél a banknak figyelnie 

kell arra, hogy ezek teljesítésekor a megkeresésben szereplő pénznemmel azonos 

pénznemmel rendelkező számlát vegyen célba először, majd ha ez sikertelen, vagy 

részben sikeres, akkor az újabb forint számlákkal, majd később az eltérő devizájú 

számlákról is teljesíthet. Pénznemek közötti átváltás esetén a terhelést végző 

pénzforgalmi szolgáltató által jegyzett - a pénzforgalmi számla megterhelésének 

napján érvényes, ezt hívjuk értéknapnak - devizavételi árfolyamot kell alkalmazni.  

Amennyiben olyan inkasszót, vagy átutalási végzést kap a bank, amelyben a szereplő 

devizát nem jegyzik, úgy ezeket a megbízásokat is forintban kell teljesíteni, méghozzá 

a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, a terhelés napján érvényes hivatalos 

devizaárfolyamon kell elvégezni.  

Ezzel eljutottunk egy igen érdekes kérdéskörhöz, ami az inkasszó egyik legnagyobb 

problémája a gyakorlatban. Sajnos sem a végrehajtó irodáknak, sem pedig maguknak 

a bankoknak sincs fogalmuk arról, hogy a hitelkeret terhére teljesíthetik –e az átutalási 

végzésben, vagy a hatósági átutalási megbízásban foglaltakat. A törvény ide 

vonatkozó passzusa szerint amennyiben a hitelkeretet szolgáltató bank és a fizető fél 

között nincs eltérő megállapodás – a gyakorlatban egyébként nem szokott lenni, 

minden folyószámlahitel egy kaptafára megy – akkor bizony a hitelkeret terhére is 

teljesíteni kellene a megbízást.  

Ez a gyakorlatban azonban nincs így, a banki informatikai rendszert a hitelkeret igen 

erősen összekavarja, egy banki informatikus is arról tájékoztatott, hogy vannak jobb, 

illetve kevésbé jobb rendszerek, de összességében mindig problémát okoz az 

inkasszónak a folyószámlahitel, illetve a más okból mínuszban lévő egyenleg.  

Álláspontom szerint a folyószámla hitelkeret csak és kizárólag akkor válik kölcsönné, 

ha azt használják, ily módon arra csak akkor lehetne teljesíteni a megbízást, ha ahhoz 

a jogosult hozzá kíván nyúlni. Egyébként ehhez hasonló botrány volt a NAV jogelőd 

szervénél, ők is rendszeresen inkasszáltak hitelszámlákat. 14 

A másik érdekes kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy a hitelkeret fel nem használása 

esetén kamatmentes, ha viszont az inkasszó elvesz belőle valamennyit, akkor a 

 
14 „Hitelkeretből is inkasszál a NAV”, Egerszalóki Tímea, Nagy László Nándor , Napi.hu  

http://www.napi.hu/redirectedbyprint/titleunknown.336193.html, elérve: 2022.01.31 

http://www.napi.hu/redirectedbyprint/titleunknown.336193.html
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leemelt összeg után kamatot kell fizetni. A kérdés, hogy ki fogja ezt megfizetni? A 

jogosult nem használta a kártyáját, a bank pedig jogellenesen teljesítette a hitelkeret 

terhére a megbízást.  

A harmadik felmerülő kérdés – ez csak a bank szempontjából érdekes -, hogy a 

hitelkeret az adós rendelkezésére álló összeg, de ez egyébként a bank pénze. 

Számomra az tűnik valószínűnek, hogy a hitelkeret terhére teljesített inkasszónak a 

bank szempontjából kizárólag a későbbi kamatok miatt érheti meg, egyébként 

kockázatos, hiszen ha a bank látja, hogy az illető végrehajtási eljárás során érintett 

adós, akkor nem biztos, hogy számára érdemes hitelt nyújtani.  

Fontos az is, hogy a fizetési műveletek közül, minden alkalommal a hatósági átutalási 

megbízás, illetve az átutalási végzés az elsődleges, a többit csak ezek után lehet 

teljesíteni. 15 

Lényeges az a szabályozás is, ami az inkasszó korlátlan igénybevételét tilalmazza16. 

Mivel az inkasszóval igen könnyen lehet valakit hónapokra ellehetetleníteni, a Vht. 

az újabb inkasszó kiadását a végrehajtást kérő kifejezett nyilatkozatához kötötte 2022. 

január első napjáig, viszont az inkasszó a korábban említett módosítás elvileg szigorú 

nyelvtani értelmezés talaján maximálta a kiadható inkasszók számát. 

 

4.2. A hatósági átutalási megbízás, és az átutalási végzés technikai jellegű szabályai 

 

Ahogy már említettem, a hatósági átutalási megbízást nem az EVÜR küldi el a 

megfelelő helyre, az inkasszó csomagokat mindig a vállalati könyveléshez 

kapcsolódó szoftverrel kell beküldeni. A beküldés után egy kölcsönös jellegű 

ellenőrzési folyamat kerül lebonyolításra az alábbiak szerint:  

A végrehajtó iroda pénzforgalmi szolgáltatója megkapja a megkeresést, majd 

ellenőrzi a hatósági átutalási megbízásban megjelölt kedvezményezett és a 

pénzforgalmi jelzőszám összetartozását, illetve a pénzintézetben leadott aláírás 

megfelelő mivoltát. Ezután, az iroda pénzforgalmi szolgáltatója továbbítja a fizető fél 

fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz.  

Ha megtörtént az áttétel, az ellenoldali bank ugyanezeket az ellenőrzéseket elvégzi, 

majd kezdődhet a tényleges foganatba vétel. Itt két forgatókönyv lehetséges.  

Az első, hogy a megjelölt összeg rendelkezésre áll a számlán, így azt a bank átutalja 

a jogosult – tehát most példának okáért a végrehajtó iroda – számlájára. A másik 

eshetőség a részteljesítés, illetve ennek folyományaként a sorbaállítás.  

Amíg ezek nem történnek meg, addig a bank nem intézkedhet semmilyen formában a 

kötelezett értesítéséről, azaz amikor a kötelezett banktól megkapja az SMS-t a 

pénzmogzásról, az az összeg már a végrehajtó iroda letéti számlája kerül, vagy arra 

már úton van. A foganatosítást követően a fizető felet egyebekben a pénzforgalmi 

szolgáltatója a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés teljesítéséről, 

részteljesítéséről, valamint sorba állításáról a teljesítéssel vagy a sorba állítással 

egyidejűleg a fizetési megbízás adattartalmának közlésével írásban értesíti.  

 
15 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 60-61. §  
16 Uo. 
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Fontos szabályozás a 35 napos időtartamra, hogy ha a sorbaállítás nem munkanapra 

esne, akkor az azt követő első munkanapon értesítik csak az adóst. 17 

 

5. A hatósági átutalási megbízás gyakorlati anomáliái 

 

Az alábbiakban az inkasszó gyakorlatban történő alkalmazásának hibáit, anomáliát 

igyekszem bemutatni, egyúttal javaslatot teszek azok lehetséges kijavításának szóba 

jöhető módszereire, így jogszabályi hivatkozás elvétve fordul elő majd, minden 

gondolat amit itt leírok az saját ötletem, így is emelve a dolgozat színvonalát, hiszen 

eddig inkább leíró jellegű volt.  

 

5.1. A letiltás alól mentes vagyontárgyak az inkasszó tükrében 

 

Az inkasszó vitathatatlanul legnagyobb hibája, hogy a banki szabályozás nincs 

összhangban a különböző privilegizált jogcímen folyósított összegekkel. A Vht. 

szerint ezek (pl. a nemzeti gondozási díj, gyermektartásdíj, vagy különböző 

támogatások) a letiltás alól mentesek.  

Véleményem szerint a letiltás alól mentes összegek privilegizált mivolta – leszámítva 

talán a fogvatartottakat illető összeget - teljesen érthető, ezek olyan összegek ugyanis, 

amelyekkel az arra rászorulókat támogatják, számukra ez valóban egy kis – vagy 

nagyobb – segítséget jelent. A másik tényező, ami ezeknek az összegeknek a védelmét 

indokolja, hogy - hazánk gazdasági helyzetéből következően - olyan kis összegekről 

van szó, amelyekből érdemi térülésre egyébként is nehezen lehetne számítani, vagyis 

nem feltétlenül éri meg a végrehajtó irodáknak ezen összeget elvitele.  

Az inkasszóhoz kapcsolódó banki szabályozás nem felel meg a korunk 

követelményeinek sem jogi szempontból, sem pedig az informatikai struktúrát 

tekintve a mentes összegek nyilvántartását tekintve. A probléma gyökere a 

bankszámlákhoz kapcsolódó pénzügyi nyilvántartási rendszer hibája. A számlákra 

érkező pénzeket a bankok által levont összegeken – úgy mint jelzáloghitel 

törlesztések, vagy lakáshitel levonások - kívül nem tartják nyilván külön.  

Azt jelenti, hogy a számlára érkező pénzeket a fenti kivételektől eltekintve egy 

tekintet alatt kezeli a bank rendszere. Bármilyen összeg érkezik a bankszámlára az 

elveszti a jogcímét, tehát legyen az fogyatékossági támogatás, vagy munkabér, a 

rendszer nem tesz közöttük kivételt, ily módon bizony a hatósági átutalási megbízás 

kiadásával a mentes összegek is veszélybe kerülnek, függetlenül attól, hogy a 

jogalkotó egyébként világosan elkülönítette azokat a letiltástól. 

Tény, hogy az infrastrukturális fejlesztésekhez komoly pénzösszegek szükségesek, de 

ezekre mindenképpen szükség volna. Több megoldás is szóba jöhet.  

Bonyolultabb megoldás jelentene, hogy a bank rendszere az összegek jogcímét is 

figyelembe venné. Ezzel az lenne a legnagyobb probléma, hogy a számlatulajdonos, 

vagy adós közeli hozzátartozója utalhat a rokonának „fogyatékossági támogatás” 

jogcímén pénzt, a bank rendszere ezt mentesen kezelné. Ez akként lenne elhárítható, 

ha a jogcím mellett az utalási oldalán szereplő bankszámlaszámot is vizsgálná a 

rendszer.  

 
17 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról 31. §  
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Ennyi bankszámlaszámot azonban a bank rendszere képtelen feldolgozni. Előrelépést 

jelentene, ha az ilyen összegeket a folyósító szerv egy gyűjtőszámlára utalná, onnan 

pedig a rendszer automatikusan továbbítaná azt a megfelelő számlaszámra. Így a bank 

rendszerének kizárólag a gyűjtőszámláról való származást kellene figyelembe venni, 

még a jogcím is másodlagos lenne.  

Az egyszerűbb megoldást az jelentené, ha a banki rendszer képes lenne bizonyos 

lenyomatokat kezelni. Ez azt jelentené a gyakorlatban, hogy az utalási oldalon a 

munkatárs bejelöli az összeg mentes mivoltát, ezzel az elektronikus utalásban 

létrejönne egy fogadó bank számára értelmezhető kód, amivel így az összeget 

mentesként kezelhetné a jogosult bankja.  

Egy köztes megoldás, ha létezne a jogosult bankszámláján egy virtuális pénztárca, 

ahová ezek az összegek érkeznének. A bank erre a számlára nem terjesztené ki az 

inkasszó, illetve az átutalási végzés hatályát.  

Értelemszerűen az adósok oldalán is megoldást jelentene az, hogy ha felismernék 

annak lehetőségét, hogy amennyiben ezeket az összegeket postai úton kapják meg és 

nem átutalással, akkor az inkasszótól teljes mértékben védve vannak.  

Tény, hogy ilyen esetben a Vht. megfelelő rendelkezéseit alapul véve igényper 

indítható az ilyen összegek visszaszerzése iránt, de ez sok időt jelent, és nehézségeket 

generál mind a végrehajtó iroda, mint pedig a jogosultak oldalán.  

 

5.2. A feloldás töredezettsége 

 

Említettem már, hogy az inkasszó feloldása nem egységes rendszer szerint működik, 

van olyan bank, ami a végrehajtó iroda által küldött fax alapján teljesíti a feloldást, 

míg van olyan bank, amely csak az ajánlottan-tértivevénnyel ellátott levél alapján 

hajlandó ezt megtenni.  

Kardinális kérdéskörről van szó, főleg olyan esetben, amikor az ügyfél pl. 

részletfizetést kötött, akkor ugyanis kötelező lenne azonnal levenni a számláról az 

inkasszót. Ezt a végrehajtó irodák meg is teszik, de a bankok a megkereséseknek nem 

tesznek minden esetben eleget ez pedig azt jelenti, hogy a megállapodás ellenére nem 

fér hozzá az adós a bankszámlájához.  

Véleményem szerint ebben a tekintetben a gyakorlat egységesítése volna szükséges, 

még hozzá oly módon, hogy a bankokat kötelezni kell arra, hogy a végrehajtó 

elektronikus megkeresésének haladéktalanul tegyen eleget. Ez azért fontos, mert ha a 

szünetelő ügyben egyébként az inkasszóból befolyó pénzösszeget, úgyis vissza 

kellene utalni, tehát a végrehajtó irodák ebből nem szenvednének kárt, illetve adósi 

oldalon sem generálódna felesleges készkiadás. A nagyobb problémát az jelenti, hogy 

ameddig az inkasszó nem kerül feloldásra a bankszámlát nem lehet használni, akkor 

sem ha egyébként lenne rajta pénzösszeg, vagy érkezne máshonnan. A kötelezett tehát 

egyrészt minden esetben visszakapja a pénzét, másrészt pedig a részletfizetés ellenére 

még mindig nem szabad a számlája. 

Nagyon jó megoldás lehetne ha az összes hatósági átutalási megbízással foglalkozó 

banki egység kötelezően Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere (a 

továbbiakban: VIEKR) felhasználó lenne (elvileg az volna egyébként). A VIEKR egy 

hihetetlen gyors és nagymértékben megbízható elektronikus levelezési rendszer, amin 

keresztül pillanatok alatt küldhető A-ból B-be bármilyen utóirat. Ha a pénzforgalmi 
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szolgáltatóknál az inkasszóval foglalkozó egységes rendelkeznének ilyen rendszerrel, 

akkor a feloldás mindösszesen maximum egy napot venne igénybe – egységesen, és 

ez a legfontosabb – hiszen a végrehajtó irodák általában egyszer töltik le, illetve töltik 

fel a VIEKR-t naponta.  

Nyilván elégséges volna az is, hogy az inkasszó feloldását minden pénzforgalmi 

szolgáltató hajlandó lenne megtenni a végrehajtó irodák által küldött faxon is, ugyanis 

a hiteles okirat úgyis megküldésre kerül postán is.  

 

5.3. Az inkasszó kontra informatikai háttérrendszerek 

 

A hatósági átutalási megbízás informatikai rendszerének működésére rengeteg panasz 

van a mindennapokban. A legnagyobb probléma, hogy nem minden bank rendszere 

működik megfelelően, vannak jobb és kevésbé jó bankok.  

Az inkasszó rendszerét alapvetően a következő tényezők tudják rövid úton helytelen 

működésre sarkallni: 

• havonta több átutalás, több számlaszámról mialatt az inkasszó hatályban van  

• NAV-os inkasszó és végrehajtó iroda inkasszója egy időben 

• folyószámla hitelkeret 

• banknál elsőbbséggel levont összegek, lakáshitel stb. 

• nagyon magas átutalások 

• devizaátutalás  

Probléma alapvetően nem is ezzel, hiszen majd a bank korrigálja ezeket előbb vagy 

utóbb. A nehézséget az jelenti, hogy amikor az adós bejön a végrehajtó irodába és 

emelt hangon szóvá teszi, hogy mit képzel a végrehajtó, hogy még az inkasszó 

foganatosítását sem tudja megfelelően ellátni. Ilyenkor hiába próbálna meg az ember 

segíteni ezek a hibák 100%-ban a banki rendszer anomáliáiból adódnak. A 

legnagyobb gond ezzel összefüggésben, hogy végrehajtó irodáknak az ilyen típusú 

átutalásokra egyáltalán nincs rálátása.  

Természetesen nem a bankszámla forgalmat lenne jó látni, hanem azt, hogy az 

inkasszó hatálya alatt a bank az iroda részére elviekben milyen összeget utalt, vagy 

legalábbis tartott vissza. Én már azzal is elégedett lennék, ha a sikertelen inkasszó 

mellé a bank kötelezően küldene egy kimutatást az utalásokról hiszen akkor még az 

eljárás folyamata alatt lehetne vizsgálni a problémát, illetve megkereshető az a 

pénzösszeg, amit az adós esetlegesen kifogásol.  

Egyébként öröm az ürömben, hogy a gyakorlatban azért a bankok tudják, hogy az 

inkasszóval kapcsolatosan nincs minden rendben, így általában egy telefonhívásra 

készségesen segítenek, illetve újra számoljak az összegeket, amiket utána korrigálnak 

is.  

A mentes összeggel összefüggésben még egy probléma szokott felmerülni, ez pedig 

az, hogy a bank rendszere ezt elviekben automatikusan számolja, a valóságban ez akár 

lehet is így, viszont általában nem megfelelően. Sok esetben előfordult már, hogy az 

adós feltűnően magas mentes összeget kapott kézhez, de ennek fordítottjára is volt 

példa, a banki ügyintéző tájékoztatott arról, hogy az informatikai rendszerük jelenleg 

a mentes összegre nem figyel, azt az adósnak kell jeleznie és – kérelem alapján - 

feloldják a zárolás alól a számlát az összeg erejéig. 
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Nyilvánvaló, hogy ez a gyakorlat nem felel meg a jogszabályi háttérnek. Az 

informatikai rendszer vonatkozásában azon is változtatni kellene, hogy az inkasszók 

ne aktiválódjanak többször egy napon belül így ugyanis még az is előfordulhat, hogy 

lehet utalni a végrehajtás alá vont számláról. Fontos lenne továbbá az is, hogy az 

ügyfél ne kapjon napi több SMS-t az inkasszó aktiválódásáról, hanem a sorbaállítás 

legyen folyamatos az előírt 35 napig, vagy a tartozás teljes rendezéséig!  

 

5.4. A banki ügyintézők magatartása az inkasszóval összefüggésben 

 

Az inkasszó problémáival kapcsolatosan a bankok (banki ügyintézők) hozzáállásáról 

szólni kell. Úgy vélem, hogy a banki ügyintézők az inkasszó szabályaival, főleg a 

mentes összeg jogi státuszával nincsenek tisztában. Javaslatom ennek 

kiküszöbölésére szakmai napok, továbbképzések tartása, esetenként akár 

végrehajtásban dolgozó szakemberek bevonásával.  

Számos alkalommal tapasztaltam, hogy az ügyfelek nem kaptak teljeskörű 

tájékoztatást arról, hogy mi a teendő inkasszó esetén, sőt feltűnően gyakran fordul elő, 

hogy a mentes összeget sem fizetik meg az adósnak személyesen, emiatt többször 

kellett telefonálni és felvilágosítani az ügyintézőket arról, hogy ennek a lépésnek jogi 

értelemben véve milyen jogkövetkezményei lehetnek. 

Üdvözítő dolognak tartanám, hogy ha a bank által küldött SMS értesítésben, vagy a 

sorbaállítás tényét közlő levélben az adós részére kiküldésre kerülne egy felhívás vagy 

tájékoztatás is egyrészt arra vonatkozóan, hogy a mentes összeg illeti meg, és másrészt 

arról, hogy ennek mennyi a mértéke, illetve hogyan juthat hozzá. Ezzel meg lehetne 

előzni egy csomó veszekedést, telefonálást, illetve az adós sem keresné fel 

feleslegesen a végrehajtó irodát, azzal, hogy a bankban arról tájékoztatták, hogy a 

végrehajtó tud intézkedni az inkasszóval kapcsolatosan, ők nem tudnak segíteni 

semmiben.  

A mentes összeggel kapcsolatosan egyébként azt sem tartom járhatatlan útnak, hogy 

ahhoz - az inkasszótól függetlenül -, adós továbbra is hozzáfér bankkártyával. Így a 

bankban sem lenne ebből probléma, a végrehajtó irodákban sem lenne az inkasszó 

miatt állandó zűrzavar, és az adósnak sem volna szükséges egyik helyről a másikra 

mennie segítségért.  

 

6.  Az inkasszó 2022-ben hatályba lépett módosításának elemzése 

 

Tanulmányom zárásaként 2022. év első napján hatályba lépett módosításokat is 

elemezni kívánom, tekintettel arra, hogy a jogalkotói szándék ugyan érezhető a 

módosításban, viszont annak kivitelezése nem sikerült tökéletesre. Mindenekelőtt 

tudni kell, hogy a gyakorlatban – ahogy többször hangsúlyoztam már – az inkasszó 

nagyon hatékony intézmény, nem is igazán csak a behajtási faktor, sokkal inkább a 

presszió és az ellehetetlenüléstől való félelem miatt. Ez utóbbi nyilván arra az esetre 

vonatkozik, amikor valaki az inkasszó miatt nem képes a kártyájáról pénzt levenni, 

például a lakhatás megoldására. Magától értetődő, hogy a végrehajtási eljárásnak nem 

lehet célja az adós teljes ellehetetlenítése, ugyanakkor ez a módosítás ezt a kívánalmat 

nem tudja teljeskörűen előmozdítani. 
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A jogalkotó az egyszülős családok életkörülményeinek javítása érdekében történő 

módosításáról 2021. évi LXXIV. törvényben több ponton módosította a bírósági 

végrehajtásról szóló kódexet, köztük a hatósági átutalási megbízás tekintetében is. A 

módosítás egyik sarokpontja volt, hogy az inkasszók száma gyakorlatilag a nem 

közjegyzői okirattal és a fizetési meghagyással elrendelt gyermektartásdíjak 

tekintetében szigorú nyelvtani értelmezés alapján háromra csökkent18, vagyis innentől 

kezdve a korábban a gyakorlatban ismert folyamatos inkasszó lehetősége megszűnt, 

továbbá a végrehajtást kérők ilyen irányú rendelkezési joga is jelentősen redukálódott. 

A jogalkotó célja természetesen az volt, hogy az állandó inkasszó lehetősége ne 

adhasson okot visszaélésszerű jogalkalmazásra.  

A szabályozás kimondja, hogy a részben eredményes, vagy eredménytelen inkasszó 

esetében egyszer saját hatáskörben, egyszer pedig a végrehajtást kérő kérelmére 

adható ki a kényszercselekmény, vagyis a fenti kivételt leszámítva a kiadható inkasszó 

száma háromra csökkent, ami a természetes személyek esetében érthető lenne, viszont 

a jogalkotó „adóst” említ a jogszabályhely szövegében, vagyis a cégadósok ellen sem 

maradtak a korábbi szabályok, pedig valljuk be őszintén, a gyakorlatban a cégadós 

ellen a leghatékonyabb eszköz volt a behajtás szempontjából az inkasszó, hiszen a 

cégnek folyamatosan kell lennie tőkéjének a működéshez egyébként! Úgy gondolom, 

hogy a jogalkotó ezt a módosítást egy kicsit elnagyolta, ezeknek a különböző 

enyhítéseknek - már csak az azt módosító törvény jellege miatt is – csak a természetes 

személyekre kellene vonatkoznia, viszont a jogszabály betűjéből nem ez olvasható ki. 

Álláspontom szerint, ezt egy sürgős módosítással pontosítani kellene, mert így 

cégadósokat érintő eljárások hatékonysága szignifikánsan lecsökken majd. 

A gyermektartásdíjakkal kapcsolatos módosítást abszolút üdvözítőnek tartom, mivel 

az összeg privilegizált mivolta miatt teljesen egyértelmű, hogy a családjogban is 

elsődleges, a gyermek mindenek felett álló érdeke  felülírja19 20az állampolgárok 

vagyoni helyzetének védelmét, és a jogalkotó azt is nagyon helyesen vezette be a 

módosítás kapcsán, hogy az igazi gyermektartásdíj követelésnek – a korábbi 

visszaélések miatt – csak a nem közjegyzői elrendelés útján folyamatban lévő ügyeket 

tekinthetjük.  

A módosítás kapcsán egyébként több kérdés felmerül, amiket célszerű volna a 

következő salátatörvény létrehozásakor figyelembe venni. Az inkasszók száma 

valóban háromra csökkent-e, vagy más értelmezés szerint a módosítás csak a 

folyamatos inkasszót zárta ki? Ez utóbbi alapvetően érthető lehet bizonyos 

szempontból, viszont a jogszabály alkalmazása felveti a végrehajtást kérő érdekének 

sérelmét is. A háromszor kiadható inkasszó egyrészt az adósi pressziót rövid idő alatt 

megszünteti, a végrehajtást kérő tehát így rosszabb tárgyalási pozícióba kerül, mint az 

állandó leinkasszált számla esetében, arról nem is beszélve, hogy a jogalkotó nem 

rendelkezett azokról az ügyekről, amelyek még az elévülési időn belül, de évek óta 

pl. behajthatatlansággal szünetelnek. Ezekben az ügyekben joggal várható az, hogy 

újabb bankszámlákat azonosít a végrehajtó, vagyis a korábban 4-5 éve kiadott három 

 
182021. évi LXXIV. törvény az egyes törvényeknek az egyszülős családok életkörülményeinek 

javítása érdekében történő módosításáról 2. §  
19 Best interest of child. 
20 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2. § (1) bek.  
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darab inkasszó ténye, az időmúlás okán felmerülő új számlák miatti törlesztési 

lehetőséget ellehetetleníteni, hiszen a módosítás miatt már nem adható ki bankszámla 

megkeresés, vagy ha adtunk is ki, arra inkasszó már nem adható ki. Úgy gondolom, 

ezt akként lett volna célszerű megoldani, hogy az 52.§ d) pontja értelmében, vagy a 

1/2002 IM rendelet a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről 

(továbbiakban Vüsz.) 34. § e) pontja értelmében szünetelő ügyek, vagy részletfizetés 

nem teljesítése miatt újraindított ügyek esetében az újraindítást követően még 

kiadható a három inkasszó, mivel nagy esély van rá, hogy az időmúlás miatt ezek 

sikeresek lesznek, így a végrehajtást kérő érdeke sem sérül.  

Problémásnak tartom, hogy a Vht. inkasszóval összefüggő - egyébként a 

foganatosításnál lényegesen fontosabb – szabályai nem kerültek módosításra. Mivel 

örök vita van azzal kapcsolatban, hogy a letiltás alól mentes vagyontárgyakat az 

inkasszó - a jogcíme elvesztése miatt - végrehajtás alá tudja vonni, ebben a 

módosításban kifejezetten örömteli lett volna, ha a jogalkotó egyetlen szakaszban 

rendezi, hogy a letiltás alól mentes vagyonelemekre vonatkozó mentességi 

szabályokat a hatósági átutalási megbízás foganatosítása során figyelmen kívül kell 

hagyni. Ezzel az állampolgárok végre konkrét törvényi hivatkozás megléte okán 

tudomásul vehetik és abbahagyhatják az általában hibás érvelésüket, továbbá a 

végrehajtói irodák ügyfélfogadó alkalmazottjainak mindennapi munkája is szilárdabb 

alapokra került volna.  

Fontos módosításként lehetett volna értékelni azt a változtatást is, - ha már az 

inkasszót kívánja a jogalkotó korszerűsíteni – amikor megszigorodnak az egyébként 

sajnos gumiszabályként működő részletszabályok a felelősséggel, illetve az 

elektronikus ügyintézéssel kapcsolatosan. Mérhetetlenül szerencsétlennek tartom azt 

a tényt, hogy a pénzintézetekre vonatkozó szabályokra való hivatkozás megtalálható 

a Vht.-ban, de azok alkalmazása a gyakorlatban nem jellemző. Üdvözítő módosítás 

volna, ha a rendbírsághoz hasonlóan egyfajta beterjesztésre lehetőség nyílna a felettes 

szerv felé, ha az adott pénzintézet nem, vagy nem megfelelően jár el az inkasszók 

vonatkozásában. Ezzel az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó töredezettség is 

javítható volna egyúttal.  

A Vht. világosan rendelkezik arról, hogy a bankok, pénzintézetek, 

takarékszövetkezetek elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, legalábbis a 

végrehajtói intézkedések fogadása és a megkeresések megválaszolása tekintetében. 

Véleményem szerint a jogalkotónak sürgősen felül kellene vizsgálnia ezt a 

rendelkezést is, mert a 21. századi informatikai berendezkedés és az e-ügyintézési éra 

teljesen indokolatlanná teszi az elektronikus kapcsolattartás szűkítését. A 

gyakorlatban ezzel kapcsolatos két általános felfogás létezik. A végrehajtóval 

szorosabb együttműködésre törekvő pénzintézetek általában ezt a szabályt abszolút 

kiterjesztően értelmezik, vagyis minden elektronikus megkeresést befogadnak, ami 

megfelel a hivatalos irat kézbesítéséhez kapcsolódó szabályoknak. A kevésbé 

rugalmas pénzügyi intézmények ezzel szemben azonban azon az állásponton vannak, 

hogy semmilyen elektronikus iratot nem fogadnak be, kizárólag a hivatalos papír 

alapú kommunikáció alapján intézkednek. Valljuk be őszintén, hogy a 21. században 

elfogadhatatlan, hogy vannak még olyan intézmények, akik az e-ügyintézés és az e-

közigazgatás térhódítását lassítva kizárólag papír alapú megkereséseket fogadnak be. 

Félreértés ne essék, ezzel nem azt szeretném hangsúlyozni, hogy lényegében 
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bármilyen elektronikus levelet be kellene fogadni, de a hivatalos intézmények 

megfelelően elkészített, aláírt és feladott üzenetek be nem fogadása elfogadhatatlan. 

Visszatérve az előző gondolatmenethez, ahol hangsúlyoztam, hogy a gumiszabályok 

erősítése és rendbírság, vagy valamilyen szankció kiszabásának indítványozása 

milyen fontos lenne, és ezt ebben a összefüggésben is fenntartom! A gyakorlatban 

számos alkalommal előfordul, hogy a kötelezett megállapodik a tartozás 

rendezésében, az inkasszó feloldásra kerül, de az érdemben napok múlva kerül 

törlésre, vagyis lényegében a pénzintézet hanyag magatartása okán a végrehajtó és az 

adós is kellemetlen helyzetbe kerül, ami elfogadhatatlan, főleg mivel a pénzintézet 

felelőssége sajnos még mindig lex imperfecta.  

Az adós szemszögéből megérthető, hogy a jogalkotó enyhíteni kívánt az állandó 

presszión, ugyanakkor az inkasszók számának betű szerinti értelmezés esetén fellépő 

lekorlátozása eltúlzó lépés volt a részéről, sokkal célszerűbb lett volna a kiadható 

inkasszók számát legfeljebb bankszámlánkként korlátozni, hiszen a végrehajtást kérő 

lényegében három sikertelen inkasszó után ettől a térüléstől teljesen elesik. A 

jogalkotó a jelek szerint erre abszolút nem volt tekintettel.  

A módosítás elemzésével összefüggésben további értelmezési mód lehetséges, még 

pedig az interpretatio teleologica, vagyis a módosítás jogalkotói cél szemszögéből 

történő értelmezése. Úgy gondolom, hogy a helyes értelmezés talán ezen a módon 

található meg, kiindulva abból, hogy ezzel az értelmezéssel lehetőség nyílik a 

végrehajtást kérő érdekeit is figyelembe venni. Tény, hogy a folyamatos inkasszót a 

gyakorlatban sokszor visszaélésszerűen alkalmazták a végrehajtást kérők, így ennek 

megszüntetése logikus lépés lehet a jogalkotótól. Ugyanakkor a Vht. 2022 januárjában 

hatályba lépett 82. § (5) szakasz (5) bekezdésének b) pontja azt mondja, hogy az 

egyszeri hivatalból történő benyújtás után még egy alkalommal lehet a végrehajtást 

kérő kérelmére is. Úgy vélem, hogy a helyes értelmezés ebben az esetben az, hogy az 

inkasszókat alapesetben kétszer lehet kiadni hivatalból, ezt követően pedig a 

továbbiakat szigorúan csak kérelemre, de inkasszónként külön kérelemre, vagyis a 

folyamatos inkasszó a továbbiakban kizárt. Ugyanakkor a háromnál többször történő 

kiadásra – ha arra van kérelem minden esetben – van lehetőség, így pedig a fent 

említett anomáliák rögtön feloldhatók. Ezen értelmezés talaján mindjárt érthető ez a 

módosítás, és annak gyakorlati alkalmazása is világos.21 A fent leírtak alapján 

megállapítható, hogy a Vht. legújabb módosítása rendkívül elnagyolt. Az inkasszó – 

amint az a dolgozatból kiderül – meglehetősen problémás jogintézmény, erre is 

figyelemmel nem szabadna a szöveg szerinti és a lehetséges cél szerinti értelmezés 

között ekkora szakadékot hagyni, már csak azért is, mert az állampolgárok csak a 

nyelvtani értelmezés eszközéhez nyúlhatnak, hiszen jogi végzettség, vagy a jog 

világában való minimális jártasság nélkül a jogszabályok értelmezése csak a nyelvtan 

eszközeivel lehetséges, sőt más eszközt a háttértudás hiánya miatt megpróbálni sem 

feltétlenül szerencsés, hiszen nagyon fals eredményre juthatnak a laikusok, de a 

jogszabályoknak, normaszövegeknek optimális esetben mindenki számára érthetőnek 

kellene lennie, ideértve a jogalkalmazókat is, de ez a módosítás vélhetően a 

hozzáértők számára sem mindenben egyértelmű és következes.  

 
21 Lukács Tamás, Tájékoztató a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítés 

előlegének végrehajtás alá vonásáról, körlevél, 2022.01.26. 2. 
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Absztrakt 

 

A bírósági végrehajtás olyan önálló, törvényileg szabályozott eljárás, amely során 

legfőképp vagyoni kényszer alkalmazásával a bíróságok és a jogvitát eldöntő más 

szervek határozatain alapuló követeléseket kell behajtani. A jogirodalom a 

végrehajtási eljárás két szakaszát különbözteti meg, a végrehajtás elrendelését és a 

végrehajtás foganatosítását. Ezek képezik a végrehajtás nemperes eljárási szakaszát, 

amelyekhez szorosan kapcsolódhatnak azok a peres eljárások, amelyek a végrehajtási 

eljárással összefüggésben indíthatók és kihatással lehetnek arra. Ebből a három 

szegmensből kívánom bemutatni jelen tanulmányomban a hatásköri és illetékességi 

szabályokat, amelyekkel az eljárásban résztvevők találkozhatnak.  

 

Kulcsszavak: bírósági végrehajtás, hatáskör, illetékesség 

 

1. Hatásköri szabályok 

 

Hatáskör fogalma 

A hatáskör vizsgálata előtt mindenekelőtt annak fogalmát azonosítom be, hogy minél 

szélesebb rálátás váljon a témára. Az állami szervek egymástól elhatárolt intézkedési 

és döntési jogosítványainak az összeségét nevezzük hatáskörnek. 1 

Megkülönböztethetünk szűkebb felfogásban vett hatáskört, amely a magyarországi 

bíróságok közötti ügyelosztást jelenti, méghozzá vertikálisan, tehát a különböző 

típusú és szintű bíróságok közötti ügymegosztás valósul meg. Jelen írásban azonban 

a hatáskör fogalmának tágabb értelemben vett megközelítésére van szükség, amely 

alapján már nem csak a bíróság, hanem a közigazgatás és egyéb szervek közötti 

ügymegosztást jelent. 2 

 

1.1.  A végrehajtás elrendelése 

 

A végrehajtási eljárás első szakasza a végrehajtás elrendelése, amely a végrehajtható 

okirat kiállításával történik. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. LIII. törvény (Vht.) 

taxatív felsorolja azokat:  

a) a bíróság és a közjegyző által kiállított végrehajtási lap, 

 
* PhD-hallgató; PTE-ÁJK Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék 
1 Nagy, Adrienn–Wopera, Zsuzsa (Eds). Polgári eljárásjog I. [Digitális kiadás.] Budapest: 

Wolters Kluwer Kft. 2019. 

.Letöltve: https://mersz.hu/hivatkozas/YOV1745_55_p1#YOV1745_55_p1 (2021.12.13.) 
2 Kengyel, Miklós. Magyar Polgári Eljárásjog. Osiris Kiadó, 2014. 115. 

https://mersz.hu/hivatkozas/YOV1745_55_p1#YOV1745_55_p1
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b) az olyan okirat, amelyet a bíróság vagy a közjegyző végrehajtási záradékkal 

látott el, 

c) a bíróság végrehajtást elrendelő, letiltó, illetve átutalási végzése, továbbá 

közvetlen bírósági felhívást tartalmazó határozata, 

d) a bíróság rendbírságról szóló értesítése, ha a végrehajtási eljárásban kiszabott 

rendbírság behajtását a 45/A. § (5) bekezdése alapján az önálló bírósági végrehajtó 

végzi, valamint 

e) a 4/2009/EK tanácsi rendelet alapján kijelölt hazai központi hatóság által a 

tartásra kötelezett adatainak beszerzésére kiállított megkeresés3. 

Fentiek alapján megkülönböztetünk végrehajtást elrendelő bíróságot és közjegyzőt, 

amelyek végrehajtható okirat kiállítására rendelkeznek hatáskörrel.  

  

1.2.  A végrehajtás foganatosítása 

 

Amennyiben a végrehajtás általános feltételei fennállnak4 és a végrehajtható okirat 

kiállításra kerül, úgy az eljárás a második szakaszába léphet, tehát állami kényszer 

útján a végrehajtás foganatosítására kerülhet sor. Ebben a szakaszban három szerv 

rendelkezik hatáskörrel, a bíróság, a közjegyző és az önálló bírósági végrehajtó 

(illetve a végrehajtó alkalmazásában álló önálló bírósági végrehajtó-helyettes és a 

végrehajtójelölt).  

 

1.2.1. Bíróság és a közjegyző hatáskörébe tartozó végrehajtáshoz kapcsolódó 

cselekmények: 

 

A végrehajtás elrendelését követően a végrehajtás általában addig folytatódik, amíg 

az adós követelése nem kerül behajtásra. A végrehajtási eljárás foganatosítása során 

azonban felmerülhetnek olyan körülmények, amikor a végrehajtás felfüggesztését kell 

elrendelni, az eljárási cselekmények folytathatatlanok. A felfüggesztés megszakítja az 

eljárási cselekményeket, határidőket és csak a felfüggesztést elrendelő szerv 

határozata alapján folytatható. 

A bíróság, illetve a közjegyző, amennyiben a törvényi feltételek fennállnak, úgy 

megszüntetheti, illetve korlátozhatja a végrehajtást. Megszűntetés esetén a 

végrehajtási eljárás nem folytatódik, véget ér, korlátozás esetén viszont folytatódik, 

azonban már egy szűkebb körre.  

A Vht. lehetővé teszi a végrehajtó számára, hogy az adós őrizetében, birtokában lévő 

vagy más olyan ingóságot lefoglaljon, amelyről valószínűsíthető, hogy az adós 

tulajdonában van és nem tartozik a végrehajtás alól mentes vagyontárgyak körébe. A 

mentességi jog nem érvényesül, ha a végrehajtás valamely dolog vételárának, a 

vételéhez adott kölcsön összegének vagy elkészítési, javítási díjának a behajtása iránt 

folyik és a bíróság vagy a közjegyző a foglalást elrendelte.  

Mint a jog egyéb területein is, a végrehajtási eljárás során is előfordulhat, hogy a felek 

személyében változás következik be és szükség van a jogutódlás megállapítására, 

 
3 Vht. 
4 Kötelezést (marasztalást tartalmaz); jogerős, végleges vagy előzetesen végrehajtható; 

teljesítési határidő letelt 
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amikor a jogok átszállnak egyik személyről a másikra. Azt ezt kiváltó okok is több 

félék lehetnek, például halál, követelés engedményezése. 

 

1.2.2. Végrehajtó hatáskörébe tartozó végrehajtási cselekmények: 

 

A végrehajtási eljárás során foganatosított, a követelés behajtásához kapcsolódó 

érdemi intézkedések a végrehajtó hatáskörébe tartoznak. A végrehajtó az adatvédelmi 

törvényt, Európai Uniós irányelvet szem előtt tartva az adósra és egyéb érdekeltekre 

vonatkozó adatokat kezel és gyűjt. A végrehajtási törvény a fokozatosság elvét szem 

előtt tartva elsősorban az adós munkabérének, egyéb járandóságának letiltását, 

valamint a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegének végrehajtás alá vonását 

teszi lehetővé. Ingóvégrehajtás során az adós ingóságait a végrehajtó lefoglalhatja, 

árverésen értékesítheti. A legvégső esetben sor kerülhet az adós ingatlanának 

végrehajtás alá vonására is, ha a követelés összege csak aránytalanul hosszú idő múlva 

elégíthető ki. A végrehajtási eljárás azonban nem csak pénzkövetelés behajtására 

rendelhető el, hanem meghatározott cselekmény elvégzésére is, ilyen a meghatározott 

ingóság kiadása, a gyermek átadása, lakásügyben hozott bírósági határozat 

végrehajtása, önkényesen elfoglalt lakás kiürítése, szellemi tulajdonjogok megsértése 

miatt indított perben hozott határozat végrehajtása, a hitelbiztosítéki nyilvántartásba 

való bejegyzést, módosítást, törlést elrendelő bírósági határozat végrehajtása. 

 

1.3.  Végrehajtási perek 

 

Vannak esetek, amikor a végrehajtási eljárás a nemperes eljárás sajátosságaiból 

adódóan már nem képes bizonyos jogsérelmek orvoslására és szükség van egy 

kontradiktórikus, személyes meghallgatás, bizonyítási eljárás lehetőségét biztosító 

polgári eljárásjogi vagy anyagi jogi kérdés eldöntésére. A polgári perrendtartásról 

szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) rendelkezik arról, hogy a végrehajtási perek 

elbírálása a járásbíróság hatáskörébe tartozik.5  

 

2. Illetékességi szabályok 

 

Illetékesség vizsgálatánál először szintén annak fogalmának meghatározásából 

indulunk ki. Az illetékesség az azonos szintű bíróságok közötti ügymegosztást jelenti, 

tehát horizontálisan, területileg történik az ügyek elosztása. 6 A végrehajtási eljárás 

komplexitására tekintettel azonban itt is tágabb értelemben vesszük az illetékességet 

és nem csak a bíróságok, hanem más szervekre is tekintettel vizsgáljuk.  A 

szakirodalom jellemzően négy illetékességi okot különböztet meg. Az egyik az 

általános illetékesség, amely abban az esetben alkalmazható, hogy ha a jogszabály 

nem ír elő kizárólagos illetékességet az ügy vitelére. Ebben az esetben az alperes 

 
5 Pp. 20.§ (3) bekezdés 
6 Nagy, Adrienn–Wopera, Zsuzsa (Eds). Polgári eljárásjog I. [Digitális kiadás.] Budapest: 

Wolters Kluwer Kft. 2019. 

.Letöltve: https://mersz.hu/hivatkozas/YOV1745_55_p1#YOV1745_55_p1 (2021.12.13.) 

 

https://mersz.hu/hivatkozas/YOV1745_55_p1#YOV1745_55_p1
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lakóhelye az irányadó. A vagylagos illetékességi ok a felperes számára ad lehetőséget, 

hogy az általános illetékességi ok helyett egy számára kedvezőbbet válasszon. Az 

alávetéses illetékesség a felek megállapodásán alapul. Minden más illetékességi okot 

figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben kizárólagos illetékességet állapít meg a 

jogszabály. 7  

 

2.1. A végrehajtás elrendelése 

 

Végrehajtható okirat kiállítására jogosult: 

• elsőfokon eljárt bíróság 

• (bármely) közjegyző 

• adós lakóhelye szerinti járásbíróság (kerületi bíróság; a továbbiakban együtt 

járásbíróság) 

• az adós lakóhelye, székhelye, ezek hiányában az adós végrehajtás alá vonható 

vagyontárgyának helye, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi 

fióktelepe, illetve közvetlen kereskedelmi képviselete esetén a fióktelep, 

illetőleg képviselet helye szerinti törvényszék székhelyén működő 

járásbíróság 

• az adós lakóhelye, székhelye, ezek hiányában az adós végrehajtás alá vonható 

vagyontárgyának helye szerinti törvényszék 

• végrehajtás foganatosító bíróság 

 

2.2. A végrehajtás foganatosítása 

 

A végrehajtó illetékességi területe annak a járásbíróság illetékességi területével 

egyezik meg, amely mellé kinevezték. Például a Kalocsai Járásbíróság illetékességi 

területe Kalocsára és további 20 településre terjed, tehát ezen a székhelyen működő 

önálló bírósági végrehajtó illetékességi területe is ezzel azonos. Az illetékességi 

területen indult ügyben helyszíni eljárást a végrehajtó székhelye szerinti megye 

területén, a budapesti és Pest megyei székhelyű végrehajtó Budapest és Pest megye 

területén végezhet. Ingatlan-végrehajtásra vonatkozó eljárási cselekményt azonban az 

ország egész területén foganatosíthat. Amennyiben az adósnak esetleg több megye 

területén van ingatlana, akkor ugyanaz a végrehajtó foganatosíthatja annak foglalását 

és értékesítését is.  

 

2.3. Végrehajtási perek 

 

2.3.1. Végrehajtási megszüntetési és korlátozási per 

 

A végrehajtás megszüntetés, illetőleg korlátozása iránti perekre vonatkozóan speciális 

illetékességi szabályokat határoz meg a törvény. Eszerint a végrehajtás megszüntetési, 

illetőleg korlátozási perre kizárólag az a bíróság illetékes, amely a végrehajtási eljárást 

elrendelte (BH1998. 200.); ha pedig a végrehajtást nem járásbíróság rendelte el, az 

adós lakóhelye szerinti járásbíróság illetékes. Jelen esetben tehát kizárólagos 

 
7 Kengyel, Miklós. Magyar Polgári Eljárásjog. Osiris Kiadó, 2014. 115. 
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illetékességet állapít meg a jogszabály. Fontos hangsúlyozni, hogy ezekben a 

perekben az adós a felperes, azaz ezek a perek kivételesen a felperes lakóhelye szerint 

illetékes bíróság előtt indulhatnak. 

 

2.3.2. Végrehajtási igényper 

 

Végrehajtási igényperben a felperesek köre többféleképpen alakulhat. Igénypert 

indíthat 

• az, aki a lefoglalt vagyontárgyra tulajdonjoga alapján igényt tart; 

• az, aki a lefoglalt vagyontárgyra más olyan joga (pl. ingón fennálló 

haszonélvezeti, használati joga, valamint bérleti joga) alapján tart igényt, amely 

a végrehajtás során történő értékesítésnek akadálya; 

• az a házastárs, akinek a felelőssége csak a közös vagyonból rá eső hányad 

erejéig áll fenn, igényt tarthat a lefoglalt különvagyon-tárgyára; 

• a nem adós házastárs, ha különvagyonát, valamint a házastársi 

vagyonközösséghez tartozó vagyontárgyat foglaltak le, igényperrel kérheti a 

különvagyontárgy foglalás alóli feloldását, valamint a vagyontárgy foglalás alóli 

feloldását a közös vagyonból rá eső hányad értékéig; 

• az adós abban az esetben, ha a követelés kielégítéséért csak meghatározott 

vagyontárgyakkal felel (pl. az örökös, aki a hagyatéki tartozásokért főszabály 

szerint csak a hagyaték tárgyaival és annak hasznaival felel, illetve 

zálogkötelezett, mivel a zálogjogosult csak a zálogtárgyból kereshet kielégítést), 

de a végrehajtás során egyéb vagyontárgyait is lefoglalják; 

• közös tulajdonban lévő vagyontárgy lefoglalása esetén (ha a vagyontárgyban 

az adós tulajdoni hányaddal nem rendelkezik!) bármelyik tulajdonostárs 

önállóan is pert indíthat, nem kötelező valamennyi tulajdonostárs felperesként 

való perben állása.  

Ha a végrehajtási foglalás több járásbíróság területén történt, a végrehajtási igényperre 

mindegyik járásbíróság azoknak az ingóknak a tekintetében lesz kizárólag illetékes, 

amelyeket az ő területén foglaltak le.  

Az illetékesség szempontjából a foglalás helye egyértelmű, ha a végrehajtó az 

ingóságot helyszíni eljárás keretében foglalja le. Amennyiben követelés, valamint 

vagyoni értékű jog lefoglalására kerül sor, illetve amennyiben gépjármű lefoglalására 

a nyilvántartási adatok alapján kerül sor, úgy a foglalás helye a foglalási jegyzőkönyv 

kiállításának helye, azaz a végrehajtó székhelye. A Vht. 35. § (1) bekezdése alapján a 

jegyzőkönyvből egyértelműen kiderül, hogy a végrehajtó a helyszínen vagy valahol 

máshol készítette a foglalási jegyzőkönyvet. Ez a szabály érvényesül a Vht. 

értelmében ingónak minősülő üzletrész lefoglalásánál is, hiszen itt a cégbíróság 

bejegyzése csupán deklaratív jellegű, maga a foglalás nem ennek cégjegyzékbe való 

bejegyzésével történik. Ha a végrehajtó az adósnak harmadik személynél levő 

követelését lefoglalta, ez a foglalás megalapozza az igényperre kizárólagos 

illetékességet. Az érintett harmadik személynek a végrehajtó által történt értesítése 

már egy további, a foglalást követő olyan végrehajtási cselekmény, amelynek az 

illetékesség megállapítása szempontjából nincs jelentősége. 

Ezzel szemben az ingatlan lefoglalása a végrehajtási jog ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzésével valósul meg, így ha az igényperben ingatlan lefoglalását sérelmezik, a 
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bíróság illetékességét a végrehajtási jogot bejegyző ingatlanügyi hatóság (földhivatal) 

székhelye állapítja meg.  

 

2.3.3. A foglalás tűrése iránti per 

 

A végrehajtási eljárás során, amennyiben valószínű, hogy az adós tulajdonában levő 

ingóság a feleken kívül álló harmadik személynél van, a végrehajtó a harmadik 

személyt – 8 napon belüli – nyilatkozatra hívja fel, azzal, hogy ha a nyilatkozatot 

elmulasztja, vagy az adós tulajdonjogát nem ismeri el, a végrehajtást kérő pert indíthat 

ellene a foglalás tűrése iránt. 

A foglalás tűrése iránti perben a perbeli szerepek pont a végrehajtási igényper 

tükörképeként alakulnak: a per felperese minden esetben a végrehajtást kérő, alperese 

pedig minden esetben az adott ingóságot birtokló harmadik személy. Az adós a perben 

félként nem szerepel sem felperesként, sem alperesként. 

A foglalás tűrése iránti per nem vagyonjogi per, így e perben a járásbíróság 

rendelkezik hatáskörrel, az illetékességet pedig az általános szabályok szerint kell 

meghatározni8.  

 

2.3.4. Követelés behajtása iránti per 

 

Amennyiben a végrehajtási eljárás során megállapítást nyer, hogy az adósnak 

harmadik személlyel szemben követelése van, illetve az adós harmadik személlyel 

olyan szerződést kötött, amelyből később követelése keletkezik, a végrehajtó a 

követelést lefoglalja, egyúttal a harmadik személyt – 8 napon belüli – nyilatkozatra 

hívja fel. 

Amennyiben a harmadik személy a követelést, illetve a róla szóló szerződést nem 

ismerte el, vagy a fentiek szerinti nyilatkozatot, illetve a befizetést (letétbe helyezést) 

elmulasztotta, a végrehajtást kérő számára megnyílik annak lehetősége, hogy ellene a 

követelés behajtása iránt pert indíthasson. 

Az illetékességet pedig szintén az általános szabályok szerint kell meghatározni. 

 

2.3.5. Végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezése iránti per 

 

Gyakran fordul elő, hogy a végrehajtó az ingó vagy ingatlan foglalásakor tudomást 

szerez arról, hogy az adott vagyontárgyon a végrehajtást kérő személyétől eltérő, 

harmadik személynek zálogjoga áll fenn. Ilyen esetben a Vht. 114. § (2) bekezdése, 

és a Vht. 140/A. §-a alapján a végrehajtó haladéktalanul tájékoztatja a zálogjog 

jogosultját arról, hogy a folyó végrehajtási eljárásban 15 munkanapos határidővel 

érvényesítheti a zálogjogból fakadó igényét, és ezzel bekapcsolódhat a végrehajtási 

eljárásba. Ha a kérelmet a zálogjogosult a végrehajtónál előterjeszti, a végrehajtó a 

kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb annak kézhezvételét követő munkanapon 

továbbítja a végrehajtást foganatosító bíróságnak. A bíróság a kérelmet az adósnak és 

a végrehajtást kérőnek azzal a felhívással kézbesíti, hogy 8 napon belül nyilatkozzon 

 
8 V.ö.: Wopera, Zsuzsa. “Az Alfától Az Ómegáig: a Kisértékűtől a Kiemelt Jelentőségű 

Perekig.” Miskolci Jogi Szemle, különszám (2011). 220. 
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arról, hogy a zálogjoggal biztosított követelés jogalapját – önálló zálogjog esetén a 

jogalapot – és összegszerűségét elismeri-e, illetve milyen összegben ismeri el. Az 

adós és végrehajtást kérő elismerése esetén a végrehajtást foganatosító bíróság 

megállapítja a kielégítési jog megnyíltát és engedélyezi a zálogjogosult 

bekapcsolódását, ellenkező esetben a zálogjogosult kérelmét elutasítja. 

Az elutasító döntést követően a zálogjogosult pert indíthat a végrehajtási eljárásba 

bekapcsolódás engedélyezése érdekében. A bekapcsolódás célja annak elkerülése, 

hogy a zálogjogosult követelésének fedezete eltűnjön, mivel a végrehajtási jog 

bejegyzésével és ezt követően a zálogtárgy esetleges értékesítésével – mivel az 

árverési vétel eredeti szerzésmód – az ingót vagy ingatlant terhelő zálogjog 

megszűnik. 

A keresetet a zálogjogosultnak azzal a féllel szemben kell előterjesztenie, aki a 

megelőző eljárásban jogalapjában vagy összegszerűségében vitatta a zálogjogosult 

követelését. 

Nem indíthat ilyen pert az a zálogjogosult, akinek zálogjoga a végrehajtási jogot 

követően került bejegyzésre.  

A végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezése iránti perre kizárólag a 

Vht. 114/A. §-a alapján a bekapcsolódás tárgyában korábban peren kívül eljárt, 

végrehajtást foganatosító bíróság illetékes. 
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Nagy Melánia* – A hálapénz történeti előzményei 

 
Lektorálta: Dr. Tóth Dávid Ph.D. 
 

Absztrakt 

 

A borravaló, a hálapénz, a paraszolvencia ismert fogalmak, amelyek az utóbbi időben 

egyre többször kerültek büntetőjogi megközelítésbe. Az első meghatározás számos 

szakmához kapcsolódhat, az utóbbi kettő azonban általában az egészségügyhöz 

fűződik. A magyar hálapénz elnevezés egyedi a nemzetközi szabályozáshoz képest, 

amíg Magyarországon pozitív jelzővel jelölik, addig más országokban a jelenség 

helytelenségére, illetve szabálytalanságára helyezik a hangsúlyt.1 Jelenleg 

hazánkban a hálapénz elfogadása vagy kérése egyaránt bűncselekménynek minősül. 

Ennek hátterében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 138/A. § (1) 

rendelkezik, mely szerint: az egészségügyi dolgozó vagy az egészségügyben dolgozó 

az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során a jogszabályban vagy jogszabály alapján 

meghatározott térítési díjon felül az egészségügyi szolgáltatás nyújtásáért semmilyen 

pénzbeli, gazdasági szolgáltatás keretében nyújtott vagy természetbeni 

ellenszolgáltatást vagy egyéb előnyt nem kérhet, illetve nem fogadhat el.  

A helyzet nem volt mindig ennyire egyértelmű, előfordultak a fent említett példával 

ellentétes időszakok is. A jelen tanulmány kapcsán a hálapénz történeti előzményeire 

fókuszálunk. 2 

 

Kulcsszavak: társadalmi egyenlőtlenségek, anyagi juttatás, változó megítélés, 

történeti előzmények 

 

1.A kezdeti jellemzők 

 

A hálapénz több tudományterületet érintő jelenség, jogi szempontból vesztegetés, 

szociológiai megközelítésből sajátos kapcsolat a beteg és az orvos között, 

közgazdasági aspektusból pedig a “formális gazdaságban uralkodó hiány miatt 

létrejött informális gazdaság.”3 A kialakult vélekedés nagyon változatosan alakult a 

különböző tudományterületek képviselői között is, a közgazdászok meglátása szerint 

a hálapénz rendszere egy közgazdasági törvényszerűségek alapján megmagyarázható 

és a funkcióit tekintve is jól körülhatárolható jelenség, ezzel ellentétben a jogászok 

már kezdetektől fogva a hálapénz elfogadását illetve adását is törvénybe ütközőnek 

tekintették.4 

 
* adjunktus, PTE-ÁJK Büntetőjogi Tanszék  
1 Tímea, Tar A Hálapénz Adás Motivációi. OTDK Dolgozat. (Szeged: Szegedi 

Tudományegyetem, 2017), 21. 
2 1997. évi CLIV. törvény 138/A. § (1) 
3 Orosz Éva, “Tudománytörténeti Adalékok Az Egészségügy Jelenlegi Válságának 

Értelmezéséhez,” Esély , 2018, 8. 
4 Éva, Fenyvesi. “Mi Van a Borítékban: Kenőpénz Vagy Hálapénz?” researchgate, 

https://www.researchgate.net/publication/280114092.  
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Az orvos és a beteg kapcsolatában a pénz kérdése évszázadok óta ingoványos talaj. 

Előfordulhat-e, hogy azaz ember, aki hivatásaként vállalta a gyógyítás ősi 

mesterségét, ellenszolgáltatást kér a tevékenységéért és ha igen akkor mekkora azaz 

összeg?  

Erre az alapkérdésre talán az a helyes válasz, hogy nincs és nem is lehet gazdaságilag 

pontosan meghatározott összege az orvoslásnak. A gyógyítás tudománya két 

kategóriára bontható, már történeti idők óta. Megkülönböztetjük a világi és a szakrális 

gyógyítást. Az utóbbi kategóriában is szolgáltattak a meggyógyultak hálájuk jeléül 

különböző vagyontárgyakat, csak itt nem orvosoknak, papoknak teljesítettek, hanem 

az őket megsegítő természetfeletti erőknek. A profán orvoslásban már a Kr. e. 1600-

as években Hammurápi babiloni király a törvénykönyvében rendelkezett az orvos 

díjazásáról, hiszen, ha a mesterembert megbízták, kötelező volt kifizetni a munkáját. 

Kr. e. 460 - 375 Hippokratész a szakrális mintát követte a világi orvoslásban és a 

betegek a tehetősségük alapján rendezték az orvos munkájának költségeit. 5 

Már az 1700-as években megmutatkoztak az orvosok mértéktelen anyagi elvárásai. 

Ennek kiküszöbölésére számos kísérletet láthatunk a történelem különböző 

szakaszaiban. 1725-ben megszabták azokat a díjakat (taxa), amit egy orvos a 

tevékenységéért elkérhetett. Egy idő után külön választották az orvos mesterséget más 

szakmáktól és a neki járó díjat nem munkadíjnak, hanem tiszteletdíjnak tekintették. 

Ez az egyik alapköve a paraszolvencia kialakulásának. 1770-ben jelent meg a 

Generale Normativum in Re Sanitatis, amely uralkodói rendeletként először 

szabályozta átfogóan a magyar egészségügy valamennyi területét. Ebben az orvosi 

díjszabást az orvos önmérsékletére bízta és csupán erkölcsi figyelmeztetésről 

rendelkezett: 6 

„az elért sikert jutalmazandó, más szóval szokatlanul magas kezelési díjról sem 

kezdeményezhet egyezkedést az orvos, aki jobban teszi, ha megelégszik a 

magyarországi és a hozzá társult királyságokban szokásos fizetséggel”7 

1876. évi XIV. törvénycikk, a magyar egészségügy első átfogó törvényének 

tekinthető. Az orvosi díjszabásokat a Habsburg rendszer mintája alapján rögzítette a 

törvény szöveg.  

„A magánorvoslás díjazása kölcsönös megegyezéstől függ, hol ilyen létre nem jött, 

peres esetekben szakértők meghallgatásával a bíróság határozza meg a díjat, melynek 

legkisebb mértéke az egész országra kihatólag, azonban tekintettel a városok és 

községek különböző viszonyaira, fokozatosan a belügyminiszter által állapíttatik 

meg”.8 

A szabályozásból látható, hogy a díjszabás szabad megállapodás tárgya, amennyiben 

később ebből konfliktus keletkezik, akkor az összeg megállapításáról már polgári 

peres eljárás keretében a bíróság dönt.  

 
5 Péter, Balázs. “Az Orvosi Hálapénz Megoldásának Történelmi Kulcsa.” Orvosi Hetilap , no. 

2 (2019): 50–56.  
6 Balázs Péter, “Miért Fizetünk Hálapénzt a Magyar Egészségügyben? ,” Valóság, no. 2 

(2014): pp. 1-15, 8. 
7 Ibidem 
8 Ibidem 
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1927. évi XXI. törvénycikk rögzítette a betegségi és baleseti kötelező biztosítást, 

azonban ez csak azoknak az embereknek járt, akiknek a jövedelme nem haladta meg 

az évi 3600 vagy a havi 300 pengőt. A magasabb jövedelemmel rendelkezők 

magánellátást vehettek igénybe.9  

A rendszert igyekeztek ujjászervezni és az 1950-es években megindult az 

egészségügyi ellátás államosítása és szigorú feltételrendszerek kialakítása. Az 

egészségügyben a rétegspecifikus ellátás volt jellemző, ami azt jelentette, hogy 

különböző szolgáltatásban részesültek a betegek az anyagi helyzetük alapján. Az 

államosítás után is csak a társadalom 50%-a részesült az ingyenes ellátásból, ez a 

helyzet egészen 1972-ig megoldatlan maradt. Az állami egészségügy hatékony 

működéséhez be kellett vezetni bizonyos szabályokat. Többek között megszüntették 

a szabad orvosválasztás lehetőségét. 1953-ban létrehozták az egységes körzeti orvosi 

hálózatot, melynek keretében az orvosok állami alkalmazottakká váltak, és a 

magánintézmények államosítására is sor került. A társadalom tagjaitól is voltak 

elvárásai a rendszernek:10 

• fogadják, el, hogy az anyagi különbségek ellenére, mindenki egyenlő 

ellátásban részesül  

• ne éljenek vissza az ingyenes szolgáltatások kínálta lehetőségekkel 

• bízzanak abban, hogy azaz ellátás, amit kapnak az megfelelő és a jobb ellátás 

reményében ne fizessenek az orvosoknak. 

• Az orvosok felé a következő követelményeket támasztották:  

• fogadják el, hogy fix jövedelmet kapnak, függetlenül a teljesítményüktől 

• fogadják el, hogy állami alkalmazottak 

• munkájukat a hivatástudatuk jegyében teljesítsék 

• ismerjék el az állam és a párt irányító szerepét. 11   

A modellhez fűzött remények azonban meghiúsultak. Nem sikerült a várt eredményt 

szolgáltatni. A sikertelenség egyik oka a szükségletek kielégítésében keresendő.12 

Mivel az ellátás ingyenessé vált, így azokkal a problémákkal is orvoshoz fordultak a 

betegek, amelyekkel korában egyáltalán nem. Erre a helyzetre pedig az egészségügy 

nem volt felkészülve.13 A betegek kórházi felvételét, a műtétek ütemezését az orvosok 

látták el, így kialakultak azok a motiváló tényezők, amelyek az orvosok szubjektív 

döntését befolyásolni tudták. Ennek köszönhetően megjelent a hálapénz.14  Ha 

pontosabban fogalmazunk ebben az időben a hálapénz, mint kifejezés nem volt még 

ismert, helyette a borravalót használták.  Ádám György feljegyzéseiben 

találkozhatunk azzal a történettel, hogy egy szakszervezeti vezető fejéből pattant ki 

az elnevezés egy küldött gyűlésen. „Így fogalmazott, ha elfogadott a blabla szó 

 
9 Balázs Op. cit. 10. 
10 Antal Z. László, “Hálapénz Kialakulásának Szükségszerűsége És Nélkülözhetetlen 

Funkciói,” Replika, no. 11-12 (1993): pp. 218-236, 219. 
11 Ibidem 
12 Antal Z. Op. cit. 224 
13 Tóth-Szenesi Attila, , “Gerő Ernő Három Évre Szemet Hunyt a Hálapénzezésnek, Hetven 

Év Lett Belőle,” telex.hu, accessed March 11, 2022, 

https://telex.hu/eszkombajn/2021/02/20/halapenz-orvosberek-tortenelem-egeszsegugy. 
14 Antal Z. Op. cit. 219. 
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Karinthy Frigyestől, a maszek kifejezés Tabi Lászlótól, miért ne nevezhetnénk a 

borravalót ezentúl hálapénznek?” 15  

Valójában, ha megfigyeljük a társadalom újratermelte a köz- és a magánszférát, ahol 

a magánbeteg szerepébe a hálapénzes beteg jutott. Mindemellett eltűnt ugyan a 

klasszikus magánpraxis is, de helyébe az orvos az állami intézményekben rendezte be 

a magánrendelőjét. 16 

 

2. Megoldásra irányuló törekvések 

 

A korrupció rendezésére Ratkó Anna és Weil Emil felismerte, hogy a bérek 

rendezésével csökkenthető vagy akár teljesen kiszorítható lenne a hálapénz 

intézménye, (ez a felfogás érvényesül napjainkban is.) Összeállítottak egy négy 

pontból álló megoldási stratégiát az egészségügy hatékonyabb működése érdekében:  

• nyugati minták helyett az orosz példa alkalmazása 

• táppénzcsalók visszaszorítása  

• tiltott abortuszok elleni harc 

• felszámolni a borravalót (hálapénzt) 

A Politikai Bizottság nem fogadta el a javaslatot, és 1952-ben jóváhagyták Gerő Ernő 

indítványát, hogy tegyék „borravalóssá” az egészségügyet. Erre az időszakra 3 évet 

jelölt meg, de a valóságban ez sokkal tovább tartott, sőt a napjainkban is szabályozásra 

szorul.17 

A probléma elodázását mi sem tanúsítja jobban mint egy 1984-es nyilatkozat egy 

kórházi főorvostól: “Itt van például a hálapénz. Évtizedek óta foglalkozunk már vele 

[…] eredmény nélkül.[…] az embernek néha már az az érzése, hogy nem is akarják 

megoldani, csak mindig valami formában és fórumon napirenden tartani.”18  

A rendszerváltás után egy területen sikeresen iktatta ki a kormány a hálapénz 

rendszerét, ez pedig a fogorvosi tevékenység volt. Az 1995-ben bevezetett Bokros-

csomag segítette a vesztegetés felszámolását. Ennek hátterében az állt, hogy a 18-62 

év közötti személyek esetében a térítésmentesség csak a sürgősségi ellátásra, 

fogsebészeti ellátásra, fogkő-eltávolításra és az ínyelváltozások kezelésére terjedt ki. 

Látható, hogy a szolgáltatási csomag szűkítésével közvetetten megvalósult a 

közfinanszírozásból való kizárás.  Ez a módszer azonban nem alkalmazható, minden 

orvosi területre.19 Például a szülészet egyike azoknak az egészégügyi ágazatoknak, 

ahol kimagasló a hálapénz nyújtása. A várandósgondozás és a szülészet 

társadalombiztosítás által finanszírozott terület, amelyet nyilván nem lehet kizárni a 

finanszírozott körből. Egy 2007-es tanulmány rámutatott, hogy a kutatásban vizsgált 

nők 55 %-a nyilatkozott úgy, hogy mindenki, kivétel nélkül fizet hálapénzt a 

szülészorvosnak. A helyzet 2017-ben sem lett jobb, a kifizetett összegek 50.000 Ft-

tól 200.000 Ft-ig terjedtek, de ezeknek az összegeknek csak a páciensek anyagi keretei 

 
15 Tóth-Szenesi Op. cit. 
16 Balázs Op. cit. 10. 
17 Tóth-Szenesi Op. cit. 
18 Accessed March 6, 2022. https://mok.hu/hirek/lapszemle/evtizedek-ota-ugyanazokkal-a-

problemakkal-kuzd-az-egeszsegugy.  
19 Balázs Op. cit. 12. 
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szabtak határokat. A hálapénz fizetése mögött a biztonság és jobb ellátás reménye 

húzodik, amit kiegészít a fogadott orvos intézménye is. “Tehát a biztonságérzet 

vásárlását hálapénzen keresztül a szülészetben elsősorban a választott orvost jelenti.” 
20 “Lőrincz véleménye szerint egészen egyszerűen a szülészetben egy fajta „védelmi 

pénzről” beszélhetünk, ami a legritkább esetben (csak) a hálát fejezi ki, sokkal inkább 

a „félelmet attól a bizonytalanságtól, hogy nem tudják, hogy mi történik velük, ha 

nincs saját orvosuk, ami már önmagában nagyon komoly rendszerszintű problémára 

utal”. Hozzáteszi azonban, hogy „a számok azt mutatják, hogy a szülés élmény nem 

lesz feltétlenül jobb attól, hogy van választott orvos vagy szülésznő: sőt vannak, akik 

azt mondják, hogy jobban jár az ember, ha ügyeletre megy, mert az az orvos legalább 

nagyobb eséllyel aludt az előző éjszaka”21  

A hálapénz a szülészetben indokolatlan beavatkozásokhoz vezet, többek között ide 

tartozik az indokolatlan császármetszés, indokolatlan gátmetszés vagy a szülést 

felgyorsító oxitocin indokolatlan alkalmazása. A császármetszések száma jelentősen 

megemelkedett az utóbbi években 1990-ben 10% volt 2015-re ez a százalék 39-re 

emelkedett. A társadalmunk így szocializálodott: “hogy kell választani egy orvost és 

akkor Ő ott lesz majd a szülésnél és akkor Ő majd csinál egy gátmetszést, mert azt 

kell. És fel sem merül sokakban, hogy ez nem biztos, hogy kell.”22 

A megoldási törekvések a történelem folyamán kudarcba fulladtak. Jelenleg a 

Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársaitól várjuk a hatékony felderítést, de a 

rendszer sikerességéről, csak évek múltán lehet adekvát következtetéseket levonni.  

 

3. Összegzés 

 

Tanulmányomban az orvosok díjazási rendszerének történeti előzményein keresztül 

mutattam be a hálapénz megjelenését a magyar egészségügyben. Látható, hogy a 

fizetési hajlandóság a betegeknél és azok hozzátartozóinál jellemző a jobb és a 

gyorsabb ellátás reményében. A hála elfogadása a korábban rosszul fizetett orvosoktól 

nem meglepő. Napjainkban az állam teljesen betiltotta a hálapénz minden formáját és 

igyekezett a dolgozói bérek jelentős növelését biztosítani, a történelmi tapasztalatok 

alapján azonban látható, hogy a jelenlegi rendszer jellemzői nem mondhatóak 

nóvumnak, így csak bizakodhatunk annak hatékonyságában. 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Juhász Borbála and Sági Mirjam, “Eresd a Nőt! Korrupció a Társadalmi Nemek 

Szempontjából – Különös Tekintettel a Nők Elleni Erőszakra És a Szülészeti Hálapénzre,” 

transparency.hu, accessed March 3, 2022, https://transparency.hu/wp-

content/uploads/2019/03/keresd_a_not.pdf. 
21 Ibidem 
22 Ibidem 
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Németh Henrietta* – A becsületgyilkosság 
 

Lektorálta: Dr. Tóth Dávid Ph.D. 
 

Absztrakt 

 

Tanulmányom azzal a célkitűzéssel készült, hogy bemutassam a becsületgyilkosság 

sajátosságainak kriminológiai elemzését. 

A kutatás alapját a vonatkozó – elsősorban - külföldi és magyar szakirodalom 

feldolgozása képezte, valamint statisztikai adatok felhasználásával vizsgáltam a 

bűncselekmény jellemző vonásait. 

Becsületbeli emberöléseket patriarchális szemlélettel rendelkező családokban 

követnek el, a megsérült becsület helyreállítása céljából, mely sérelem a nő 

normaszegő magatartásának következménye. Ezen közösségekben a becsület 

helyreállítása a férfiak feladata, amit kulturális kötelezettségüknek tartanak.  

A kollektív becsület, melynek sérelme az elkövető tettét motiválja, a család egészére 

vonatkozik, s annak megvédése érdekében különböző feladatok hárulnak a család női 

és férfi tagjaira. A nő becsülete a szexuális erkölcsre vonatkozó szabályok 

megtartásával őrizhető meg, a férfi becsülete pedig a család női tagjainak a védelmén 

alapszik. 

A szakirodalom alapján a becsület normáihoz való szoros kötődés a patriarchális 

szemlélettel és az adott terület gazdasági fejlettségével függ össze. 

Becsületbeli emberölések az iszlám országokban, illetve az onnan származó 

családokban gyakrabban fordulnak elő, ennek oka azonban nem a vallásban 

keresendő, hanem sokkal inkább a kultúrában, illetve a társadalmi berendezkedésben. 

 

Kulcsszavak: becsületgyilkosság, büntetőjog, kriminológia 

 

1. Bevezetés 
 

A becsületgyilkosság kifejezés hallatán sokak kizárólag azon távoli országokra, 

illetve társadalmakra gondolnak, melyekben a mai napig az iszlám vallás és világnézet 

uralkodik, és e normáknak megfelelően a patriarchális szemlélet, a nemek közötti 

egyenlőtlenség, és e körben a nők kiszolgáltatott helyzete érvényesül. E jelenség 

azonban már nemcsak ezen országokban van jelen, hanem azokban a fejlett európai 

jogállamokban is, melyek a multikulturális társadalom eszméjét vallva bevándorlók 

sokaságát fogadják be, mint például Németország, Ausztria és Svédország. Fontos 

kérdés ebben a körben, hogy mennyire sikeres a migránsok integrációja, hiszen az 

elkövetők számos esetben nem újonnan érkezett bevándorlók, hanem gyakran már 

több évtizede Európában élnek, akik itt születtek és nőttek fel, mégsem képesek 

maradéktalanul elfogadni és tiszteletben tartani a helyi kultúrát és a jogszabályokat. 

A társadalom figyelmét a becsületgyilkosság, illetve a sajátos kulturális jegyeket 

hordozó bűncselekmények – mint például a kényszerházasság és a vérbosszú - főként 
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azért keltik fel, mert a kulturális különbségekre világítanak rá, és megkérdőjelezik azt, 

hogy lehetséges-e a bevándorlók maradéktalan integrációja. 

Tanulmányomban a becsületgyilkosság kriminológiai sajátosságait fogom elemezni a 

németországi helyzet alapján, mivel ott az elmúlt két évtizedben több „Ehrenmord” 

jogesetet regisztráltak. Egy 2005-ben történt eset során például egy Németországban 

élő 23 éves török-kurd származású nőt fiútestvére kulturális okokra hivatkozva 

megölt. Az elkövető indítéka a család becsületének helyreállítása volt, amit testvére 

azzal sértett meg, hogy az iszlám vallás normáival szakítva, szabad, „nyugati” 

életvitelt folytatott, felhagyott a fejkendő viselésével, férjétől - aki unokatestvére volt 

- elvált, majd később gyermekével önálló életet kezdett, szakmát tanult és egy német 

férfival létesített kapcsolatot. Az eset az elkövető indítéka miatt érthető módon nagy 

társadalmi felháborodást váltott ki, azonban nem csupán a lakosság körében, az 

igazságszolgáltatást is elgondolkodtatta. Becsületbeli emberölések elbírálása során a 

fő problémát a jogalkalmazó számára az jelentheti, hogy a nyugati társadalmak 

büntetőjoga nem ismeri a becsületgyilkosság fogalmát; az emberölés törvényi 

tényállásánál nem léteznek sem a német, sem a magyar büntető törvénykönyvben 

becsületbeli büntethetőséget kizáró okok.1   

Tanulmányomban e bűncselekmény jellegzetességeit ismertetem, melyet a 

becsületgyilkosság definíciójának bemutatásával kezdek. Statisztikai adatok 

felhasználásával az elkövetők és az áldozatok jellemzőit is vizsgálom, amit a becsület 

tárgyalása követ. Ismertetem továbbá a nők és a férfiak szerepét a nagycsaládi 

hierarchiában, valamint azokat az okokat, melyek az elkövető indítékának 

kialakulásához vezethetnek. Végül kitérek azon társadalmak jellemzőire, melyekben 

a becsület máig az értékek hierarchiájának csúcsán helyezkedik el.   

 

2. A becsületgyilkosság fogalmának meghatározása 
 

A becsületgyilkosság fogalmával kapcsolatban a szakirodalomban számos 

megközelítést találunk, azonban egy egységes fogalom, tekintettel a bűncselekmény 

komplexitására, nem létezik. Ha azonban a létező szakirodalmi definíciókat 

vizsgáljuk, láthatjuk, hogy meghatározott pontokban egyeznek.  

Ayfer Yazgan szociológus szerint becsületgyilkosságnak minősülnek azok a 

szándékos emberölések, ahol az elkövető indítéka szerint az áldozat, az elkövető, egy 

harmadik személy vagy személycsoport becsülete kerül helyreállításra.2 E fogalom 

meglehetősen tág értelemben határozza meg a becsületgyilkosságot, nem utal ugyanis 

arra, hogy mely közösségekben fordul elő, általában ki ellen irányul, valamint az 

elkövető és a sértett közötti kapcsolat vonatkozásában sem tesz említést.  

A Terre des Femmes nőjogi szervezet a becsületgyilkosságot a következőképpen 

definiálja: a nők és lányok ellen irányuló erőszak azon formája, mely olyan 

családokban és társadalmakban fordul elő, melyek erős patriarchális struktúrával 

rendelkeznek. Az erőszakot a becsület megőrzése, illetve helyreállítása igazolja és a 

 
1 Jakab Éva, „Becsületbeli emberölés”, in Bűnügyi mozaik: Tanulmányok Vida Mihály 70. 

születésnapja tiszteletére, szerk. Nagy Ferenc (Szeged, Pólay Elemér Alapítvány, 2006), 405. 
2 Yazgan, Ayfer. Morde ohne Ehre: Der Ehrenmord in der modernen Türkei. 

Erklärungsansätze und Gegenstrategien. Bielefeld: Transcript, 2014., 22. 
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közeli férfi rokonok - gyakran az apa és a fiútestvér - alkalmazza a család női tagjai 

ellen.3 E fogalom kiemeli egyrészt, hogy a bűncselekmény patriarchális 

berendezkedésű közösségekre jellemző, másrészt pedig utal az elkövető indítékára, 

mely a becsületkoncepcióból ered, meghatározza, hogy a bűncselekmény általában 

nők ellen irányul, az elkövetők körét pedig leszűkíti a család férfi tagjaira.  

A Bundeskriminalamt (Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal) Ehrenmorde in 

Deutschland 1996-2005 (Becsületgyilkosságok Németországban 1996 és 2005 

között) című tanulmányában a következő fogalom szerepel: a becsületgyilkosság 

olyan szándékosan elkövetett, megkísérelt vagy befejezett élet elleni bűncselekmény, 

amelyet patriarchális szemléletű családokban, társadalmakban elsősorban férfiak nők 

ellen követnek el, az elkövető szempontjából megsértett családi vagy férfi becsület 

helyreállítása céljából. A becsület megsértése a nő részéről a női szexualitásra 

vonatkozó magatartásszabályok megsértése által következik be.4 Ez a fogalom már 

rávilágít arra, hogy a bűncselekményt jellegzetesen férfiak követik el, de mégsem 

zárja ki a nőket ebből a körből. Meghatározza, hogy a sértett általában nő, illetve 

pontosabban rámutat az elkövető indítékának kialakulására is, ti. hogy a becsület 

megsértése a nő normaszegésének következménye.  

Az ismertetett fogalmak alapján a becsületgyilkosság jellemzőiként a következő főbb 

pontok emelhetők ki:  

• élet elleni szándékos bűncselekményről van szó, 

• patriarchális vonásokkal rendelkező családokban követik el, 

• az elkövető indítéka a megsérült becsület helyreállítása, melyet kulturális 

kötelezettségének tart, 

• a család, illetve a közösség kollektív becsülete van előtérben, 

• a becsületsértés a nő normaszegő magatartásának következménye, 

• az áldozatok általában nők, 

• az elkövetők általában a férfiak közül kerülnek ki. 

 

3. Elkövetők és áldozatok 
 

A Bundeskriminalamt 2011-ben kiadott tanulmányában 1996 és 2005 között 

Németországban elkövetett becsületgyilkosságokat elemez, mely időintervallumban 

összesen 78 bűncselekmény került a bíróság elé. A vizsgálat eredményeiből fontos 

információkat tudhatunk meg többek között az elkövetők és az áldozatok nemére, 

életkorára és etnikai származására vonatkozóan. A tanulmány alapján az elkövetőkkel 

kapcsolatban a következő megállapítások tehetők: 

Az esetek kétharmadában egy elkövető valósítja meg a bűncselekményt. Az életkorral 

kapcsolatban elmondható, hogy főként a 40 és 49 közötti életkor dominál, 32 

százalékuk 40 éves vagy annál idősebb, mindössze 15 százalékuk nem éri el a 21 éves 

életkort. Ez azzal magyarázható, hogy a becsület helyreállítása általában a családfő 

feladata, ugyanakkor előfordulhat, hogy a legidősebb fiú veszi kezébe az irányítást, 

és ő követi el a bűncselekményt. Nem kizárt az sem, hogy a közös elhatározás és 

 
3 Bömecke, Michell und Walz-Hildenbrand, Im Namen der Ehre: 7.  
4 Dietrich Oberwittler und Julia Kasselt, Ehrenmorde in Deutschland 1996-2005 (Köln: 

Wolters Kluwer, 2011) 23. 
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kitervelés után a család azon tagja vállalja magára a bűncselekmény elkövetését, 

akinek a nélkülözése – a büntetés kitöltését illetően - nem jelent akkora problémát a 

család többi tagja számára, mert például még nincs gyermeke vagy jövedelme. Mivel 

a patriarchális szemléletű családokban a becsület helyreállítása a férfiak feladata, így 

az elkövetők az esetek meghatározó többségében közülük kerülnek ki, 122 

elkövetőből mindössze 9 volt nő.5 

Az esetek kétharmadában az elkövetők török származásúak, 91 százalékuk nem 

Németországban született, azonban általában már régóta Németországban élnek, 

német állampolgársággal viszont – néhány kivétellel - nem rendelkeznek. Főként az 

első generációs bevándorlók közül kerülnek ki, a fiatalabb elkövetők pedig 

többségükben külföldön születtek, és mielőtt Németországba jöttek, hazájukban erős 

tradicionális nevelést kaptak, családjaiknak sok esetben erős kötődésük van 

származási országukhoz. A második, illetve harmadik generációs bevándorlók 

csekély arányának az oka, hogy ők már Németországban születtek és szocializálódtak, 

így kevésbé ragaszkodnak a tradíciókhoz. A tanulmány szerint ez igazolja azt a 

megállapítást, miszerint a becsületgyilkosság nem élhet több generáción keresztül, és 

várhatóan az esetek száma a jövőben csökkenni fog.6 

A foglalkozás tekintetében elmondható, hogy ugyan csekély számban vannak az 

elkövetők között diákok és munkaviszonyban állók, legnagyobb részüket azonban a 

munkanélküliek teszik ki. Mindez arra vezethető vissza, hogy esetükben nem sikerült 

a társadalomba való beilleszkedésük, hiszen a bűncselekmény a sikeresen 

integrálódott, szociálisan és gazdaságilag stabil családokban nem fordul elő.7 Fontos 

ebből a szempontból tehát a bevándorlók képzésének intenzívebb támogatása, illetve 

elhelyezkedésük segítése, hiszen ez hozzájárul ahhoz, hogy elszakadjanak korábbi 

értékrendjüktől; ha rendelkeznek vagyonnal, anyagi javakkal, akkor már nem a 

becsület játssza a központi szerepet életükben. 

Az elkövető indítéka általában az áldozat párkapcsolatával függ össze, leggyakrabban 

a válás, a válási szándék, nem kívánatos kapcsolat, a hűtlenség, valamint a család által 

választott pár elutasítása vezetnek az elkövető motivációjának kialakulásához, de 

alapot adhat rá az áldozat nyugati életstílusa és önállósodási törekvése is.8 

Az esetek több mint felében az elkövető előre kitervelte a tettét. Az előre kiterveltség 

eldöntéséhez sok esetben az nyújt segítséget, hogy az elkövető az áldozat 

megfenyegetésével kifejezésre juttatja szándékát, de az is gyakori, hogy harmadik 

személynek beszél terveiről.9 Bár az előre kiterveltség bizonyítása a gyakorlatban 

meglehetősen nehéz, becsületgyilkosság esetén számos körülmény fennállhat, ami ezt 

alátámasztja. Vizsgált jogesetek alapján elmondható, hogy általában hosszú, évekig 

tartó előzménye van az emberölésnek, például rendszeres zaklatások, az áldozat 

menekülése, segítségkérése.  

Az áldozatokkal kapcsolatban nem csupán a már elkövetett bűncselekmények 

ügyiratai szolgáltatnak adatokat. Azok a lányok és fiatal nők, akik veszélyben érzik 

 
5 Oberwittler und Kasselt, Ehrenmorde in Deutschland 1996-2005: 75-77.  
6 Oberwittler und Kasselt, Ehrenmorde in Deutschland 1996-2005: 85-86.  
7 Oberwittler und Kasselt, Ehrenmorde in Deutschland 1996-2005: 90-92.  
8 Oberwittler und Kasselt, Ehrenmorde in Deutschland 1996-2005: 98-99. 
9 Oberwittler und Kasselt, Ehrenmorde in Deutschland 1996-2005: 143.  
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magukat a családjukban, gyakran fordulnak olyan krízisközpontokhoz, melyek 

kifejezetten az ő segítésüket hivatottak szolgálni. A Berlinben működő „Papatya” 

anonim krízisközpont például olyan szolgálatot működtet, mely a kulturális és családi 

konfliktusok elől menekülő és családtagjaik által megfenyegetett nőknek segít.10 

Ha megvizsgáljuk a Bundeskriminalamt statisztikai adatait, láthatjuk, hogy az esetek 

körülbelül háromnegyedében volt a bűncselekménynek egy áldozata. Ezt az 

magyarázza, hogy a becsület helyreállításához elegendő csupán a családra szégyent 

hozó személy megölése. Az áldozatok nemének vizsgálata meglepő eredményt hozott, 

kimutatta ugyanis, hogy a férfi áldozatok aránya 43 százalék. E relatíve magas arányt 

a tanulmány azzal magyarázza, hogy a férfi áldozatok az esetek többségében a női 

áldozattal együtt válnak a bűncselekmény áldozataivá, vagy a nővel együtt ölik meg 

őket, ritkább esetben pedig előfordul, hogy a nőt nem, csak partnerét ölik meg.11 

Az áldozat korára vonatkozóan pedig megállapításra került, hogy főként a 18 és 29 

közötti életév dominál, csupán 7 százalékuk nem töltötte be a 18. életévét, 38 

százalékuk 30 éves vagy annál idősebb, az 50 feletti életkor pedig csekély számban 

fordul elő.12 

 

4. A becsület 
 

A központi elem, amely a becsületgyilkosságot más élet elleni bűncselekményektől 

megkülönbözteti, az elkövető indítéka, a család kollektív becsületének helyreállítása, 

melyet az áldozat normaszegő magatartásával megsértett. Az elkövető tehát nem 

egyéni sértettsége miatt követi el a bűncselekményt, hanem azért, hogy családja 

becsületét állítsa helyre.  

Mindenekelőtt szükségesnek tartom a becsületet általános megközelítésben vizsgálni, 

azaz az egyén individuális becsületéről beszélni, mely többek között a társadalmi 

megítéléssel hozható összefüggésbe. A jelenség komplexitása miatt nehéz egy átfogó 

definíciót adni. Az összetettségét mutatja, hogy több emberhez fűződő érték jelenik 

meg benne, olyan alapvető jogok, mint az emberi méltóság, vagy a jó hírnévhez való 

jog. Egy személy vonatkozásában becsület alatt azt a pozitív képet értjük, mely az 

emberi együttélés során szavakban és cselekedetekben megnyilvánuló tiszteletben ölt 

testet, és jellembeli értékek összességéből áll.13 Olyan értékfelfogásról van szó, mely 

történeti, kulturális, vallási, világnézeti, szociális, valamint személyes befolyásnak és 

változásnak van alárendelve.14 

A szakirodalomban egyes szerzők a becsület dualizmusát vallják: különbséget tesznek 

az egyén belső és külső becsülete között. Az egyén belső becsületéhez tartozik az 

emberi méltósághoz való jog, de magában foglalja az egyén önbecsülését is, valamint 

olyan értékekkel is összefügg, mint például az erkölcsi tudat, az erkölcsösség, 

 
10 http://www.papatya.org/ 2022.01.12. 
11 Oberwittler und Kasselt, Ehrenmorde in Deutschland 1996-2005: 77.  
12 Oberwittler und Kasselt, Ehrenmorde in Deutschland 1996-2005: 79-80. 
13 Kadir Varol, „Ehre und Ehrenmord im deutschen und türkischen Recht” in Beiträge zum 

deutschen und türkischen Strafrecht und Strafprozessrecht, szerk. Walter Gropp, Bahri 

Öztürk, Adem Sözüer, Liane Wörner (Baden-Baden, Nomos, 2010), 398.  
14 Yvonne Wilms, Ehre, Männlichkeit und Kriminalität (Münster: LIT, 2009) 6 -7.  
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erényesség és a szemérmesség. Mindezen értékek megalapozzák az egyén jó hírnevét 

és tiszteletét, melyek az adott társadalomban a külső becsülethez vezetnek. A külső 

becsület az a tisztelet, melyben egy adott személy társadalmi pozíciója vagy szerzett 

képességei, teljesítménye miatt részesül.15 

 

4.1. Kollektív becsület 
 

Azokban a társadalmakban, melyekben becsületbeli emberöléseket követnek el, a 

becsület egy sajátos formája hangsúlyos. A kollektív becsület, melynek sérelme az 

elkövető tettét motiválja, a közösség, illetve család egészére vonatkozik, s annak 

megvédése érdekében különböző feladatok hárulnak a család női és férfi tagjaira.  

A tradicionális társadalmakban a becsület a társadalmi elismerés szimbolikus oszlopa, 

melytől a család szociális elismerése és anyagi jóléte függ, kollektív értékként 

tekintenek rá, melyet a családtagoknak közösen kell kiharcolniuk és megvédeniük. E 

becsületnek két formáját van: 

• a család együttes tekintélyére, szociális elismerésére és jó hírnevére 

vonatkozó becsület,  

• és a női becsület.  

Az előbbit a férfi családtagok személyes viselkedésével, teljesítményével és 

erényességével lehet megszerezni, utóbbit a nők viselkedésére vonatkozó szabályok 

betartásával lehet megőrizni.16 A két forma szorosan összekapcsolódik egymással, 

hiszen a női becsület megsértése a szankció elmaradása esetén egyben a férfiak 

tekintélyét is sérti, irányukba a társadalom részéről megvetést von maga után. A 

férfiakra hárul az a szerep, hogy a női családtagok magatartását ellenőrzésük alatt 

tartsák, melyben a családfőnek van meghatározó szerepe, sokszor előfordul azonban, 

hogy e feladat fiára hárul. 

A török nyelvben például két fogalom is létezik a becsületre: a seref és a namus. A 

seref – a namussal ellentétben növelhető és csökkenthető - azt az elismerést jelenti, 

melyet egy személy környezetétől megszerez, utóbbi pedig a női erkölcsiséggel áll 

összefüggésben.17 

 

4.2. A női becsület 
 

A patriarchális szemléletű társadalmakban a nő a férfiak által behatárolt, szűk 

élettérrel rendelkezik, egész életében a férfiak birtoklásvágyának van alárendelve. 

Feladata a gyermekek nevelése mellett a háztartás vezetése, valamint becsületének 

megőrzése. A nyilvánossággal, illetve a férfiakkal való kontaktusa szigorúan 

korlátozott, csak akkor léphet utcára, ha feladata megkívánja, és csak akkor beszélhet 

idegen férfiakkal, ha az feltétlenül szükséges. Öltözködése is meg van határozva, 

kerülnie kell a figyelemfelkeltő ruhák, ékszerek és smink viselését. Ebből a 

szempontból nagy jelentősége van a fejkendő viselésének, arcának eltakarása 

 
15 Wilms, Ehre, Männlichkeit und Kriminalität: 8.  
16 Oberwittler und Kasselt, Ehrenmorde in Deutschland 1996-2005: 16.  
17 Carolin Wildt, Kann Morden Ehre sein? Ursachen von Ehrenmorden in Deutschland am 

Beispiel Hatun Sürücü (Hamburg: Diplomica, 2014) 36. 
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megakadályozza, hogy más férfi szemet vethessen rá. A fejkendő elhagyása alapot 

szolgáltathat a család haragjának kivívására, egyértelmű jele ugyanis a nő 

„elnyugatiasodásának”, tehát annak, hogy már nem ragaszkodik a tradíciókhoz.  

A Namus – mely a görög Nomos szóból származik, és azt jelenti, hogy törvény – a 

szexuális erkölcsre vonatkozó szigorú szabályokat tartalmazza.18 E 

magatartásszabályok kiterjednek mindenekelőtt arra, hogy a nő a házasságkötésig 

megőrizze ártatlanságát; ez a probléma ugyanakkor fel sem merülhet azokban az 

esetekben, amikor a lányokat már 12-13 éves korukban kiházasítják, egyfajta 

megelőzésként.19 A szexuális erkölcs másik fontos pontja, hogy a nőnek ne szülessen 

házasságon kívül gyermeke, hiszen ez a közösség számára kétségtelenül igazolja az 

erkölcstelenséget. Már házasságban élő nők esetében alapvető erkölcsi követelmény 

a hűség, fontos azonban megjegyezni, hogy az elkövető motivációjának 

kialakulásához nem szükséges, hogy a nő ténylegesen félrelépjen, elegendő, ha ennek 

csupán a gyanúja merül fel, hiszen annak van jelentősége, hogy a kívülállók mit 

gondolnak. A becsületsértés tehát nem feltétlenül a ténylegesen elkövetett 

cselekménnyel valósul meg, hanem már annak gyanújával, illetve a szóbeszéddel, 

ebből kifolyólag pedig a nő részéről nem is kívánják meg, hogy bizonyítsa igazát. 

Éppen ezért sor kerülhet becsületgyilkosságra akkor is, amikor a nő valójában vétlen, 

például abban az esetben, ha szexuális erőszak áldozata lesz.20 

A becsület kollektív jellegéből adódóan, mivel annak megvédése az egész család, 

illetve a közösség érdeke, a nő nem számíthat rá, hogy segítséget kapjon 

családtagjaitól vagy azon ismerőseitől, akik a közösséghez tartoznak. Ha valaki 

megpróbál segíteni nekik, gyakran őt is megfenyegetik.21 Fontos továbbá, hogy a 

hűtlenséget általában nem a férj, hanem a nő családja szankcionálja. Ez azzal 

magyarázható, hogy a becsület védelme és helyreállítása nem kívülállók – hiszen a 

férj a nagycsaládhoz képest annak tekintendő – hanem a család feladata. 

Házasságtörés esetén a férjnek megvan a lehetősége arra, hogy elváljon, ami által 

megszabadul a szégyentől, a nő családjának becsülete azonban ilyen könnyen nem 

állítható helyre, a nő családból való kiszakadásának egyetlen útja, ha megölik.22  

Elmondható továbbá, hogy a női becsületnek egy bináris karaktere van, vagy 

rendelkezik vele a nő, vagy teljesen elvesztette, a magatartási szabályok 

megszegésével tehát visszaállíthatatlanul elveszik, szemben a férfi becsülettel, amely 

visszaszerezhető.23 A női becsület e jellegét Ayfer Yazgan a következőképpen 

szemlélteti: a férfi olyan, mint egy aranyrúd, a nő pedig mint egy darab fehér selyem. 

Ha az arany koszos lesz, akkor egyszerűen meg lehet tisztítani, amennyiben azonban 

a selyem piszkos lesz, többé sosem lesz tiszta – így akár el is lehet dobni.24 

 

 

 
18 Kadir Varol, Ehre und Ehrenmord im deutschen und türkischen Recht: 400.  
19 Bömecke, Michell und Walz-Hildenbrand, Im Namen der Ehre: 7. 
20 Oberwittler und Kasselt, Ehrenmorde in Deutschland 1996-2005: 17.  
21 Bömecke, Michell und Walz-Hildenbrand, Im Namen der Ehre: 7. 
22 Oberwittler und Kasselt, Ehrenmorde in Deutschland 1996-2005: 18.  
23 Oberwittler und Kasselt, Ehrenmorde in Deutschland 1996-2005: 16.  
24 Yazgan, Morde ohne Ehre: 21- 22.  
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4.3. A férfi becsület 
 

A férfi becsületnek több összetevője van: egyrészt az egyéni, individuális becsület, 

melyet saját viselkedésével, illetve képességeivel tud megszerezni és megőrizni, 

másrészt pedig a család kollektív becsülete, melyet főként a nő magatartása 

befolyásol. Láthatjuk tehát, hogy a férfi becsülete szorosan összefügg a női 

becsülettel, hiszen ha az megsérül, maga után vonja a férfi becsület sérelmét is. A női 

becsület megsértése a szankció elmaradása esetén egyben a férfiak tekintélyét is sérti, 

a társadalom részéről megvetést von maga után, ellenkező esetben pedig, ha a becsület 

védelme érdekében a nőt megöli, gyakran hősként tekintenek rá.25 

A férfi becsület a család női tagjainak – főként a feleségnek – a védelmén alapszik. 

Ha nem tudja megakadályozni, hogy felesége hűtlenné váljon, a társadalom 

gyengének fogja tartani, családjában és a közösségben hátrányok érik, gyakrabban 

kerül összeütközésbe más férfiakkal. A sebezhető becsület ellen irányuló támadások 

és sértések az egyén számára kihívásokat jelentenek abból a szempontból, hogy 

becsületét megtartsa és megvédje, ez pedig a nyilvánosság állandó értékelésének van 

alárendelve.26 Ha a férfi alkalmatlan arra, hogy ellássa az ellenőrző és védelmi 

funkcióját, vagy nem teljesíti azt a kötelezettségét, hogy megvédje vagy helyreállítsa 

a család becsületét, a társadalom szemében elveszíti férfiasságát és haszontalannak 

tűnik.27 Ily módon a férfiakra háruló erkölcsi kötelezettség egyrészt nyomást gyakorol 

rájuk, másrészt viszont a környezet nyomását a bűncselekmény elkövetésekor és azt 

követően támogatásként érzékelik, ami cselekményüket saját szemszögükből 

legitimálja. 

Mivel a társadalom tagjainak véleménye, a szóbeszéd a szégyenérzet kialakulásában 

döntő jelentőségű, a közösség tagjainak a megtorlásról is tudomást kell szerezniük 

ahhoz, hogy a becsület helyreálljon. Emiatt tettüket sok esetben nyilvános helyen 

követik el, és az elkövetők többsége nem is törekszik arra, hogy leplezze 

cselekményét.28 

A férfiak szerepe a becsület védelme körében tehát kiterjed a női családtagok 

viselkedésének folyamatos kontroll alatt tartására, a sérelem bekövetkezése esetén 

pedig az erőszak alkalmazására. 

 

5. A kollektív becsületkoncepciót valló társadalmak 
 

A becsület nevében alkalmazott erőszak azokban a társadalmakban, illetve 

közösségekben szokásos, melyekben egy bizonyos becsületkódex van érvényben, ez 

különböző jegyekkel bír, melyek a legértékesebb javak közé tartoznak.29 Fontosnak 

tartom megvizsgálni, hogy azon társadalmak, melyekben ma is kiemelkedő 

jelentősége van a becsületnek, milyen közös jellemzőkkel rendelkeznek.  

 
25 Bömecke, Michell und Walz-Hildenbrand, Im Namen der Ehre: 7. 
26 Wilms, Ehre, Männlichkeit und Kriminalität: 61-62. 
27 Bömecke, Michell und Walz-Hildenbrand, Im Namen der Ehre: 7. 
28 Oberwittler und Kasselt, Ehrenmorde in Deutschland 1996-2005: 152.  
29 Wilms, Ehre, Männlichkeit und Kriminalität: 63.  
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Az egyik tényező, mellyel a becsület normáihoz való szoros kötődést a szakirodalom 

összefüggésbe hozza, az adott terület gazdasági fejlettsége. A gazdaságilag gyenge 

országokban, mint például Jordániában vagy Pakisztánban, a nagy szegénység miatt 

– mivel vagyonnal nem rendelkeznek – a személyesen megszerezhető értékeknek van 

a legfontosabb szerepe az emberek mindennapi életében. Mivel ezen emberek 

számára a szociális felemelkedés, mind a képzés, mind pedig a karrierlehetőségek 

szempontjából el van zárva, csak a becsület által tudják magukat definiálni.30 Ezen 

társadalmak közös jellemzője, hogy a becsületet minden más érték felé helyezik. Az 

értékek hierarchiájában nem csak olyan alapvető jogokat előz meg, melyek a 

személyes szabadságot és a tulajdont védik, az élethez való jog is alacsonyabb szinten 

áll az értékskálájukon.31 Ezzel szemben azokban a társadalmakban, melyekben az 

emberek tehetősek, a presztízs és az anyagi javak birtoklásának van központi 

szerepe32, így e közösségekben becsületgyilkosságok nem fordulnak elő.  

E társadalmak további hasonlósága a patriarchális szemlélet, melynek jellemző 

vonása, hogy a nagycsaládnak, azon belül pedig különösen a férfitagoknak kitüntetett 

szerepe van, a nő teljes egészében a férfinak van alárendelve, kiszolgáltatott helyzete 

kiterjed az anyagiakon túl az egész létére. A nagycsaládon belül létezik egy mindenki 

által elismert rangsor, a fiatalabbak az idősebbeket tisztelik, a legnagyobb tekintélye 

pedig az apának van.33 

Nem kell messzire mennünk, hogy olyan országot találjunk, melyben máig a 

becsületre vonatkozó szokásjogi szabályok határozzák meg az emberek életét. 

Európában például Albánia bizonyos területein máig az ún. Kanun szokásjogi-kódex 

alapján rendezik a konfliktusokat. Egy olyan szokásjogi gyűjteményről van szó, mely 

az élet számos területét szabályozza, ideértve például a nők társadalmi szerepét, az 

emberek öltözködését és viselkedését, valamint a vérbosszút. Úgy tartják, ha valakit 

megölnek, azt az elkövetőn meg kell bosszulni, mely a férfi életének elvételével 

történik. Ha a férfi már nem él, a bosszút a család más férfi tagján hajtják végre, 

például fián, békekötésre pedig csak kivételes esetben kerülhet sor.34  

Az ázsiai országok közül említésre méltó India, ahol becsületgyilkosság elkövetésére 

többek között az is alapot adhat, ha a jövendőbeli nem a megfelelő kaszthoz tartozik. 

A latinamerikai országokban a becsületgyilkosság általában az erős felindulásban 

elkövetett emberöléssel esik egy tekintet alá. Ecuadorban például az elkövető nem 

büntethető abban az esetben, ha az erős felindulásban elkövetett emberölést a másik 

fél tettenérésekor követi el.35 

Érdemes röviden a becsületbeli emberölések és az iszlám összefüggéseit vizsgálni. 

Azok a társadalmak, melyekben az iszlám vallás uralkodik – például Pakisztán, 

Afganisztán, Irak, Szíria, Irán - általában rendelkeznek azokkal a jegyekkel – mint a 

hierarchikus család-struktúra, a szegénység és a sajátos értékrend – melyek a kollektív 

 
30 Yazgan, Morde ohne Ehre: 31-32. 
31 Heiko Artkämper, “Blutrache Und Ehrenmorde Und Deren Praktische Bewältigung,” 

Kriminalistik, 11/2008, pp. 616-620, 616. 
32 Yazgan, Morde ohne Ehre: 31-32. 
33 Baumeister, Ehrenmorde. Blutrache und ähnliche Delinquenz in der Praxis 

bundesdeutscher Strafjustiz: 27.  
34 Oberwittler und Kasselt, Ehrenmorde in Deutschland 1996-2005: 19. 
35 Yazgan, Morde ohne Ehre: 54.  
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becsület eszméjét valló közösségekre jellemzők. E témában azonban számos kutatást 

végeztek, melyek igazolták, hogy maga a becsületkoncepció nem az iszlám vallásból 

ered és nem kizárólag ahhoz kötődik, hiszen például latinamerikai keresztény 

kultúrákban is jelen van.36  A családi becsület védelmében elkövetett emberölés nem 

csupán az iszlám társadalmak sajátossága, hanem már az ókortól ismert jelenség. 37 

Ayfer Yazgan kifejti, hogy becsületgyilkosságok ugyan főként az iszlám országokban 

gyakoriak, azonban nem iszlám kultúrákban is előfordulnak. A becsületkódex 

önmagában egyetemes, melyet fajtól, etnikai hovatartozástól, vallástól és 

nemzetiségtől függetlenül különböző módokon lehet megsérteni. A reakció pedig más 

és más az eltérő kultúrákban. Az iszlám törvényhozás a becsületgyilkosságot nem 

igazolja, a gyilkosság kategóriájába esik, amit a Saría szerint a legnagyobb bűnnek 

kell tekinteni.38  

Mindezek ellenére tagadhatatlan, hogy becsületbeli emberölések az iszlám 

országokban, illetve az onnan származó családok esetében jóval gyakrabban 

fordulnak elő. Ennek oka azonban nem a vallásban keresendő, hanem sokkal inkább 

a kultúrában, társadalmi berendezkedésben, illetve a nők elnyomásában. 

 

6. Összegzés 
 

Tanulmányomban a becsületbeli emberölés kriminalisztikai és kriminológiai 

sajátosságait vizsgáltam. A vonatkozó szakirodalom felhasználásával ismertettem a 

bűncselekmény jellemző vonásait. Becsületgyilkosság esetén olyan élet elleni 

szándékos bűncselekményről van szó, melyet patriarchális vonásokkal rendelkező 

közösségekben követnek el általában a család férfi tagjai, női rokonaik sérelmére.  

Az elkövető indítéka a megsérült kollektív becsület helyreállítása, mely sérelem a nő 

normaszegő magatartásának következménye.  A tradicionális közösségekben a 

kollektív becsület extrém védelemben részesül, annak megvédése érdekében 

különböző feladatok hárulnak a család női és férfi tagjaira. A nő becsülete a szexuális 

erkölcsre vonatkozó szabályok megtartásával őrizhető meg, a férfi becsület pedig a 

család női tagjainak a védelmén alapszik.  

A németországi statisztikai adatok alapján az elkövetőkkel kapcsolatban kiemelendő, 

hogy a bűncselekményt általában a család középkorú férfi tagja valósítja meg, aki 

jellemzően első generációs bevándorló, külföldön született és szocializálódott, így 

erősen ragaszkodik származási országa tradícióihoz. Második, illetve harmadik 

generációs bevándorlók az elkövetők körében csekély számban fordulnak elő. A 

szakirodalom szerint ez igazolja azt a megállapítást, miszerint a becsületgyilkosság 

nem élhet több generáción keresztül, és várhatóan az esetek száma a jövőben 

csökkenni fog.39  

Mivel az elkövetők a társadalom alacsonyabb rétegeiből kerülnek ki, a 

bűncselekmény megelőzése szempontjából fontos a bevándorlók integrációjának 

 
36 Oberwittler und Kasselt, Ehrenmorde in Deutschland 1996-2005: 15.  
37 Jakab, Becsületbeli emberölés, 406. 
38 Yazgan, Morde ohne Ehre: 22.  
39 Oberwittler und Kasselt, Ehrenmorde in Deutschland 1996-2005: 85-86.  
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intenzívebb támogatása, képzésük, illetve elhelyezkedésük segítése, ez ugyanis 

hozzájárul ahhoz, hogy elszakadjanak korábbi értékrendjüktől.  

A kollektív becsületkoncepciót valló társadalmak a szakirodalom szerint két fő 

jellemző vonással rendelkeznek: a gyenge gazdaság, valamint a patriarchális családi 

struktúra. Vitathatatlan, hogy e bűncselekmények az iszlám országokban nagyobb 

számban fordulnak elő, ennek oka azonban nem a vallásban keresendő, hanem sokkal 

inkább a kultúrában, illetve a társadalmi berendezkedésben. 
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Projics Nárcisz – Szemelvények a polgári perrendtartás első 

novelláris módosításából 
 

Lektorálta: Prof. dr. habil. Herke Csongor DSc. 
 
 

Absztrakt 

 

A magyar jogalkotó régi adósság törlesztését kezdte meg, amikor 2013-ban 

megkezdődött az új polgári perjogi törvénykönyv előkészítése, mivel a polgári perjogi 

kodifikáció már évtizedek óta napirenden volt. A jogalkotási folyamat sikerrel zárult, 

az Országgyűlés elfogadta a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényt 

(Pp.), amely 2018. január 1. napjától felváltotta a több mint hatvan éves pályafutású 

polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt. A Pp.-t a hatálybalépése után 

indult ügyekben kell alkalmazni. A Pp. egyes szabályaival kapcsolatban, valamint 

egyes jogintézményeire vonatkozóan eltérő álláspontok alakultak ki a gyakorlatban 

és a jogértelmezésben. Ezek a tapasztalatok indokolták a kódex első, átfogó 

módosítását. Az Országgyűlés 2020. november 17-én fogadta el a polgári 

perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról szóló T/13257. számú 

törvényjavaslatot, amely a Pp. első novelláris módosítása. A polgári perrendtartásról 

szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról szóló 2020. évi CXIX. törvény (I. Pp. 

Novella) rendelkezései 2021. január 1. napján léptek hatályba, amelyeket a 

folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, néhány kivételtől eltekintve. Az I. Pp. 

Novella lényeges eljárási szabályokat változtat meg. Jelen tanulmányban e 

módosítások közül az általam kiemelten fontosnak tartottak kerülnek bemutatásra. 

 

Kulcsszavak: I. Pp. Novella, keresetlevél, ellenkérelem, perfelvétel, kapcsolattartás 

 

1. Bevezető gondolatok 

 

Az utóbbi évtizedekben Európa-szerte a polgári perjogi törvénykönyvek 

újrakodifikálásának lehettünk tanúi, a rendszerváltást követően új polgári eljárásjogi 

kódexe lett Bulgáriának, Észtországnak, Lettországnak, Litvániának, 

Oroszországnak, Romániának, Szlovéniának és  jó néhány nyugat-európai ország is 

alapjaiban reformálta meg a polgári perrendtartási törvénykönyvét, mint például 

Portugália, Svájc.1 A Kormány a polgári perjogi kodifikációról szóló 1267/2013. (V. 

17.) Korm. határozatban döntött a polgári perjog, ezen belül a polgári perrendtartásról 

szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) felülvizsgálatáról és egy olyan 

új polgári perjogi törvény megalkotásáról, amely korszerű, a nemzetközi gyakorlatnak 

és elvárásoknak megfelel, valamint biztosítja az anyagi jogok hatékony 

 
 PhD-hallgató, PTE ÁJK Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék 
1 Wopera Zsuzsa, „Az új polgári perrendtartás karakterét adó egyes megoldások európai 

összehasonlításban,” Advocat, különszám (2017): 2. 

 Endrédy András, „A perindítás megváltozott szabályai a polgári perrendtartás első novelláris 

módosítása alapján,” Miskolci Jogi Szemle, no. 1/2 (2021): 97-98. 
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érvényesítését. A kormányhatározat szerint a felülvizsgálat célja továbbá, hogy az új 

polgári perjogi törvénykönyv a jogtudomány és a joggyakorlat eredményeire 

támaszkodva áttekinthetően, koherensen, a technika vívmányaira is figyelemmel 

szabályozza a perjogi viszonyokat, megkönnyítve ezzel a jogkereső állampolgárok és 

szakmai közönség helyzetét.2  

Az új perjogi szabályozás megteremtésének egyik fő indoka, hogy bár a régi Pp. már 

nem a szocialista perjogot tartalmazza, azonban alapvető szabályozási elemei 

behatárolják a módosítási lehetőségeket, így nem adnak lehetőséget a 

továbbfejlesztésre, korszerűsítésre. A régi Pp.-t több mint 100 alkalommal 

módosították, amely koherenciazavart, értelmezési nehézséget okozott. Új polgári 

eljárásjogi kódex megalkotását indokolta továbbá az is, hogy megújult a szabályozási 

környezet. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény újraszabályozta a 

polgári anyagi jogviszonyokat. Számos megújult jogszabály3 háttérjogszabályaként a 

régi Pp. került alkalmazásra. Az eljárások hatékony és időszerű lefolytatásához 

elengedhetetlen volt egy új törvény megalkotása.4 

A kodifikációs munkálatok eredményesen zárultak és a régi Pp.-t hatvanöt elteltével 

2018. január 1. napjától felváltotta a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 

törvény (a továbbiakban: Pp.). A Pp. számos koncepcionális változást hozott a régi 

Pp.-hez képest, mint például a perkoncentráció elvének hangsúlyos érvényesítése, a 

professzionális pervitel és az osztott perszerkezet bevezetése. 

A polgári perrendtartások egy-egy jelentősebb módosítása után a külföldi 

jogirodalomban is megfigyelhető volt, hogy a jogtudósok és jogalkalmazók a 

módosított, illetve újonnan bevezetett szabályokat figyelemmel kísérik, valamint 

azokról tanácskozást folytatnak. A Pp. hatálybalépése után a magyar jogéletben is 

élénk szakmai diskurzus kezdődött a bevezetett rendelkezésekről, azok 

eredményességéről.5 A Pp. hatálybalépését követően egyes szabályokat érintően 

eltérő álláspontok alakultak ki a joggyakorlatban. A gyakorlati tapasztalatok és 

visszajelzések indokolttá tették a Pp. egyes rendelkezései tekintetében a szabályozás 

finomítását, a perjogi szabályok egyszerűsítését és rugalmasabbá tételét. A jogalkotó 

támaszkodott a Pp. hatályosulásának tapasztalataira, az Alkotmánybíróság Pp. egyes 

 
2 1267/2013. (V. 17.) Korm. határozat a polgári perjogi kodifikációról 

Wopera Zsuzsa (szerk.), Kommentár a polgári perrendtartáshoz. Kommentár a polgári 

perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez. (Budapest: Wolters Kluwer Hungary Kft., 

2019), 21. 

 Wopera Zsuzsa, „Az új polgári perrendtartás elvi alapjai,” Jogtudományi Közlöny, no. 4 

(2017): 153.  
3 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról 

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról 

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 

összefüggő eljárási szabályokról 
4 Az új polgári perrendtartás koncepciója, Január 23, 2022, https://2015-

2019.kormany.hu/download/6/42/40000/20150224%20PP%20koncepci%C3%B3.pdf#!Docu

mentBrowse, 2. 
5 Kengyel Miklós, A bírói hatalom és a felek rendelkezési joga a polgári perben. (Budapest: 

Osiris Kiadó, 2003), 140-147. 

https://2015-2019.kormany.hu/download/6/42/40000/20150224%20PP%20koncepci%C3%B3.pdf#!DocumentBrowse
https://2015-2019.kormany.hu/download/6/42/40000/20150224%20PP%20koncepci%C3%B3.pdf#!DocumentBrowse
https://2015-2019.kormany.hu/download/6/42/40000/20150224%20PP%20koncepci%C3%B3.pdf#!DocumentBrowse
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rendelkezéseihez kapcsolódó határozataira és a jogalkalmazói szervek 

visszajelzéseire. Az I. Pp. Novella tartalmának kialakításához a hivatásrendek által 

tett javaslatokon kívül alapul szolgáltak a Kúria új Pp. kérdéseivel foglalkozó 

konzultációs testületének állásfoglalásai, a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos 

Tanácskozásának Pp.-t érintő ajánlásai, továbbá a Kúria a keresetlevél 

visszautasításának vizsgálata tárgykörében felállított joggyakorlat elemző 

csoportjának összefoglaló véleményében tett megállapítások, valamint az Igazságügyi 

Minisztérium Pp. hatályosulási munkacsoportjában tett észrevételek és módosítási 

javaslatok.6 

A módosító szabályok kidolgozása során jogalkotói célkitűzés volt a jogkeresők 

bírósághoz fordulásának megkönnyítése úgy, hogy a koncentrált per feltételei 

továbbra is biztosíthatók legyenek, fennmaradjanak az osztott perszerkezet előnyei és 

a felek rendelkezési joga is meghatározó maradjon.7 A Pp. módosításáról szóló 2020. 

évi CXIX. törvény, amely a Pp. első novelláris módosítása8 2021. január 1. napján 

lépett hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, 

néhány kivételtől eltekintve.  

Jelen tanulmányban az I. Pp. Novella valamennyi rendelkezése nem kerül kifejtésre, 

különösen azokat a főbb módosító rendelkezéseket igyekszem górcső alá venni, 

amelyek a perindításhoz, a keresetlevél kötelező tartalmi elemeihez, a keresetlevél 

visszautasításához, a perfelvételi szak rugalmasabbá tételéhez, valamint a személyi 

állapotot érintő perekhez kapcsolódnak.  

 

2. A perindítással kapcsolatos főbb változások 

 

A polgári per elsőfokú szakasza három létszakra tagolódik: perindítási szakra, 

valamint az osztott perszerkezet bevezetése nyomán perfelvételi és érdemi tárgyalási 

szakra.9 A polgári peres eljárás kezdőirata a keresetlevél, a Pp. 169. § (1) bekezdése 

rögzíti, hogy a pert a felperesnek az alperes ellen keresetlevéllel kell megindítania. A 

Pp. három fő részre osztja a keresetlevelet: bevezető, érdemi és záró részre.10 A 

koncentrált per feltételeinek megteremtéséhez, ami kiemelt jogalkotói célkitűzés volt, 

elengedhetetlen, hogy a per alapirata, a keresetlevél tartalmazza mindazokat az 

adatokat, amelyek mind anyagi jogi, mind eljárásjogi szempontból biztosítják az 

eljárás folytathatóságát és a peranyag mihamarabb rendelkezésre álljon.11 A Pp. 170. 

 
6 Gyarmathy Judit és Sándor-Szőke Zsuzsanna, „Országos konferencia az új polgári 

perrendtartás tapasztalatairól,” Jogtudományi Közlöny, no. 11 (2019): 467-468. 

Miniszteri Indokolás a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról 

szóló 2020. évi CXIX. törvényhez, Általános indokolás 
7 Miniszteri Indokolás a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról 

szóló 2020. évi CXIX. törvényhez, Általános indokolás 
8 A Pp. hatálybalépése óta hét kisebb módosításon esett át. 
9 Zsitva Ágnes, „Perindítás,” in Kommentár a polgári perrendtartáshoz. Kommentár a polgári 

perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez szerk. Wopera Zsuzsa (Budapest: Wolters 

Kluwer Hungary Kft., 2019), 395. 
10 Pp. 170. § 
11 Zsitva, Perindítás, 400. 
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§-ában foglaltak szerint a felperesnek a keresetlevél bevezető és záró részében az 

eljárásjogi szempontból releváns adatokat, az érdemi részben az anyagi jogi 

szempontból releváns állításait, indítványait kell előadnia. Az Új Pp. Konzultációs 

Testület állásfoglalásában rögzítette, hogy a keresetlevelet nem lehet visszautasítani, 

ha a fél nem látta el a szerkezeti egységeket külön címekkel, de az felismerhetően, 

egymástól elkülönülten tartalmazza mindhárom szerkezeti egységet, valamint az 

egyes szerkezeti egységeken belül a felsorolás a tartalmi elemekre vonatkozóan nem 

állapít meg sorrendiséget.12 A Pp. 170. §-ában foglalt, a keresetlevél kötelező tartalmi 

elemeit érintő követelmények megítélését illetően szigorú értelmezés alakult ki a 

gyakorlatban, amely gyakran a 176. § (1) bekezdés j) pontjára történő hivatkozással 

visszautasításhoz vezetett. Az I. Pp. Novellával bevezetett módosítások célja a 

keresetlevél tartalmi elemeit egyszerűsíteni. Ez azokat az elemeket érinti, amelyekkel 

kapcsolatban nem alakult ki a jogalkotói szándékkal összhangban álló gyakorlat vagy, 

amelyek a felperes számára felesleges adminisztrációs terhet jelentenek. Ehhez nagy 

segítséget nyújtott a Kúria keresetlevél visszautasításának vizsgálata tárgykörében 

felállított joggyakorlat-elemző csoportjának összefoglaló véleménye (a továbbiakban: 

Vélemény). Ebből kiderült, hogy melyek azok a tartalmi elemek, ahol a változtatás 

indokolt. 

A keresetlevél mindhárom részét érintette a módosítás. A keresetlevél bevezető 

részében a Pp. 170. § (1) bekezdés b) pontja alapján 2020. december 31-ig fel kellett 

tüntetni az alperes nevén és perbeli álláson kívül az ismert azonosító adatait, de 

legalább lakóhelyét vagy székhelyét. Az I. Pp. Novella 11. §-a alapján ez úgy 

módosult, hogy az alperes azonosító adatai közül legalább a lakóhelyét vagy 

székhelyét kell feltüntetni, tehát egyéb azonosító adat feltüntetése nem elvárás.13 

Véleményem szerint a Pp. eredeti szövegéből is az olvasható ki, hogy a keresetlevél 

bevezető részében elegendő az alperes nevének és lakóhelyének (székhelyének) 

feltüntetése, de a módosítás ezt pontosította és egyértelművé tette.  

„A kereseti kérelem azért szükséges, mert ez állapítja meg azokat a határokat, 

amelyeken belül az eljárásnak és a határozatnak maradnia kell, minthogy nem mehet 

túl a 

felek kérelmén.”14 A kereseti kérelemmel szemben támasztott követelmény, hogy 

határozottnak kell lennie.15 Ezt az elvárást már a polgári perrendtartásról szóló 1911. 

évi I. törvénycikk is megfogalmazta.16 A Pp. eredeti szövegében úgy fogalmazta meg 

 
Zsitva Ágnes, „Újjászületett elsőfokú eljárás a perkoncentráció jegyében,” Advocat különszám 

(2017): 10. 
12 Új Pp. Konzultációs Testület 34. számú állásfoglalás 
13 Pp. 170. (1) bek. b) pont 
14 Kovács Marcell, A polgári perrendtartás magyarázata. III. kötet (Budapest: Pesti 

Könyvnyomda, 1927), 414-415. 
15 Magyary Géza, Magyar polgári perjog. (Budapest: Franklin Társulat, 1913), 475. 

Ébner Vilmos: „Perindítás,” in A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok 

kommentárja I. kötet, szerk. Varga István (Budapest: HVG-Orac, 2018), 643. 

Wopera, Az új polgári perrendtartás elvi alapjai, 159. 

Zsitva, Perindítás, 402. 
16 1911. évi I. törvénycikk 129. § 

Magyary, Magyar polgári perjog, 475. 
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a kereseti kérelemre vonatkozó szabályt, hogy abból kitűnjön, azt várja el a 

felperestől, hogy a kérelem előképe legyen a bíróság ítéleti rendelkező részének helyt 

adó döntés esetén.17 A keresetlevél érdemi részében a kereseti kérelemre vonatkozóan 

a novelláris módosítás előtt „a bíróság ítéleti rendelkezésére irányuló határozott 

kereseti kérelem” szerepelt, ez „a bíróság döntésére irányuló határozott kereseti 

kérelemre” módosult.18 Ezzel a módosítással az I. Pp. Novella egyértelművé tette, 

hogy a Pp. nem vár el többet, mint a régi Pp.19 Ezzel kapcsolatban a módosítás előtt 

olyan követelmény érvényesült, hogy az csak akkor valósul meg, ha a keresetlevél szó 

szerint tartalmaz olyan kérelmet, amely a majdani ítélet rendelkező részébe 

„átemelhető”, azon változtatni tehát nem kell.20 Már az Új Pp. Konzultációs Testület 

megfogalmazta, hogy a kereseti kérelem a vele szemben támasztott határozottság 

követelményének megfelel, ha kétséget kizáróan, további értelmezést nem igénylő 

módon tartalmazza, hogy a felperes az alperessel szemben milyen tartalmú 

jogvédelmet kér és milyen tartalmú ítéleti rendelkezést kíván a bíróságtól.21 Tehát a 

kereseti kérelem meghatározottsága nem azt jelenti, hogy a bíróság feltétlenül azzal 

szó szerint megegyező szövegezésű ítéleti rendelkező részt hozhat. 

Az I. Pp. Novella a keresetlevél záró részére vonatkozóan számos módosítást hozott. 

A keresetlevél záró részében a Pp. eredeti szövege alapján a pertárgyértékhez 

kapcsolódóan a meghatározásakor figyelembe vett tényeket és jogszabályhelyeket 

meg kellett jelölni. Az I. Pp. Novellával bevezetett módosítások óta elegendő a 

pertárgyérték meghatározásakor figyelembe vett tények megjelölése, a vonatkozó 

jogszabályhelyet már nem kell feltüntetni. A módosítás értelmében a nem természetes 

személy fél perbeli jogképességét alátámasztó adatokat csak akkor kell előadni, ha a 

nem természetes személy fél nem rendelkezik közhiteles nyilvántartásból elérhető 

azonosító adatokkal. A felperes törvényes képviselőjeként megjelölt személy 

tekintetében elegendő előadni, hogy a törvényes képviselő milyen minőségben jár el 

(pl.: ügyvezető, gyám), de egyéb adat közlése nem releváns. Az I. Pp. Novella a 

keresetlevél záró részében a bíróság hatáskörének és illetékességének előadására 

vonatkozó rendelkezéseket is egyszerűsíti, elegendő a bíróság hatáskörét és 

illetékességét megalapozó tényeket feltüntetni, már itt sem előírás az ezeket 

megalapozó jogszabályhely megjelölése.22 

A jogi képviselő nélkül eljáró fél már nem köteles formanyomtatványon előterjeszteni 

keresetlevelét, viszontkereset-levelét, beszámítást tartalmazó iratát vagy írásbeli 

ellenkérelmét. Ezen beadványok formanyomtatványon történő benyújtása már csak 

választható alternatíva számukra és nem kötelezettség. Ez a jogi képviselő nélkül 

eljáró fél számára könnyebbséget jelent a beadványok előterjesztése során.23 Tehát a 

 
17 Ébner, Perindítás, 643. 
18 Pp. 170. § (2) bek. a) pont 
19 https://jogaszvilag.hu/szakma/modosul-a-polgari-perrendtartas-2021-tol-i/ (Február 25, 

2002.) 
20 Vélemény 17-18. o. 78. pont 
21 Új Pp. Konzultációs Testület 47. számú állásfoglalás 
22 Pp. 170. § (3) bek. 
23 Pp. 246. §; A nyomtatványokat a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet melléklete tartalmazza. 

https://jogaszvilag.hu/szakma/modosul-a-polgari-perrendtartas-2021-tol-i/
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jogi képviselő nélkül eljáró fél már formai kötöttségek nélkül előterjesztheti írábeli 

rendelkező nyilatkozatát, ezért joghátrány nem éri.24 

Az I. Pp. Novella a keresethalmazat szabályait egyszerűsíti, a halmazatban álló 

keresetek azonos tartalmi elemeit elegendő egyszer előadni. Szűkítésre került a 

keresetlevélhez csatolandó mellékletek köre.25  

A Kúria a keresetlevél visszautasítására vezető okok vizsgálata tárgyában 

joggyakorlat-elemző csoportot állított fel, amelynek feladata volt annak vizsgálata, 

hogy a Pp. hatálybalépése előtti időszakhoz viszonyítva csökkent-e a keresetlevelek 

száma és azon belül hogyan alakult a visszautasítások aránya. Ezen adatok vizsgálata 

mellett a joggyakorlat-elemző csoport feladat volt az országos gyakorlat feltárása, 

helyesnek tartott irányok felmutatása, valamint észszerű javaslatok megfogalmazása 

a joggyakorlat és a jogalkotó irányába.26 

A perindítás körében az I. Pp. Novella által lényegesen érintett terület a keresetlevél 

visszautasítása. A Pp. eredeti szövegének 176. § (1) bekezdés j) pontja írta elő, ha a 

keresetlevél nem tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket, illetve alaki kellékeket 

vagy a felperes nem csatolta a kötelező mellékleteket, akkor a bíróság a keresetlevelet 

hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve visszautasítja. A Pp. 176. § (1) bekezdés l) 

pont pedig azt írta elő, ha a keresetlevelet a felperes kötelező jogi képviselet ellenére 

jogi képviselő közreműködése nélkül nyújtotta be, akkor a bíróság hiánypótlási 

felhívás kiadását mellőzve utasítja vissza. A 176. § (1) bekezdés ezen pontjait 2021. 

január 1. napjától hatályon kívül helyezte az I. Pp. Novella.27 A hatályos szabályozás 

szerint a bíróság akkor utasítja vissza a keresetlevelet, ha hiánypótlási felhívás 

ellenére a felperes a keresetlevelet kötelező jogi képviselet esetén jogi képviselő 

nélkül nyújtotta be, valamint, ha a keresetlevél hiánypótlási felhívás ellenére nem 

tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket, alaki kellékeket, illetve a felperes nem 

csatolta a kötelező mellékleteket.28 A Vélemény 23. pontja rögzítette, hogy a 

hiánypótlás nélküli visszautasítás körében a j) pont volt a leggyakoribb hivatkozás. 

Tehát a keresetlevél visszautasításához kapcsolódó szabályozás annyiban változott, 

hogy míg a Pp. hatálybalépése óta 2018. január 1-től 2020. december 31-ig a 

keresetlevél kötelező tartalmi elemeinek, kötelező mellékletek, illetve kötelező jogi 

képviselet esetén a jogi képviselő hiánya visszautasítást eredményezett, addig 2021. 

január 1-től a keresetlevél kötelező tartalmi elemeinek vagy mellékleteinek, illetve 

kötelező jogi képviselet esetén a jogi képviselő hiánya nem visszautasításra adnak 

okot, hanem hiánypótlási felhívásra és csak annak sikertelensége esetén eredményez 

visszautasítást. A hiánypótlási felhívást követő visszautasítási okok körében külön 

pontban továbbra is megtalálható, ha hiánypótlási felhívás ellenére a felperes nem 

pótolta az egyéb okból hiánypótlásra szoruló keresetlevél bíróság által megjelölt 

hiányait, a bíróság visszautasítja a keresetlevelet.29 Véleményem szerint a keresetlevél 

 
24 Udvary Sándor, „Az első Pp. novella hatása az elsőfokú eljárásra”, Jogtudományi Közlöny, 

no. 3 (2021): 136. 
25 Pp. 171. § 
26 Vélemény 7. o. 8-10. pont 
27 Pp. 176. § (1) bek. j) és l) pontja 
28 Pp. 176. § (2) bek. d) és e) pontja 
29 Pp. 176. § (2) bek. g) pont 
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visszautasítások számának jelentős csökkenése várható e módosításnak 

köszönhetően. 

A Pp. 176. §-a kiegészül a (6) bekezdéssel, amely szerint a keresetlevél perfelvételre 

való alkalmassága szempontjából nem vizsgálható a keresetlevél érdemi részében 

előadott azon kérelem, állítás, illetve érvelés, amelynek értékelése az ügy érdemére 

tartozik, valamint az sem, hogy a felperes által megjelölt bizonyítékok, bizonyítási 

indítványok alkalmasak-e, illetve elegendőek-e a keresetlevélben foglaltak 

alátámasztására. A Véleményből kiderült, hogy gyakran vezetett a keresetlevél 

visszautasításához, hogy a bíróság nem találta határozottnak a kereseti kérelmet vagy 

a felperes jogi érvelését, felperes tényállításait hiányosnak, hibásnak minősítette. A 

Vélemény alátámasztotta, hogy a j) pont alapján történő visszautasítás esetén gyakori 

a keresetlevél érdemi részét érintő hibákra, hiányosságokra alapított visszautasítás.30  

Az I. Pp. Novella a keresetlevél visszautasítása körében rögzítette, hogy a 

hiánypótlásra felhívó végzésben a bíróságnak a keresetlevél hiányosságait 

teljeskörűen fel kell tüntetnie.31 A Vélemény kifejti, hogy előfordultak olyan esetek, 

amikor a visszautasító végzés indokolásában annyit tartalmazott, hogy a keresetlevél 

„nem felel meg a feltételeknek” vagy „nem tartalmazta szükséges mértékben a 

megjelölt tartalmi elemeket”. Azonban nem derült ki az indokolásból, hogy milyen 

feltételeknek nem felelt meg vagy melyek a szükséges elemek, valamint számos 

esetben a visszautasítás pontos oka, jogalapja sem volt megállapítható.32 A 

hiányosságok teljes körű feltüntetése nagy segítséget jelent a fél, különösen a jogi 

képviselő nélkül eljáró laikus fél számára. 

Az alperes keresetlevél visszautasításról történő értesítése annyiban változott, hogy a 

hatályos szabályozás alapján a bíróság a jogerős visszautasító végzés és a keresetlevél 

megküldésével értesíti. Az I. Pp. Novella előtt a Pp. a következőt tartalmazta: „A 

bíróság a keresetlevelet visszautasító végzést a felperesnek kézbesíti és intézkedéséről 

az alperest értesíti.”33 

 

3. A perfelvételi szak megváltozott szabályai 

 

A perfelvételi szak a perfelvételre alkalmas keresetlevél alperes részére történő 

kézbesítésével kezdődik. Ekkor az eljárás a perindítás létszakából átlép a perfelvételi 

szakba.34  

Az alperes által benyújtandó írásbeli ellenkérelem három részre tagolódik: bevezető, 

érdemi és záró részre. Az I. Pp. Novella által bevezetett módosítások az ellenkérelem 

érdemi és záró részét érintik, az ellenkérelem tartalmát egyszerűsítik. Az érdemi 

részben alaki védekezés esetén az eljárás megszüntetésére alapot adó okot és az azt 

megalapozó jogszabályhelyet és tényeket kellett előadni, a módosítás óta elegendő a 

tények előadása, tehát jogszabályhelyet nem kell megjelölni. Az érdemi védekezés 

körében kötetlenebbül lehet előadni a keresetlevélben előadottakat vitató és cáfoló 

 
30 Vélemény 11. o. 33. pont 
31 Pp. 176. § (5) bek. 
32 Vélemény 12. o. 40-41. pont 
33 Pp. 177. § (1) bek. 
34 Zsitva, Perindítás, 461. 
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nyilatkozatokat és az alperes nem köteles jogi érvelést előterjeszteni. A záró részben 

elegendő a törvényes képviselethez kapcsolódóan azt feltüntetni, hogy a törvényes 

képviselő milyen minőségben jár el. A záró résznek a módosítás előtt a törvényes 

képviselő és a meghatalmazott képviseleti jogát megalapozó tényeket és azok 

bizonyítékait is tartalmaznia kellett.35 

A Pp. már a novelláris módosítás előtt is rögzítette, hogy az előkészítő iratban azt a 

perfelvételi nyilatkozatot kell feltüntetni, amelynek ilyen formában történő 

előterjesztésére a bíróság a felet felhívta. Azonban ez a szabály kiegészítésre került 

azzal, hogy a fél az előkészítő iratban bírósági felhívás nélkül előterjeszthet kereset-, 

viszontkereset-, illetve ellenkérelem-változtatást, valamint ezekkel összefüggő 

perfelvételi nyilatkozatokat. Továbbá a kiegészítés a jogkövetkezményt is 

tartalmazza, amely szerint az előzőekben rögzítettek megsértésével előterjesztett 

perfelvételi nyilatkozat hatálytalan.36 

Új rendelkezés, hogy a felperes a keresetlevélben, az alperes az ellenkérelemben 

kérheti, hogy a bíróság perfelvételi tárgyalás mellőzésével zárja le a perfelvételt.37 Ez 

a kérelem a bíróságot nem köti, a döntés a bíróság kompetenciájába tartozik, de a 

kérelem orientálhatja a bíróságot. A perfelvételi tárgyalás mellőzésével történő 

perfelvételi útvonal alkalmazása nagymértékben gyorsíthatja az eljárást.38 

A fél jogi képviselőjének kérelmére a bíróság elhalasztja a tárgyalást, ha a kérelmével 

egyidejűleg igazolja, hogy a kitűzött tárgyaláson egy másik tárgyalásra szóló idézésre 

tekintettel nem tud megjelenni. Erre irányuló kérelmet legkésőbb az idézés 

kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül kell előterjeszteni. Az érintett fél 

vonatkozásában az elsőfokú ítélet meghozataláig egy alkalommal van erre 

lehetőség.39 

 

4. Az érdemi tárgyalási szak megváltozott szabályai 

 

A perfelvétel lezárásával a felek jog- és tényállításai, a perfelvételi nyilatkozatok, a 

kereset, az ellenkérelem és a bizonyítási indítványok rögzülnek. A preklúzió hatása, 

hogy az érdemi tárgyalási szakban a perfelvételi nyilatkozatok megváltoztatása 

alapvetően nem megengedett. A Pp. külön rögzíti, hogy az érdemi tárgyalási szakban 

a fél milyen feltételekkel változtathatja meg tényállításait, keresetét, valamint 

ellenkérelmét.40  

Koncepcionális változtatást jelent, hogy az I. Pp. Novella módosít a kereset- és 

ellenkérelem-változtatás fogalmán. A tényállítás és a jogi érvelés megváltoztatása már 

nem minősül kereset-, illetve ellenkérelem-változtatásnak. Amennyiben a felek a 

korábbiakban előadottaktól eltérő vagy további tényre kívánnak hivatkozni, nem kell 

kereset- vagy ellenkérelem-változtatást tartalmazó nyilatkozatot tenniük, és a 

 
35 Pp. 199. § 
36 Pp. 202. § 
37 Pp. 197. § (3) bek. 
38 https://jogaszvilag.hu/szakma/modosul-a-polgari-perrendtartas-2021-tol-ii/ (Január 31, 

2022.) 
39 Pp. 229. § (1a) bek. 
40 Pp. 214-216. § 

https://jogaszvilag.hu/szakma/modosul-a-polgari-perrendtartas-2021-tol-ii/
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bíróságnak sem kell erről alakszerű döntést hoznia. Keresetváltoztatásnak 2021. 

január 1. napjától az minősül, ha a fél a keresetével összefüggésben előadott korábbi 

jogállításához képest eltérő vagy további érvényesíteni kívánt jogot állít, vagy 

kérelméhez képest a kérelem, illetve annak valamely része összegszerűségét vagy 

tartalmát megváltoztatja, vagy további kérelmet terjeszt elő. A módosítás 

hatálybalépése óta ellenkérelem-változtatás alatt azt kell érteni, ha a fél az 

ellenkérelmével összefüggésben előadott korábbi jogállításához képest eltérő vagy 

további anyagi jogi kifogásra hivatkozik, vagy jogállítást, kérelmet részben vagy 

egészben elismerő, illetve azokat nem vitató nyilatkozatát visszavonja, ideértve azt is, 

ha a nem vitatottnak, illetve nem ellenzettnek tekintendő jogállítást vagy kérelmet 

utóbb vitatja.41 Az I. Pp. Novella bevezeti az új tényállítás fogalmát. A Pp. 214. §-a 

új (3) bekezdéssel egészül ki, amely meghatározza, hogy a perfelvételt lezáró végzés 

meghozataláig előadott tényállításhoz képest eltérő vagy további tény állításának 

kivételesen akkor van helye az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás 

berekesztéséig, ha a fél olyan tényre hivatkozik, amely önhibáján kívül a perfelvételt 

lezáró végzés meghozatala után jutott a tudomására, illetve következett be, vagy a 

tudomására jutó tény, illetve bekövetkező tényre tekintettel válik a per eldöntése 

szempontjából jelentőssé. Az új tényállítás önálló jogintézményként történő 

szabályozását indokolja, hogy a tényállítás megváltoztatása, új tény állítása nem 

minden esetben eredményez kereset-, illetve ellenkérelem-változást. 

A keresetváltoztatás, valamint az ellenkérelem megváltoztatása a perfelvételt lezáró 

végzés meghozatalát követően az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás 

berekesztéséig, akkor megengedett, ha a bármelyik fél által előterjesztett új 

tényállítással áll közvetlen összefüggésben vagy a bíróságnak a perfelvételt lezáró 

végzés meghozatalát követő anyagi pervezetése indokolja.42 

Az I. Pp. Novella kibővíti az érdemi tárgyalási szakban megtehető, feltételhez nem 

kötött perfelvételi nyilatkozatok körét, ahol e nyilatkozatok megtételéhez a félnek nem 

kell kereset- vagy ellenkérelem-változtatás engedélyezése iránti kérelmet 

előterjeszteni. A módosítás óta a Pp. lehetővé teszi, hogy a fél az ellenfél 

hozzájárulása és a Pp.-ben meghatározott feltételek nélkül írásban vagy tárgyaláson 

szóban bármikor felemelhesse a kereseti követelésének összegét – törvényen alapuló 

tartás iránti perben, illetve törvényben meghatározott egyéb esetben – a követelésnek 

a per folyamán esedékessé vált részleteire is, megváltoztathassa az egymással 

eshetőleges viszonyban álló több kereset esetén az elbírálás kért sorrendjét, vagy 

eltérő vagy további jogi érvelésre hivatkozhasson.43 

A bizonyítás szabályai körében rögzítésre került, hogy a jogsértő bizonyítási eszköz 

perben való felhasználása a fél büntetőjogi, szabálysértési, illetve polgári jogi 

felelősségét nem érinti. Erre figyelmeztetni is kell a bizonyító felet.44 A fél a 

bizonyítási indítványban 2021. január 1. napjától már csak a bizonyítani kívánt tényt 

és a bizonyítási eszközt köteles megjelölni. Az I. Pp. Novella hatálybalépése előtt a 

 
41 Pp. 7. § (1) bek. 4. és 12. pont 
42 Pp. 215-216. § 
43 Pp. 221. § e) – g) pont 
44 Pp. 269. § (7) bek. 
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bizonyítási módot is meg kellett jelölni, valamint indokolni kellett a bizonyítási mód 

és eszköz bizonyításra való alkalmasságát. 

 
5. Személyi állapotot érintő perekhez kapcsolódó újítások 

 
Fontos változás, hogy az I. Pp. Novella bevezetett egy új perfelvételi útvonalat, amely 

kizárólag a személyi állapotot érintő perekben vehető igénybe. Ez alapján a bíróság a 

keresetlevél alperes részére történő kézbesítésével egyidejűleg kitűzi a perfelvételi 

tárgyalás határnapját, azaz, az általános szabályok alóli kivételként, nem várja be a 

bíróság az ellenkérelem beérkezését a perfelvétel módjának meghatározásához. 

Tekintettel arra, hogy a személyi állapotot érintő perekben sem további írásbeli 

perfelvételnek, sem a perfelvételi tárgyalás mellőzősével történő eljárásnak nincs 

helye, valamint bírósági meghagyás kibocsátása sem lehetséges. E módosítás az 

eljárást rugalmasabbá teszi, így az eljárás gyorsítható. A jogi képviselő nélkül eljáró 

fél lehetőséget kap, hogy ellenkérelmét a perfelvételi tárgyaláson szóban terjessze 

elő.45 Ez a laikus fél számára nagy segítséget jelent. 

Ezekben a perekben a bíróság a továbbiakban is elrendelheti hivatalból az általa 

szükségesnek tartott bizonyítást. A módosítás kizárja a személyi állapotot érintő 

perekben a magánszakértői bizonyítást, ennek hátterében egyrészt a gyermek 

kímélete, másfelől a bíróság rendelkezésére álló, hivatalbóli bizonyítás lehetősége áll. 

Az I. Pp. Novellának köszönhetően valamennyi személyi állapotot érintő perben 

lehetővé válik az előzetes bizonyítás, amely az eljárások további rugalmasabbá tételét 

célozza.46 

Az I. Pp. Novella kibővíti a házassági perben előterjesztendő keresetlevél speciális 

tartalmi elemeit az életközösség fennállásának időtartamát annak kezdő és befejező 

időpontjának megjelölésével.47 

A módosítás a származási perekben soronkívüliséget vezet be, ha örökbefogadási 

eljárás van folyamatban, ennek gyorsítása érdekében. Ekkor az ellenkérelem, illetve 

a viszontkereset előterjesztésére vonatkozó határidő tizenöt nap, amely nem 

hosszabbítható meg, a tárgyalási időköz nyolc nap, valamint a tárgyalás kitűzésére 

vonatkozó határidő egy hónap.48 

Az I. Pp. Novella újítása, hogy nevesíti a kapcsolattartási pereket a személyi állapotot 

érintő perek körében, a szülői felügyelettel kapcsolatos perekkel közös fejezetben. 

Kapcsolattartási per alatt a kapcsolattartás szabályozása, a kapcsolattartás 

megváltoztatása, valamint a kapcsolattartási jog korlátozása vagy megvonása iránt 

indított pert kell érteni. A kapcsolattartás megváltoztatása iránti per kivételével ezek 

a keresetek (kapcsolattartás szabályozása, kapcsolattartási jog korlátozása, 

kapcsolattartási jog megvonása) önállóan nem, kizárólag házassági perben vagy 

szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított perben terjeszthetők elő. A 

kapcsolattartási perre a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított per 

szabályai az irányadók, azonban annyi eltéréssel, hogy a kapcsolattartás 

 
45 Pp. 432. § 
46 Pp. 434. § (3) és (6) bek. 
47 Pp. 455. § (2) bek. c) pont 
48 Pp. 465. § 
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megváltoztatása iránti kereset a gyermek tartása iránt indított keresettel nem 

kapcsolható össze.49 

A szülői felügyelettel kapcsolatos perekben a Pp. a novelláris módosítás óta 

példálózóan nevesíti, hogy ideiglenes intézkedés milyen esetekben rendelhető el. A 

szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított perben a bíróság az 

indítványozott bizonyítást mellőzi és hivatalból rendel el bizonyítást, ha a bizonyító 

fél által indítványozott bizonyítás nyilvánvalóan ellentétes a kiskorú gyermek 

érdekeivel.  

 

6. Összegzés 

 

A Pp. hatálybalépése óta eltelt idő gyakorlati tapasztalatai azt mutatták, hogy 

szükséges egyes rendelkezések finomítása, módosítása. Az I. Pp. Novella által 

bevezetett módosítások az elsőfokú eljárás valamennyi szakára kiterjednek. 

Véleményem szerint az I. Pp. Novella általános célkitűzései az általa eszközölt 

módosításokban maximális mértékben tetten érhetők. Az I. Pp. Novella 

módosításaival a keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, a keresethalmazat 

előadásának szabályait, valamint az írásbeli ellenkérelem tartalmát egyszerűsíti. A 

keresetlevélhez csatolandó mellékletek körét szűkíti. Kiterjeszti a keresetlevél 

kapcsán a bíróság által történő hiánypótlásra történő felhívás lehetőségeit, 

egyszerűsíti és rugalmasabbá teszi a kereset-változtatás, az ellenkérelem-változtatás 

megtételére vonatkozó szabályokat. A perfelvételi tárgyalás mellőzésével történő 

perfelvétel lezárását ösztönző szabályokat vezet be. Változtat a kereset-változtatás, 

ellenkérelem-változtatás fogalmán, tényállítás és jogi érvelés megváltoztatása nem 

már minősül kereset-, illetve ellenkérelem-változtatásnak. A módosító szabályok 

könnyítik a jogi képviselő nélkül eljáró fél igényérvényesítését. 

A személyi állapotot érintő perekhez kapcsolódó módosítás egyik legfontosabb 

célkitűzése a kiskorú gyermek érdekeinek fokozott védelme. Valamennyi személyi 

állapotot érintő perben lehetővé válik az előzetes bizonyítás, kizárja a magánszakértői 

bizonyítást ezekben a pertípusokban. Az I. Pp. Novella a személyi állapotot érintő 

perekben bevezetett egy perfelvételi módot, amely alapján a kereset alperessel történő 

közlésével egyidejűleg ki kell tűzni a perfelvételi tárgyalás határnapját. E 

módosítástól az eljárás gyorsabb lefolytatása várható. Nevesítésre került egy új 

pertípus, az úgynevezett kapcsolattartási per. 

 

 
  

 
49 Pp. 472. § 
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Ripszám Dóra*– A gyermekkereskedelem és a gyermekmunka 
 

Lektorálta: Dr. Nagy Melánia Ph.D. 
 

Absztrakt 

 

Napjainkban a szervezett bűnözés egyik jól jövedelmező üzletága az emberrablás és 

az emberkereskedelem, amely a rabszolgamunka, a szexuális kizsákmányolás, a 

prostitúció és más súlyos bűncselekmények alapja.1 

Az emberkereskedelem egy határokon átnyúló probléma, amely a származási, cél- és 

tranzitországokat is érinti. Az emberkereskedelem az emberi jogok egyik legsúlyosabb 

megsértése, ezért minden állam kötelessége, hogy határozottan lépjen fel ennek 

megakadályozása és az elkövetők megbüntetése érdekében. Fő célja a prostitúció 

vagy kényszermunka, a szervezett koldulás, az illegális örökbefogadás és a 

szervkereskedelem. Oka a szegénységben, a nők és gyermekek alárendeltségének 

hagyományában, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásának és védelmének 

hiányában gyökerezik. 2 

Az emberkereskedelem a rabszolgaság modern változatának tekinthető. Becslések 

szerint ez a nemzetközi bűnszervezetek második legjövedelmezőbb üzletága. A 

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) szerint a kényszermunkából származó 

jövedelem évente eléri a 32 milliárd dollárt.3 

Az emberkereskedelem kacsán az egyik legsebezhetőbb csoportot a gyermekek 

alkotják.4 

 

Kulcsszavak: gyermek, gyermekkereskedelem, gyermekmunka, kényszermunka 
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1. Bevezetés 

 

Az Európai Unió Alapjogi Chartája meghatároz bizonyos jogokat, amelyek rendkívül 

fontosak az Európai Unión belül mozgó, vagy az Európai Unióba belépő 

munkavállalók számára. Ezen jogok közül a legfontosabbak az emberi méltóság (1. 

cikk), a rabszolgaság és a kényszermunka tilalma (5. cikk), a foglalkozás 

megválasztásának szabadsága és a munkavállaláshoz való jog (15. cikk), a 

megkülönböztetés tilalma (21. cikk), a  munkaközvetítői szolgáltatások 

igénybevételéhez való jog (29. cikk),  az indokolatlan elbocsátással szembeni védelem  

(30. cikk), a tisztességes és igazságos munkafeltételek (31. cikk),  a gyermekmunka 

tilalma és a fiatalok munkahelyi védelme (32. cikk),  a fogyasztók védelme  (38. cikk), 

valamint a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog (47. cikk).5 

Az emberkereskedelem egy olyan határokon átnyúló probléma, amely a származási, 

a rendeltetési és tranzitországokat is jelentős mértékben érinti. Legfontosabb 

jellemzője, hogy rendkívül szervezett, gyorsan terjedő bűncselekmény. Az 

emberkereskedelem az emberi jogok egyik legsúlyosabb megsértési formája, ezért 

minden állam kötelessége, hogy határozott lépéseket tegyen annak megelőzése és az 

elkövetők felelősségre vonásának érdekében.6 

Az emberkereskedelem a rabszolgaság modern változatának is tekinthető, becslések 

szerint ez a nemzetközi bűnszervezetek második legjövedelmezőbb üzletága. A 

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) szerint a kényszermunkából származó 

nyereség eléri az évi 32 milliárd dollárt.7 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelve (az emberkereskedelem 

megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint 

a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásásról8) meghatározza az 

emberkereskedelemmel kapcsolatos szándékos bűncselekményeket, melyek a 

„Személyek kizsákmányolás céljából való toborzása, szállítása, átadása, rejtegetése 

vagy fogadása – az adott személyek feletti ellenőrzés megváltoztatását vagy átadását 

is ideértve – fenyegetéssel, erőszakkal vagy egyéb kényszer alkalmazásával, 

emberrablással, csalással, megtévesztéssel, hatalommal vagy a kiszolgáltatott 

helyzettel való visszaélés révén, illetve anyagi ellenszolgáltatásnak vagy előnyöknek 

valamely személy felett ellenőrzést gyakorló személy beleegyezésének megszerzése 

érdekében történő nyújtásával vagy elfogadásával.”9 

 
5 Az Európai Unió Alapjogi Chartája (2012/C 326/02) 
6 „Emberkereskedelem elleni küzdelem – védtelen áldozatok,” 

Emberkereskedelem.kormany.hu, December 21, 2020, 

https://emberkereskedelem.kormany.hu/akadalymentes/emberkereskedelem-elleni-

kuzdelem-vedtelen-aldozatok 
7 Krisztina Száraz, „Kényszermunka a modern gazdaságban,” October 1, 2020, 

http://retp.eu/index.php/retp/article/view/520/479 
8 Az utóbbi években az Európai Unióban egyre több tanácsi kerethatározatot váltanak fel 

irányelvekkel: Dávid Tóth, “Küzdelem a Bankkártyacsalások Ellen Az Európai Unióban,” in 

Lépést Tud-e Tartani a Jog a XXI. Század Kihívásaival? ed. Ákos Bendes, Melánia Nagy and 

Dávid Tóth (Pécs: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Doktori Iskola, 

2019), pp. 103-129, 110. 
9 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelvének 2. cikke 
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A 2011/36/EU irányelv értelmében „A kizsákmányolás magában foglalja legalább a 

prostitúció révén történő kizsákmányolást vagy a szexuális kizsákmányolás más 

formáit, a kényszermunkát vagy szolgáltatásokat - a koldulást, a rabszolgatartást vagy 

a rabszolgatartáshoz hasonló gyakorlatot és a szolgaságot is ideértve -, a 

bűncselekményekhez kapcsolódó kizsákmányolást és a szervek kivételét.”10  

Az emberkereskedők által megcélzott egyik legkiszolgáltatottabb csoportot a 

gyermekek alkotják.11 A gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a 

gyermekpornográfiáról szóló, a Gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött 

Fakultatív Jegyzőkönyv rögzíti, hogy „Gyermekek eladásának minősül minden olyan 

cselekmény vagy tranzakció, amelynek során egy gyermeket egy személy vagy 

személyek csoportja átad egy másik személynek vagy személyek csoportjának díjazás 

vagy más ellenszolgáltatás fejében”12 Egy gyermek a toborzás, elszállítás, átadás, 

rejtegetés vagy átvétel módjára tekintet nélkül az emberkereskedelem áldozatának 

tekintendő, amennyiben annak célja a kizsákmányolás.13  

Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépésről szóló Egyezménye 

megadja számunkra a gyermekkor tartamát, miszerint „gyermeknek minősül minden 

tizennyolcadik életévét be nem töltött személy”.14  

 

2. Áldozattá válás 

 

Az emberkereskedelem áldozatául bárki válhat, de bizonyos társadalmi csoportok – a 

nők, a gyermekek, az etnikai kisebbségek tagjai, a fogyatékkal élők és a menekültek 

- kiszolgáltatottabbak.15 

A magasabb jövedelmű országok szerint gyakran úgy tűnik, hogy a gyermekmunka a 

fejlődő országokban szinte mindig a gyermekbántalmazás egyik formája, amelyben a 

gyermekek veszélyes körülmények között dolgoznak. Ez azonban korántsem ilyen 

egyszerű. Valójában a "gyermekmunka" kifejezés számos, a gyermekek részvételével 

végzett tevékenység típust foglal magában (mind az országokon belül, mind az 

országhatárokat átívelően). A legtöbb gyermekotthonban dolgozik, jellemzően segít 

 
10 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelv 2. cikk (3) bekezdés 
11 „A Bizottság Jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az emberkereskedelem 

megelőzéséről, és az  ellene  folytatott  küzdelemről,  az  áldozatok  védelméről  szóló  

2011/36/EU  irányelv  20.  cikkében  előírtak  szerinti  jelentés  az emberkereskedelem elleni 

küzdelem terén elért eredményekről,” www.ipex.eu/IPEXL, September 10, 2018, 

WEB/dossier/files/.../082dbcc554c619fa0154c83f0dc50084.do, quote: Erzsébet Hatvani,  

Viktória Sebhelyi and Gergely Vaskuti, Gyermekprostitúció visszaszorítása, 

gyermekkereskedelem (Budapest, Hungary: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 

2018) 15. 
12 A gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló, a 

Gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyv megerősítéséről és 

kihirdetéséről szóló 2009. évi CLXI. törvény 
13 „Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről Szóló Egyezménye. Az 

Áldozatok Jogai,” April 4, 2021, https://rm.coe.int/16805d41ee  
14 Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről 4. Cikk d) pont 
15 „Gyermekkereskedelem elleni küzdelem,” UNICEF Magyarország, January 9, 2021, 

https://unicef.hu/gyermekkereskedelem-elleni-kuzdelem  
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a családjának azzal, hogy a családi vállalkozásban vesz részt, valamint a háztartási 

munkákban vállal szerepet.16 

Alapvetően a gyermekmunka a szegénység tünete, az alacsony jövedelem és a 

szegénység intézménye mozgatják annak világméretű elterjedtségét. Ennek 

eredményeként egyes gazdasági események vagy politikák kétértelmű hatást 

gyakorolhatnak a gyermekmunkára; például egy olyan ország, amely a munkaerő 

iránti kereslet növekedését tapasztalja - talán a globalizáció miatt - nagyobb keresletet 

tapasztalhat mind a felnőtt, mind a gyermekmunka iránt. Ugyanakkor a felnőtt 

munkaerő iránti nagyobb kereslet növelheti a családi jövedelmeket oly módon, hogy 

az csökkentse a gyermekmunkát.17 

A következő környezetekben a gyermekmunka legrosszabb formái nem alakulnának 

ki, hacsak nem fizetnek jobban, mint a "jó" formák. 

• A környezetet a háztartások szegénysége jellemzi, ami nyomást gyakorol a 

gyermekekre, hogy segítsék családjuk megélhetését.  

• A szülők önzőek gyermekeikkel szemben, és döntéseket hoznak a nevükben.  

• A gyermekmunka legrosszabb formái veszélyeztetik az érintett gyermekek 

jövőképét, például azáltal, hogy csökkentik tanulási lehetőségüket az 

iskolában. 18 

Az emberkereskedők elsősorban a szociálisan és gazdaságilag hátrányos helyzetű 

családokat célozza meg. Számos esetben a szervezett bűnözői csoportok úgy 

döntenek, hogy gyermekekkel kereskednek, mert ők könnyebben toborozhatóak és 

gyorsabban "cserélhetőek".19 

Sok esetben a fiatal lányokat és gyermekeket hamis ígéretekkel csábítják el 

szülőföldjükről, abban a reményben, hogy képesek lesznek támogatni családjukat, de 

a valóságban ez a munka csak és kizárólag prostituált munkát jelent.20 

A fiatalok potenciális áldozatai a növekvő pedofil erőszaknak, a brutális 

bántalmazásnak, az utcai emberrablásoknak, a gyermekgyilkosságnak, a széles 

körben elterjedt szexturizmusnak és végül, de nem utolsósorban az azokat szolgáló 

gyermekkereskedelemnek. Az erőszak már nem csak a zord külvilágban található 

meg, hanem ott van a családban, az otthonok falain belül, valamint az iskolákban és 

 
16 Eric V. Edmonds and Nina Pavcnik, „Child Labor,” Global Economy Journal of Economic 

Perspectives 19, no. 1 (2005): pp. 199 –220.  
17 Ibid. 
18 Sylvain E. Dessy and Stéphane Pallage, „A Theory of the Worst Forms of Child Labour,” 

The Economic Journal 115, no. 500 (2005): pp. 68–87. 
19 „A Bizottság Jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az emberkereskedelem 

megelőzéséről, és az  ellene  folytatott  küzdelemről,  az  áldozatok  védelméről  szóló  

2011/36/EU  irányelv  20.  cikkében  előírtak  szerinti  jelentés  az emberkereskedelem elleni 

küzdelem terén elért eredményekről,” www.ipex.eu/IPEXL, September 10, 2018, 

WEB/dossier/files/.../082dbcc554c619fa0154c83f0dc50084.do, quote: Erzsébet Hatvani,  

Viktória Sebhelyi and Gergely Vaskuti, Gyermekprostitúció visszaszorítása, 

gyermekkereskedelem (Budapest, Hungary: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 

2018) 15. 
20 Krisztina Kállai, „Az emberkereskedelem kiskorú áldozatait érintő kizsákmányolás 

sajátosságai,” October 27, 2019, http://www.kodolanyi.hu/kv/cikk/az-emberkereskedelem-

kiskoru-aldozatait-erinto-kizsakmanyolas-sajatossagai-864  
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az oktatási intézményekben. A család hagyományos intézményének válságát a 

válások, a családok felbomlása, a családon belüli gyermekek magánya és 

elhanyagolása jellemzi, továbbá a mentális és viselkedési problémákkal küzdő 

gyermekek száma is jelentősen növekszik.21 

Vidra Zsuzsanna, Baracsi Kitti és Sebhelyi Viktória a következő kiszolgáltatottsági 

tényezőket állapítja meg a gyermekkereskedelemmel kapcsolatban 

- kriminalizálódott környezet 

- diszfunkcionális családi háttér  

- az állami gondozásban nevelkedő gyermekek  

- az érzelmi kapcsolattól való "függőség" szerepe22 

Ami a gyermekkereskedelem áldozatait illeti, a következő hátterekről beszélhetünk: 

− Az áldozatok társadalmi-gazdasági háttere  

− Az áldozatok életkora  

− Az áldozatok etnikai profilja  

− Az áldozatok nemi identitása23 

Az alacsony iskolai végzettséggel, kevés munkatapasztalattal, nem megfelelő családi 

háttérrel rendelkező, és az állami gondozásban nevelkedett személyeket az áldozattá 

válás veszélye nagyobb mértékben fenyegeti. Az elkövetők folyamatosan kutatják és 

toborozzák az új áldozatokat, többnyire a legegyszerűbb "forrásból", nevezetesen a 

családjukból, a lakókörnyezetükből, mégpedig olyanokat, akiknek személyes és 

vagyoni hátterét ismerik. Előfordul, hogy a családok adják el a saját gyermeküket az 

elkövetőnek. A szexuális kizsákmányolással kapcsolatban a toborzási szakaszban a 

magyar elkövetők ritkán alkalmaznak erőszakot, inkább színlelt érzelmi 

kapcsolatokkal hálózzák be a későbbi áldozataikat, így megjelenik az érzelmi 

kapcsolattól való "függőség".24 

A gyermek sebezhetőségének fő kockázati tényezői a gyermek társadalmi-gazdasági 

helyzetével, szocializációjával, valamint társadalmi és kulturális környezetével 

kapcsolatosak. A szegénység, különösen a mélyszegénység az egyik legfontosabb 

tényező az áldozattá válásban. Az áldozattá válás azonban általában számos kockázati 

tényező együttes hatásából ered, és nem kizárólag a szegénységből. A szegénységben 

és/vagy szegregált gettószerű településeken, illetve a városok és falvak szegregált 

részein, valamint az állami gondozásban élő gyermekek nagyobb valószínűséggel 

válnak gyermekkereskedelem áldozatává. A szegregált környezet, az állami gondozás 

és az árvaházban való élet olyan környezetet teremt, amelyben a gyermek áldozattá 

válásának valószínűsége megsokszorozódik. A kockázati tényezők (pl. 

 
21 Szilvia Gyurkó and György Virág, „A bűn és a gyermekek ábrázolása a médiában,” 

Kriminológiai Tanulmányok 46 (2009): pp. 250-276.  
22 Zsuzsanna Vidra, Kitti Baracsi and Viktória Sebhelyi, Gyermekkereskedelem 

Magyarországon: Szexuális kizsákmányolás, koldultatás és zsebtolvajlásra kényszerítés 

(Budapest, Hungary: CEU, 2015), 170-179. 
23 Vidra – Baracsi – Sebhelyi Op. cit. 179-182. 
24„Emberkereskedelem elleni küzdelem Magyarországon,” Belügyminisztérium, Európai 

Együttműködési Főosztály, January 9, 2021, https://ec.europa.eu/anti-

trafficking/sites/antitrafficking/files/thb_overview_hungary_hu_pdf.pdf 
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gyermekbántalmazás, szerhasználat, diszfunkcionális családi háttér stb.) egyaránt 

megtalálhatók a kevésbé szegregált és kevésbé elszegényedett környezetben is.25 

 

3. A gyermekkereskedelem és a gyermekmunka volumene 

 

Nagy különbség van a fiúk és a lányok által végzett kényszermunkák formájának 

tekintetében. Míg a „fizikai” munkát többnyire fiúkkal végeztetik, addig a házimunkát 

és az éttermekben végzett feladatokat elsősorban lányok látják el. A mezőgazdasági 

és a ruhaiparban dolgozók között egyaránt találunk lányokat és fiúkat. A 

gyermekmunka formái régiónként is változhatnak.26 

Becslések szerint mintegy 25 millió ember van kitéve "modern rabszolgaságnak" 

kényszermunka, vagy emberkereskedelem formájában, ezek a gyermekek, nők és 

férfiak gyakran migráns munkavállalók, akiket különböző ágazatokban, például 

mezőgazdaságban, bányászatban, halászatban, gyári munkában, háztartási munkában 

és szexmunkában használnak ki. Bár a modern rabszolgaság felszámolása a 2030-ig 

szóló fenntartható fejlődési célok közé tartozik, az áldozatoknak nyújtott támogatásra 

és az emberkereskedelem megelőzésére adott hatékony válaszok kidolgozása 

továbbra is megfoghatatlanok.27 

A konzervatív becslések is azt sugallják, hogy évente legalább 2,5 millió gyermeket, 

nőt és férfit csábítanak vagy kényszerítenek a nemzetközi határokat átívelően – vagy 

akár saját országukon belül – emberkereskedelembe. Míg a transznacionális 

emberkereskedelem elvonja a civil társadalom figyelmét, a szélesebb értelemben vett 

kizsákmányolás – beleértve a gyermekmunkát, a kényszermunkát, a 

kényszerprostitúciót stb. – sokkal több embert érint, semmint „csupán” az 

emberkereskedelem áldozatait.28 

A gyermekek kizsákmányolása olyan globális probléma, amelyre nehéz megbízható 

statisztikákat találni. A legtöbb becslés szerint a világon évente több mint egymillió 

gyermek válik áldozattá a szexpiacon, és minden ötödik gyermek valamilyen 

formában jelen van a munkaerőpiacon (jellemzően harmadik világbeli országokból). 

Körülbelül 170 millió gyermek dolgozik a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által a 

gyermekmunka „legrosszabb” formájaként definiált módon, nevezetesen fegyveres 

harcokban vesz részt, prostitúcióra kényszerítik őket, pornográfia áldozatává válnak, 

 
25 Zsuzsanna Vidra, Kitti Baracsi and Viktória Sebhelyi, Gyermekkereskedelem 

Magyarországon: Szexuális kizsákmányolás, koldultatás és zsebtolvajlásra kényszerítés 

(Budapest, Hungary: CEU, 2015), 169. 
26 Réka Reinisch, „A gyermekek jogai és a valóság – gyermekmunka a világban,” February 

14, 2021, https://btk.ppke.hu/uploads/articles/6414/file/reinischreka.Pdf  
27 Ligia Kiss and Cathy Zimmerman, „Human trafficking and labor exploitation: Toward 

identifying, implementing, and evaluating effective responses,” January 10, 2021, 

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002740 2021.01.10. 
28 Johannes Koettl, Human Trafficking, Modern Day Slavery, and Economic Exploitation 

https://www.researchgate.net/profile/Johannes_Koettl/publication/241768755_Human_traffi

cking_modern_day_slavery_and_economic_exploitation/links/0c9605287ab6497485000000/

Human-trafficking-modern-day-slavery-and-economic-exploitation.pdf  
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bűncselekmények elkövetésében vesznek részt, kábítószerkereskedőknek képezik ki 

őket, vagy "háztartási alkalmazottként" alkalmazzák őket.29 

 

4. A gyermekmunka formái  

 

A gyermekmunka még mindig gyakori jelenség a világ egyes országaiban, és számos 

területet lefed. A gyermekek gyári munkásként dolgoznak, bányákban, 

mezőgazdaságban foglalkoztatják őket, segítik szüleiket az "üzletben", alkalmi 

munkákat vállalnak, vagy akár saját üzletbe fognak, mint például utcai élelmiszer-

eladó vagy cipőfényező. Gyakori az is, hogy a gyermekeket katonáknak toborozzák, 

prostitúcióra, kábítószer-kereskedelemre kényszerítik, vagy "rabszolgának" adják el. 

Természetesen ezeket a gyakran igen veszélyes munkákat minimális bérért végzik el, 

már ha egyáltalán fizetnek nekik. Mindaddig, amíg a családok arra kényszerülnek, 

hogy szegénységben éljenek (elsősorban a világ fejletlen részein), lehetetlen eltörölni 

a gyermekmunka intézményét.30 
A gyermekmunka legrosszabb formáiról szóló egyezmény (182. sz.) 3. cikke 

kimondja, hogy a gyermekmunka legrosszabb formái a következők: 
• a rabszolgaság vagy a rabszolgasághoz hasonló gyakorlat 

valamennyi formája, mint például a gyermekek adásvétele és a 

gyermekkereskedelem, az adósrabszolgaság és a jobbágyság, 

valamint a kényszer- vagy kötelező munka, beleértve a gyermekek 

kényszer- vagy kötelező sorozását fegyveres konfliktusban való 

bevetésük érdekében; 

• egy gyermek prostitúció, pornográfiakészítés vagy pornografikus 

előadás céljára történő használata, vásárlása, vagy felajánlása; 

• egy gyermek illegális tevékenységre, különösen a vonatkozó 

nemzetközi szerződések szerint meghatározott kábítószerek 

előállítására és az azokkal való üzérkedésre történő használata, 

vásárlása és felajánlása; 

• olyan munka, amely - jellegénél, vagy azon körülményektől fogva, 

amely között azt végzik - valószínűleg veszélyezteti a gyermekek 

egészségét, biztonságát vagy erkölcsét.31 

Konzervatív becslések szerint a világ összes hadseregének, fegyveres erőinek, lázadó 

csoportjainak és terrorista szervezeteinek32 mintegy negyven százaléka alkalmaz 

 
29 Szilvia Gyurkó, „A gyermekek kereskedelmi célú szexuális kizsákmányolása–különös 

figyelemmel a gyermekprostitúcióra,” in OKRI: "Adás–Vétel" Konferencia a prostitúcióról, 

ed. Szilvia Gyurkó (Budapest, Hungary: OKRI, 2011): pp. 28-38., 28. 
30 Réka Reinisch, „A gyermekek jogai és a valóság – gyermekmunka a világban,” February 

14, 2021, https://btk.ppke.hu/uploads/articles/6414/file/reinischreka.Pdf 
31 A gyermekmunka legrosszabb formáiról szóló egyezmény (No. 182) 3. cikk 
32 A terrorizmus tipológiájáról bővebben: Dávid Tóth and Melánia Nagy, „The types of 

terrorism - with special attention to cyber and religious terrorism,” Jura 25, no. 1 (2019): pp. 

413-422.,  

Dávid Tóth, „A terrorizmus típusai és a kiberterrorizmus,” in: XII. Országos Grastyán 

Konferencia előadásai, ed. Virág Rab (Pécs, Hungary: PTE Grastyán Endre Szakkollégium, 

2014) pp. 286-296. 
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gyermekeket vallási, etnikai vagy egyéb katonai célokra. Bár a gyermekkatonák, mint 

a gyermek kizsákmányolásának más formái (gyermekmunka és gyermekprostitúció) 

minden kontinensen előfordulnak, még mindig nagy a bizonytalanság a jelenséggel 

kapcsolatban. A gyerekkatona szó negatív kontrakciója, valamint a téma „soft issue” 

jellege sok esetben a kérdés marginalizálását eredményezi a politika részéről.33 

A gyermekkatonák34 toborzásával a terrorizmus új arcát is megismerhetjük. Az Iszlám 

Állam, amely Szíria és Irak jelentős részét birtokolja, új értelmezést ad a jelenségnek, 

mivel nemcsak a jelenlegi pozícióját kívánja a gyermekek bevonásával megerősíteni, 

hanem az a hosszú távú célok elérését is szolgálja, nevezetesen a kalifátus 

kiterjesztését. Hatékonyságának biztosítása csak akkor lehetséges, ha a szervezet 

nemcsak túléli, hanem "felkészíti" saját jövőbeli generációját. Ennek fő eszköze a 

gyermekek toborzása, hogy megfelelő mentális, pszichológiai és fizikai képzés után 

egy jövőbeli, hűséges és önfeláldozó hadsereget szervezhessenek, amely továbbviszi 

az Iszlám Állam ideológiáját, még akkor is, ha a terrorista szervezet megszűnik létezni 

jelenlegi formájában.35 

A nemzetközi szervezetek által létrehozott lista szerint a gyermekek szexuális 

kizsákmányolása a legtágabb értelemben a következő visszaélési formákat 

tartalmazza; 

• a prostitúció: a gyermek szexuális kizsákmányolása, amelyet 

általában közvetítőn (szülő, családtag, kerítés stb.) keresztül 

szerveznek, pénzért vagy más ellenszolgáltatásért cserében 

• a pornográfia: gyermekpornográfia (a szexualitás saját célokra 

történő bemutatása) készítése, terjesztése  

• a házasságra kényszerítés 

• a szexturizmus 

• a gyermekek nemi identitását sértő hagyományok, szokások, 

csonkítás.36 

 

 
33 Dóra Szijj, „Az „új” háborúk hozadéka: a gyerekkatonaság modernkori formái,” February 

14, 2021, http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/szijj_dora-

az___34_uj__34__haboruk_hozadeka__a_gyerekkatonasag_modernkori_formai.pdf  
34 Vid.: Melánia Nagy, „Gyermekek a terrorizmusban” in Tavaszi Szél Konferencia 2019: 

Nemzetközi Multidiszciplináris Konferencia: Absztraktkötet, ed. Katalin Németh (Budapest, 

Magyarország: Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ), 2019.) pp. 120-120., Melánia 

Nagy, „Gyermekek szerepe különböző terrorszervezetekben,” in XIX. Jogász Doktoranduszok 

Országos Konferenciája, ed. Péter Miskolczi-Bodnár (Budapest, Magyarország: Károli 

Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 2021): pp. 137-144., László István 

Gál, Melánia Nagy and Dóra Ripszám, „Gyermekkereskedelem a terrorizmus tükrében” 

in V. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötet, ed. Nóra 

Mezőfi, Kornél Németh, Erzsébet Péter and Krisztián Püspök (Nagykanizsa, Magyarország: 

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz, 2021): pp. 9-17. 
35 Emese Csilla Gál, „Elrabolt ártatlanság - az Iszlám Állam gyerekkatonái,” Magyar 

Rendészet 18, no. 5 (2018): pp. 93-112. 
36 Szilvia Gyurkó, „A gyermekek kereskedelmi célú szexuális kizsákmányolása–különös 

figyelemmel a gyermekprostitúcióra,” in OKRI: "Adás–Vétel" Konferencia a prostitúcióról, 

ed. Szilvia Gyurkó (Budapest, Hungary: OKRI, 2011): pp. 28-38., 31. 

https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/issue/view/6
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5. Következtetés 

 

Napjainkban a szervezett bűnözés37 egyik igen jövedelmező üzletága az emberrablás, 

és az emberkereskedelem, amely a rabszolgamunka, a szexuális kizsákmányolás, a 

prostitúció és más súlyos bűncselekmények alapja.38 

Az emberkereskedelem egy profitorientált, ám mégis alacsony kockázatú vállalkozás. 

A hatalmas pénzösszeg, amely belőle származik lehetővé teszi a bűnözői csoportok 

számára, hogy gazdasági, társadalmi vagy akár politikai hatalmat szerezzenek, és 

befolyásolják a világ működését.39 

Az emberkereskedelem és az ahhoz szorosan kapcsolódó prostitúció a szervezett 

bűnözés egyik legnagyobb bevételi forrása. A szexuális kizsákmányolás céljából 

folytatott prostitúció és emberkereskedelem szorosan összefügg. Az áldozatokat 

árucikként, magántulajdonként kezelik, alapvető jogaik korlátozásával vagy akár az 

azoktól való teljes megfosztással.40 

Az emberkereskedelem nemcsak a pénzmosás alapvető bűncselekménye, hanem 

fontos szerepet játszhat a terrorizmus finanszírozásában41 is. Pénzmosásra42 van 

szükség ahhoz, hogy a más bűncselekményekből származó bevételek a legális 

gazdasági tevékenység részévé váljanak.43 

Az emberkereskedelem egyik legrosszabb és legkevésbé látható formája a 

munkaerőkizsákmányolás céljából folytatott gyermekkereskedelem. Az 

 
37 Vid.: Dávid Tóth, László István Gál and László Kőhalmi, „Organized Crime in Hungary,” 

Journal of Eastern-European Criminal Law no. 1 (2015): pp. 22-28. 
38 Mihály Tóth and Zoltán Nagy, Magyar büntetőjog. Különös rész (Budapest, Hungary: Osiris 

Kiadó, 2014.) 112. o. 
39 Krisztina Száraz, „Kényszermunka a modern gazdaságban,” February 2, 2021,  

http://retp.eu/index.php/retp/article/view/520/479  
40 István Kovács, „Az emberkereskedelem, valamint az ahhoz szorosan kapcsolódó 

prostitúciós bűncselekmények áldozatai jogainak érvényesülése, illetve azok meghiúsulása, 

csorbulása hazánkban,” Műszaki Katonai Közlöny 24, no. 1 (2014): pp.213-230.  
41 Vid.: László István Gál, „Új biztonságpolitikai kihívás a XXI. században: a terrorizmus 

finanszírozása,” Szakmai szemle: A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tudományos-szakmai 

folyóirata 8, no. (2012): pp. 5-15., László István Gál, A terrorizmus finanszírozása: Die 

Terrorismusfinanzierung (Pécs, Magyarország: PTE Állam- és Jogtudományi Kar Gazdasági 

Büntetőjogi Kutatóintézet, 2010), 63. 
42 Vid.: László István Gál, „A pénzmosás szabályozásának régi és új irányai a nemzetközi 

jogban és az EU-jogban,” Európai jog: Az Európai Jogakadémia Folyóirata 7, (2007): pp. 12-

23., László István Gál, „The Techniques of Money Laundering,” in Emlékkönyv Losonczy 

István professzor halálának 25. évfordulójára, ed. László István Gál and László Kőhalmi 

(Pécs, Magyarország: Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 2005), pp. 129-

138., László István Gál és Tóth Mihály, „The Fight against Money Laundering in Hungary, 

Journal of money laundering control 9, no. 2 (2004): pp.186-192. 
43 Zoltán Felméry, „A súlyos és szervezett bűnözés általi fenyegetettség értékeléséről szóló 

Europol jelentés ismertetése,” Nemzet és Biztonság no. 1 (2019): pp. 105–119. 
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emberkereskedelemnek ez a sajátos formája összefonódik más jelenségekkel, kezdve 

gyermekmunkától a kényszermunkáig.44 

A szexuális kizsákmányolás egy tipikusan nemzetközi, szervezett bűnözésen alapuló 

jelenség, amelyben a visszaélések különböző formái együtt jelennek meg. Az ILO a 

prostitúciót és a gyermekpornográfiát a kényszermunka legrosszabb formáinak 

minősítette, különös hangsúlyt fektetve arra, hogy az emberkereskedelem 

gyermekáldozatainak közel egynegyedét kényszermunkába, szexuális 

kizsákmányolásba, vagy rabszolgaságba kényszerítik, illetve mentálisan és fizikailag 

bántalmazzák.45 

Magyarországon nincs egy speciális áldozatsegítői rendszer gyermekek számára. A 

gyermek áldozatokat a Gyermekvédelmi Törvény alapján kezelik, és a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer feladata, hogy jelzést tegyenek a 

gyermekkereskedelem gyanújának felmerülése esetén, azonban a gyermekvédelmi 

rendszer teljes egészében felkészületlen az emberkereskedelem áldozatainak 

támogatására. A gyermekkereskedelem esetei számos alkalommal látensek maradnak, 

legfőképpen azért, mert a rendőrség addig nem indít eljárást, amíg az áldozatok nem 

tesznek feljelentést. A gyermekkereskedelem regisztrált eseteinek éves száma 

rendkívül alacsony, csupán néhány eset kerül évente napvilágra, és nem áll 

rendelkezésre adat az egyes konkrét formákról vagy az áldozatok etnikai 

hovatartozásáról, mindazonáltal elmondható, hogy az áldozatok többsége roma. A 

kriminalizálódott környezet (közeli családban vagy közösségben), a diszfunkcionális 

családi háttér, a gyermekbántalmazás, a szülői és / vagy gyermeki kábítószer-

használat, az állami gondozás és az érzelmi elhanyagolás kritikus tényezőnek 

tekinthető az áldozattá válás folyamatában.46 

A gyermekkereskedelem globális jellege miatt Magyarországot is súlyosan érinti, 

hazánk nemcsak tranzit, hanem kibocsátó ország is egyben. A magyar statisztikákkal 

kapcsolatos pontos adatok, sőt még a becslések is rendkívül hiányosak, ezért nehéz 

megállapítani az emberkereskedelem bármely megvalósulási formájában a 

gyermekáldozatok számát.47 

 

  

 
44 Luz María Puente Aba, „Defining Child Trafficking for Labor Exploitation, Forced Child 

Labor, and Child Labor,” January 10, 2021, 

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-319-63058-8_18  
45 Szilvia Gyurkó, „A gyermekek kereskedelmi célú szexuális kizsákmányolása–különös 

figyelemmel a gyermekprostitúcióra,” in OKRI: "Adás–Vétel" Konferencia a prostitúcióról, 

ed. Szilvia Gyurkó (Budapest, Hungary: OKRI, 2011): pp. 28-38., 30. 
46 Zsuzsanna Vidra, Kitti Baracsi és Viktória Sebhelyi, Gyermekkereskedelem 

Magyarországon: Szexuális kizsákmányolás, koldultatás és zsebtolvajlásra kényszerítés 

(Budapest, Hungary: CEU, 2015), 245-246. 
47 Krisztina Kállai, „Az emberkereskedelem kiskorú áldozatait érintő kizsákmányolás 

sajátosságai,” October 27, 2019, http://www.kodolanyi.hu/kv/cikk/az-emberkereskedelem-

kiskoru-aldozatait-erinto-kizsakmanyolas-sajatossagai-864 
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Schmidt László*
 – A vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége 

a bírói gyakorlatban – különös tekintettel az új szabályozásra  

 
Lektorálta: Prof. Dr. Nochta Tibor 
 

Absztrakt 

 

Az 1992. évi XXII. törvény (régi Mt.) szerint vezető állású munkavállaló a munkáltató 

vezetője, valamint helyettese, a vezető állású munkavállaló a vezetői tevekénységének 

keretében okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelt.  

A 2012. évi I. törvény (Mt.) korábban hatályos változata szerint vezető állású 

munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és - 

részben vagy egészben - helyettesítésére jogosított más munkavállaló, és csupán utalt 

a (régi) Ptk. vonatkozó fejezete szabályainak alkalmazhatóságára.  

Az új Ptk. hatálybalépése azonban jelentős változásokat hozott mely alapján a kérdés 

az -többek között-, hogy ha vezető tisztségviselő és a jogi személy között munkaviszony 

áll fenn, akkor a munkavállalói kárfelelősség szabályai lesznek alkalmazandóak, vagy 

a Ptk. vonatkozó szabályai?  

 

Kulcsszavak: munkajog, gazdasági jog, vezető tisztségviselő, jogállás, felelősség. 

 

1. A vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége a régi Munka 

Törvénykönyvében és a 2006-os Gt.-ben  

 

1.1.  A vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége a régi Munka Törvénykönyvében 

és a 2006-os Gt.-ben  

 

Az 1992. évi XXII. törvény (régi Mt.) 188. §-a szerint e törvény alkalmazásában 

vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint helyettese (a 

továbbiakban: vezető). A vezető állású munkavállaló tekintetében e törvény 

rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.1 A régi Mt. 

kimondta továbbá, hogy a vezető a vezetői tevékenységének keretében előírt 

szabályok megsértésével okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel, 2 míg 

az egyéb esetekben a vezető felelősségére az általános – munkajogi- kárfelelősségi 

szabályok az irányadóak, azzal az eltéréssel, hogy gondatlan károkozás esetén a 

felelősség mértéke a vezető tizenkét havi átlagkeresetéig terjedhet.3 A régi Mt. 

kommentárja szerint „a vezető kártérítési felelőssége eltérő attól függően, hogy a kár 

vezetői tevékenységének keretében, vagy azon kívül álló ok miatt történt. A vezető, 

ha vezetői tevékenységének keretében (pl. irányítási, szervezési hibák miatt, vagy 

 
* PhD-hallgató, PTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék; bírósági titkár, Szekszárdi Járásbíróság 
1 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 188. § (1)-(2) bekezdések, Január 29, 

2022, https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/99200022.TV/ts/20111210/  
2 régi Mt. 192/A. § (1) bekezdés  
3 régi Mt. 192/A. § (3) bekezdés  

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/99200022.TV/ts/20111210/
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megrendelések hiánya miatt) kárt okoz, azért nem a Munka tv., hanem a polgári jog 

szabályai szerint felel. A polgári jogi felelősség azonban kibővült, ugyanis, ha a 

vezető megszegi az összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat és ezzel kárt okoz 

a munkáltatónak, akkor szintén a polgári jog szerinti felelősség terheli. A polgári jog 

általános szabályai akkor mentesül a vezető a felelősség alól, ha bizonyítani tudja, 

hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Az általános 

elvárhatóság a gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott, a vezető 

tisztségviselőkkel szemben támasztott fokozott gondosságot jelenti. A vezetőnek 

minősülő munkavállaló is a polgári jog szabályai szerint felel az összeférhetetlenségre 

vonatkozó szabályok megszegésével okozott kárért. Ha a kár okozása nem a vezetői 

funkció, illetve az összeférhetetlenségi tilalom megszegésével kapcsolatban 

keletkezett, akkor a Munka tv.-nek a munkavállaló kártérítésére irányadó általános 

szabályai szerint kell eljárni” 4 A régi Mt. szerint a munkaviszony törvény eltérő 

rendelkezése hiányában munkaszerződéssel jön létre, melyet írásba kell foglalni.5 

A 2006. évi IV. törvény (Gt.) 21. § (1)-(3) bekezdései szerint a gazdasági társaság 

ügyvezetését - a gazdasági társaságok egyes formáira vonatkozó rendelkezések szerint 

- a társaság vezető tisztségviselői vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület látja 

el. E törvény alkalmazásában ügyvezetésnek minősül a társaság irányításával 

összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a 

társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más 

társasági szervnek a hatáskörébe.  A közkereseti és a betéti társaság ügyvezetését az 

üzletvezetésre jogosult tag vagy tagok vezető tisztségviselőként látják el. A korlátolt 

felelősségű társaság ügyvezetését egy vagy több ügyvezető látja el.6 

A 22. § (1)-(2) bekezdései alapján vezető tisztségviselő - a közkereseti és a betéti 

társaság kivételével - csak természetes személy lehet. A vezető tisztségviselő a 

társaság belső működése körében a társasággal, illetve annak testületeivel, valamint 

más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, 

képviseletnek nincs helye.  A vezető tisztségviselőt e minőségében megillető jogokra 

és az őt terhelő kötelezettségekre - a törvényben meghatározott eltérésekkel - a Ptk. 

megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi jogviszony) vagy a munkaviszonyra 

irányadó szabályokat kell alkalmazni.7 

A 2007. évi LXI. törvény módosította a Gt.-t, miszerint a vezető tisztséget - ha a 

társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - nem láthatja el munkaviszonyban az 

egyszemélyes gazdasági társaság tagja, illetve a közkereseti és a betéti társaság 

üzletvezetésre egyedül jogosult tagja.8 Érdekes ugyanakkor, hogy a fenti módosítást 

a módosító törvény indokolása nem érinti, arra magyarázatot nem ad.  

A Gt. kommentárja szerint a vezető tisztségviselőt megillető jogokra és az őt terhelő 

kötelezettségekre - a törvényben meghatározott eltérésekkel - a Ptk. megbízásra 

 
4 Kommentár a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényhez, Január 29, 

2022,  https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/99200000.MTX/  
5 régi Mt. 76. § (1) és (2) bekezdések  
6 A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 21. § (1)-(3) bekezdései, Január 

29, 2022, https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A0600004.TV/ts/20140101/ 
7 Gt. 22. § (1)-(2) bekezdései  
8 Gt. 22. § (3) bekezdés (hatályos: 2007. szeptember 1-től)  

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/99200000.MTX/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A0600004.TV/ts/20140101/
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vonatkozó szabályait vagy a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni. 

2007. szeptember 1-jétől a vezető tisztségviselő e minőségében munkaviszonyt 

létesíthet. Ha a vezető tisztségviselő nem áll munkaviszonyban a gazdasági 

társaságnál, akkor a gazdasági társaság és a vezető tisztségviselő jogviszonya alatt egy 

sajátos társasági jogi jogviszonyt kell érteni, amelyre elsődlegesen a Gt., 

másodlagosan (a nem szabályozott kérdésekben) a Ptk. megbízásra vonatkozó 

szabályait kell alkalmazni.9 A kommentár is hangsúlyozza, hogy amennyiben a 

vezető tisztségviselő e körben eljárva harmadik személynek okoz kárt akkor azért a 

társaság felelő, ha azonban a vezető tisztségviselő magának a társaságnak okoz kárt, 

akkor a polgári jog általános szabályai szerint lesz felelős a társasággal szemben. 10 A 

Gt. szerint a vezető tisztségviselői az erre felkért személy általi elfogadással jön 

létre.11 

A Legfelsőbb Bíróság BH2011. 288. szám alatt közzétett eseti döntésében 

megállapította, hogy az ügyvezető nem a tőle elvárható gondossággal járt el, amikor 

a kft. nevében olyan személynek adott kölcsönt, akinek személyes adatai ismeretlenek 

voltak, így tőle a követelést nem lehetett behajtani. A Legfelsőbb Bíróság osztotta az 

első-és másodfokú bíróságok álláspontját, miszerint a vezető tisztségviselő nem az 

ügyvezetőtől elvárható fokozott gondossággal járt el a kölcsön nyújtásakor. A 

kölcsönszerződést az adós személyének azonosításához szükséges adatok ismerete 

nélkül kötötte meg, elzárva a társaságot annak reális lehetőségétől, hogy a 

kölcsönszerződésre alapítva igényt érvényesíthessen és ezzel kárt okozott annak, 

melynek megtérítésére köteles.12 

Az EBH2011. 2417. szám alatt közzétett eseti döntésében a Legfelsőbb Bíróság 

kifejtette, hogy „a vezető tisztségviselő felelősségének megállapításához az vezethet, 

ha a vezető a gazdasági társaság helyzetét, valamint a piaci környezetet teljes 

egészében tévesen felmérve, előre láthatóan és kirívóan ésszerűtlen kockázatot vállalt. 

Felróható módon jár el a vezető tisztségviselő, ha úgy köt általa nem ismert idegen 

nyelven szerződést, hogy annak valós jogi tartalmáról nem győződik meg, úgy utal át 

külföldi illetőségű off-shore cégnek, mint szerződő félnek jelentős összeget, hogy a 

teljesítésnek vagy a teljesítés lehetetlenné válásának esetére semmilyen biztosítékot 

nem köt ki, a társaság mérleg adataiból megállapítható módon, kintlévőségei 

behajtásának lehetősége csekély, a szerződésszegésből eredő követelésének 

érvényesítése céljából pedig a szükséges intézkedéseket mindezek ellenére nem teszi 

meg.” 13 

A vezető tisztségviselőtől általában elvárható gondosság kapcsán az EBH2012. M.11. 

számú eseti döntésében a Kúria elvi éllel leszögezte, hogy „gazdasági társaságnál 

munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő az ilyen tisztséget betöltő személytől 

elvárható gondosságot akkor tanúsítja, ha a társaság által kötendő szerződés 

 
9 Kommentár a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényhez, Január 29, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A0600000.GT/ts/20130713/   
10 Kommentár a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényhez  
11 Gt. 24. § (2) bekezdés  
12 BH2011. 288., Január 29, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A11H0288.GK/ts/20140101/  
13 EBH2011. 2417., Január 29, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A11H2417.EBH/ts/20140101/ 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A0600000.GT/ts/20130713/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A11H0288.GK/ts/20140101/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A11H2417.EBH/ts/20140101/
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valamennyi gazdálkodási szempontú lényeges feltételét igyekszik megismerni és 

feltárni. A körültekintő eljáráshoz a munkáltató ésszerű és megalapozott döntését 

elősegítő - általában előzetes - tájékoztatása is hozzátartozik, különösen, ha a 

szerződés jelentős mértékű vagyont érint.” 14 

A Fővárosi Ítélőtábla BDT2020. 453 számú eseti döntésében rávilágított arra, hogy a 

vezető tisztségviselő kártérítési felelőssége a gazdasági társasággal szemben nem 

állapítható meg olyan kár vonatkozásában, mely még nem következett be. A 

kárveszéllyel fenyegető helyzet önmagában nem alapozza meg a kártérítési 

felelősséget. Hangsúlyozta, hogy a kártérítési jogviszonyt és a kártérítési 

kötelezettséget a kár bekövetkezése keletkezteti. Ez alapján kártérítési felelősség 

megállapítására és a kárért felelős személy kártérítésre kötelezésére csak akkor van 

lehetőség, ha a kár már bekövetkezett. A Gt. vonatkozó szabálya a gazdasági 

társaságok vezető tisztségviselőivel szemben az általánosnál szigorúbb felelősségi 

szabályokat határoz meg, de a vezető tisztségviselők kártérítési felelősségének is 

elengedhetetlen feltétele a kár bekövetkezése. Kárnak a károsult vagyonában beállott 

értékcsökkenés, az elmaradt vagyoni előny és a károsultat ért hátrányok 

kiküszöböléséhez szükséges költség minősül.  

Az, hogy a társasággal szemben bírság és eljárási költség került kiszabásra, 

önmagában még nem okozott kárt a társaságnak, mert e körülmények folytán még 

nem csökkent a vagyona, nem esett el vagyoni előnytől és nem merült fel költsége 

sem. A társaság vagyonában akkor állt volna be értékcsökkenés és ilyen módon akkor 

keletkezett volna kára, ha megfizette volna a bírságot és az eljárási költséget, vagy azt 

behajtották volna tőle. Erre azonban még nem került sor. A kárt nem lehet 

bekövetkezettnek tekinteni arra a körülményre tekintettel, hogy a jogerős határozattal 

megállapított bírság és eljárási költség bizonyosan kiegyenlítésre kerül majd a 

felszámolási eljárásban. A bírság és az eljárási költség jogerős határozattal történt 

megállapítása ugyanis károsodás veszélyével fenyegeti a társaságot, a kárveszéllyel 

fenyegető helyzet viszont - kár tényleges bekövetkezése nélkül - nem alapoz meg 

kártérítési felelősséget és nem keletkeztet kártérítési kötelezettséget. Mivel a 

társaságnak még nem következett be kára, nem állapítható meg a vezető tisztségviselő 

kártérítési felelőssége és nem kötelezhető kártérítés megfizetésére.15 

 

2. A vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége a Munka Törvénykönyvében és 

a Ptk.-ban 

 

2.1. Az Mt. és a Ptk. vonatkozó szabályai  

 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. § (1) bekezdése 

szerint vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen 

irányítása alatt álló és - részben vagy egészben - helyettesítésére jogosított más 

 
14 EBH2012. M.11., Január 29, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/25/id/A12H0011.EHM/ts/20140101/ 
15 BDT2020. 453., Január 29, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/25/id/A20H4253.BDT/ts/20140101/  

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/25/id/A12H0011.EHM/ts/20140101/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/25/id/A20H4253.BDT/ts/20140101/
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munkavállaló (a továbbiakban együtt: vezető). 16  A 209. § (5) bekezdés alapján a 

vezető gondatlan károkozás esetén a teljes kárért felel.17  

Ehhez képest a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:21. § és 

3:24. §-a szerint a jogi személy irányításával kapcsolatos olyan döntések 

meghozatalára, amelyek nem tartoznak a tagok vagy az alapítók hatáskörébe, egy 

vagy több vezető tisztségviselő vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület jogosult. 

A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének 

megfelelően köteles ellátni. A jogi személy első vezető tisztségviselőit a jogi személy 

létesítő okiratában kell kijelölni. A jogi személy létrejöttét követően a vezető 

tisztségviselőket a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személyek esetén a jogi 

személy alapítói választják meg, nevezik ki vagy hívják vissza. A vezető 

tisztségviselői megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett 

személy által történő elfogadásával jön létre.18 

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott 

károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a 

jogi személlyel szemben. A vezető tisztségviselő által e jogkörében eljárva harmadik 

személynek okozott károkért a jogi személy felel. A vezető tisztségviselő a jogi 

személlyel egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta.19 A Ptk. 3:112. § (1)-

(2) bekezdései szerint a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal 

kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban 

láthatja el. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését a gazdasági társaság 

érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a 

jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a társaság legfőbb szerve határozatainak van 

alávetve. A vezető tisztségviselőt a társaság tagja nem utasíthatja, és hatáskörét a 

legfőbb szerv nem vonhatja el.20 

 

2.2. Az új szabályozás következtében felmerülő kérdések 

 

A vezető tisztségviselők jogállása és felelőssége kapcsán élénk vita alakult ki mind a 

jogirodalomban, mind pedig a joggyakorlatban, mely leginkább azon alapul, hogy 1) 

az új Ptk. a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség körében lényegesen 

változott, és egy új, sokkal szigorúbb rendszert vezetett be, 2) a Ptk. egyrészt 

kimondja, a fentebb idézett 3:24. § (1) bekezdésben, hogy a vezető tisztségviselők a 

jogi személyekkel szemben a kontraktuális kárfelelősség szabályai szerint felelnek, 

de 3) a Ptk. a gazdasági társaságok esetében megadja a lehetőséget, hogy pozíciójuk 

megbízási jogviszonyon vagy munkajogi jogviszonyon alapuljon, 4) az új Mt. 

alapvetően megtartotta a felróhatóságon alapuló kárfelelősségi rendszert, és 5) az új 

 
16 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. § (1) bekezdés, Február 27, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1200001.TV/ts/20210708/lr/chain1942  
17 Mt. 209. § (5) bekezdés  
18 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:21. §, Február 27, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1300005.TV/ts/20210701/lr/3%3A21  
19 Ptk. 3:24. §  
20 Ptk. 3:112. § (1)-(2) bekezdések   

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1200001.TV/ts/20210708/lr/chain1942
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1300005.TV/ts/20210701/lr/3%3A21
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Mt. – szemben a régi Mt.-vel – nem mondja ki, hogy a vezető a vezetői tevékenység 

körében okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.21 

A problémát – többek között – Ferencz Jácint és Trenyisán Máté szerint (is) az jelent, 

hogy a fentebb ismertetett Mt. és Ptk. szabályok alapján nem egyértelmű, hogy a 

gazdasági társaságok vezető tisztségviselői által a társaságnak okozott károkért a 

vezető tisztségviselők a Ptk. kontraktuális felelősségi szabályai szerint, vagy az Mt. – 

felróhatóságon alapuló- kárfelelősségi szabályai szerint felelnek-e? Ugyanis a Ptk. 

3:112. §-a ugyanis a gazdasági társaságok vezető tisztségviselői vonatkozásában 

kifejezetten utal mind a munkaviszony, mind pedig a megbízási jogviszony 

lehetőségére.22 A Ptk. a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség kapcsán 

egy nagyon szigorú, objektív felelősségi mércét vezetett be, melyben a károkozónak 

kell kimentenie a károkozását azzal, hogy a károkozó körülmény számára a 

szerződéskötés idején nem volt előrelátható. 23 Az Mt. általános munkavállalói 

kárfelelősségi szabálya ugyanakkor továbbra is felróhatóságon alapul.24 Ferencz és 

Trenyisán szerint a Ptk. 3:24. § (1) bekezdése és 3:112. § (1) bekezdése együttes 

alkalmazása azt eredményezné, hogy a megbízási jogviszonyban álló vezető 

tisztségviselő a Ptk. szigorúbb, míg a munkajogi jogviszonyban álló vezető 

tisztségiviselő az Mt. szerinti enyhébb felelősségi szabályok szerint felelne, ami 

nyilván nem megengedhető.25 A különböző jogiviszonyok természetével 

összefüggésben Tercsák arra is utal, hogy a vezető tisztségviselői jogviszonyra az 

önállóság, és kezdeményező aktivitás jellemző. Az önállóságot a törvény kifejezetten 

is rögzíti, és az utasíthatatlanság tilalmából is ez adódik, továbbá azért is, mert a 

jogszabályok, a létesítő okirat és társaság határozatai – természetüknél fogva – 

legfeljebb orientációs jelleggel határozhatják meg a vtv.-től elvárt tevékenység 

kereteit. Kezdeményező aktivitás pedig azért, mert működő társaság érdekeinek 

(folyamatos) védelme aktivitás nélkül aligha képzelhető el, valamint azért is, mert a 

jogszabályokból, a létesítő okiratból és társaság határozataiból adódó feladatok 

ellátása kezdeményező aktivitást igényel. 

Ezzel szemben a munkajogi jogviszonyban az alá-fölérendeltség a meghatározó, a 

munkáltató utasíthatja a munkavállalót, aki ennek köteles eleget tenni. Álláspontja 

szerint tehát a vezető tisztségviselői jogviszony nehezen egyeztethető össze a 

munkaviszonnyal, hiszen teljesen más attitűdöt kíván, illetve tesz lehetővé a két 

 
21 Tercsák Tamás, “Vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége,” in A vezető tisztségviselő 

jogállása és felelőssége, szerk. Pál Lajos  (Budapest: Hvg-Orac, 2017), 94–95. 
22 Ferencz Jácint és Trenyisán Máté, „Jogértelmezési kérdések a vezető tisztségviselő 

társasággal szembeni kártérítési felelősségének köréből,” in A vezető tisztségviselő jogállása 

és felelőssége, szerk. Pál Lajos  (Budapest: Hvg-Orac, 2017), 114.  
23 Ptk. 6:142. § Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt 

megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési 

körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem 

volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 
24 Mt. 179. § (1) A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének 

megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben 

általában elvárható.   
25 Ferencz és Trenyisán, „Jogértelmezési kérdések a vezető tisztségviselő társasággal szembeni 

kártérítési felelősségének köréből” 117.  
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jogviszony. A vezető tisztségviselői jogviszony a jellegét tekintve, a megbízási 

jogviszonyhoz áll a legközelebb, ugyanakkor a megbízotti felelősség és a Ptk. 3:24. § 

(1) bekezdése szerinti felelősség nem összeegyeztethető.26 

A Ptk. 3:24. § (1) bekezdése kapcsán a Nagykommentár a következőképpen foglal 

állást: „Mivel a Ptk. eltérően szabályozza a szerződésszegéssel, illetve a szerződésen 

kívül okozott károkért való felelősséget, a vezető tisztségviselőknek a jogi személlyel 

szembeni felelősségével kapcsolatban is meg kellett határozni, hogy ez mely szabály 

szerinti felelősséget jelenti. A jogalkotó a szerződésszegésért való felelősség 

szabályait választotta, mert mindazok a jogpolitikai célok, amelyek a kontraktuális 

felelősség megszigorítását indokolják, a vezető tisztségviselő és a jogi személy közötti 

viszonyban is fennállnak. A vezető tisztségviselő sosem véletlenül, nem az akarata 

ellenére kerül ebbe a pozícióba, hanem tudatosan vállalja a jogi személlyel szemben 

a jogi személy érdekeinek megfelelő irányítási feladatok ellátását. Ha ezt az 

előzetesen mérlegelt, tudatosan elvállalt kötelezettségét szegi meg a vezető 

tisztségviselő, akkor indokolt vele szemben a szerződésen kívül okozott károkért való 

felróhatósági felelősségnél szigorúbb fellépés. A vezető tisztségviselő és a jogi 

személy között konszenzus alakul ki a tisztség keletkezését tekintve, és az egyező 

akaratnyilatkozat esetleges sajátos megnyilvánulása (például a jogi személy részéről 

a választás, a vezető tisztségviselő részéről pedig a választás elfogadása) ellenére a 

két fél egybehangzó akaratnyilatkozata tartalmilag is szerződéses viszonyt hoz létre a 

két fél, azaz a jogi személy és a vezető tisztségviselő között.”27 

Tercsák arra is utal, hogy az új Ptk.-nak kontraktuális felelősség körében 

bekövetkezett változásai szintén jelentősen érintik jelen témakört is.  Az 

előreláthatósági elvnek kettős szerepe van, a felelősség alapja és a megtérítendő károk 

korlátja körében. A jogalkotó ugyanis nagy valószínűséggel elsősorban azt a célt 

követte, hogy a szerződő felek a konkrét szerződéssel kapcsolatos kockázatok 

ismeretében kössék meg a szerződést. A szerződésszegő felet csak olyan 

körülményből eredő károkozásért lehet felelőssé tenni, amit a szerződéskötés 

időpontjában előre láthatott, és –a tapadókárok kivételével – csak olyan károkért 

felelős, amelyek a szerződéskötés időpontjában előreláthatóak voltak. Ha a szerződést 

kötő fél ezeket a körülményeket, tényezőket ismeri, eldöntheti, hogy a vonatkozó 

feltételekkel meg akarja-e kötni a szerződést, illetve változtatni kíván-e a szerződéses 

feltételeken. Ha a kockázatok jellege miatt kétely merülhet fel, hogy a szerződő fél 

ismeri-e ezeket, illetve, ha a másik fél biztosra akar menni ebben a vonatkozásban, 

akkor a szerződő fél számára a kockázatokat fel kell tárnia. A szerződő fél ezek 

ismeretében eldöntheti, hogy akar-e szerződést kötni, és ha igen, milyen feltételekkel. 

Az előreláthatósági elv alkalmazásának célja tehát egy igazságosabb, tudatosabb, 

kifejezetten a szerződéses megegyezés tárgyává tett kockázatelosztási helyzet 

megteremtése. Következésképpen az előreláthatósági elvre támaszkodó kártérítési 

szabályok ott érhetik el elsősorban kitűzött céljukat, ahol a szerződéssel kapcsolatos 

kockázatok egyáltalán megismerhetők, legalább az egyik fél számára a szerződés 

 
26 Tercsák Tamás, „Vezető tisztségviselő jogállása, felelőssége”, Február 27, 2022, 

https://ptk2013.hu/szakcikkek/tercsak-tamas-vezeto-tisztsegviselo-jogallasa-felelossege/6424  
27 Ptk. Nagykommentárja, Február 27, 2022, 
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megkötésének időpontjában ismertek. A vezető tisztségviselők a rájuk irányadó 

szerződés megkötése időpontjában nincsenek abban a helyzetben, hogy a 

tevékenységükkel kapcsolatos kockázatokat részletesen előre láthassák, azokat a 

pozíció elfogadása előtt mérlegelhessék, és az ellenértéket (ha van) eszerint 

állapíthassák meg. Ehhez a vállalat (társaság) gazdasági környezetét (gyakran a teljes 

gazdaság állapotát) kellene előre látni, esetleg évekre előre. Ez nyilvánvalóan 

lehetetlen. A társaság sincs abban a helyzetben, hogy az ügyvezetői tevékenységgel 

összefüggő általános kockázatokon túl, a konkrét pozícióból adódó kockázatokról 

információt adjon, ezzel előreláthatóvá téve azokat a vezető tisztségviselő részére. A 

gazdasági életben felmerülő általános kockázatokon túl, csak azt lehet biztosra venni, 

hogy valamilyen formában mindig létezni fognak, de jellegük folyamatosan változik. 

A vállalat (társaság) vezetőjével kapcsolatban éppen az az elvárás, hogy a mindenkor 

fenyegető kockázatokat felismerve irányítsa a vállalatot, folyamatosan teljesítve az 

alapvető gazdasági célt, a profitot. Ez nyilvánvalóan nem járhat túlzottan 

kockázatkerülő magatartással, de nem járhat észszerűtlen, túlzott kockázatvállalással 

sem. Ha pedig ez így van, akkor a szerződés megszegéséből adódó felelősségre 

vonatkozó szabályokat úgy kell(ene) alkalmazni a vezető tisztségviselővel szemben, 

hogy neki nincsen valódi lehetősége arra, hogy a vezető tisztségviselői jogviszony 

létrejöttekor, azaz a szerződés megkötésekor minden lehetséges, és a későbbi 

felelősségét esetlegesen megalapozó kockázatot mérlegeljen. Nyilvánvalóan az sem 

cél, hogy az előreláthatósági alapú felelősségi rendszer a törvényhozói szándékkal 

ellentétes eredményre vezessen, azaz a vezető tisztségviselő a kinevezéskori 

előreláthatóság hiányával mentesülhessen az esetleges kártérítési felelősség alól.28 

Az úgynevezett referencia-időpont kapcsán a Ptk. Nagykommentárja is elismeri, hogy 

az a vezető tisztségviselők felelőssége kapcsán jelentős problémát okoz. „ A 

megbízatás az esetek jelentős részében hosszú időre, évekre vagy akár határozatlan 

időre is szólhat. Ilyen módon a szerződéskötés időpontja és a tényleges károkozás 

olyan messzire kerülnének egymástól, hogy az előre nem láthatóság bizonyítása 

túlzottan egyszerűvé válna. Kérdés, hogy erre a problémára a bírósági gyakorlat 

reagál-e olyan módon, hogy a szerződéskötés időpontjaként nem a vezető 

tisztségviselői jogviszony keletkezését, hanem a vezető tisztségviselő károkozó 

magatartásának elkövetését tekinti. Ez azért is vetődhet fel, mert az esetek jelentős 

részében a károkozó magatartás is egy szerződéshez kapcsolódik, a vezető 

tisztségviselő károkozó magatartása abban áll, hogy a társaság nevében egy szerződést 

nem kellő körültekintéssel köt meg. Ennek ellenére a felelősségi szabály 

szerkezetéből egyértelműen az a következtetés adódik, hogy a szerződéskötéskor 

előre látható körülmény annak a szerződésnek a megkötésére kell hogy vonatkozzon, 

amely szerződés megszegésére a kártérítési igényt alapítják. Márpedig a jogi személy 

az itt vizsgált szabály alapján a saját vezető tisztségviselőjével szemben léphet fel, 

tehát a közöttük fennálló szerződés megkötésének időpontja kell hogy irányadó 

legyen. Ez egyértelműen következik abból is, hogy a szerződő feleknek a 

szerződéskötéskor ismert körülmények alapján kell felmérniük a szerződéssel 

kapcsolatos kockázataikat, és ezek a kockázatok utóbb felmerülő körülmények 

folytán már nem változhatnak meg. Ha tehát a vezető tisztségviselő a tisztsége 

 
28 Tercsák, “Vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége”, 104-106.  
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elvállalásakor valamely körülményt nem láthatott előre, akkor később ennek a 

körülménynek a bekövetkeztét nem lehet az ő terhére figyelembe venni.”29 

A Ptk. 3:112. § (1) bekezdésének funkcióját Tercsák nem abban látja, „hogy a 

jogviszonyok megkettőzésének lehetőségére vagy szükségességére utaljon, hanem, 

hogy – a jogviszony egységességének érintetlenül hagyása mellett – utaljon a 

munkaviszony lehetőségére, valamint különösen abban, hogy kijelölje az egységes 

vezető tisztségviselői jogviszony keretében alkalmazandó felelősségi szabályokat. 

Eszerint, ha a felek nem állapodnak meg kifejezetten munkaviszonyban, akkor 

jogviszonyuk a megbízási jogviszonynak tekintendő. Ennek tartalma a Ptk. Harmadik 

Könyvének rendelkezéseiből adódik azzal, hogy az ügyvezető felelőssége azonban a 

megbízotti felelősség Hatodik Könyvbeli szabálya szerint alakul. Munkaviszonyban 

való megállapodás esetén a helyzet ettől csak abban különbözik, hogy a Harmadik 

Könyv szabályai mellett – hangsúlyozottan csak kiegészítő jelleggel – a vezető 

tisztségviselő társasággal fennálló jogviszonyára alkalmazandók az Mt. megfelelő 

rendelkezései is. A Ptk. Harmadik Könyvének diszpozitivitása miatt annak nincs 

akadálya, hogy – a társaság és a vezető tisztségviselő kizárják a megbízási 

szerződésre, illetve munkaviszonyra irányadó szabályok alkalmazását, 

jogviszonyukra egyedi szabályokat rendeljenek, illetve – amennyiben az értelmezhető 

– kiegészítő jelleggel más szerződéstípus szabályainak alkalmazását rendeljék a 

jogviszonyukra. Az is lehetséges természetesen (még ha a gyakorlati tapasztalatok 

szerint nem is nagyon gyakori), hogy a felek a vezető tisztségviselő felelősségét 

részletesen szabályozzák a szerződésben.30 

Az Mt. Nagykommentárja szerint ugyanakkor „a vezető tisztségviselő és a vezető 

állású munkavállaló két különböző jogállást jelent, azaz egymással nem felváltható 

kategóriák. Álláspontunk szerint ebben a kontextusban az érintett fő jogállása a 

társasági jogi vezető tisztségviselői státusz, amelynek mintegy keretet ad a megbízási 

jogviszony vagy a munkajogviszony. A vezető állású munkavállaló - ebben a 

kontextusban - tehát munkavállalónak minősül, másképpen fogalmazva a 

munkajogviszony egyik alanyi pozíciója. Ebben a minőségében jogviszonybeli 

partnere nem általában a jogi személy, vagy a gazdasági társaság mint ilyen, hanem a 

munkáltató mint a munkajogviszony másik alanya.”31 A Ptk. Indokolása szerint „az 

ügyvezetési döntések meghozatalára a jogi személy vezető tisztségviselői jogosultak. 

Mivel ők nem szükségszerűen érintettek vagy érdekeltek a jogi személy 

működésében, ezért szükséges annak kimondása, hogy ügyvezetési tevékenységük 

során a vezető tisztségviselők a jogi személy érdekeinek megfelelően kötelesek 

eljárni. E kötelezettségük megszegése a jogi személlyel szembeni kártérítési 

felelősséggel jár, és mivel a vezető tisztségviselő és a jogi személy közötti viszony a 

felek akaratán alapul - még ha a jogviszony létesítése nem is feltétlenül a klasszikus 

szerződéskötési szabályok szerint történik -, a szerződésszegésért való felelősség 

szabályait kell alkalmazni. Az itt szereplő felelősségi szabály csak a jogi személy és 

vezető tisztségviselője közötti belső viszonyra vonatkozik. Ha a vezető tisztségviselő 

 
29 Ptk. Nagykommentár  
30 Tercsák, “Vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége”, 109-110.  
31 Mt. Nagykommentár, Február 27, 2022, 
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a jogi személy ügyében eljárva harmadik személynek okoz kárt, ezt a kívülálló 

vonatkozásában a jogi személy által okozott kárnak kell tekinteni, és ekként kell 

levonni jogkövetkezményeit azzal, hogy a jogi személy utóbb igényelheti a vezető 

tisztségviselőtől a harmadik személynek megtérített kár részére történő megtérítését, 

amennyiben ennek a belső jogviszonyban megvannak a feltételei. 

A törvény rendelkezik a vezető tisztségviselői megbízatás keletkezésének és 

megszűnésének polgári jogi szabályairól. Mivel a vezető tisztségviselőknek 

személyesen eljárva kell döntéseket hozniuk, illetve a jogi személyt képviselniük, a 

törvény - a további közvetítések elkerülése érdekében - abból indul ki, hogy a vezető 

tisztségviselőnek e feladatok ellátására alkalmas, természetes személynek kell lennie. 

Ha egyes jogi személy típusoknál megengedett, hogy jogi személy legyen vezető 

tisztségviselő, akkor is ki kell jelölni azt a természetes személyt, aki személyesen 

eljárva a vezető tisztségviselők feladatait teljesíteni tudja.” 32 

A gazdasági társaságok ügyvezetése kapcsán az Indokolás a következőképpen 

fogalmaz: „a törvény a gazdasági társaságok ügyvezetését a vezető tisztségviselők 

önálló tevékenységeként írja le, amely tevékenységért a vezető tisztségviselő a 

társasággal szemben felelősséggel tartozik. A vezető tisztségviselő önállóságát nem 

befolyásolja az, hogy megbízási vagy munkajogviszonyban látja el feladatát. 

Kétségtelen, hogy a munkajogviszony általában a munkáltató és a munkavállaló 

közötti alá-, fölérendeltségi viszont feltételez, azonban a munkajogi szabályok 

alkalmazása se zárja ki azt, hogy egy vezető nagy önállósággal és teljes felelősséggel 

lássa el a munkakörébe tartozó feladatokat. Természetesen a vezető tisztségviselő 

önállósága nem jelenti azt, hogy teljes mértékben függetleníthetné magát a társaság 

tagjai által kifejezésre juttatott társasági akarattól: a vezető tisztségviselő alá van 

rendelve nemcsak a jogszabályoknak, hanem a társaság létesítő okiratában és legfőbb 

szervi határozataiban foglaltaknak. A legfőbb szerv azonban csak a hatáskörébe 

tartozó kérdések eldöntésével befolyásolhatja az ügyvezetést; az ügyvezetés 

hatáskörébe tartozó ügyeket ad hoc módon nem vonhat el az ügyvezetés hatásköréből. 

A tagok azonban nincsenek elzárva attól, hogy a legfőbb szerv hatáskörét a létesítő 

okiratban bővítsék, és ezzel korlátozzák az ügyvezetés mozgásterét.” 33 

Álláspontom szerint az új szabályokból következő anomáliák teljes körű és 

megnyugtató kiküszöböléséhez jogalkotói korrekció lenne szükséges, addig az 

ellentmondások feloldása a bírói gyakorlatra marad.  

A vezető tisztségviselő felelőssége kapcsán az új szabályozás mellett is 

fenntartandónak tűnik – többek között- az a korábbi bírói gyakorlat, miszerint akkor 

lehet megállapítani a vezető tisztségviselő felelősségét, ha a vezető a gazdasági 

társaság helyzetét, valamint a piaci környezetet teljes egészében tévesen felmérve, 

előre láthatóan és kirívóan ésszerűtlen kockázatot vállalt. Felróható módon jár el a 

vezető tisztségviselő, ha úgy köt általa nem ismert idegen nyelven szerződést, hogy 

annak valós jogi tartalmáról nem győződik meg, úgy utal át külföldi illetőségű off-

shore cégnek, mint szerződő félnek jelentős összeget, hogy a teljesítésnek vagy a 

teljesítés lehetetlenné válásának esetére semmilyen biztosítékot nem köt ki, a társaság 
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mérleg adataiból megállapítható módon, kintlévőségei behajtásának lehetősége 

csekély, a szerződésszegésből eredő követelésének érvényesítése céljából pedig a 

szükséges intézkedéseket mindezek ellenére nem teszi meg. 34 

A Legfelsőbb Bíróság abban az esetben is megállapította az ügyvezető felelősségét, 

amikor a kft. nevében olyan személynek nyújtott kölcsönt, akinek személyi adatairól 

nem bírt információval, így ezek hiányában sem személy, sem a vagyon nem volt 

fellelhető, így nem volt behajtható a részére korábban nyújtott kölcsön. Az irányadó 

tényállás szerint a társaság ügyvezetője a társaság képviseletében eljárva 

kölcsönszerződés alapján kölcsönt nyújtott egy természetes személynek, aki azonban 

a lejáratkor nem teljesített. A társaság időközben felszámolás alá került. A 

felszámolóbiztos által az adósnak küldött fizetési felhívás a szerződésben írt lakcímről 

„ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza. Az adós személyi adatai ismeretének hiányában 

a lakcímkutatás nem járt eredménnyel. A másodfokú bíróság szerint a társaság 

ügyvezetője nem a tőle elvárható fokozott gondossággal járt el a kölcsön nyújtásakor. 

A kölcsönszerződést az adós személyének azonosításához szükséges, igazolt adatok 

ismerete nélkül kötötte meg, elzárva a társaságot annak reális lehetőségétől, hogy a 

kölcsönszerződésre alapítva igényt érvényesíthessen és ezzel kárt okozott a 

társaságnak. A Legfelsőbb Bíróság szerint az ügyvezető által nyújtott kölcsön 

behajthatatlan, ugyanis nemcsak arról volt szó, hogy az adós a szerződésben írt 

lakcímen ismeretlen, hanem az adós személye is azonosíthatatlan. Maga az ügyvezető 

is sikertelenül kísérelte meg az adóssal a kapcsolatot felvenni. Annak személyére 

vonatkozóan semmilyen adatot nem tudott szolgáltatni, amely alapján az adós, vagy 

annak vagyona fellelhető lenne. Olyan személyt sem tudott megnevezni az ügyvezető, 

aki az adós létezését igazolta volna. Az ügyvezető előadása szerint senki sem tudott a 

kölcsönről, a kölcsönnyújtásnak tanúja sem volt. A Legfelsőbb Bíróság álláspontja 

szerint ilyen körülmények között nem várható el a társaságtól az ismeretlen helyen 

tartózkodó adós ügygondnok útján való perlése. Marasztalás esetén a végrehajtás is 

kilátástalan lenne, mert a kölcsön visszafizetésének biztosítékául mellékkötelezettség 

nem került kikötésre, az adós vagyonáról az ügyvezető semmilyen adatot nem tudott 

szolgáltatni. Megállapította tehát, hogy a társaság károsodása bekövetkezett, a további 

eljárás az adós ellen csak felesleges költséget okozna.35 

A vezető tisztségviselő Mt. szerinti felelőssége kapcsán a Kúria kifejtette, miszerint a 

károkozás időpontjában hatályos új Mt. a vezető kártérítési felelőssége körében nem 

utal a Ptk. szabályainak alkalmazására, az általános munkavállalói felelősséghez 

képest csupán a gondatlan károkozás esetén tartalmaz szigorúbb szabályt, amikor úgy 

rendelkezik, hogy a vezető gondatlan károkozás esetén is a teljes kárért felel.36 

A Szegedi Ítélőtábla nemrég közzétett eseti döntése szerint a vezető tisztségviselő 

szerződésszegése megvalósul, ha akár a szerződésben rögzített, akár a jogszabály 

szerint fennálló kötelezettségét megszegi.  A mentesülés alapfeltétele, hogy a 
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36 Kúria EBH2018. M. 19., Február 27, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A18H0019.EHM/ts/20210708/ 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A11H2417.EBH/ts/20210301/
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károkozó körülmény a szerződésszegő fél ellenőrzési körén kívül merüljön fel, ennek 

hiányában a kimentés további feltételeit nem kell vizsgálni. Ellenőrzési körbe eshet 

az olyan „belső” objektív körülmény is, amely a szerződésszegő által nem 

befolyásolható, és amely gondos ellenőrzéssel sem elhárítható. Az Ítélőtábla 

indokolása szerint „az „ellenőrzési körön kívül” fordulat a jogalkotói törekvés 

fényében helyesen a vis maior tartalmi elemeként értelmezendő, és semmiképpen nem 

lehet mérhető a „gondos ellenőrzés” vagy a felróhatóság mércéjével. A 

szerződésszegésért való felelősség szabályai a „belső” vis maior esetén nem teszik 

lehetővé a felelősség alóli mentesülést. A szerződésszegő fél a kártérítési felelősség 

alól csak akkor mentesülhet, ha az elháríthatatlan körülmény az ellenőrzési körén 

kívül esik. Önmagában az a körülmény, hogy a szerződést megszegő fél az adott 

körülményt nem képes befolyásolni, illetve nem képes arra hatást gyakorolni, nem 

eredményezi azt, hogy a körülményt ellenőrzési körön kívül esőnek kell tekinteni. 

Ebből következően ellenőrzési körbe eső lehet az olyan „belső” objektív körülmény 

is, amely a szerződésszegő által nem befolyásolható, és amely a gondos ellenőrzéssel 

sem volt elhárítható. A szerződésszegés kimentési szabályai tehát nem felróhatósági 

alapon teszik lehetővé a mentesülést, ezért nem sértett eljárási szabályt az elsőfokú 

bíróság azzal, hogy mellőzte az alperes szakértő kirendelés iránti kérelmét; ha az 

alperes belátási képessége korlátozott lett volna, vagy hiányzott volna az általa állított 

időpontban, az ellenőrzési körbe eső „belső” körülmény nem mentesítheti a felelősség 

alól.”37 Az a bírói gyakorlat is fenntarthatónak és fenntartandónak tűnik, miszerint ha 

a vezető tisztségviselő a társaság nevében kötött szerződések megkötésekor kellő 

gondossággal járt el, a szerződés azonban mégsem ment teljesedésbe, az elmaradt 

teljesítés miatti kárért nem felel, mert a magatartása nem jelenti a kötelezettségei 

jogellenes megszegését.38 

 

3. Összegzés  

 

Mint a fentiekből látható, hogy Mt. és a Ptk. szabályozása a vezető tisztségviselők 

vonatkozásában korántsem egyéges és egyértelmű. A jogalkotó azzal ugyanis, hogy 

kivette az Mt.-ből az általános polgári jogi felelősségre való utalást, viszont a Ptk.-

ban a gazdasági társaságok (és csak ezen entitások) vezető tisztségviselői részére mind 

a munkajogi jogviszony, mind pedig a megbízáson lapuló jogviszony lehetőségét 

megadta, álláspontom szerint bizonytalanságot okozott, melyet véleményem szerint 

jogalkotói korrekciónak lenne szükséges feloldania. Addig is azonban amíg ez nem 

történik meg, a jogelméletre/jogirodalomra vár az elméleti, míg a bíróságokra vár a 

gyakorlati feloldása/megoldása ennek a problémának.  

 

 

  

 
37 Szegedi Ítélőtábla PJD2021. 26., Február 27, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/193/id/A21H0026.PJD/ts/20210701/ 
38 BH 2004.372., Február 27, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A04H0372.GK/ts/20210301/ 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/193/id/A21H0026.PJD/ts/20210701/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A04H0372.GK/ts/20210301/


141 
 

Irodalomjegyzék 

 

• Ferencz, Jácint és Trenyisán, Máté. „Jogértelmezési kérdések a vezető 

tisztségviselő társasággal szembeni kártérítési felelősségének köréből.” In A 

vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége, szerkesztette Pál Lajos, 113-

127.  Budapest: Hvg-Orac, 2017. 

• Tercsák, Tamás. “Vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége.” In A vezető 

tisztségviselő jogállása és felelőssége, szerkesztette Pál Lajos, 93-112. 

Budapest: Hvg-Orac, 2017. 

 

 

  



142 
 

Schmidt László* – Kártérítési felelősség a munkajogban - a 
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Absztrakt 

 

Az 1992. évi XXII. törvény (régi Mt.) szerint a munkáltató a munkavállalónak a 

munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért vétkességre való tekintet nélkül 

(objektív módon) felelt. Csak akkor mentesülhetett, ha bizonyította, hogy a kárt 

működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag a károsult elháríthatatlan 

magatartása okozta.  

A 2012. évi I. törvény (Mt.) azonban a munkajogi felelősség rendszerét részben új 

alapokra helyezte akként, hogy a felelősség módja és a kártérítés mértéke 

vonatkozásában közelít az új Ptk. szabályaihoz, és a mentesüléshez új 

fogalomrendszert alkotott meg.  Az új szabályozás alapján a munkáltató csak akkor 

mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény 

okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó 

körülmény bekövetkezését elkerülje, vagy a kárt elhárítsa, vagy a kárt kizárólag a 

károsult elháríthatatlan magatartása okozta.  

Az új szabályozás értelmezése kapcsán számos álláspont alakult ki, mely 

jogbizonytalanságot okozott a jogalkalmazásban, erre tekintettel a Kúria elfogadta az 

1/2018 (VI. 25.) KMK véleményt.  

Előadásomban, és tanulmányomban a két szabályozást kívánom- leginkább- a 

jogalkalmazás szemszögéből összehasonlítani.  

 

Kulcsszavak: munkajog, kártérítés, felelősség, előreláthatóság  

 

1. Kártérítési felelősség elmélete és bírósági gyakorlata a régi Munka 

Törvénykönyvében 

 

1.1. A munkáltató kártérítési felelőssége a régi Munka Törvénykönyvében  

 

Az 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban: régi Mt.) 174-176. §-ai rendelkeznek a 

munkáltató kártérítési felelősségéről. E szerint a munkáltató a munkavállalónak 

munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes 

mértékében felel. Mentesül a munkáltató a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt 

működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag a károsult elháríthatatlan 

magatartása okozta. Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet a 

munkavállaló vétkes magatartása idézett elő. A munkavállaló bizonyítja, hogy a 

károkozás a munkaviszonyával okozati összefüggésben következett be. A munkáltató 

működési körébe esnek különösen a munkáltató által feladatai során kifejtett 

tevékenységgel összefüggő magatartásból, a használt anyag, felszerelés, berendezés 
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és energia tulajdonságából, állapotából, mozgatásából és működéséből eredő okok. A 

munkáltatót a 174. § szerinti felelősség terheli a munkavállaló munkahelyre bevitt 

tárgyaiban, dolgaiban bekövetkezett károkért. A munkáltató előírhatja a munkahelyre 

bevitt dolgok megőrzőben (öltözőben) való elhelyezését, illetve a bevitel bejelentését. 

A munkába járáshoz, illetve a munkavégzéshez nem szükséges dolgok bevitelét a 

munkáltató megtilthatja, korlátozhatja, vagy feltételhez kötheti. Ha a munkavállaló az 

előírt szabályokat megszegi, a bekövetkezett kárért a munkáltató csak szándékos 

károkozása esetén felel.1 

Munkajogi kártérítési felelősségről akkor beszélhetünk, ha a felek között 

munkaviszony áll fenn, és a munkaviszony egyik alanya a munkaviszonnyal 

kapcsolatosan kárt okoz a munkaviszony másik alanyának. Míg azonban a 

munkavállalót csak vétkes károkozás esetén terheli kártérítési felelősség a munkáltató 

irányában, addig a munkáltató felelőssége vétkességre tekintet nélküli, vagyis 

objektív.2   A fenti szabályokból látszik, hogy a régi Mt. a szabályai szerint a 

munkáltatót objektív felelősség terhelte. A régi Mt. Nagykommentárja szerint a 

munkáltató objektív kárfelelőssége folytán ezen esetekben a jogellenesség már 

magában a kár bekövetkeztében megvalósul. Ha a munkavállalónak a 

munkaviszonnyal kapcsolatban kára keletkezik, akkor a munkáltató tudatállapotának 

vizsgálata nem szükséges, tehát nem kell, hogy a munkáltatót szándékosság, vagy 

akár csak gondatlanság terhelje.3    A munkáltató oldalán megjelenő vétkességre 

tekintet nélkül felelősség Sipka Péter szerint két okra vezethető vissza. Az egyik ok 

az ún. „érdekelv” megjelenése, ami azt jelenti, hogy azt terheli a veszélyért való 

helytállási kötelezettség, akinek érdekében azt előidézték, a másik ok a prevenció, 

ugyanis a munkáltató az objektív felelősség ismeretében feltehetően fokozott 

figyelemmel jár el, hogy megelőzze a baleseteket. A munkáltató felelőssége 

ugyanakkor nem csak a munkajog szabályai szerint állnak fenn, hanem pl. a 

büntetőjog szabályai alapján is.4  

A régi Mt. Javaslatához fűzött miniszteri indokolás szerint: „A Javaslat - a hatályos 

szabályozással egyezően - a munkáltató vétkességére tekintet nélküli, ún. objektív 

felelősséget állapít meg a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárért. Ennek 

indoka az, hogy a munkáltatókat rászorítsa olyan szervezet kialakítására, illetve 

technológia alkalmazására, amely megteremti a munkavállalók egészségének, testi 

épségének és egyéb vagyoni érdekeinek biztonságát. A munkavédelmi szabályok 

pozitíve meghatározzák e körben a munkáltató teendőit, e fejezet szabályai pedig 

lényegében e szabályok megszegésének szankcióit rendezik arra az esetre, ha e 

szabályszegés a munkavállalónak kárt okoz. A munkavállaló oldaláról nézve 

kártérítési igénye akkor keletkezi a munkáltatóval szemben, ha kár érte, ez a 

munkaviszonnyal összefüggésben, és azzal okozati összefüggésben merült fel. A 

 
1 1992. évi XXII. törvény (régi Mt.) 174-176. §-ok, Január 15, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/99200022.TV/ts/20120301/lr/chain751 
2 Radnay József (szerk.), A Magyar Munkajog- Kommentár a gyakorlat számára (Budapest: 

Hvg-Orac, 1995), 248. 
3 Nagykommentár a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényhez, Január 15, 

2022, https://uj.jogtar.hu/#doc/db/311/id/A08Y4818.KK/ts/20090817/  
4 Sipka Péter, A munkáltatói kárfelelősség elmélete és gyakorlata (Budapest: Hvg-Orac, 2021), 

28.  
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Javaslatban megfogalmazott „munkaviszonnyal összefüggésben” kifejezés két 

lényeges elemet foglal magában. Mindenekelőtt jelzi azt, hogy a munkáltatót terhelő 

ezen szigorú felelősségi alakzat csak a munkaviszonyban álló személlyel szemben áll 

fenn. Másfelől pedig arra utal, hogy a munkavállalót ért kárnak valamilyen formában 

összefüggésben kell állnia az általa létesített munkaviszonnyal. E tekintetben a 

Javaslat által használt fogalom némileg tágabb a hatályos jog által ismert 

„munkaviszony keretében” kifejezésnél. A bírói gyakorlat ugyanis a munkaviszony 

kerete alatt ért minden olyan káreseményt, amely a munkaviszony létrejöttével, 

teljesítésével vagy megszűnésével összefüggésben, arra tekintettel éri a 

munkavállalót. A Javaslat szóhasználata így lényegében a jelenlegi gyakorlattal hozza 

összhangba a törvényi szabályozást.” 5 

 

1.2. Munkaviszonnyal összefüggés 

 

A Legfelsőbb Bíróság MK 29. számú állásfoglalása szerint a munkáltató a 

munkavállalója balesetével és megbetegedésével kapcsolatban előállott kárért 

(egészségkárosodásért) az Mt. 174. §-a alapján akkor felel, ha az a munkaviszonyával 

összefüggésben keletkezett. Annak bizonyítása, hogy az egészségkárosodás a 

munkaviszonnyal összefüggésben következett be, a munkavállalót terheli. A 

munkáltatót ez a felelősség vétkességére tekintet nélkül terheli, kivéve, ha a 

munkáltató legfeljebb tíz főfoglalkozású munkavállalót foglalkoztató magánszemély, 

aki a munkavállalónak okozott kárért csak vétkessége esetén felel.6 Az indokolás 

szerint „a jogszabályban a „munkaviszonnyal összefüggésben” utalás egyrészt azt 

fejezi ki, hogy munkaviszonynak kell fennállnia, másrészt pedig azt, hogy a 

munkavállalót ért kárnak valamilyen formában összefüggésben kell állnia az általa 

létesített munkaviszonnyal. A munkaviszonyból folyó tevékenység és a károsodás 

között tehát összefüggésnek, kapcsolatnak kell lennie. Ez az összefüggés fennáll a 

munkavégzéshez szükséges előkészítő tevékenységgel, a munkavégzéstől el nem 

választható személyi szükségletekkel (étkezéssel, tisztálkodással stb.), valamint a 

munka befejezésével együtt járó teendők végzése során keletkezett károsodások 

esetén is. A munkaviszonnyal összefüggésben történik a károsodás akkor is, ha az a 

munkavállalót a munkáltató telephelyén kívül, pl. kiküldetés során éri. A 

munkaviszonnyal való összefüggést illetően nemcsak a betöltött munkakörnek van 

jelentősége, hanem annak is, hogy az adott helyzetben a munkavállalótól mennyiben 

volt elvárható a munkáltató érdekében a munkaköréhez szorosan nem tartozó 

tevékenység kifejtése (pl. a munkáltatót fenyegető kár elhárításában való részvétel). 

A munkaviszonyból folyó kötelességek közé tartozik pl. a munkaidő alatt, azt 

megelőzően vagy követően a munkával összefüggő értekezleten való részvétel, 

valamint a munkáltatóra jogszabályi rendelkezés alapján rótt teendők ellátásának a 

teljesítése is. A munkaviszonnyal összefüggésben elszenvedettnek kell tekinteni azt a 

károsodást is, amely a munkáltató által üzemben tartott közlekedési eszközön az 

 
5 1992. évi XXII. törvény indokolása- a munka törvénykönyvéről, Január 15, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/4/id/99200022.TVI/ts/10000101/ 
6 MK 29. szám a) pont, Január 15, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/00000029.MK/ts/20090817/ 
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üzemeltetéssel kapcsolatos munkakörbe beosztott munkavállalót (gépkocsivezetőt, 

kalauzt stb.) a munkaviszonyból folyó kötelességek teljesítése közben, azzal 

összefüggésben érte. Ugyanez vonatkozik a közlekedési eszközön más munkáltató 

működési körébe tartozó feladatot ellátó munkavállalót (étkezőkocsi munkavállalóját, 

hálókocsikalauzt stb.) ért károsodásra is.” 7                              Ezzel összhangban 

állapította meg a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság a 3.Mf.21.248/1992/2. számú, 

BH1993.269. számon közzétett eseti döntésében, hogy a munkáltató a munkavállalója 

balesetével kapcsolatban előállott kárért akkor felel, ha az a munkaviszonyával 

összefüggésben keletkezett. A tényállás szerint a (később elhunyt) munkavállaló 

kiküldetésben végzett munkát a munkáltató számára, aki őt egy munkásszállón 

szállásolta el. A munkásszállón azonban a munkavállaló szén-monoxid mérgezést 

kapott és meghalt. Ezt követően a munkavállaló özvegye vagyoni és nemvagyoni 

kártérítés iránt terjesztett elő keresetet a munkáltató ellen. Az elsőfokú bíróság a 

keresetet elutasította arra hivatkozással, hogy a baleset a munkaviszony keretein kívül 

következett be. A fellebbezés folytán eljáró másodfokú bíróság szerint helyesen 

döntött a korábban eljárt bíróság. Utalt arra, hogy a Legfelsőbb Bíróság kialakult 

ítélkezési gyakorlata szerint a munkásszállón való tartózkodásért, annak használatáért 

nem terheli vétkességre tekintet nélküli felelősség a munkáltatót. Hangsúlyozta, hogy 

az MK 29. számú állásfoglalása szerint a munkaviszonyból folyó tevékenység és 

károsodás között az összefüggés csak a munkavégzéstől el nem választható - a 

dolgozó napi munkájával összefüggő tevékenységének sorozatába láncszerűen 

illeszkedő, a személyi szükségletekkel, valamint a munka befejezésével együtt járó - 

teendőkkel kapcsolatban előállt károsodás esetén áll fenn. A napi munka és az annak 

befejezésével együtt járó tevékenység elvégzése után a munkaterületen kívül 

bekövetkezett balesetért a munkáltatót nem terheli vétkesség nélküli felelősség.8 A 

Legfelsőbb Bíróság az Mfv.I.10.804/2000. számú, BH2002.331. szám alatt közzétett 

eseti döntésében elvi éllel kimondta, hogy a munkáltató a munkavállalót ért kárért 

akkor tartozik felelősséggel, ha a kár a munkavállaló munkaviszonyával 

összefüggésben keletkezett. A károsodásnak tehát a munkaviszonyból folyó 

tevékenységgel kell összefüggésben állnia, nem felel a munkáltató a balesetből eredő 

kárért, ha a baleset a munkavállaló engedély nélküli magánmunkája (fusizás) során 

következett be. A tényállás szerint a munkavállaló egy éjszakai műszakban a 

felettesétől kapott utasítástól eltérően engedély nélküli munkát végzett: 

villástargoncával egy tábla lemezt a daraboló műhelybe vitetett, amelyet 

munkatársával együtt három részre vágott. A targonca távozása után a felperes a 

műhely ajtaját kívánta bezárni, amelynek diópántja elszakadt, és a több mázsás vasajtó 

a felperesre esett. A baleset során a felperes szeméremcsont-izületszétválást, hasfal- 

és mellkaszúzódást szenvedett. Az első-és másodfokú bíróságok a munkavállaló 

kártérítési igényének -részben- helyt adtak. A másodfokú bíróság – többek között- 

megállapította, hogy a munkavállaló a balesetet nem az engedély nélküli, „fekete” 

munkavégzés közben szenvedte el, hanem a sérülését a darabolóműhely 

meghibásodott ajtaja okozta, amelynek javításáról a munkáltató nem gondoskodott. A 

 
7 MK 29. szám a) pont indokolás  
8 Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 3.Mf.21.248/1992/2. számú ítélete- BH1993.269., Január 15, 

2022, https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/993H0269.MK/ts/20120301/ 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/993H0269.MK/ts/20120301/
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Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati eljárásban megállapította, hogy a perbeli esetben 

a munkavállalót a baleset nem a munkaviszonyából folyó tevékenység során érte, 

hanem az előírt, utasítás szerinti munkavégzés helyett a munkáltató engedélye nélkül, 

a saját érdekében végzett, egy tábla lemez darabolásával összefüggő tevékenysége 

keretében. A felperes saját nyilatkozata szerint az előírt munkavégzési helyétől 

távolabb történt a baleset, ahová a munkavállaló kizárólag az engedély nélküli 

munkavégzés végett ment. Ezért a műhely ajtajának leszakadása, amely a balesetet 

közvetlenül okozta, nem a munkaviszonyával, hanem az engedély nélküli 

munkavégzéssel állt okozati összefüggésben.9 A Legfelsőbb Bíróság az 

Mfv.11.202/2011. számú, BH2003.264. számon közzétett eseti döntésében 

megállapította, hogy ha a jelentős fakitermelésre vállalkozó munkaadó vezetője a 

munkavállalót kiszállította a munkahelyre, motorfűrészt és védőfelszerelést bocsátott 

a rendelkezésére, és ezt a munkavállaló elfogadta, a felek között munkaviszony jött 

létre. A munkaviszony keretében bekövetkezett baleset üzemi baleset, amelyért a 

munkáltató teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Vagyis a munkaviszony fennállása 

körében nem szükséges, hogy formálisan akár szóban akár írásban megkössék a felek 

a munkaszerződést, elég, ha a körülményekből erre egyértelműen következtetni 

lehet.10  

 

1.3. A munkáltató mentesülése – működési kör  

 

Mint a fentiekből látható, a munkáltatót objektív felelősség terheli, ez azonban nem 

jelenti azt, hogy bizonyos feltételek fennállása esetén ne lenne lehetősége a felelősség 

alóli mentesülésre. Az egyik lehetőség erre, ha a munkavállaló bizonyítja, hogy a kár 

működési körén kívüli elháríthatatlan ok miatt következett be. A már idézett MK 29. 

szám szerint, ha a kárt a munkáltató működési körébe eső ok idézte elő, a felelőssége 

akkor is fennáll, ha az ok nem volt elhárítható. Annak vizsgálatánál, hogy a balesetet 

és megbetegedést előidéző ok az adott esetben a munkáltató működési körébe esik-e, 

figyelemmel kell lenni a végzett munka jellegére és a munkavégzés körülményeire is. 

A kárt előidéző ok akkor minősül a munkáltató működési körén kívül esőnek, ha az 

független a munkáltató tevékenységétől, tehát ha az előidéző ok és a munkáltató 

tevékenysége között nincs okozati összefüggés. Azt, hogy a kárt előidéző ok az adott 

esetben a munkáltató működési körén kívül esik-e, a munkáltató működése 

vonatkozásában és objektív ismérvek alapján kell vizsgálni. A működési körön kívül 

eső ok fennállása esetén is az Mt. 174. §-ának (1) bekezdése alapján felel a 

munkáltató, ha a kár oka a munkáltató részéről objektíve elhárítható volt.11 

Az indokolás is hangsúlyozza, hogy a „munkaviszonnyal összefüggésben” és a 

„működési kör” nem azonos fogalmak. A „munkaviszonnyal összefüggésben” 

kifejezés tárgyi körre utal, amelybe tartozó károsodásért a munkáltató felel, a 

„működési kör” viszont a munkáltatónak a felelősség alóli mentesülésével áll szoros 

 
9 BH2002. 331., Január 15, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A02H0331.MK/ts/20120301/  
10 BH2003. 264., Január 15, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A03H0264.MK/ts/20120301/  
11 MK 29. szám b) pont  

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A02H0331.MK/ts/20120301/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A03H0264.MK/ts/20120301/
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összefüggésben. A kimentés alapja ugyanis az, hogy a munkaviszonnyal 

összefüggésben keletkezett kár olyan okból következett be, amely nincs kapcsolatban 

a munkáltató működésével, és azt a munkáltató nem is háríthatta el. A kimentésnek 

az említett körre való korlátozásából következik, hogy ha a kárt a munkáltató 

működési körébe eső ok idézte elő, a munkáltató felelőssége akkor is fennáll, ha az 

előidéző ok nem volt elhárítható. Általában a munkáltató működési köréhez tartoznak 

a feladatai ellátása során kifejtett tevékenységgel összefüggő személyi 

magatartásokból, a használt anyag, felszerelés, berendezés és energia tulajdonságából, 

állapotából, mozgatásából, működéséből eredő okok.  

A működési kör nem korlátozódik a munkáltató telephelyére, a telephelyen kívül 

végzett munka során keletkezett kár esetén is fennállhat a működési kör és a kárt 

előidéző ok közötti összefüggés. Sajátosan alakul ez az összefüggés abban az esetben, 

ha a munkavállaló a munkáját telephelyén kívül végzi, és a munkavégzés során a 

munkavállaló a munka jellege és a munkavégzés körülményei folytán a baleset 

veszélyének rajta kívül eső okból ki van téve. Az e munkavégzés során bekövetkezett 

balesetért való felelősség alól a munkáltató nem mentesülhet azon az alapon, hogy a 

balesetet működési körén kívül eső ok idézte elő. Az esetben, amikor a károsodást a 

munkáltató működési körén kívül eső ok idézte elő, a munkáltató a felelősség alól 

akkor mentesülhet, ha a károsodás oka objektíve elháríthatatlan volt. A villámcsapás 

például mint természeti erő kívül esik a munkáltató működési körén, adott esetben 

azonban elvárható a munkáltatótól, hogy a károsodást villámhárító felszerelésével 

kiküszöbölje. A munkáltatónak a felelősség alóli mentesülése szempontjából annak 

van tehát jelentősége, hogy a károsodást előidéző ok és a munkáltató működése 

közötti okozati összefüggés megállapítható-e. Ha ez megállapítható, a munkáltató a 

felelősség alól nem mentesülhet, az okozati összefüggés hiánya esetén pedig azt kell 

vizsgálni, hogy a károkozást előidéző ok elhárítható volt-e. A működési kör és a kárt 

előidéző ok közötti összefüggést a munkáltató vonatkozásában és objektív ismérvek 

alapján kell vizsgálni. Elháríthatatlan pedig az olyan behatás, amelyet a technika, a 

műszaki lehetőségek objektíve adott szintje mellett a rendelkezésre álló idő alatt nem 

lehet megakadályozni.12 

A BH1992. 611 számon közzétett eseti döntés szerint a munkáltató telephelyén kívül 

- adott esetben külföldön - végzett munka esetén azon az alapon állapítható meg a 

munkáltató működési köre és a balesetet kiváltó ok között az okozati összefüggés, 

hogy a dolgozó a munkát a számára előírt körülmények között köteles végezni. Az 

ezzel összefüggő baleseti veszélyhelyzettel a munkáltatónak is számolnia kell. A 

döntés alapjául szolgáló tényállás szerint a munkáltató a munkavállalót kiküldetési 

utasítással külföldre küldte, ahol a partnercég sofőrje által vezetett gépkocsival 

balesetet szenvedett. Az első és másodfokú bíróságok elutasították a munkavállaló 

keresetét arra hivatkozással, hogy baleset ugyan a munkaviszony keretében 

következett be, ezért azonban a munkáltató nem felel, mert a balesetet előidéző ok a 

működési körén kívüli. A Legfelsőbb Bíróság azonban megállapította, hogy a 

munkavállaló a kiküldetés teljesítése során a munkáltató érdekében, az általa 

tudomásul vett módon, a vele szerződéses kapcsolatban álló partnercég gépkocsiját 

vette igénybe. Ezt a gépkocsit tehát a munkáltató által feladatai ellátása során használt 

 
12 MK 29. szám b) pont indokolás  
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eszköznek, következésképp a működési körébe tartozónak kell tekinteni. A 

munkáltató telephelyén kívül – adott esetben külföldön - végzett munka esetén 

ugyanis azon az alapon állapítható meg a munkáltató működési köre és a balesetet 

kiváltó ok között az okozati összefüggés, hogy a dolgozó a munkát a számára előírt 

körülmények között köteles végezni. Az ezzel összefüggő baleseti veszélyhelyzettel 

a munkáltatónak is számolnia kell.13 

Ezt erősítette meg a BH2000.422 szám alatti esetei döntés is, melynek tényállása 

szerint a munkavállaló egy építkezésen dolgozott a munkáltató alkalmazottjaként, 

amikor is harmadik személy munkavállalói általi szétszerelés közben egy daru eldőlt, 

aminek következtében a felperes munkavállaló is sérüléseket szenvedett. Az 

elsőfokon eljárt munkaügyi bíróság elutasította a keresetet arra hivatkozással, hogy a 

baleset a munkáltató működési körén kívül eső, elháríthatatlan okból következett be. 

A másodfokú bíróság azonban megállapította a munkáltató felelősségét. A Legfelsőbb 

Bíróság szerint a munkáltatónak számolnia kellett a harmadik személyek által 

előidézhető körülményekkel, következésképpen helytállóan állapította meg a 

másodfokú bíróság, hogy a felperes sérülése a munkáltató működési körébe eső okból 

következett be. Az említettek miatt fennáll a károsodást előidéző ok (a daru 

szétszerelése) és a munkáltató működése (az építkezésben való részvétel) közötti 

okozati összefüggés, emiatt a munkáltató alperes nem mentesülhet a felelőssége alól.14 

Mint látható tehát, a régi Mt. alapján a bíróságok gyakorlatilag csupán a tényleges vis 

maior helyzetekben állapították meg a „működési körön” kívüliséget.  

 

1.2. A munkáltató mentesülése – a munkavállaló közrehatása  

 

A régi Mt. alapján a munkáltatói mentesülés másik esete, ha a kárt a károsult 

munkavállaló elháríthatatlan vétkes magatartása idézte elő. Ebben az esetben azonban 

kármegosztásnak is helye lehet. Ezen kimentési ok vonatkozásában is rendkívül 

gazdag az ítélkezési gyakorlat.  

Ennek alkalmazásában nyújtott segítséget a LB MK 31. számú állásfoglalása, mely 

szerint „a munkavállaló egészségének a munkaviszonyával összefüggésben történő 

olyan megsértése esetén, amelynek bekövetkezésében vétkes magatartása is 

közrehatott a munkáltatónak az Mt. 174. § (1) bekezdésén alapuló felelősségének 

mérve nem aszerint alakul, hogy a munkáltatót is terheli-e vétkesség, s ez milyen 

arányban áll a munkavállaló vétkességével. A kárviselés arányát az dönti el, hogy a 

munkavállaló vétkes közrehatása milyen mérvű volt. A munkavállaló vétkessége 

súlyának és ehhez képest a kárviselés arányának meghatározásánál azonban 

jelentősége van annak, hogy a munkáltató a kár bekövetkezésében maga is vétkes 

magatartással hatott közre.” Az ehhez fűzött indokolás szerint a munkáltató 

felelőssége alól - egészben vagy részben - csak az Mt.-ben meghatározott feltételek 

fennállása esetén mentesülhet. Ehhez azonban neki kell bizonyítania, hogy a kárt 

működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag a károsult munkavállaló 

 
13 BH1992. 611, Január 15, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/992H0611.MK/ts/20120301/  
14 BH2000. 422, Január 19, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A00H0422.MK/ts/20120301/  

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/992H0611.MK/ts/20120301/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A00H0422.MK/ts/20120301/
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elháríthatatlan magatartása okozta. Ennek hiányában is mentesül a kár ama részének 

viselése alól, amelyet vétkes magatartásával a munkavállaló idézett elő. Ez utóbbi 

esetben van helye kármegosztásnak. A munkáltatónak az Mt. 174. § (1) bekezdésén 

alapuló felelőssége objektív, míg a munkavállalónak a kár keletkezésében való 

közrehatása jogilag csak akkor jelentős, ha a közreható magatartás egyben vétkes is 

volt. A kárviselés arányát ehhez képest az dönti el, hogy a munkavállaló vétkes 

magatartásával hozzájárult-e a kár bekövetkezéséhez, s amennyiben igen, ez a 

közrehatás milyen mértékű volt. A munkavállaló objektív felelősségének mérve tehát 

nem aszerint alakul, hogy milyen arányban áll egymással a munkavállalónak és a 

munkáltatónak a kár bekövetkezésében való vétkessége, mert a munkáltató a 

munkavállaló káráért vétkesség nélkül is felel. A munkavállaló vétkességéhez 

igazodó kárviselés arányának meghatározásánál az eset összes körülményeit 

tekintetbe kell venni. Nem hagyható tehát figyelmen kívül az sem, hogy a munkáltató 

a kár bekövetkezésében vétkes magatartásával maga is közrehatott.15 

A BH1993. 270. számon közzétett eseti döntés például kimondta, hogy ha a baleset 

kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása miatt következett be, a munkáltató 

halálos kimenetelű munkahelyi baleset esetén mentesül a kártérítési felelősség alól.16  

A BH2005. 192. számú eseti döntés szerint a károsult munkavállalós vétkes 

közrehatását- és így a kármegosztás alkalmazását- megalapozhatja a mindennapi 

élettapasztalatot kirívóan figyelmen kívül hagyó gondatlan munkavégzése. A 

tényállás szerint a munkáltató karbantartó munkakörben közalkalmazottként 

foglalkoztatta néhai munkavállalót, a felperes férjét. A néhai munkavállaló az 

intézmény karbantartását látta el, ehhez kapcsolódott az ún. gallyazási munkák 

végzése is. Az egyik ilyen alkalommal a néhai kb. 3 méter magasságban a fa ágán 

állva kezdte meg egy ág fűrészelését a saját tulajdonú motorfűrészével, önmagát nem 

rögzítette, egyéni védőfelszerelést nem használt. A fűrészelés közben elmozduló ág 

nekivágódott, emiatt lezuhant a földre és súlyos sérülést szenvedett, amikbe később 

belehalt. Az elhunyt házastársa a munkaügyi bíróságnál benyújtott keresetében a 

balesettel összefüggésben nem vagyoni, és tartást pótló kártérítés megfizetését kérte. 

A munkáltató a kártérítési felelőssége fennállását 70%-ban elismerte, míg 30%-ban 

az elhunyt munkavállalója vétkes közrehatására hivatkozott. A munkaügyi bíróság 

ítéletében kármegosztást alkalmazott, és azt állapította meg – többek között-, hogy az 

elhunyt néhai munkavállaló nem tanúsította az elvárható gondosságot és 

körültekintést, és a nyilvánvalóan jogszabálysértő utasítás, amelynek végrehajtása 

testi épségét közvetlenül veszélyeztette, megtagadását elmulasztotta. Ezáltal a baleset 

bekövetkezéséhez vétkesen közrehatott. Az ítéletet a másodfokú bíróság 

helybenhagyta. A felülvizsgálati eljárásban a Legfelsőbb Bíróság kifejtette, hogy az 

elsőfokú bíróság az MK 31. számú állásfoglalás helyes alkalmazásával járt el, amikor 

a néhai munkavállaló vétkes közrehatását vigyázatlanságában, a mindennapi 

élettapasztalat figyelmen kívül hagyásában, a művelet veszélyessége felismerésének 

elmulasztásában jelölte meg (3 méter magasban a fán tartózkodva rögzítés nélkül, 

 
15 Legfelsőbb Bírósság MK 31. számú állásfoglalás, Január 19, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/00000031.MK/ts/20120301/ 
16 BH1993. 270, Január 19, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/993H0270.MK/ts/20120301/  
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faág vágása). Mindezt nem érinti, hogy teljes bizonyossággal a munkáltatói jogkör 

gyakorló utasításának tartalma nem volt megállapítható, elsősorban azért, mert a 

néhány napja munkába állt vezető nyilvánvalóan a néhai munkavállaló 

tapasztalatában és korábbi hasonló munkavégzése helyességében bízva nem adott 

mindenre kiterjedő részletes utasítást. Az elvi határozatnak minősülő MK 31. számú 

állásfoglalás helyes alkalmazásával értékelte a jogerős ítélet - az elsőfokú bíróság 

úgyszintén megfelelő mérlegelése helybenhagyásával – a néhai munkavállaló vétkes 

magatartását: munkavédelmi oktatás hiánya, a saját munkaeszközének szabályellenes 

használata, munkavédelmi szabályok mellőzése. A törvény helytálló értelmezése 

szerint a munkáltató objektív kártérítési felelőssége folytán a kárviselés arányát a 

munkavállaló vétkes közrehatása dönti el. A munkáltató objektív felelősségének 

fennállása nem eredményezheti a teljes mértékű kártérítési felelősségének 

kimondását, amennyiben a munkavállaló terhére vétkes - az adott esetben súlyosan 

gondatlan - közrehatás állapítható meg.17 

A Legfelsőbb Bíróság a BH2007. 241. számú döntésében még akkor is indokoltnak 

látta a kármegosztás alkalmazását, amikor ugyan nem volt megállapítható, hogy a 

felperes rokkantságát okozó betegségek a munkáltatónál történt foglalkoztatása idején 

keletkeztek, de a kedvezőtlen foglalkoztatási körülmények közrehatottak a 

rokkantságához vezető állapota kialakulásában. A tényállás szerint a munkavállaló 

munkaviszonyban állt a munkáltatóval erőgépkezelő munkakörben, amelyben 

traktorral történő mezőgazdasági gépi és kézi munkák végzése volt a feladata, nehéz 

fizikai munkát végzett. A munkavállalónál 4 évvel később 40%-os munkaképesség-

csökkenést állapítottak meg, majd 1 évvel később 67%-os munkaképesség-

csökkenése alapján rokkanttá vált.  

A munkavállaló keresete szerint a betegsége a csontos ízületek, izmok, inak túlzott és 

egyoldalú igénybevétele miatt a munkavégzésével összefüggésben alakult ki. Az 

elsőfokú bíróság azt állapította meg, hogy a 15 éves kora óta fizikai munkát végző 

munkavállalónál degeneratív mozgásszervi elváltozásokban a perbeli munkavégzés 

kisebb jelentőségű, függetlenül az ezt követő keresőképtelenségekre. A perbeli 

munkavégzésének hatása a munkavállaló munkaképesség változásában pontosan nem 

határozható meg, de nem haladja meg a 16%-ot. Erre tekintettel ítéletével elutasította 

a munkavállaló keresetét, melyet a másodfokú bíróság helybenhagyott. A 

felülvizsgálati eljárásban hozott határozat szerint azonban annak ellenére, hogy a 

munkavállalónál nem állapítható meg, hogy a rokkantságát okozó betegségei a 

munkáltatónál keletkeztek, de az ott fennállt kedvezőtlen foglalkoztatási körülmények 

közrehatottak állapota kialakulásában (részoki összefüggés). A határozat szerint „a 

munkáltató kártérítési felelősségét aszerint kell megállapítani amilyen arányban a 

munkavállaló munkaviszonyával összefüggésben keletkezett egészségkárosodása a 

kár bekövetkezéséhez hozzájárult. Következésképpen kármegosztásnak van helye.”18 

A Legfelsőbb Bíróság EBH2008. 1902. számon közzétett eseti döntésében kiemelte, 

hogy „a munkáltató vétkessége enyhíti a munkavállaló vétkes magatartásának 

 
17 BH2005. 192., Január 21, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A05H0192.MK/ts/20120301/ 
18 BH2007. 241., Január 21, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A07H0241.MK/ts/20120301/  

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A05H0192.MK/ts/20120301/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A07H0241.MK/ts/20120301/
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megítélését, azonban súlyos, vagy sorozatos munkavállalói mulasztások esetén a 

munkavállalóra terhesebb kárviselési arány is megállapítható.” A tényállás szerint a 

munkavállaló nyomdagép-beállító munkakörben dolgozott a munkáltatónál, a perbeli 

napon a több méter magasan lévő gyártósorok egyikénél ékszíj meghibásodást észlelt, 

és emiatt a feletteséhez fordult. Amíg a művezető és a szerelő elmentek előkészíteni 

a javítást, a munkavállaló azt tapasztalta, hogy a készüléken nagy magasságban egy 

lánckerékről leesett a lánc. A művezető bevárása nélkül ezt a hibát úgy kívánta 

elhárítani, hogy egy két méter magas gurulóállványra alumíniumlétrát állított, amit 

kérésére egyik munkatársa a gurulóállványon állva kézzel megtámasztott. A szerkezet 

felborult, a munkavállaló és a munkatársa is a földre estek, a munkavállaló súlyos 

sérüléseket szenvedett. A munkáltató a baleset üzemiségét elismerte, perbeli 

álláspontja szerint a balesetért azonban kárfelelősség nem terheli, miután a balesetet 

a munkavállaló kizárólagos elháríthatatlan magatartása okozta, mert nem a 

biztonságos munkavégzéshez rendelkezésre álló eszközt használta, a művelet 

elvégzésével a művezetőt nem várta be. A munkaügyi bíróság közbenső ítéletével 

megállapította, hogy a munkáltatót 40%-os kárfelelősség terheli a felperes 2006. 

március 23-ai balesetéért. Megállapította továbbá, hogy a munkavállaló megsértette a 

munkáltató hatályos és általa munkavédelmi oktatáson megismert szabályokat, a hiba 

kijavítását egyedül kezdte meg; a magasban történő munkavégzéshez szükséges 

háromrészes kitolható létra helyett azonban a munkavállaló egy szakszerűtlen, instabil 

eszközről kezdte meg a hiba kijavítását. Miután a baleset bekövetkezésében a 

munkáltató működési körébe eső, az üzemszerű működéssel összefüggő, az 

alkalmazott technológia sajátosságaiból adódó okok is közrejátszottak, a munkaügyi 

bíróság nem találta megállapíthatónak a munkavállaló kizárólagos elháríthatatlan 

magatartását, hanem a munkáltató súlyos és vétkes mulasztásaira tekintettel a rá 

terhesebb 60-40%-os kármegosztást alkalmazta. A másodfokú bíróság az elsőfokú 

bíróság közbenső ítéletét helybenhagyta azzal, hogy a baleset bekövetkezésében a 

munkáltató működési körébe eső sajátos okok is közrehatottak. A Legfelsőbb Bíróság 

megállapította, hogy a perbeli hibaelhárítás nem volt azonos azzal, amelyhez a 

munkavállaló korábban segítséget kért. A lánc leesésekor a munkavállalónak 

munkaköri kötelezettségét képezte a hiba elhárítása, és ehhez a művezetőtől 

engedélyt, utasítást nem kellett kérni, vagyis egyedül kellett a hibát elhárítania. Nem 

vitás, hogy a munkáltatónál rendelkezésre állt egy megfelelő létra, az azonban csak 

hosszas keresés után volt fellelhető a balesetet követően is, mivel egy elkerített helyen 

került elhelyezésre. A felölvizsgálati határozat szerint „az Mt. 174. § (1) 

bekezdésében meghatározott objektív munkáltatói kárfelelősség talaján a munkáltatói 

vétkesség esetén a felelősséget nem az dönti el, hogy ezen vétkesség milyen arányban 

áll a munkavállaló vétkességével. Az a körülmény, hogy a munkáltató vétkessége 

lényegesen csökkenti a munkavállaló vétkes közrehatásának súlyát, enyhíti a 

munkavállaló vétkes magatartásának megítélését, súlyos (és sorozatos) munkavállalói 

szabálytalanságok és mulasztások esetén azonban nem kizárt a munkavállalóra 

terhesebb kárviselési arány. Ezt az adott körülmények gondos értékelése és 

összevetése alapján lehet megállapítani.” 19 

 
19 EBH2008. 1902., Január 21, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A08H1902.EBH/ts/20120301/ 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A08H1902.EBH/ts/20120301/
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Mint a fentiekből látható, a régi Mt. rendkívül szűk körben tette lehetővé azt, hogy a 

munkáltató mentesüljön a munkaviszonnyal összefüggésben a munkavállalót ért 

kár(ok) tekintetében fennálló felelőssége megállapítása, és így a kár megtérítésének 

kötelezettsége alól. A munkáltató alig-alig tudta bizonyítani, hogy a kár nem a 

munkaviszonnyal, illetve működési körével összefüggésben keletkezett, „legjobb” 

esetben is kármegosztást alkalmaztak a bíróságok.  

 

2. Kártérítési felelősség elmélete és bírósági gyakorlata a Munka 

Törvénykönyvében 

 

2.1. A munkáltató kártérítési kötelezettsége a Munka Törvénykönyvében 

  

A 2012. évi I. törvény (Mt.) 166. §-a szerint a munkáltató köteles megtéríteni a 

munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt. Mentesül a 

felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan 

körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a 

károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa, vagy a kárt 

kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.20 

Az Mt. Nagykommentárja szerint „a munkáltatói kárfelelősség tárgya a munkavállaló 

munkaviszonnyal összefüggésben elszenvedett károsodásának reparációja. A 

munkáltatói felelősség szigorú, ún. objektív felelősség, mely jogi természetét tekintve 

a polgári jogi veszélyes üzemért fennálló felelősséggel rokon. A munkáltatói 

kárfelelősség karakterisztikusan kártelepítési, illetve kockázatviselési jellegű. A 

munkavállaló (illetve a munkavállaló hozzátartozója) fokozott védelmet élvez.” 

Kiemeli továbbá, hogy a felelősség objektív, a munkáltató oldalán a vétkesség nem 

feltétel. A felelőssége megállapításához három, és ehhez még egy konjunktív feltétel 

együttállása szükséges. A három pozitív feltétel: a kár keletkezése, a 

munkajogviszony fennállása, a munkajogviszony és a kár közötti ok-okozati 

összefüggés, míg a negyedik, negatív feltétel az, hogy a munkáltató ne tudja kimenteni 

magát. A munkavállalónak kell bizonyítania a károkozás és a munkajogviszony 

közötti ok-okozati összefüggést a kár keletkezését és ennek mértékét. A kimentési 

eseteknél (a kimentési okok fennállta tekintetében) természetszerűen a munkáltató 

bizonyít. A mentesülési ok pedig az - ha a munkáltató bizonyítja -, hogy a kárt az 

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

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

kárt elhárítsa, vagy a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.21  

Az Mt. tehát – a régi Mt.-hez hasonlóan- szigorú, objektív felelősséget állít fel a 

munkáltató kárfelelősség tekintetében. A munkáltató megelőzéssel kapcsolatos 

kötelezettségeit a munkavédelmi szabályok határozzák meg. Fontos kiemelni, hogy a 

munkáltató csak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott károkért felel az Mt. 

szabályai szerint, ha a károkozás nincs összefüggésben a munkaviszonnyal, akkor a 

 
20 2012. évi I. törvény (Mt.) 166. § (1) – (2) bekezdések, Január 22, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1200001.TV/ts/20210708/lr/chain944 
21 Nagykommentár a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényhez, Január 22, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/331/id/A12Y1290.KK/ts/20210301/lr/166 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1200001.TV/ts/20210708/lr/chain944
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/331/id/A12Y1290.KK/ts/20210301/lr/166
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Ptk. szabályai alapján kell határozni a felelősség kérdéséről.22 Erről egyébként az Mt. 

a 177. §-ban kifejezetten rendelkezik is.23 

 

2.2. A munkaviszonnyal összefüggés  

 

Az előzőekben kifejtett, a régi Mt. szabályai alapján hozott bírói döntések, jórészt 

továbbra is alkalmazhatóak. Így pl. a munkavállaló legalább valószínűsíteni köteles a 

károsodás munkaviszonnyal való összefüggését, önmagában a közvetett okozati 

kapcsolat nem zárja ki a munkáltató felelősségét, a munkaszerződés meglétének 

hiánya önmagában nem elegendő a munkáltató mentesüléséhez, a munkáltató által 

szervezett képzés, sportrendezvény stb. is összefügg a munkaviszonnyal, ugyanakkor 

a „fusizás” már nem.24 Az Mt. hatálya alatt sem függ össze a munkaviszonnyal 

továbbá pl. a sorsszerű, természetes kórokú megbetegedés.25  

 

2.3. Működési kör – ellenőrzési kör  

 

Az Mt. az 1992-es Mt. 174. §-a által alkalmazott működési kör fogalmát az ellenőrzési 

körrel váltotta fel. A jogalkotói szándék a működési kör fogalmát kiterjesztően 

értelmező bírói gyakorlat szűkítésére irányult, a jogalkotó kifejezett szándéka az volt, 

hogy szűkítse a bírói gyakorlatban kialakult rendkívül széles körű munkáltatói 

kártérítési felelősséget. Az ellenőrzési körbe esik mindaz a körülmény, melyre a 

szerződésszegő fél befolyással bír, melyre hatást tud gyakorolni. Ide sorolható többek 

között a saját üzemi rend szervezési vagy egyéb zavara, a munkavállaló 

alkalmazottainak magatartása, piaci beszerzési nehézségek. Más megközelítésben: 

kívül esik az ellenőrzési körön mindaz a körülmény, mely alakulására a 

szerződésszegő fél befolyással nem bír, mely fölött nincs hatalma. Idesorolandók 

többek között a vis maior hagyományos esetei, meghatározott állami intézkedések, 

behozatali, kiviteli tilalmak, devizakorlátozások, embargó, a bojkott. Idetartozhatnak 

súlyos üzemzavarok és a szerződésszerű teljesítést lehetetlenné tévő radikális piaci 

változások, például a fizetés pénznemének rendkívüli meggyengülése.26 

A Kúria az EBH2016. M.9. számon közzétett döntése szerint munkabaleset esetén a 

munkáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a kár az ellenőrzési körén kívül eső olyan 

körülmény miatt következett be, amellyel nem kellett számolnia, és nem volt 

elvárható a káresemény elkerülése vagy elhárítása, illetve hogy a baleset oka kizárólag 

a munkavállaló magatartásában keresendő. Fenntartotta tehát a korábbi gyakorlatot, 

miszerint önmagában a munkáltató telephelyén kívül végzett munka vagy szolgáltatás 

ellátása nem eredményezi a kár ellenőrzési körén kívüli bekövetkeztét.27 

 
22 Gyulavári Tamás (szerk.), Munkajog (Budapest: Elte Eötvös Kiadó, 2019), 366. 
23 Mt. 177. §: A kár megtérítésére egyebekben a Ptk. 6:518-534. §-a szabályait kell alkalmazni. 
24 Horváth István és Szladovnyik Krisztina, Munka Törvénykönyve 2014 – Az Mt. és a Ptk. 

munkaviszonyra vonatkozó szabályai (Budapest: Vezinfó, 2014), 262.  
25 Horváth István, Az új Munka Törvénykönyve- értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban 

(Budapest: Vezinfó, 2012), 180-181.  
26 Nagykommentár a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényhez  
27 Kúria EBH2016. M.9., Január 22, 2022,  

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/25/id/A16H0009.EHM/ts/20151215/  

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/25/id/A16H0009.EHM/ts/20151215/
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Az ellenőrzési körbe vonta a Kúria a munkamódszer, a munkaeszköz, anyag, 

munkavállalói létszám és szakismeret megfelelőségének biztosítását is, tekintettel 

arra, hogy az a munkáltató kötelezettsége, tehát arra befolyása van. 28 

A Kúria ugyancsak megállapította, miszerint az ellenőrzési kör alatt minden olyan 

objektív tényt és körülményt érteni kell, amelynek alakítására a munkáltatónak 

lehetősége van. A baleset közvetlen okát és a balesethez vezető egész 

munkafolyamatot vizsgálni kell: a munkamódszer megválasztását, a biztosított 

munkaeszközt, a munkavállalói létszámot, szakismeretet, mert ezek biztosítása a 

munkáltató kötelezettsége, így arra befolyása, ráhatása van.29 

A joggyakorlat egységességének biztosítása érdekében a Kúria Közigazgatási-

Munkaügyi Kollégiuma elfogadta a munkáltatónak a munkavállalója egészségi 

állapotában bekövetkezett károkért fennálló felelősség egyes kérdéseiről szóló 

1/2018. (VI. 25.) KMK véleményt.  

A KMK vélemény II. pontja szerint „a munkáltató ellenőrzési körébe tartozik a 

feladatainak ellátása, az ezzel összefüggő személyi magatartás, a munka 

megszervezése; a termeléshez (munkavégzéshez) szükséges anyag, felszerelés, 

berendezés, energia tulajdonsága, állapota, mozgatása, működése, általában a 

termelés kockázata. Általában a munkáltató ellenőrzési körébe tartozik a telephelyen 

(székhelyen stb.) kívül végzett munka kijelölt, körülhatárolt helyszíne, ideértve annak 

adottságait; a munkavégzés tárgyául szolgáló dolog, növény, állat, talaj, valamint a 

munkáltató által üzemben tartott, vagy ténylegesen használt járművel, annak a 

munkáltató által megbízott vezetője magatartásával, mulasztásával összefüggő 

körülmény. A közlekedéssel összefüggő - előbbieken kívüli - körülmények általában 

nem tartoznak a munkáltató ellenőrzési körébe. A „nem kellett számolnia” feltétel 

alkalmazásakor a bíróság arról dönt, hogy a munkáltató milyen gondosságot 

tanúsított, a jogainak gyakorlása és a kötelezettségeinek teljesítése során észszerűen 

számolhatott-e a károkozó körülmény valószínű bekövetkezésével. A károkozó 

körülmény nem minősül elháríthatónak, ha a munkáltató átlagos erőfeszítéssel, a 

technika átlagos eredményeinek felhasználásával nem befolyásolhatta annak 

keletkezését, vagy kiküszöbölését.” 30  

A KMK véleményhez fűzött indokolás szerint az Mt. rendelkezésének hiányában az 

ellenőrzési kört - amely leginkább fémjelzi a törvényalkotó korábbihoz képest a 

kimentésről kialakított eltérő koncepcióját - a munkáltató befolyásolási, ráhatási 

lehetőségével, illetve ennek hiányával határozza meg. Az ellenőrzési kör nem azonos 

a régi Mt. által szabályozott működési körrel, bár lehetnek átfedések. „A 

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

befolyásolhatja a közúti közlekedés résztvevőinek magatartását. Ezért ha a 

munkavállaló a munkáját jellemzően a telephelyen/székhelyen kívül végzi és eközben 

 
28 Kúria EBH2016. M.10., Január 22, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A16H0010.EHM/ts/20210708/  
29 Kúria EBH2018. M.20., Január 22, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/25/id/A18T2106.KUR/ts/20180517/  
30 A munkáltatónak a munkavállalója egészségi állapotában bekövetkezett károkért fennálló 

felelősség egyes kérdéseiről szóló 1/2018. (VI. 25.) KMK vélemény II. 2-4. pont, Január 22, 

2022, https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A18V0001.KK/ts/20180625/ 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A16H0010.EHM/ts/20210708/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/25/id/A18T2106.KUR/ts/20180517/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A18V0001.KK/ts/20180625/
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a közúton kárt szenved (harmadik személy elüti a gyalogátkelőhelyen), a kártérítés 

iránti követelését a munkáltatóval szemben nem érvényesítheti. Ugyanakkor, ha pl. a 

balesetet utasként, a munkáltatója által biztosított gépkocsiban kizárólag a munkatársa 

vétkes magatartása folytán szenvedi el, a munkáltató nem hivatkozhat arra, hogy a 

károkozó körülmény (a gépkocsivezető hibája) az ellenőrzési körén kívül esik. A 

munkáltatónak ugyanis van befolyása arra, hogy a jármű vezetője miként végezze a 

munkáját (pl. vezetésre alkalmas állapotban vezesse a járművet). A közúton, 

közforgalmú közlekedési eszközön, e közlekedéssel összefüggő átlagos körülmények 

tehát általában nem tartoznak a munkáltató ellenőrzési körébe.” Ha tehát a kár a 

munkáltató ellenőrzési körén belül eső körülmény miatt következett be, a munkáltató 

a kártérítési felelőssége alól akkor mentesülhet, ha bizonyítja (együttes feltételként), 

hogy a kárt kizárólag a munkavállaló elháríthatatlan magatartása okozta. Az 

ellenőrzési körön kívül eső okból bekövetkezett kár megtérítése alóli mentesüléshez 

a munkáltatónak bizonyítania kell a törvényben megjelölt három együttes feltétel 

megvalósulását. A fentiekből az is következik, hogy ha a kárt a munkáltató ellenőrzési 

körébe eső körülmény okozta, a törvényben előírt további feltételeknek („nem kellett 

számolnia”, „nem volt elvárható”) nincs jelentősége. A munkáltató mentesülése 

vizsgálatánál az Mt. speciális szabályaira tekintettel a Ptk. deliktuális kárfelelősség 

alól – a felróhatóság hiányára alapított- mentesítő szabálya nem alkalmazható.31 

A KMK véleményből látható, hogy az ellenőrzési körnek van egyrészt egy tágabb 

köre, amelyekkel a munkáltató tulajdonképpen felkészíti a munkavállalót az adott 

munka elvégzésére. Ide tartozik pl. az orvosi alkalmassági vizsgálat, oktatás, 

betanítás, annak ellenőrzése stb. Ezek során meg kell győződnie a munkavállaló 

fizikai szellemi alkalmasságáról. Ha ezeket elmulasztja, vállalnia kell annak 

kockázatát, hogy az ilyen munkavállaló vonatkozásában bekövetkezett kár esetén a 

bíróság nem fogja megállapítani az ellenőrzési körön kívüliséget, vagyis a munkáltató 

nem mentesülhet a felelősség alól. A másik, fizikai körbe tartozik az, hogy a 

munkáltatónak olyan környezetet kell teremtenie a munkavállaló részére, ahol a 

fizikai védelme teljes egészében biztosított a munkavégzés tényleges helyszínétől 

függetlenül.32  

Az ellenőrzési kör kapcsán a Kúria az EBH2019. M.20. szám alatt közzétett eseti 

döntésében megállapította, hogy „a munkáltató által ismerten a partnere által a 

közöttük lévő szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan nyújtott vendéglátás, azaz a 

megrendelőnél a helybeli szokásoknak megfelelően adott vacsorán a munkavállalói 

részvétel a munkáltató üzleti érdekébe és a gazdasági működésének kockázatába 

tartozik. A munkavállaló ezzel összefüggő megbetegedése esetén a munkáltató 

megalapozottan nem hivatkozhat arra, hogy a bekövetkezett kárt az ellenőrzési körén 

kívül eső körülmény okozta.” A tényállás szerint a munkavállaló gépjárművezetőként 

dolgozott a munkáltatónál. A munkáltató partnercége a munkavállalóit vacsorára 

hívta meg a külföldi telephelyen lévő étkezőbe. A munkavállaló ételmérgezést kapott 

ezen a vacsorán, amelynek következtében egészségi állapota 45%-ra csökkent. A 

munkavállaló módosított keresetében az egészségkárosodásáért fennálló kártérítési 

felelőssége alapján sérelemdíj, elmaradt jövedelem megfizetését kérte. Az elsőfokú 

 
31 1/2018. (VI. 25.) KMK vélemény II. pont indokolása  
32 Sipka, A munkáltatói kárfelelősség, 53-55.  
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bíróság ítéletében a keresetet elutasította. Az eljárt másodfokú bíróság ítéletével az 

elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A Kúria kiemelte, hogy megállapítható volt, 

hogy a munkavállalók azért fogadták el egy idegen országban a munkáltató gazdasági 

partnerének vacsorameghívását, mert annak esetleges visszautasítása a munkáltatóra 

nézve hátrányos lett volna, a megrendelő megsértése egyértelműen nem szolgálta 

volna a gazdasági érdekét. A munkáltató üzleti partnere által nyújtott vendéglátás a 

megrendelőnél a helybéli szokásoknak megfelelően adott vacsorán való 

munkavállalói részvétel nyilvánvalóan a munkáltató üzleti érdekébe tartozik, továbbá 

adott esetben a munkafeladat teljes körű ellátásához kapcsolódott. A vacsorán való 

részvétel a munkaviszonnyal állt összefüggésben, ebből pedig okszerűen az 

következik, hogy a munkáltató ellenőrzési körén belüli volt. Rögzítette továbbá a 

Kúria, hogy „kétségtelen tény, hogy a felszolgált étel minőségére a munkáltatónak 

nincs közvetlen ráhatása, befolyása, azonban az adott esetben a vacsora a termelés 

kockázatába eső tényként értékelendő. Annak ellenére azonban, hogy a munkáltató a 

külföldi megrendelők eljárásáról, szokásáról tudott, ezzel összefüggésben nem 

végzett kockázatértékelést, nem írt elő a munkavállalói számára követendő eljárást, 

nem hívta fel a figyelmüket az általa nem ellenőrizhető ételek fogyasztásával 

összefüggésben felmerülő veszélyekre.” 33 Álláspontom szerint azonban – egyetértve 

Sipka Péter véleményével34 - a Kúria fenti tényállás alapján nem feltétlenül 

helytállóan állapította meg az ellenőrzési körön belüliséget, a tényállás álláspontom 

szerint inkább az előreláthatóság körében kerülhetett volna értékelésre.  

A fentiekből látható, hogy az Mt. nem csupán terminológiai változást eszközölt, 

hanem pontosította és szűkítette a munkáltató ellenőrzési körébe vonható események 

körét, amely kör azonban még így is jelentős, a munkáltató ezen az alapon továbbra 

is csak szűk körben tudja magát kimenteni.  

 

2.4. Az előreláthatóság, illetve annak hiánya  

 

Az Mt. szerint a fentieken túl a munkáltató akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az 

ellenőrzési körén kívül eső körülmény egyben olyan körülmény is, mellyel nem kellett 

számolnia, és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését 

elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. A KMK vélemény II. 3-4. pontjai szerint a „nem kellett 

számolnia” feltétel alkalmazásakor a bíróság azt vizsgálja, hogy a munkáltató milyen 

gondosságot tanúsított, a jogainak gyakorlása és a kötelezettségeinek teljesítése során 

észszerűen számolhatott-e a károkozó körülmény valószínű bekövetkezésével. A 

károkozó körülmény nem minősül elháríthatónak, ha a munkáltató átlagos 

erőfeszítéssel, a technika átlagos eredményeinek felhasználásával nem 

befolyásolhatta annak keletkezését vagy kiküszöbölését. A vélemény indokolása 

szerint „a munkáltató ellenőrzési körén kívül eső okból keletkezett kár esetén a 

kártérítési felelősség alóli mentesülés további feltétele az előreláthatóság hiánya, 

vagyis az, hogy a munkáltatónak a károkozó körülménnyel nem kellett számolnia. 

Értékelni kell, hogy a közvélekedés szerint, köznapi értelemben, észszerűen az érintett 

 
33 EBH2019. M. 20., Január 22, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/25/id/A19H0020.EHM/ts/20190709/ 
34 Sipka, A munkáltatói kárfelelősség, 55.  
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munkáltató minden rendelkezésre álló eszköz használatával el tudta-e kerülni az ok 

keletkezését, az kiküszöbölhető volt-e, tőle az adott helyzetben mi volt elvárható. A 

szóban lévő feltétel értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a károkozás 

időpontjában az előreláthatóság fennállhatott-e annak ismeretében, hogy a 

jogviszonyt keletkeztető munkaszerződés megkötésekor a felek miről szereztek 

tudomást, és a jogviszony fennállása alatt miről tájékoztatták egymást. A károkozó 

körülmény elháríthatatlanságát (harmadik együttes feltétel) az adott munkáltatóra 

vetítve kell vizsgálni a technika átlagos eredményei és a munkáltatótól a 

rendelkezésére álló idő alatt elvárható, átlagosnak minősülő erőfeszítés 

alapulvételével. A munkáltatót tehát nem terheli az átlagot meghaladó ráfordítás 

teljesítésének kötelezettsége.” 35 

Cséffán József szerint az előreláthatóságon alapuló kimentés és a kártérítés 

nagyságának korlátozása egyensúlyt teremt a kockázatmegosztás tekintetében a 

munkáltató és a munkavállaló között. Álláspontja szerint ezzel kapcsolatban a helyes 

felfogás az, hogy a munkáltató tevékenysége egy szükségszerű kockázatvállalás, ezért 

nem a munkáltató károkozó körülményeinek vagy magatartásának utólagos értékelése 

szükséges, hanem a tevékenységgel együtt járó kockázatok értékelése.36 

Sipka Péter szerint az előreláthatóság a munkajogi jogviszonyokban a munkáltató 

gondoskodási kötelezettségének körében értelmezendő, amely során figyelemmel kell 

lennie a munkavállaló egyéni helyzetére képességeire stb. Az előreláthatóság – 

elsősorban - a jogalap körében vizsgálandó, amennyiben ugyanis a munkáltató 

sikeresen kimenti magát, mentesül a felelősség alól.37  

Az előreláthatóság egyébként szerephez jut a kártérítés mértékének meghatározásakor 

is, azonban értelemszerűen csak akkor, ha a munkáltató nem tudja magát kimenteni, 

és így a kártérítési felelőssége megállapítása került.  

Az előreláthatóság a munkáltató tudatállapotát jelenti, ami keretein belül kialakítja a 

munkavégzés helyét, szabályait, környezetét, felméri a lehetséges kockázatokat, ami 

reálisan bekövetkezhet. Ebből következően eltérő veszélyeségi fokú munkahelyeken 

eltérő felelősségi szint keletkezhet. Egy fokozott veszéllyel járó munkafolyamatnál, 

ahol egy baleset bekövetkeztének nagyobb az esélye, ott a munkáltató nehezebben 

fogja tudni magát kimenteni, míg elképzelhető, hogy egy átlagos veszélyességi 

szinten a munkáltató az általános élettapasztalat szerint eljárva könnyebben ki tudja 

magát menteni.38  

A Kúria az Mfv. 10.720/2015/1. számú ítéletével kimondta, hogy „annak vizsgálata 

során, hogy a károkozó körülménnyel a munkáltatónak számolnia kellett-e, nem 

hagyható figyelmen kívül az adott munkavégzés azon sajátossága, hogy az nem a 

munkáltató tulajdonában lévő munkaeszközön történt.” A tényállás szerint a 

munkavállaló távközlési hálózatszerelő szakmunkás munkakörben állt alkalmazásban 

a munkáltatónál. Feladata többek között számítógépes, rádió-, telefon- és televíziós 

átviteli kábelek szerelése, javítása. A munkáltató keretszerződést kötött harmadik 

 
35 1/2018. (VI. 25.) KMK vélemény II. 3-4. pont és azok indokolása  
36 Cséffán József, A munka törvénykönyve és magyarázata (Szeged: Szegedi 

Rendezvényszervező Kft, 2016) 485.  
37 Sipka, A munkáltatói kárfelelősség, 64.  
38 Sipka, A munkáltatói kárfelelősség, 67. 



158 
 

féllel kivitelezői és üzemeltetési tevékenységre. Ennek alapján a harmadik fél 

tulajdonában lévő, a távközlési hálózat részét képező oszlopokon hálózatfenntartási, 

hibajavítási feladatok elvégzésére is köteles. A keretszerződés alapján a 

munkavállaónak és a munkatársának munkát kellett végezni egy jóval korábban 

kiadott építési engedély alapján elhelyezett, dupla betongyámos, úgynevezett sós 

fenyőoszlopon. Az oszlopot szemrevételezéssel és kopogtatással megvizsgálták, azon 

sérülést vagy repedést nem észleltek. Az életkorát és a leállításának idejét tartalmazó 

adattábla azon nem volt elhelyezve. A munkavégzés magasságában két vezetéket 

levágott, a harmadik elvágása után azonban a betongyámos oszlop dőlni kezdett az 

úttest irányába, majd közvetlenül a két betongyám fölött eltört. A munkavállaló 

mindkét oldali sarokcsont törést szenvedett el és a keresetében vagyoni kártérítés 

megfizetését kérte arra hivatkozással, hogy a baleset oka az volt, miszerint a 

munkáltatója a biztonságos munka feltételeit részére nem biztosította. Az elsőfokú 

bíróság közbenső ítéletében megállapította, hogy munkáltató teljes felelősséggel 

tartozik. A fellebbezés folytán eljárt másodfokú bíróság közbenső ítéletével az 

elsőfokú bíróság közbenső ítéletét helybenhagyta. Az ítélet szerint „az eljáró 

bíróságok helyes következtetéssel állapították meg, hogy a perbeli balesetet okozó 

körülménnyel az alperesnek számolnia kellett, mert adott helyzetben nem tett eleget 

az ésszerű tájékozódás követelményének a munkaterület adminisztratív átvételével, 

de nem felel meg e követelménynek azon intézkedése sem, hogy az oszlopok 

állapotának felméréseként a munkavállalóit külső szemrevételezéssel, kopogtatással 

bízta meg. A munkáltatótól legalább elvárható lett volna, hogy felderítse az oszlopok 

korát, mert ebből is következtetés lett volna levonható állagukra, vagy az, hogy az 

oszlopok tulajdonosától, egyben a megrendelőtől beszerezze az oszlopok 

állagmegóvása, azok felmérése tárgyában tett intézkedési jegyzéket.” Elvi éllel 

kimondta továbbá, hogy „kárfelelősség alóli sikeres kimentése érdekében alappal csak 

akkor hivatkozhat a munkáltató azon feltételezésére, hogy a részére átadott 

munkaterületen az átadó személy valamennyi jogszabályi kötelezettségének eleget 

tett, ha objektíve megállapítható, hogy ezen feltételezést ésszerű tájékozódásra, vagy 

intézkedések megtételére alapította.”39 

 

2.5. A károsult kizárólagos elháríthatatlan magatartása  

 

A KMK vélemény 5. pontja szerint „a munkavállaló kizárólagos és elháríthatatlan 

magatartása vétkességére tekintet nélkül megállapítható. A munkavállaló magatartása 

akkor vezet a munkáltató felelősség alóli mentesüléséhez, ha a kárt kizárólag a 

munkavállaló maga okozta, és az a munkáltató részéről elháríthatatlan volt. Ha a kár 

bekövetkezése nem kizárólag a munkavállaló magatartására vezethető vissza, a 

munkáltató a felelősség alól nem mentesülhet.” A vélemény indokolása szerint „a 

munkavállaló kizárólagos és egyben elháríthatatlan magatartása a törvény kifejezett 

rendelkezése hiányában vétkességére tekintet nélkül fennállhat. Vizsgálni kell 

azonban az eset összes körülményeit, mivel e mentesülési feltétel fennállása akkor 

állapítható meg, ha a munkáltató bizonyítása sikeres arról, hogy a kár keletkezésében 

 
39 Kúria Mfv. 10.720/2015/1. számú ítélet, Január 22, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/25/id/A1644155.KUR/ts/20160721/  
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egyéb ok nem hatott közre. Amennyiben a bizonyítási eljárás eredménye alapján a 

munkavállaló károkozó magatartása és a munkáltató terhére értékelhető körülmény is 

megállapítható, vagyis kizárólagos és elháríthatatlan munkavállalói magatartás nem 

bizonyított, fenntartandó a kármegosztást alkalmazó ítélkezési gyakorlat.”40 

Ezzel kapcsolatban a Kúria az EBH2019. M.13. számon közzétett döntésében 

kimondta, hogy a munkavállaló kizárólagos és elháríthatatlan magatartása a baleset 

bekövetkezésénél nem állapítható meg, ha a munkáltató nem tett eleget az egészséges 

és biztonságos munkavégzés biztosítására vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak.  Amennyiben a baleset bekövetkezésének pontos oka a rendelkezésre 

álló adatok alapján nem határozható meg, úgy nem vonható le következtetés arra, 

hogy a baleset kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása miatt következett be. 

A tényállás szerint a munkavállaló gépkezelő munkakörben volt a munkáltató 

alkalmazásában. Az éjszakai műszakban balesetet szenvedett egy nyomtatógépen 

végzett munka során. Ujjai erősen véreztek, ezért elsősegélyben részesült, majd egy 

kórház baleseti sebészeti osztályának ambulanciáján látták el. A felperes gyűrűsujját 

az éjszaka folyamán a traumatológiai osztályon megműtötték. A munkavállaló 

sérelemdíj fizetésére kérte kötelezni a munkáltatót. Az első-és másodfokú bíróságok 

elutasították a keresetet. A Kúria szerint azonban „a baleset okaként a munkavállaló 

kizárólagos és elháríthatatlan magatartása nem állapítható meg, ha a munkáltató nem 

tett eleget az egészséges és biztonságos munkavégzés biztosítására vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak. Mivel az Mt. 166. § (2) bekezdés b) pontja szerint a károsult 

magatartásának nem kell vétkesnek lennie, ebből következően - az eset összes 

körülményének vizsgálata mellett - következetes az ítélkezési gyakorlat abban, hogy 

ha a baleset oka nem állapítható meg (vagyis a munkáltató kimentésre irányuló 

bizonyítása eredménytelen), akkor az sem állapítható meg, hogy a balesetet kizárólag 

a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.”41 

A Kúria a BH2020. 339. számon közzétett eseti döntése szerint „az Mt. 166. § (2) 

bekezdés b) pontja alapján a kártérítési felelősség alóli mentesüléshez két együttes 

feltétel szükséges, az, hogy a balesetnek egyáltalán ne legyen olyan oka, amely a 

munkavállaló magatartásán kívül esik és annak oka a munkáltató részéről objektíve 

elháríthatatlan legyen. Ha ugyanis nem kizárólag a munkavállaló elháríthatatlan 

magatartása okozta a kárt, vagy a kár oka egyébként nem bizonyítható, nem 

állapítható meg a kimentési ok bizonyítása a bizonyításra kötelezett munkáltató 

részéről.” A tényállás szerint a munkavállaló kézbesítői feladatokat látott el a 

munkáltatónál. Egyik alkalommal kézbesítési feladat ellátása céljából egy tanya 

címhelyére közlekedett a motorkerékpárjával, amely során egy, az esőzéstől nedves 

és sáros földúton balesetet szenvedett. A munkavállaló keresetében kártérítés 

megfizetésére kérte kötelezni a munkáltatót. Álláspontja szerint a bekövetkezett 

balesetért a munkáltató teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A közigazgatási és 

munkaügyi bíróság ítéletével a felperes keresetét elutasította. Álláspontja szerint a 

balesetet a felperes vezetéstechnikai hibája okozta. A felperes fellebbezése folytán 

eljárt törvényszék közbenső ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és 

 
40 1/2018. (VI. 25.) KMK vélemény II.5. pontja és indokolása  
41 EBH2019. M.13., Január 22, 2022, 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A19H0013.EHM/ts/20210708/ 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A19H0013.EHM/ts/20210708/
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megállapította, hogy a munkáltató a munkavállaló balesetéből eredő teljes kárát 

köteles megtéríteni. 

A Kúria hangsúlyozta, hogy a munkavállaló felülvizsgálati ellenkérelmében 

helytállóan utalt arra, hogy a munkavédelmi szakértő véleménye szerint a terepgumi 

használatának hiánya is szerepet játszhatott a baleset bekövetkezésében, amely 

önmagában kizárja a munkavállaló kizárólagos és elháríthatatlan magatartása 

megállapíthatóságát. Az Mt. 166. § (2) bekezdés b) pontja alapján a kártérítési 

felelősség alóli mentesüléshez az szükséges, hogy egyáltalán ne legyen olyan ok, 

amely a munkavállaló magatartásán kívül esik és a munkáltató részéről objektíve 

elhárítható sem legyen. Ha ugyanis nem kizárólag a munkavállaló elháríthatatlan 

magatartása okozta a kárt, vagy a kár oka egyébként sem bizonyítható, nem állapítható 

meg a kimentési ok bizonyítása a bizonyításra kötelezett munkáltató részéről. A 

tényállás szerint több olyan körülmény is felmerült, melyek kizárják, hogy a 

munkavállaló magatartása volt a baleset kizárólagos oka. Így az, hogy a 

munkavállalónak földúton kellett közlekednie, amely a novemberi esőzés miatt sáros, 

csúszós volt. A munkavállaló által vezetett motor a stabilitását a „rendkívül rossz 

minőségű úton” vesztette el alacsony sebesség mellett. A perbeli szakértő a baleset 

időpontjában aktuális útviszonyokat szemléltető fényképfelvételek alapján úgy foglalt 

állást, hogy olyan útviszonyok mellett a gépjárművön alkalmazott gumiköpennyel 

biztonságosan és komfortosan nem lehetett közlekedni az útszakaszon. Nem volt 

munkáltatói elvárás, hogy ilyen esetben a munkavállaló csak gyalogosan vagy más 

gépjárművel közlekedhetett volna és arra sem merült fel peradat, hogy a tanyára 

történő kézbesítési feladatok az időjárás vagy útviszonyok függvényében 

szünetelhettek volna. Kiemelte, hogy „a törvényszék a jogerős közbenső ítéletében 

helytállóan vonta értékelési körébe a felperes több évtizedes motorkerékpár-vezetői 

tapasztalatát, amely alapján úgy ítélte meg, hogy a célállomás az útviszonyok ellenére 

balesetmentesen megközelíthető. A jármű megcsúszásakor, a baleset elkerülése 

érdekében választott vezetéstechnikai módszere ugyan nem vezetett sikerre, a 

balesetet nem tudta elkerülni, azonban a bírói gyakorlat szerint nem eshetett a terhére, 

hogy egy előre nem látható, váratlan helyzetben a lehetséges magatartások közül nem 

a legelőnyösebbet választotta.”  

 

3. Összegzés  

 

Az előbbiekből láthatóan az Mt. a régi Mt.-hez képest jelentős változásokat hozott 

mind a munkáltatói kárfelelősség alapja, mind a kártérítés mértékének meghatározása 

tekintetében. A munkáltató továbbra is felróhatóságától függetlenül, objektív alapon 

felel, ugyanakkor kimentheti magát, ha bizonyítja, hogy a kárt az ellenőrzési körén 

kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt 

elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa, 

vagy a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. A felek közötti 

munkaviszony fennállása továbbra is feltétele a munkajogi felelősség 

megállapításának, azonban nem feltétlenül megkövetelt az írásba foglalt és aláírt 

munkaszerződés. A károsodásnak azonban mindenképpen a munkaviszonnyal 

összefüggésben kell felmerülnie, és a munkáltató ellenőrzési körébe tartozónak is kell 

lennie, és az is szükséges, hogy objektíve előrelátható legyen. A bírói gyakorlatra vár 
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még azonban annak kimunkálása, hogy pontosan kinek és mikor kell előre látnia 

(avagy nem látnia) a károkozó körülményt.  
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Idegen nyelvű tanulmányok 
 

Ákos Bendes* - Il segreto confessionale 

 
Recensore: Prof. dr. habil. Csongor Herke DSc. 

 
Absratto 

 

Il segreto confessionale é un problema sensibile e multicolore, il quale congiunge il 

diritto ecclesiastico e quello mondano. Solleva molte domande che dobbiamo 

esaminare interdisciplinarmente. Per riceverne un immagine puntuale, cos’é 

veramente il segreto confessionale si deve esaminare a un tempo dal lato secolare 

ecclesiastico e filosofico. Il diritto e la chiesa interpreta in modo diverso la parola 

“veritá”. Perhé é  imporante cosa significa la veritá? Perché secondo il diritto 

ecclesiastico la giustizia della chiesa é il primario ed é da seguire. Con questo é di 

fronte la veritá secolare e la adeguadezza alla legislazione. A dire la veritá tutti i due 

campi dispongono della sua propria veritá la quale da dentro é accettata ed é seguita. 

Il prolema sorge quando queste veritá si diferiscono. Dal mio punto di vista si deve 

trovare le circonstanze esteriori speciali le quali giustificano il privilegio della veritá 

dell’uno o l’altro. Si deve esaminare sempre complessamente i casi unici. Il segreto 

confessionale é la piú grande santitá ecclesiastica, la confessione dell’uomo che vuole 

depurare. Lo scopo é vincere l’assoluzione. Sorge giustamente la domanda che com’é 

il rapporto a questo la legge mondiale e il valore sociale. Puó sorgere un’altra 

domanda che dov’é il confine quando l’interesse secolare e socalie é piú forte che 

l’importanza della conservazione del segreto della chiesa. Secondo me si deve trovare 

il confine dove la fiduca nella chiesa e la fede si eclissano é l’interesse sociale 

antepone. 

 

Parola chiave: confessione, religione, diritto, segretezza, diritto penale. 

 

1. La confessione ed il segreto confessionale  

 

La confessione fu fondata dal Gesú ed é un pentimento santitá. Secondo 

l’insegnamento catolico il battesimo da assoluzione ma anche dopo il battesimo 

possiamo commettere peccati e per questo abbiamo bisogno della confessione nella 

quale riceviamo la purezza spirituale.1 

 
* dr. Bendes Ákos, PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar, 

Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék 
1 http://lexikon.katolikus.hu/G/gy%C3%B3n%C3%A1si%20titok.html (2020.02.17.) 

http://lexikon.katolikus.hu/G/gy%C3%B3n%C3%A1si%20titok.html
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La confessione accade generalmente in una cabina confessore nell’ambito privato a 

quattr’occhi. Questo processo é intimo che deve succedere sempre in uno spazio 

chiuso eda quattr’occhi.2 

Il sacerdote confessore é vincolato a mantenere il segreto. Al sacerdote non é 

permesso a parlare di quello che é venuto a sapere durante la confessione. Se offende 

il segreo della confessione il sacerdote sarebbe chiuso dalla chiesa. Per mantenere il 

segreto confessionale il sacerdote ha dovuto assumere ache la morte.3 La chiesa 

catolica dispone solamente della istituzione della confessione e questa é il suo simbolo 

e tutto per questo durante della sua storia le davano eccezionale importanza. 

Lo scopo della confessione é vincere la penitenza. La psichologia non é in grado di 

assolvere la colpa dell’uomo giacché non puó essere capace di assolvere i peccati che 

sono contraposti di Dio. Per questo l’antidoto della colpevolezza é la sacra 

confessione.4 La Chiesa Catolica tutto per questo é difesa dalla Chiesa. Il timbro 

sacramento é una forma speciale – senza dubbio il piú alto e il piú assoluto – che tocca 

tutti i sacerdoti.5 

É importante menzionare che i sacerdoti non sono solo obbligati a mantenere le 

informazioni che venivano a sapere durante la confessione ma anche le informazioni 

ottenute nel corso delle loro attivitá sacerdotale. Infrangere il segreto confessionale é 

il piú severo punito dal diritto canonico. Ma la chiesa fa differenza tra due segreti. 

Quindi possiamo vedere chiaramente che non c’é solo una differenza tra i concetti di 

segretezza nelle diverse discipline ma anche nel campo della scienza. La chiesa fa 

obbligare al sacerdote confessante a mantenere i segreti se la persona confessore 

permette al sacerdote  di parlare agli altri delle sue confessioni. Ma al contrario se il 

sacerdote non durante la confessione veniva a sapere la informazione, allora il 

sacerdote con il permesso della persona puó condividere la informazione con gli altri, 

ma é necessario il permesso concreto della persona.6 Si puó dimostrare che il diritto 

canonico e le leggi procedurali sono contradittori. Il titolare del segreto d’avvocato 

puó rinunciare all’obbligo di riservatezza, ma questo nella chiesa in casi eccezionali 

puó accadere. 

La confessione assolve l’uomo colpevole dai suoi peccati confessati. Ma ci sono 

peccati dai quali il padre confessore non puó dare assoluzione, ma anche in questo 

caso é vincolato a mantenere i segreti. Per esempio la violenza fisica contro il Papa, 

da questo solo la Santa Sede puó assolvere.7 É interessante tuttavia che uno dei piú 

grandi peccati, spesso allevato in relazione alla Chiesa, la molestia infantile sia un 

livello inferiore da cui ogni padre puó assolvere. 

É importante sottolineare il significato della parola discrezione, la quale svolge un 

ruolo importante non solo nel diritto ecclesiastico, ma anche nel diritto secolare. La 

 
2 http://pestiferences.ferences.eu/gyontatas/10-dolog-amit-tudni-kell/ (2020.01.11.) 
3 Christian Schütz, A keresztény szellemiség lexikona, Budapest, 1993. 
4 http://real.mtak.hu/24058/1/Horvath_Szabo_Katalin_Vigilia_2002_3_u.pdf (2020.02.15.) 
5http://www.htk.ppke.hu/uploads/File/disszertaciok/Hada_Laszlo_dissertation.pdf 

(2020.01.05.) 
6 Császár József, Gyóntatók zsebkönyve (Budapest: Korda Rt., 1944), 116-117. 
7 http://pestiferences.ferences.eu/gyontatas/10-dolog-amit-tudni-kell/ (2020.02.01.) 

http://pestiferences.ferences.eu/gyontatas/10-dolog-amit-tudni-kell/
http://real.mtak.hu/24058/1/Horvath_Szabo_Katalin_Vigilia_2002_3_u.pdf
http://www.htk.ppke.hu/uploads/File/disszertaciok/Hada_Laszlo_dissertation.pdf
http://pestiferences.ferences.eu/gyontatas/10-dolog-amit-tudni-kell/
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parola discrezione significa segretezza e premurositá.8 Cosi il sacerdote confessore é 

vincolato anche a premurositá. Tuttavia, per quanto riguarda la confessione, la 

discrezionalitá non puó essere designata come un concetto da respingere giacché la 

santa confessione apparisce come attivitá giudiziaria nella quale é indispensaile per 

l’attivitá il saggio giudizio e la sentenza assoluzione. Si deve indicare al canone CIC 

981: Appropriatamente delle carattere e dei numeri dei peccati ma considerando la 

situazione del confessante, il confessore infligga appropriata soddisfazione. La sacra 

confessione é una cosa realtá nella vita della Chiesa e dell’uomo che é complesso. La 

sacra confessione assomiglia a una procedura speciale alla quale nasce una sentenza 

e come un’attivitá giudiziario manifesta l’amore del Dio dove il sacerdote senza 

dubbio ha un ruolo importante giacché lui é il mediatore di Dio. Nella sacra 

confessione non c’é possibilitá al rimedio.9 

 

2. Il segreto 

 

Come l’abbiamo visto, il concetto del segreto significa qualcos’altro in ogni area ma 

ci sono communi basi i quali concordano in ogni campo della scienza determinando 

il concetto del segreto. Tutta la scienza il baso commune l’ha completato con i elemti 

che indicano le sue caratteristiche. Vediamo che cosa sono i elementi comunni del 

segreto. 

Ristretto cerchio di notoritá 

Il segreto puó essere conosciuto in un ristretto cerchioe solo da poche persone. 

L’informazione conosciuta da molte persone non puó giá essere segreto. La 

determinatione del ristretto cerchio é determinata dal ramo.10 

Relevante cerchio personale 

Nell’attivitá giudiziaria é svillupato che il ristretto cerchio di notoritá deve spettare al 

relevante cerchio personale. Tutti i segreti sono differenti e tutto per questo é 

sviluppata la practica che in caso di violazione del segreto il tribunale esamina in 

modo speciale e individuale. Si deve esaminare sempre complessamente all’interno 

del cerchio stretto indipendentemente dal tipo del segreto.11 Il relevante cerchio 

personale puó conoscere il segreto, ma altre persone non lo possono. Spesso la fonte 

del segreto é l’unico che puó determinare per il giudice chi é il relevante cerchio 

personale.12 

L’interesse aprezzabile 

É un elemento importante che per il segreto rimanga in segreto l’autorizatto abbia un 

interesse aprezzabile. Un interesse per uno scopo illegale o immorale non può essere 

considerato un interesse apprezzabile, ma in casi eccezionali un interesse legittimo 

non puó essere sufficiente perché un tribunale lo riconosca come una questione di 

 
8 Vö: pl. XXIII. JÁNOS, Pacem in terris, körlevél, 1963.; VI. PÁL PÁPA, Populorum 

progressio, enciklika, 
9 http://www.htk.ppke.hu/uploads/File/disszertaciok/Hada_Laszlo_dissertation.pdf 

(2020.01.09.) 
10 https://cegvezetes.hu/2000/05/titokfajtak/ (2020.03.12.) 
11 2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről 
12 https://cegvezetes.hu/2000/05/titokfajtak/ (2020.03.12.) 

https://cegvezetes.hu/2000/05/titokfajtak/
https://cegvezetes.hu/2000/05/titokfajtak/
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segretezza.13 Penso che la frase precedente definisca meglio che secondo me perché é 

illegale e perché non c’é in linea con gli interessi sociali la non divulgazione 

obbligatoria e assoluta del segreto della confessione.14 

Riflessione nella pratica 

I tribunali constatano considerando generalmente che il segreto di cui si tratta se é un 

segreto o no. Nella maggior parte dei casi si puó decidere solamente con l’aiuto del 

giudizio che l’informazione data riceve protezione di segreto o no.15 

Il segreto é difeso dal nostro Codice Civile ed anche dal Codice Penale. La violazione 

del segreto nei casi minori ha anche consegunze civili ed anche conseguenze penali 

nei casi piú gravi. Gli operatori di alcune professioni sono vincolati alla riservatezza 

per quanto riguarda i dati e le informazioni le quali gli vengono a conoscenza nel corso 

o in relazione all’esercizio della loro professione. Il segreto professionale é richiesto 

dalla legge o dalle norme sui principi dell’esercizio di una professione (per esempio: 

codice etio). Questi non sono nominati dalla legge, si riferisce solo alle persone 

vincolate dalla riservatezza. La segretezza non é solo un’opzione, é un obbligo. 

Nel caso di un segreto si deve fare una distinzione tra i modi nei quali viene 

conservato. Non importa se all’interessato in considerazione della riservatezza si 

applica esenzione o proibizione. Il divieto vieta la pubblicazione e l’uso di segreti in 

tutte le circostanze. Ma al contrario l’esenzione é una possibilitá la quale si puó usare. 

Come ho menzionato, i sacerdoti non possono essere esentati dal segreto 

confessionale, quindi questo é un divieto. 

I segreti professionali non sono elencati in forma tassativa ed é piuttosto diverso che 

siano regolati dalla legge, dal diritto canonico o dal codice etico. 

 

Codice etico Legislazione Codice canonico 

psicologo avvocato sacerdote 

farmacista notaio ecclesiastico 

 medico  

 

3. Segreto d’avvocato 

 

Tutti i fatti, informazioni e dati i quali sono venuti a sapere all’avvocato practicante 

nel corso della sua attivitá contano segreto d’avvocato.16 La legge stabilisce in termini 

 
13 2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről 
14 https://cegvezetes.hu/2000/05/titokfajtak/ (2020.03.12.) 
15 Ibid. 
16 https://www.ugyved.hu/tartalom/63/ugyvedi-titok-az-uj-kodex-alapjan (2020.02.02.) 

https://www.ugyved.hu/tartalom/63/ugyvedi-titok-az-uj-kodex-alapjan
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generali che l’avvocato practicante é vincolato a mantenere questi segreti. Questo non 

é quindi solo un’opportunitá, ma anche un dovere.17 

Il dovere del segreto professionale è una delle regole che definiscono la professione 

forense. La riservatezza appare come un dovere dell'avvocato e come un diritto del 

cliente. Senza riservatezza, non c'è fiducia da parte del cliente, e la mancanza di 

fiducia può impedirlo di rivelare all'avvocato i fatti necessari per l'esecuzione 

dell'ordine, che l'avvocato potrebbe aver bisogno di conoscere per eseguire l'ordine 

propriamente. Attraverso la riservatezza, si realizza un individuo efficace tutela 

giuridica come principio fondamentale della giustizia.18 L'obbligo del segreto 

professionale si estende a tutte le informazioni di cui l'avvocato è venuto a sapere nel 

corso della sua pratica legale, siano queste informazioni ricevute da un cliente o anche 

tutte le informazioni contenute in documenti ottenuti nel corso della sua attivitá. Il 

segreto legale ha una speciale, duplice natura giuridica: da un lato, si qualifica come 

segreto professionale, quindi è soggetto alla Legge V del 2013 sul codice civile 

(codice civile), quindi gode di tutela dei diritti personali, e dall’altro lato il segreto 

privato, che non riceve nessuna protezione giuridica speciale. Non esiste un termine 

di prescrizione per la conservazione dei segreti degli avvocati e nessun limite di tempo 

alla sua durata. Anche dopo la fine della professione di avvocato é vincolato alla 

riservatezza.19 

 

4. Segreto medicale 

 

Il segreto medico è soggetto a un giudizio legale simile a quello di un avvocato. La 

legge vigente considera il dirito alla riservatezza e alla riservatezza dei dati sanitari 

come un diritto fondamentale del paziente, vale a dire che non si tratta di un obbligo, 

ma di un diritto, in contraposizione alle disposizioni sui segreti degli avvocati. I segreti 

medici sono essenzialmente avvicinati da una prospettiva diversa dai segreti 

dell'avvocato. Qui il paziente ha il diritto di mantenere segreti i suoi dati personali e 

le sue informazioni personali.20 

La fonte giuridica fondamentale è la legge sulla salute. La riservatezza è molto ampia: 

copre non solo i dati sulla malattia, ma anche i dati personali del paziente.21 I dati 

sanitari del paziente possono essere divulgati senza il consenso del paziente solo nei 

casi previsti dalla legge. Questo può essere il caso, ad esempio, quando la 

divulgazione dei dati è richiesta dalla legge o è necessaria per proteggere la vita, 

l'integrità fisica e la salute degli altri.22 Vorrei anche sottolineare la sezione precedente 

perché credo che sia una base importante per la mia teoria che i sacerdoti non possono 

mantenere tutti i segreti che hanno appreso durante la confessione. 

 

 
17 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről 
18 https://www.ugyved.hu/tartalom/63/ugyvedi-titok-az-uj-kodex-alapjan (2020.02.02.) 
19 http://www.bpugyvedikamara.hu/az-on-ugyvedje/az-ugyved-feladatai/ (2020.03.04.) 
20 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről 
21 https://arsboni.hu/ami-rendeloben-tortenik-rendeloben-marad/ (2020.01.22.) 
22 https://www.webbeteg.hu/cikkek/jogi_esetek/3220/az-orvosi-titoktartasrol (2020.03.01.) 

http://www.bpugyvedikamara.hu/az-on-ugyvedje/az-ugyved-feladatai/
https://arsboni.hu/ami-rendeloben-tortenik-rendeloben-marad/
https://www.webbeteg.hu/cikkek/jogi_esetek/3220/az-orvosi-titoktartasrol


168 
 

5. Il rapporto del segreto ecclesiastico e delle legislazioni 

 

Il segreto ecclesiastico è associato a una serie di legislazioni (ad esempio: diritto 

civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto processuale civile), nel qual 

caso spesso si completano a vicenda e talvolta ci sono conflitti tra loro. 

Procedura penale 

La legge sulla procedura penale (vedere la legge XC del 2017 sulla procedura penale) 

regola la segretezza dell'avvocato e della confessione: 

Sezione 170 (1) Potrebbe non essere ascoltato come testimone 

a) l'avvocato difensore su ciò di cui è venuto a conoscenza come avvocato difensore 

o su ciò che ha comunicato all'imputato in qualità di difensore, 

b) una persona ecclesiastica e un membro di un'associazione religiosa che esegue una 

cerimonia religiosa professionalmente di ciò che è vincolato dal segreto professionale 

in virtù della sua professione, 

c) che, a causa delle sue condizioni fisiche o mentali, chiaramente non è tenuto a 

fornire una dichiarazione corretta, 

d) le informazioni classificate sono fornite da una persona che non è stata esentata 

dall'obbligo di riservatezza. 

(2) Il divieto di interrogare un testimone di cui al paragrafo 1, lettera a) e b), continua 

anche dopo la cessazione del rapporto su cui si fonda. In tal caso, il testimone non puó 

essere interrogato per prove coperte dal suo obbligo di riservatezza. 

La legge elenca chi e quali dati non possono essere messi in discussione. Il defensore 

non può essere interrogato sulle informazioni che l'imputato gli ha fornito in qualità 

di consulente legale. Inoltre, non è possibile interrogare una persona della chiesa 

riguardo alle informazioni apprese durante la confessione. La legge, quindi, protegge 

sia i segreti protettivi che quelli ecclesiastici, e non come esenzione ma come divieto. 

È importante sottolineare che la legge afferma anche qui che la riservatezza si applica 

solo ai fatti che sono coperti dall'obbligo di riservatezza. Inoltre, la legge stabilisce 

che l'obbligo di riservatezza non cessa se il rapporto su cui si basa l'obbligo di 

riservatezza smette di esistere. 

Tuttavia, un avvocato è vincolato al segreto professionale non solo come avvocato, 

ma anche nell'ambito della sua attività legale generale. Tuttavia, questo non è più 

coperto dal divieto ma dall'esenzione: 

§ 173. (1) Una persona che è obbligata a mantenere la riservatezza a causa della sua 

occupazione o incarico pubblico, escluso il caso dell'obbligo di riservatezza 

riguardante le informazioni classificate, può rifiutarsi di testimoniare se viola il 

proprio dovere di riservatezza con la testimonianza, salvo quanto previsto dalla legge 

(a) esentati dal titolare, o 

b) su richiesta del tribunale, dell'ufficio del pubblico ministero o dell'autorità 

investigativa, la trasmissione dei dati coperti dall'obbligo del segreto professionale è 

obbligatoria per l'organizzazione richiesta. 

(2) L'obbligo di riservatezza dura per il periodo stabilito dalla legge, se il testimone 

non ne è stato esentato. 
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5.1. Diritto penale 

 

A mio parere, il diritto penale è l'area del diritto in cui il diritto ecclesiastico è più 

marcatamente in contrasto con il diritto secolare. Ci sono diversi fatti nel codice 

penale (legge C del 2012 sul codice penale), le cui idee sono incompatibili con 

l'obbligo del segreto assoluto della confessione: 

Mancata denuncia di rapimento 

19§. Chiunque venga a conoscenza in modo credibile che è in corso un rapimento e 

non informi la persona o l'autorità interessata non appena lo fa se viene tentato o 

commesso un rapimento è punibile con la reclusione fino a tre anni per un crimine. 

La legge afferma chiaramente che "chi", quindi questo obbligo si applica a tutte le 

persone senza eccezioni. Non è richiesta alcuna funzionalità aggiuntiva e la legge non 

fa eccezione a chi non è coperto da questa disposizione. È vero, tuttavia, che ai sensi 

del codice di procedura penale, un sacerdote che si confessa è soggetto a un divieto di 

testimoniare e anche la legge ecclesiastica gli vieta di testimoniare. Tuttavia, ritengo 

che non sia legalmente corretto né socialmente nell'interesse pubblico non dover 

condividere informazioni di questo peso con qualcuno con le autorità. Esistono reati 

gravi per i quali a una persona non dovrebbe essere vietato di rivelare informazioni a 

un'autorità. Nel caso in cui un sacerdote abbia informazioni credibili su un rapimento 

durante la confessione, non ci si dovrebbe aspettare che viva con la consapevolezza 

di quel padre, che avrebbe potuto salvare la vita di una o più persone. Inoltre, ha anche 

un effetto negativo sulle relazioni sociali nella misura in cui le vite umane possono 

dipendere dalla segretezza di un sacerdote. A mio parere, ciò è incompatibile con 

l'ordinamento giuridico e, in particolare, con lo scopo e l'idea del diritto penale. A mio 

parere, si dovrebbe andare oltre e dovrebbe essere obbligatorio per tutti i sacerdoti 

portare tali informazioni all'attenzione delle autorità senza indugio. In caso contrario, 

dovrebbe essere sanzionato.  Nel codice penale assistiamo a una serie di fatti che 

dovrebbero ricevere un trattamento simile a causa del suo peso e del suo pericolo per 

la società. 

Mancata segnalazione di un reato di terrorismo 

317. § Chiunque venga a conoscenza in modo credibile che è in corso un reato di 

terrorismo e non lo denuncia all'autorità non appena può farlo, è punito con la 

reclusione per un periodo non superiore a tre anni. 

Il terrorismo è il crimine più grave, il suo pericolo sta nella sua inattesa, nella sua 

imprevedibilità, nella sua velocità e, in molti casi, nella sua brutalità. Gli atti 

terroristici sono così pericolosi per la società che dovrebbero essere affrontati in via 

prioritaria.23 Al sacerdote confessionale non dovrebbe essere data la possibilitá che lo 

tacesse se ne viene a sapere.24 Il terrorismo è oggi una delle questioni più urgenti. I 

legislatori stanno cercando di tenere il passo con il terrorismo in crescita e in 

evoluzione, che in molti casi mantiene il mondo in paura. Con lo sviluppo di Internet 

 
23 https://ujbtk.hu/dr-fabian-peter-a-terrorcselekmeny-buntetojogi-szabalyozasanak-jelene-es-

aktualis-kerdesei/ (2020.01.11.) 
24 Tóth Dávid, „The history and types of terrorism. The history and types of terrorism,” Law 

of Ukraine: Legal Journal: Scientific-Practical Professional Journal 11, No. 1. (2015) 1-24. 

https://ujbtk.hu/dr-fabian-peter-a-terrorcselekmeny-buntetojogi-szabalyozasanak-jelene-es-aktualis-kerdesei/
https://ujbtk.hu/dr-fabian-peter-a-terrorcselekmeny-buntetojogi-szabalyozasanak-jelene-es-aktualis-kerdesei/
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e del mondo digitale, il terrorismo online è in aumento.25 Di conseguenza, ci sono 

sempre più terroristi e sempre più di queste informazioni giungono a confessare ai 

sacerdoti. Proprio per questo motivo ritengo come primaria importanza questo delitto, 

che il sacerdote dovrebbe denunciare alle autorità se ne viene a conoscenza.26 A mio 

avviso, un altro grave crimine per il quale il sacerdote confessante dovrebbe essere 

vincolato a condividere le informazioni di cui è a conoscenza è la denuncia di un 

crimine contro lo Stato. In questi crimini, il legislatore usa sempre il termine "chi", 

quindi dovrebbe essere vincolante per tutti di conseguenza, senza esenzioni o divieti. 

Vorrei anche elencare i casi di omicidio e tutti i crimini contro i minori. 

Favoreggiamento 

282. § Chi, senza essere d'accordo con l'autore del reato prima del reato, 

a) assistere l'autore del reato a sfuggire alla persecuzione da parte dell'autorità, 

b) cerca di vanificare il successo del procedimento penale, o 

c) contribuisce a garantire il beneficio del reato, 

punibile con la reclusione per un periodo non superiore a due anni. 

Diamo un'occhiata al concetto del favoreggiamento: chiunque aiuti a fuggire o cerchi 

di ostacolare il successo di un procedimento penale dovrebbe essere punito per il reato. 

In casi estremi, il segreto sacerdotale può anche aiutare gli autori e, così facendo, il 

sacerdote confessante commette un peccato punibile dalla legge (sebbene questo non 

sia un crimine colposo, quindi questo pericolo è meno presente). 

 

6. Situazione attuale e conclusione 

 

Il mio atteggiamento è già condiviso da diversi leader mondiali. Anche la chiesa ha 

risposto agli sforzi. Il Vaticano ritiene inaccettabile che i singoli paesi obbligino i 

sacerdoti a violare il segreto confessionale per la legge. Il Vaticano ha espresso la sua 

posizione dopo che sia stata articolata in diversi paesi: dovrebbe essere criminalizzato 

se i sacerdoti tacciono sulle molestie sessuali di cui sono venuti a conoscenza durante 

la confessione. A mio avviso, l'iniziativa non dovrebbe riguardare solo alle molestie 

sessuali, ma anche a una serie di reati gravi. Ma sono d'accordo che i crimini sessuali 

dovrebbero essere focalizzati prima di tutto. Questo è il primo passo verso una 

regolamentazione razionale. È un segreto aperto che molte persone di chiesa abbiano 

commesso molestie sessuali, la cui punizione in molti casi non è altro che il 

trasferimento all'interno della chiesa. Anche se una persona viene trasferita in un'altra 

chiesa in più recidività, al massimo, non c’é nessun'altra sanzione della chiesa.  

I sistemi legali della maggior parte dei paesi, come il privilegio professionale legale, 

rispettano il segreto confessionale. In Australia, tuttavia, un'indagine sugli abusi 

sessuali sui minori ha rivelato che i sacerdoti erano tenuti per legge a denunciare le 

molestie. Due degli otto stati australiani hanno già promulgato una tale legge, in 

maggio il Senato dello Stato della California ha approvato una legislazione che 

richiede ai sacerdoti di denunciare gli abusi sessuali da parte dei loro confratelli o di 

 
25 Serbakov Márton Tibor, „A terrorizmus definíciójának kérdése” Büntetőjogi Szemle 8, No. 

2. (2019) 87-100.  
26 Nagy Zoltán „Tradicionális bűncselekmények számítógépes hálózatokon” Jura 13, No. 1. 

(2007.) 121-131. 
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altri impiegati della chiesa durante la confessione. I leader della chiesa americana e 

australiana hanno anche protestato contro le leggi, che la chiesa ha ottenuto la sua 

legittimità non dagli stati ma da Dio, e che qualsiasi azione politica contro 

l'inviolabilità della segretezza è un attacco alla libertà della chiesa. Questo punto è 

quando mi sorge la domanda che, secondo la chiesa, la molestia sessuale di un 

bambino non è un attacco a questo ordine legale e alla moralità pubblica, e alla vittima 

delle molestie? O addirittura contro il sistema generale di valori umani? 

Il tribunale ecclesiastico ha anche affermato che il sacerdote non può esigere che 

l'autore si arrenda alle autorità in cambio dell’assoluzione, e anche l'autore non può 

sollevare il sacerdote dal suo dovere di riservatezza. 

Secondo la posizione della chiesa, l'uomo peccatore va incontro al sacerdote che 

riceva la liberazione spirituale da Dio. E il sacerdote gli impone la punizione della 

chiesa, dopo di che si liberi dei suoi peccati. A mio parere, anche la posizione della 

chiesa in questo caso è incompatibile con le visioni secolari. Se il colpevole ha 

bisogno dell’assoluzione e della purificazione ecclesiastica, in cambio dovrebbe 

effettivamente accettare la punizione mondana. E se non accetta la punizione 

mondana, non è eticamente legittimo ricevere l’assoluzione ecclesiastico. 

La posizione della chiesa è che il sacerdote confessante concederà un’assoluzione solo 

se il confessore promette di non commettere più un simile crimine. E l'uomo religioso 

non mente, quindi una volta che ha promesso, non farà più. E se infrange la sua 

promessa e commette di nuovo un crimine, riceve l’assoluzione della chiesa nello 

stesso modo. Sento che questo esempio non supporta né giustifica nemmeno la 

posizione della chiesa, ma piuttosto rafforza le opinioni che sono contrarie alla 

posizione della chiesa. 

È anche una posizione della chiesa che il sacerdote a cui si confessa non dovrebbe 

essere detto i segreti del confessore, poiché il sacerdote può persuadere nel corso degli 

anni al peccatore ad arrendersi volontariamente. Inoltre, non posso identificare e 

concordare con questa posizione. Nel corso degli anni, l'autore prenderà più vittime, 

che avrebbe potuto essere evitata se la chiesa avesse permesso al sacerdote di 

testimoniare. C'è un dubbio legittimo che in questo caso meno persone andrebbero a 

confessarsi e chiederebbero l’assoluzione della chiesa. Tuttavia, credo che coloro che 

vanno e chiedono il perdono divino lo chiederebbero anche se dovessero accettare in 

cambio la punizione secolare. E se hanno bisogno di perdono, andranno comunque al 

sacerdote che si confessa per chiedere il rilascio. 

È iniziato un buon processo tra la Chiesa e i sistemi giuridici secolari. La chiesa ha 

iniziato a cedere. La ragione di cui, a mio avviso, è il crimine commesso da un numero 

crescente di ecclesiastici, che vengono resi pubblici. Occorre trovare una soluzione 

intermedia e una posizione comune, che mantenga ancora la fiducia nella Chiesa, ma 

sia allineata alle aspettative della società e contribuisca ad arrestare gli autori di gravi 

crimini. Una cosa è certa: il sistema attuale non è buono e non può essere mantenuto 

nella sua forma attuale a lungo termine. Una serie di consultazioni e tentativi 

porteranno allo sviluppo a una posizione comune, il cui primo passo è avviare 

negoziati da parte della Chiesa e, si spera di avere successo. 
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Abstract 

 

From Nuremberg to Hague is numerous journey to bring the international criminal 

justice in light. International Criminal Court (ICC) is established to create a greater 

sense to justice of massive crimes and to live in peace with human dignity. Although 

the idea dates back to the aftermath of First World War but the first successful 

institution for addressing international crimes like war crimes, genocide, crimes 

against peace and crime against humanity came out in 1945 through Nuremberg and 

Tokoyo Military Tribunals. Nuremberg was little more than a beginning. Many more 

atrocities held over several time in several places and many organisms work for 

giving those victims of such atrocities justice. Different organs work with different 

jurisdiction of territory and crimes in ad hoc basis. One of such organ is International 

Crimes Tribunal Bangladesh (ICT-BD) which only have jurisdiction to try war 

criminal of Liberation War 1971 held in Bangladesh and Pakistan. Here in this 

writing the different systematic mechanisms to brought light on International 

Criminal Justice will be discussed. 

 

Keywords: International Criminal Justice, Nuremberg Trial, International Criminal 

Tribunal, ICC, ICT-BD. 

 

1. International Criminal Justice: The Institutions 

 

The political and factual exigencies of different situations have led to establishment 

of specific criminal justice through different organisms. The proliferation of judicial 

bodies is of particular prevalence in the field of international criminal law have led to 

establishment of specific criminal justice system like Special Court of Sierra Leone 

(SCSL), the Iraqi Special Tribunal (IST), the Extraordinary Chamber for Cambodia 

(EC-Cambodia), the Special Panels for Serious Crimes in East Timor (SPSC) and 

UNMIK court in Kosovo.1 The completion of International Criminal Tribunal for 

Yugoslavia (ICTY) and International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) after 

massive atrocities in 1993 and 1994 makes more future for criminal justice system. 

Recently the mission to Burundi also being recommended by Security Council to form 

 
 PhD student, University of Pécs, Faculty of Law 
1 Cesare P. R. Romano, Andre´ Nollkaemper and Jann K. Kleffner (eds.), International 

Criminal Courts – Sierra Leone, East Timor, Kosovo, and Cambodia, Oxford University Press, 

New York 2004. 
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a special chamber in the court system of Burundi for the accountability mechanism.2 

Similarly when the situation of Darfur arisen out the establishment of International 

Criminal Tribunal for Sudan was seriously contemplated.3 The journey of criminal 

justice started with Nuremberg trials and aftermath many negotiations happen for 

establishment of permanent court for international criminal justice to ensure that no 

crimes never go unpunished. Here are the tribunals with jurisdiction international, 

domestic and special chambers with national court to try those responsible of crimes 

committed in specific contexts. 

 

1.1. The International Military Tribunal: Nuremberg Trials 

 

Efforts to make war more civilized after so many military conflicts in 19th century 

taken place. One turning point came in 1859, when more than 30,000 dead and 

wounded were left untended or unburied after the battle of Solferino. Henry Dunant (8 

May 1828 – 30 October 1910), was a Swiss Christian, humanitarian, businessman and 

social activist known as founder of Red-Cross, did what he could to help the wounded 

and care for the dead on the battlefield, but his options were very limited. He then 

went on to advocate founding a neutral entity to care for the wounded – a desire that 

met with widespread support. The new organization founded in 1863 named 

“International Committee of the Red Cross” (ICRC). But the Red Cross and Geneva 

Convention focused “only” on such casualties as wounded soldiers and prisoners of 

war, not the way in which war itself was waged (jus in bello) or the right to wage war 

(jus ad bellum). After ten years in 1874 at the Brussels Conference of August 1874, a 

group of countries entered into negotiations on the “Laws and Customs of War.” But 

he Brussels declaration failed to take effect for lack of adequate ratification. Even 

after long years in 1899 and 1907 Hague Convention brought a break through 

prohibiting some means and methods of waging war which make more civilized 

waging war.  

In World War I lots of crimes committed and criminals went unpunished for lacking 

of necessary enforceability. For example, Kaiser Wilhelm, German Emperor and king 

of Prussia, was never called to account for the war crimes committed under his 

supreme command. “Leipzig Trials” held from 1921 to 1927 intended to punish war 

criminals at the instance of the Allies but result was unsatisfied like seven trials ended 

in acquittals at the supreme court level after questionable proceedings.4 Thus the laws 

attempt to deal with the crimes of World War I failed.  

The international trial conducted by the victorious Allies at the end of World War II, 

at which those primarily responsible for the war and war crimes in Germany had to 

answer for their actions, was designed to meet the legal standards of the time insofar 

as was possible. The principles of this International Military Tribunal in Nuremberg 

 
2 Letter dated 11 March 2005 from the Secretary-General addressed to the President of the 

Security Council, S/2005/158, 11 March 2005. 
3 Norman Kempster, ‘‘U.S. May Back Creation of Special Atrocity Tribunals,’’ L.A. Times, 2 

August 2001, available at: http://www.sudan.net/news/posted/3155.html. 
4 Gerd Hankel,: Die Leipziger Prozesse. Hamburg 2003. 97 ff. et passim. Cf. Safferling, 

Christoph: Lernen von Nürnberg. In: Rechtsgeschichte (RG). Vol. 14 (2009). 150  
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went on to become an important source of international law.5 In 1945 Charter of 

International Military tribunal adopted for prosecution of principle German war 

criminals. Under the Charter, the IMT was to be formed “for the just and prompt trial 

and punishment of the major war criminals of the European Axis.”6 It was to prosecute 

crimes against peace, war crimes, and crimes against humanity.7 

The defendants of trial were high ranking representatives of Nazi regime along with 

seven other organizations. The judgments came over October 1, 1946, which 

sentenced seven to imprisonment for between ten years and life and condemned 

twelve of the 22 defendants to death by hanging. It was a great success for 

International criminal justice functioning on basis of proceedings under rule of law. 

One of the most significant instances of the application of this law was the subsequent 

of Nuremberg trials. The “Doctors Trial” (1946-47) was of particularly lasting 

importance. In this proceeding, a total of 24 physicians and other involved individuals 

were charged with human experiments at concentration camps, euthanasia murders, 

and other crimes. Seven doctors were sentenced on August 20, 1947, to death by 

hanging, and were executed on June 2, 1948. The court’s judgment formulated 

principles of medical ethics for the conduct of medical and psychological experiments 

that are still applicable today, particularly with regard to the consent to participate and 

the obligation to do the least possible harm to the participants.8 

Despite of every effort to try serious crimes Nuremberg Trials were not free from 

controversies. Nuremberg trial was being criticized as called ‘Victors Justice’. 

Precisely the latter points of criticism highlight a fundamental problem of the 

Nuremberg Trials. Even though the legal principles and standards that guided the 

Trials were based on universalist and humane grounds, they subsequently failed to 

become generally binding internationally.  

 

1.2. The International Military Tribunal for the Far East: The Tokyo Trials 

 

The International Military Tribunal for the Far East (IMTFE), also known as 

the Tokyo Trial or the Tokyo War Crimes Tribunal, was a military trial convened on 

April 29, 1946, to try the leaders of the Empire of Japan for joint conspiracy to start 

and wage war. But the International Military tribunal for Far East known as Tokyo 

Trial was not beyond question of fairness and acceptability. Douglas MacArthur, the 

supreme commander of Allied troops in the pacific had a great influence over the court 

and proceeding. There were also some problems faced with court language and posted 

of judges who were not experienced with international law. Furthermore, there were 

some Philippine judges who were survivor of Japanese massacre created question of 

neutrality. For example, case of Emperor Hirohito was decided not to prosecute in 

basis of impunity of head of the state even he was part of huge massacre. In the long 

term fail to prosecute on impunity damaged the credibility of IMTFE. In 1958 all war 

 
5 Nuremberg Human Rights Centre, Federal Foreign Office, Goethe Institute. 
6 Art. 1 IMT Charter. 
7 Art. 6 IMT Charter. 
8 Transcript of the Nuremberg Doctors’ Trial, 11587. Published in Dörner, Klaus / 

Ebbingshaus, Angelika / Linne Karsten (eds.): Der Nürnberger Ärzteprozeß 1946/47 

https://en.wikipedia.org/wiki/Military_trial
https://en.wikipedia.org/wiki/Criminal_procedure
https://en.wikipedia.org/wiki/Empire_of_Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/Crimes_against_peace
https://en.wikipedia.org/wiki/Crimes_against_peace
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criminals were being freed by the Japanese Government after enforcement of Peace 

Treaty 1952. Even Mamuro Shigemitsu, who had been sentenced to seven years 

imprisonment by the IMTFE was a convicted war criminal who even became a 

government minister.9 

Despite their significant position in the history of international criminal law, both the 

Nuremberg IMT and the IMTFE operated amid the conflict between the priorities of 

political and legal legitimation and the Allies’ moral responsibility to legally 

adjudicate the Axis Powers’ crimes. The Nuremberg and Tokyo tribunals were 

important steps in the development of international criminal law, and in the endeavor 

not to let macro-crimes go unpunished. The problems and shortcomings of those 

proceedings do not change that fact. 

 

1.3. The Ad Hoc Tribunal for Former Yugoslavia 

 

The disintegration of the former Yugoslavia led to a civil war that destroyed the lives 

of hundreds of thousands. In May 1993, for the first time in its history, the UN 

Security Council established an ad-hoc criminal tribunal under Chapter VII of the UN 

Charter as a measure to maintain international peace and security. The jurisdiction of 

the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) is temporally 

and geographically limited. Its jurisdiction is limited to acts committed in any part of 

the former Yugoslavia since 1 January, 1991 and covers four categories of crimes as 

defined in the Tribunal's Statute, namely, grave breaches of the 1949 Geneva 

Conventions, violations of the laws and customs of war, genocide and crimes against 

humanity of Yugoslavian conflict. The International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia (ICTY), based in The Hague (Netherlands), was established by Security 

Council resolution 808. In July 1992 the UN Security Council took a specific position 

confirming that perpetrators bore individual criminal responsibility. This was 

followed by the establishment of a Commission of Experts headed by Frits Kalshoven 

to investigate possible violations of human rights and of humanitarian international 

law. The commission confirmed the suspicion of serious crimes, and recommended 

establishing an ad hoc tribunal to adjudicate those crimes. Based on that report, on 

February 22, 1993, the Security Council made a finding of a breach of the peace and 

of international security, and resolved to establish an international tribunal to 

prosecute the committed crimes, under the preparatory sponsorship of the Secretary 

General. Once the Secretariat had submitted a draft statute for a tribunal, the Security 

Council unanimously adopted Resolution 827 on May 25, 1993, establishing the 

tribunal under the terms of Chapter VII of the U.N. Charter. This was associated with 

a revival of the Nuremberg Principles. From the time it began operations on November 

15, 1993, until June 2011, the Tribunal had brought charges against a total of 161 

persons and concluded proceedings in 126 cases.10 The last fugitive was apprehended 

with the arrest of Goran Hadžić on July 22, 2011. 

 

 
9 Boister, Neil / Cryer, Robert: The Tokyo International Military Tribunal. Oxford 2008. 252, 

317 
10 http://www.ICTY.org/sections/TheCases/KeyFigures, status: August 2011. 
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1.3. International Criminal Tribunal for Rwanda 

 

The International Criminal Tribunal for Rwanda has many similarities with the ICTY, 

especially as regards its creation, statute, objectives and structure. Like the ICTY, the 

Rwandan tribunal, which has its seat in Arusha, Tanzania, is an ad-hoc tribunal with 

limited temporal and geographic jurisdiction established under Chapter VII of the UN 

Charter by Security Council resolution 955. Its jurisdiction is limited to acts 

committed in Rwanda or by Rwandan nationals in neighboring States during 1994 and 

covers three categories of crimes, namely, genocide, crimes against humanity and 

violations of Article 3 common to the 1949 Geneva Conventions and Additional 

Protocol II, which set out rules applicable to non-international armed conflicts. It 

commenced its work in late 1995 and has the task of investigating the crimes 

committed in Rwanda in 1994 and bringing the prime perpetrators to justice. Nearly 

one million Tutsis and moderate Hutus were murdered between April and July 1994 

and over two million people forced to flee their homes. The ICTR began work on June 

27, 1995, with the nomination of candidates for the judges. To date it has conducted 

78 proceedings of the completed proceedings, 51 ended with convictions, eight with 

acquittals, and two with the death of the defendants. 

Rwanda was home to millions of victims, but also to countless perpetrators. However, 

the ICTR only has the capacity to try a limited number of those who bear a particularly 

serious responsibility for the crimes committed. It is therefore vital that justice is also 

meted out at national level. In addition to the ordinary courts, “gacaca jurisdictions” 

have been established. These are people's courts with lay judges, derived from 

traditional concepts of community justice. The aim of these gacaca courts is not only 

to judge alleged offenders, but also to advance the process of reconciliation. 

Despite their indisputable contribution to the evolution of international criminal law, 

the specific legacy of the two ad hoc tribunals has been mixed. Even in the voting 

process for the establishment of the ICTY, one of the core problems of international 

criminal courts’ adjudication of macro-crimes already became issue of the political 

dimension of the undertaking. Developing countries in particular raised the criticism 

that the Security Council had exceeded its authority by establishing the ICTY. 

Moreover, in its early years the ICTR had to contend with bureaucratic obstacles, 

chronic underfinancing by the United Nations, a shortage of qualified personnel, and 

serious mismanagement. Cooperating with the countries concerned also proved a 

problem for both bodies. Even though the war in Yugoslavia officially ended with the 

Dayton Treaty in 1995, it remained difficult or even impossible for the ICTY to 

cooperate with the successor states of Yugoslavia, apart from Bosnia-Herzegovina. 

Likewise, the ICTR has a highly problematical relationship with the Rwandan 

government, which repeatedly takes advantage of the Tribunal’s need for its 

cooperation as a way of applying pressure to block investigations and possible 

convictions from among its own ranks. These practical constraints have left the 

Tribunals vulnerable to charges from their opponents of “victors’ justice” or of ethnic 

and political partisanship. Furthermore, the ICTY’s work has been hampered by the 

inconsistent strategy of the peacekeeping troops in Yugoslavia – which de facto was 
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still not at peace even after 1995 – since for years the troops did not consider it their 

task to support the Tribunal, with the consequence that numerous manhunts yielded 

results only after the ICTY had already been in operation for years.  

The Tribunals’ methods of operation also gave rise to extensive criticism. For 

example, despite all efforts, proceedings before both Tribunals have often been so 

protracted as to raise questions about the defendant’s right to a speedy trial. Another 

point of criticism was the way in which both the ICTY and the ICTR dealt with the 

victims. Here, not infrequently, there was inobservance of fundamental standards and 

a violation of victims’ rights. The ICTR also found it difficult to deal with those 

acquitted, because they often cannot return to Rwanda for fear of reprisals, yet the 

Tribunal also cannot oblige third countries to accept them. As a consequence, these 

persons must live shut away in the Tribunal’s protected accommodations. 

In summary, one can note most of all that any new edition of the ad hoc tribunals is 

unlikely, because after nearly 20 years of activity by these courts, a certain fatigue has 

set in. This relates to both the political will to set up a bureaucracy under a U.N. 

mandate with the scope of the ICTY and ICTR, and also the associated financial 

obligations. It must be doubted that the Member States of the United Nations are 

willing to continue financing such expensive and laborious tasks with their mandatory 

contributions. 

 

1.4. United Nations Mechanism for International Criminal Tribunals 

 

Pursuant to Security Council resolution 1966 of 22 December 2010, the ICTY and the 

ICTR are expected to complete their respective mandates by 31 December 2014, and 

the United Nations Mechanism for International Criminal Tribunals (MICT) was 

created to carry out a number of essential functions of both tribunals as part of their 

completion strategy. The MICT has have jurisdiction to supervise the enforcement of 

sentences, designate the State in which convicted persons will serve their sentences 

and decide on requests for pardon or commutation of sentence. In addition, the MICT 

will be responsible for the protection of victims and witnesses in the cases before it 

and in cases completed by the tribunals, while the ICRT and the ICTY will remain in 

charge of this task for cases remaining before them. The MICT will also retain 

jurisdiction over three of the remaining fugitives still wanted by the ICTR. The MICT 

branches in Arusha and The Hague started functioning on 1 July 2012 and 1 July 2013, 

respectively, and will work concomitantly with the ICTY and the ICTR while the two 

latter tribunals wind up pending proceedings. 

Despite unprecedented and unexpected challenges due to resource constraints, the 

International Residual Mechanism for Criminal Tribunals had begun to stand on its 

own for the first time. The Mechanism had taken on the full ambit of residual functions 

entrusted to it, but without the support of its two predecessors, the International 

Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and the International Criminal Tribunal 

for Rwanda. Significantly, the Mechanism had moved forward in carrying out its 

mandate, despite the rapid implementation of expenditure reductions, the deployment 

of staff-downsizing measures and the deterioration of staff morale, he said, 

emphasizing that the present reporting period had been an arduous one in many 

respects. However, the Mechanism had demonstrated resilience and creativity, 
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addressing new operational risks with resourcefulness and ingenuity while continuing 

to seek novel ways to enhance implementation of its mandate.  

One of the Prosecutor of the International Residual Mechanism for Criminal 

Tribunals, Serge Brammertz highlighted that a recent evaluation of the Mechanism by 

the Office of Internal Oversight Services (OIOS) had concluded that it operated with 

a small staff and tight resources, as mandated by the Council. The Mechanism had 

been effective in planning, restructuring and refining its operational methods, 

although further efforts were needed to assess the effects of its high workload and 

organizational downsizing on staff morale. 

 

1.5. The Special Court for Sierra Leone 

 

After a decade in which ten thousands of people lost their lives, in 2000 one of the 

bloodiest and most brutal civil wars of the recent past came to an end. Although the 

principal theatre was in Sierra Leone, a number of other countries were also involved, 

including Liberia and Guinea. This conflict was especially characterized by the 

extensive use of child soldiers, the exceptionally brutal treatment of the civilian 

population in the form of mass amputations as punishment, and the application of 

other means of terrorization.11 After a cooling-off phase and the reestablishment of a 

fragile piece by a British action force and United Nations troops from 2000 to 2002, 

the United Nations and the government of Sierra Leone entered on January 16, 2002, 

into a treaty under international law for the establishment of a hybrid international and 

national court. This court’s task was to pass judgment on those principally responsible 

for the crimes committed during the civil war. Under its Statute, the resulting Special 

Court for Sierra Leone (SCSL), sitting in Freetown, Sierra Leone, has concurrent 

jurisdiction, but the SCSL has primacy over the national courts in prosecuting the acts 

listed in the Statute.12 Moreover, the SCSL is specifically not constituted as part of the 

Sierra Leone justice system, as is also reflected in the international staffing of the 

prosecutorial authority and the panels of judges. After the necessary national 

implementing acts, the SCSL began work as early as July 2002. To date, charges have 

been brought against 13 persons, of whom eight have been convicted, three died 

during the proceedings, and one is still considered a fugitive.13  

Because the Special Court of Sierra Leone (SCSL), as a hybrid court, was not created 

under a resolution of the Security Council pursuant to Chapter VII of the U.N. Charter, 

and there are also no equivalent provisions in the Statute of the SCSL, other states are 

not under any legal obligation to cooperate with this court. Another problem is that 

while the SCSL has primacy over the national courts of Sierra Leone, that does not 

apply to the national courts of neighbouring states. Yet it was precisely Sierra Leone’s 

neighbouring states that were directly and indirectly also involved in the conflict, and 

both the political and de facto geographical boundaries are fluid. Consequently, flight 

 
11 Akin, Wanda M.: Nuremberg, Justice and the Beast of Impunity. In: Reginbogin, Herbert R. 

/ Safferling Christoph J.M. (eds.): Die Nürnberger Prozesse. Munich 2006., 257. 
12 Art. 8 SCSL Statute. 
13 www.sc-sl.org, status June 2011. 
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to a neighbouring country was an obvious option for perpetrators.14 Furthermore, in a 

country with weak structures like Sierra Leone, numerous practical problems arise for 

the work of both the court and the defense. The mere absence of rudimentary and, 

especially, ongoing administrative structures like maintaining a birth register has 

serious consequences. Article 7 of the SCSL Statute provides that only those who 

were age 15 or above at the time of the offense can be prosecuted, and those between 

the ages of 15 and 18 are to be assigned punishments under a rehabilitative approach. 

Consequently, it is an advantage to the perpetrator if he falls within one of these two 

age groups. Because individuals frequently look significantly younger than their age, 

and because many themselves know their ages only approximately or not at all, there 

is no protection against abuse of the provisions on age.  

Moreover, although important reforms have been initiated, the Sierra Leone justice 

system has substantial deficits in the rule of law even in fundamental aspects. Finally, 

Sierra Leone’s criminal law is still inconsistent with international guarantees of 

human rights.15 

 

1.6. Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia 

 

The initial situation in Cambodia was different. In contrast to Sierra Leone, it took 

this South Asian country nearly three decades until the need to adjudicate the acts of 

the Khmer Rouge perpetrated between 1975 and 1979 had achieved such urgency that 

the state decided to take action. The rule of the Khmer Rouge under Pol Pot cost the 

lives of 1.7 million Cambodians, through murder, torture, forced labor and hunger. 

But not until 1997 did the country approach the United Nations with a request for 

support in addressing these crimes through the courts. In 1998, the Secretary General 

sent a Group of Experts to Cambodia to review the possibility of implementing the 

project.  

After nearly a year of work, the commission concluded that a national solution was 

not viable, because the inadequate conditions of the Cambodian system of justice 

could not guarantee a fair trial. A hybrid solution was just as unsuitable, because the 

resulting dependence on Cambodia’s willingness to cooperate would jeopardize the 

entire undertaking. Instead, the commission advised establishing a new ad hoc tribunal 

under the aegis of the United Nations.16 The Cambodian government, however, 

insisted on a national solution, so that the negotiations with the United Nations broke 

off for a time in 2002.  

Nevertheless, that same year the General Assembly urged the Secretary General to 

resume negotiations under the assumption of a national solution. These negotiations 

finally concluded with the General Assembly’s acceptance of a treaty between the 

United Nations and Cambodia on May 13, 2003, and the ratification of the treaty by 

the Cambodian Parliament in October 2004. The Extraordinary Chambers in the 

 
14 Staggs, Michael: Second Interim Report on the Special Court for Sierra Leone. Berkeley 

2006. 23. 
15 Human Rights Watch: Bringing Justice: the Special Court for Sierra Leone. New York 2004. 

38 
16 Ratner et al.: Accountability for Human Rights Atrocities. 350. 
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Courts of Cambodia (ECCC) established under this treaty are a part of the national 

justice system, as reflected not only in the applicability of national law, but the 

predominance of Cambodian judges and counsel for the defense. The ECCC began 

their work in July 2007 by initiating the first proceedings against former leaders of 

the Khmer Rouge. To date, five persons have been charged and one person has been 

convicted at the first instance.  

Although practical and legal factors are in part responsible for the shortcomings of the 

ECCC, here the political dimension unequivocally takes the foreground as a source of 

adverse impetus. Even fundamental decisions like the structure and organization of 

the court’s panels and the persons to whom prosecution could extend (only the Khmer 

Rouge leaders with primary responsibility) bear witness to the scope of party political 

influence on the ECCC’s work. Both the trial and the appellate panels, the former with 

three Cambodian and two international judges each and the latter with four 

Cambodian judges and three international judges, are dominated by the national 

contingent. 

Both courts, the Special Court for Sierra Leone and the Extraordinary Chambers in 

the Courts of Cambodia moreover share a serious structural problem. Because of 

chronic underfinancing and their dependence on voluntary donations by donor 

countries, both verge on an inability to function in their work. Even if this scenario 

has been averted for both cases, this remains a fundamental problem that affects all 

international and internationalized courts. In this regard it must be noted that the 

financial problem increases significantly as the courts become increasingly integrated 

into national justice systems and “distanced” from the United Nations. 

 

1.7. The Special Panels for Serious Crimes in East Timor 

 

In August 1999, after a referendum in which 80 percent of the population had voted 

for independence, the tense political situation in East Timor escalated. At that point 

pro Indonesian militias, with support from the Indonesian military, established a 

dictatorship. Although it was obvious that the violations of human rights that had been 

committed needed to be addressed by the law and a United Nations Investigative 

Commission expressly recommended establishing a further ad hoc tribunal, the 

proposal failed to achieve a majority in the Security Council.17 Instead, the U.N. 

Transitional Authority in East Timor (UNTAET) established Special Panels for 

Serious Crimes in 2002, within the Timorese judicial system.18 By the time its activity 

concluded on May 20, 2005 where 391 persons had been charged and 84 convicted. 

 

1.8. Iraqi High Tribunal 

 

In Iraq, Saddam Hussein’s decades-long dictatorship had been characterized by 

oppression of the population, mass violations of human rights, and wars against Iran 

 
17 Ratner et al.: Accountability for Human Rights Atrocities. 248. 
18 United Nations Transitional Administration in East Timor, the Special Representative of the 

Secretary-General: Regulation No. 2000/15 on the Establishment of Panels with Exclusive 

Jurisdiction over Serious Criminal Offences (UNTAET/REG/2000/15) of June 6, 2000 
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and Kuwait. On December 10, 2003, as part of his removal from power by Western 

Coalition troops, the Iraqi Interim Governing Council established the Iraqi Special 

Tribunal (IST). This was to act as a special court for genocide, crimes against 

humanity, and war crimes.  

The Iraqi transitional government was not empowered to do so by either the United 

Nations or an international treaty. Instead its authorization came from the executive 

body of the occupying powers, the Coalition Provisional Authority (CPA), which had 

also appointed the transitional government. The statute establishing the Iraqi Special 

Tribunal (IST) had come about with extensive international support. Criticism of the 

court’s legitimacy began to arise only after the Iraqi Transitional National Assembly 

subsequently integrated it into the national judicial system in 2005, as the Iraqi High 

Tribunal (IHT).19 The Iraqi High Tribunal (IHT) has primacy of jurisdiction before 

the national criminal courts for the above crimes committed by Iraqi nationals 

between July 16, 1968, and May 1, 2003. It began its work with the trial of Saddam 

Hussein in 2005. To date it has conducted some 90 proceedings, 59 of which ended 

with convictions and 20 with acquittals.20 

 

1.9. International Criminal Court 

 

The road from Nuremberg to Rome was an extend and even a contentious one. The 

idea of an international criminal court predates World War I, when one of the founders 

of the International Committee of the Red Cross (ICRC) proposed a permanent court 

in response to the crimes of Franco-Prussian war. But only after the end of World War 

II and the establishment of the Nuremberg and other tribunals, which shall not be dealt 

with here any further, that serious efforts began to establish a permanent body. 

Between 1948 and 1957 in particular to elaborate a statute for an international criminal 

court21 but in opposition both sides of cold war were obstacle to the creation of 

permanent court. The remarkable developments of the field of the protection of 

Human Rights were the adoption of the convention on the prevention and punishment 

of crime of genocide after World War II. This called for criminal to be tried by 

international penal tribunal who has the jurisdiction to protect Universal declaration 

of human rights. 

The conflicts in Bosnia-Herzegovina, Croatia and Rwanda with their human right 

violations demanded an immediate response from the international community and let 

to establishment of the two ad hoc tribunals, i.e. International Criminal Tribunal for 

Former Yugoslavia (ICTY) and International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). 

But the establishment of a permanent court rather than maintaining an ad hoc approach 

to various conflicts was favored and expressed the objectives of many states which 

preferred the creation of a permanent court in order to respond to heinous crimes more 

effectively. To broaden the scope of international criminal justice General Assembly 

 
19 Cryer, Robert / Friman, Hakan / Robinson, Darryl / Wilmshurst, Elizabeth: An Introduction 

to International Criminal Law and Procedure. Cambridge 2007. 194. 
20 US Department of State: Human Rights Report 2009: Iraq. N.p. (Washington) 2009, and US 

Department of State: Human Rights Report 2010: Iraq. N.p. (Washington) 2010. 17 and 18. 
21 United Nations (ed.), The work of International Law Commission, 5th edition, 1996, 29-30. 
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mentioned original request to International Law commission (ILC) and in 1992 ILC 

presented a preliminary approach, produced a comprehensive text in 1993 and a draft 

statute in 1994.22 

The sixth committee of General Assembly thereupon established an ad hoc committee 

in 1994 to review the ILC draft statute and in 1995 a Preparatory Committee for 

Establishment of International Criminal Court was set up.23 After review the 

Preparatory Committee submitted the report to General Assembly in 1996 which 

contained recommendations with specific mandate to negotiate proposals to produce 

a consolidated text of a statute and annexed instruments by 1998. Among the time 

1995 to 1998 resolution of the matter of complementarity in the draft statute was big 

task which was fundamental issue for the creation of the court. In 1998 Preparatory 

Committee fulfilled this task with the transmission of the draft to Diplomatic 

Conference, which began its work in Rome. 

Thus, the journey began at Rome but the lots of discussion held on the creation of 

International Criminal Court which were very long and controversial. Specifically, 

the provision of death penalty in the statute was to be problematic. Finding a 

compromise to satisfy states where the death penalty exists and where are not and 

where constitutionally prohibited for surrendering persons proved to be very difficult. 

The inclusion of non-prejudice provision in article 80 of the statute turned out to be 

the solution.  

Finally, at a United Nations Conference in Rome, Italy held from 15 June to 17 July 

1998 governments overwhelmingly approved a Statute to establish a permanent 

International Criminal Court (ICC).24 On April 2002 the Rome Statute received more 

than the required 60 ratifications and enter into force on 1 July 2002. Senegal was the 

first State party to ratify the Rome Statute. Within one year as of August 2003 there 

were 91 countries which had ratified the Statute. 

International Criminal Court (ICC) located in Hague, Netherlands. This court consists 

of 18 internationally respected judges elected for a three to nine years’ term, a team 

of investigators and prosecutors. It will not the part of United Nation rather a very 

solidity organization. A particular building has been provided by the Netherlands, and 

in July 2002 an advance team begun making practical arrangements for the court as 

well as dealing with operational issues.  

The ICC will be capable of investigating and trying individuals accused of the most 

serious violations of international humanitarian laws and human rights laws according 

to the Article 5 of the Rome Statute as war crimes, crimes against humanity, crime of 

genocide and the crime of aggression. The crime of genocide, crimes against humanity 

and war crimes are defined in Articles 6 to 8 of the Statute but the Statute does not 

contain the definition of the crime of aggression.25  

The International Criminal Court (ICC) will be accountable to the countries that ratify 

the statute. Countries that ratify the Statute agree to prosecute individuals accused for 

such crimes under their own laws or surrender them for the court for trial. The 

 
22 GAOR 49th Session, Suppl. No. 10.  
23 A/RES/50/46 of December 1995. 
24 Text of Rome Statute, Doc. A/Conf.183/13 Vol. I 
25 In this respect see in article 5 para 2 of the Statute. 
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jurisdiction of the International Criminal Court(ICC) is not situation specific like the 

Tribunals for Former Yugoslavia and Rwanda rather it works on its own Statutorily 

jurisdiction and it is not retroactive. 

International Criminal Court (ICC) is not a standard for international criminal justice 

system. It has many issues of criticism. As, the funding of the ICC depends on the 

monetary support of the state parties. The funding for holding trial, appointment of 

judges and prosecutors depends on the financial support of the party states of ICC. 

Without such financing ICC cannot take any action against the perpetrators. So, 

though the ICC in known as solemnized body of criminal justice but some extend it 

is depending on its state parties for prosecuting the international crimes. 

 

2. International Crimes Tribunal Bangladesh (ICT-BD) 

 

The International Crimes Tribunal Bangladesh was re-established in 2010 in order to 

hold the perpetrators in liberation war 1971 accountable for international crimes 

namely war crimes, crime against humanity and genocide. The basis of the trial 

proceedings in the International Crimes Tribunal Act 1973. The trial has already 

begun to operate and facing various challenges also. 

 

2.1. Background 

 

The very initiation of derivation Bengali nation by West Pakistan is declaring Urdu is 

the State language of the whole Pakistan whenever lots of peoples’ mother tongue is 

Bengali. In 1952 the Bengali Language Movement started to establish right of mother 

tongue. Aftermath such movement became bigger nature of war of liberation.  

In 1970 general election Awami League led by Sheikh Mujibur Rahman won victory 

by obtaining majority seat but Zulfikar Ali Bhutto, Chairman of Pakistan Peoples’ 

Party refused to hand over the power. That gives rise of big movement all over the 

East Pakistan which turned into Liberation war afterwords. The 7 March blazing 

speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman calling on the freedom-loving 

Bangalees indispensably mobilized and inspired the whole nation, excepting a few 

pro-Pakistan people to get prepared for the war of liberation.  

In 25 March 1971 Pakistani Army suddenly attack on civilian people of east Bengal 

at night with very barbaric way which called ‘Operation Search Light’ in the history. 

After the mass killing the people of East Bengal were started to protest and on 26 

March Sheikh Mujibur Rahman officially declare the independence of Bangladesh 

(previously known as East Pakistan). The war between Pakistani Army and Bengali 

Freedom Fighter (Mukti Bahini) initiated. During the liberation war Pakistani Army 

was being helped by a group of Bengalis named Razzakars who did not want the 

independence of Bangladesh. This group of Razakars encouraged by Pakistani Army 

did lots of atrocities upon the Bengali as mass killing, displacement and act of sexual 

violence. After 9 month of war Bangladesh get independence from Pakistan 

sacrificing 300 million lives. 

The crimes committed during 1971 liberation war in Bangladesh were example of 

brutality, atrocity and heinousness which are still regarded as major violations of 

international Human Rights Law and Humanitarian Laws since Holocaust. In 
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committing these crimes, the auxiliary paramilitary forces did not follow the 

minimum norms of International War Laws known as jus in bello. Pakistani army with 

occupation of paramilitary forces or Razakars committed murder, extermination, 

abduction, confinement, torture, rape and other inhuman acts to the unarmed 

population on political and religious grounds. 

In 16 January 1972 published a press note where Sheikh Mujibur Rahamn declare to 

take lawful proceedings against all war criminals and collaborators. On 24 January 

1972 The Collaborators Act promulgated for punishing atrocities held in time of 

liberation war. In 1972 Simla Pact was signed by India Pakistan and new State of 

Bangladesh to bring peace and stability to the subcontinent. Although Bangladesh and 

India welcomed the Pact but Pakistan demanded all war prisoners back in return of 

civilian Bengalis stranded in Pakistan. But Sheikh Mujib declared on his speech that 

Pakistani war prisoners were responsible for so many atrocities and war crimes so 

proceeding must be taken against them. But as a newly independent state Bangladesh 

has issue of recognition to participate in international talks. Finally, on 19 September 

19973 three-way repatriation commenced in pursuance of tri-partite agreement. 

Despite of such fragility in new State, there was an effort on behalf of Bangladesh to 

hold the perpetrators of the war of liberation accountable. For that International 

Crimes Tribunal Act 1973 was passed to prosecute the accountable individuals. 

 

2.2. Establishment 

 

In 1973 Sheikh Mujibur Rahman took initiative by enacting an Act to provide for 

detention, prosecution and punishment to individuals accountable for genocide, 

crimes against humanity, war crimes. Subsequently, preliminary inquiry against the 

perpetrators was initiated. But for newly independent State must deal with lots of 

hardness where it was experiencing with war devastating scenario. Financially and 

infrastructural situation was very weak for new State of Bangladesh. By taking all 

circumstance into consideration Sheikh Mujibur Rahman, president of government of 

Bangladesh, declared general pardon, through which 30 thousand prisoners got 

released on 1973. But the persons who were accused for serious crime like looting, 

setting fire, rape and murder never come under the general pardon. 

After 40 years of first initiation International Crimes Tribunal Bangladesh (ICT-BD), 

a special Tribunal establish to set example that individuals responsible for violation 

of international humanitarian law will never go unpunished and must effectively be 

redressed. For these 4 decades, civil society groups in Bangladesh have repeatedly 

demanded those responsible for atrocities in liberation war 1971 to tried. In 2008, 

Awami League, as part of its election pledge, promised to try persons alleged to war 

crimes during 1971. As majority of voters supportive of the trials, Awami League 

made the government. In March 2010 Awami League Government established first 

special tribunal International Crimes Tribunal Bangladesh under International Crimes 
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Tribunal Act 1973.26 Therefore, at present there are two tribunals constituted under 

ICTA 1973. Both the tribunals have the same jurisdiction. 

The tribunal is a domestic body, established and operating under the local laws of the 

State, but due to the nature of crimes committed against humanity which recognized 

under title of international crimes this tribunal is called an international crimes 

tribunal with special nature.27 

 

2.3. Tribunals 

 

In addition to defining norms of international crimes and other definition, 

International Crimes Tribunal Act 1973 is a self-contained law provided for setting 

up of Tribunals and specify its jurisdiction, powers and function of investigation and 

prosecution, procedure of trial, rights of accused, protection of victims and witnesses, 

judgment and sentence, rights of appeal and power to enact rules of procedure etc.  

On March 2010 the Bangladesh government established the first tribunal named 

International Crimes Tribunal-1 (ICT-1), headed by Justice Nizamul Haq of 

Bangladesh High Court Division.28 The second tribunal (ICT-2) was founded on 2012 

to expedite the trials. This tribunal comprises two judges of High Court Division and 

a retired District judge.29 The rules of procedure for ICT-1 were issued in 2010 

whereas the rules of procedure for ICT-2 were introduced in 2012. 

 

2.4. Prosecutions 

 

Under ICTA, on 25 March 2010, the government set up the prosecution team30 headed 

by a chief prosecutor Golam Arif Tipu and the investigation agency31 of the tribunal 

and appointed prosecutions and investigators respectively. The prosecutors of the 

International Crimes Tribunal are all experienced lawyer with a significant number of 

years of court experience. They are well versed in criminal law and possess 

considerable expertise at handling criminal trials. Over the years, these prosecutors 

have also enhanced a great deal of understanding and knowledge over the theories and 

concepts surrounding international criminal law and how trials of persons alleged to 

have committed core international crimes, have been held across the globe. 

  

 
26 Bangladesh war crimes blog, 

update<http://www.bangladeshwarcrimes.blogspot.my/2010/08/aug-22-challenge-to-first-

amendment.html> 
27 International Crimes Tribunal Bangladesh (official website of ICTB-1, December 2014) 

<http://www.ict-bd.org/ict1/> 
28 Section 6 of International Crimes Tribunal Act 1973. 
29 Bangladesh war crimes blog, 

update<http://www.bangladeshwarcrimes.blogspot.my/2010/08/aug-22-challenge-to-first-

amendment.html> 
30 section 7.1 of ICTA 1973 
31 section 8.1 of ICTA 1973 
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2.5. Trials 

 

As per section 9(1) of ICTA 1973, “the proceedings before a Tribunal shall 

commence upon the submission by the Chief Prosecutor, or a Prosecutor authorized 

by the Chief Prosecutor in this behalf, of formal charges of crimes alleged to have 

been committed by each of the accused persons.” 

Since the inception of the ICT in March 2010, the tribunals have delivered 34 cases 

against war criminals. Among them, 52 individuals were sentenced to death in 30 

cases against alleged war criminals who were collaborators. Of these verdicts, 11 were 

delivered by ICT-2 and rest of the cases delivered by ICT-1. Apart from these, 10 

were accused, including Jamaat-e-Islami Amir Matiur Rahman Nizami and 18 others 

were accused in 4 cases under trial at the International Crimes Tribunal (ICT).32 In 

addition, 675 complaints of rape, mass killing, loot, arson, forceful conversion and 

migration committed by collaborators across the country were probed by the 

investigation agency of ICT. According to the investigation cell source, charges were 

brought against almost 3503 people.33 

 

2.6. Achievement of ICT-BD 

 

The ICTA and its Rules of Procedures afford all the standard fair trial safeguards to 

the accused. In addition, the judges have developed practice to progressively interpret 

the provisions especially when it comes to the rights of the accused and procedural 

fairness. The ICTA 1973 itself provides a plethora of fair trial rights. 

The provision providing a guarantee of independence is section 6.2 A of the ICTA, 

which reads, ‘The tribunal shall be independent in the exercise of its judicial functions 

and shall ensure fair trial’. Every defendant has opportunity to review the verdict in 

the Appellate Division of the Supreme Court.34 

ICT-BD acknowledge the heroic contribution of the freedom fighters. It does pay 

respect to the sacrifice of martyr, the rape victims. For the first time in Bangladesh 

there is introduced a victim and witness protection regime through Rules of Procedure 

of this Act. 

 

3. Comparison to ICT-BD with Others 

 

In Bangladesh, the trial procedure is to some degree different from Nuremberg, Tokyo 

and other trials mentioned above. All the previously mentioned trials were led by 

multi-states judges and prosecutors at a specific tribunal which had no extension to 

appeal in any higher tribunal or Supreme Court of any nation. On the other hand, the 

ICT of Bangladesh is run solely by domestic (Bangladeshi) judges and prosecutors. 

Bangladesh thoroughly rejects worldwide help, including that of ICC Hague, 

Netherland; voluntary counsels and researchers’ advice on International war crimes 

law and justice that such choice of Bangladesh government has disregarded the 

 
32 Daily Prothom Alo, 24 November 2015 
33 Daily Prothom Alo, 24 November 2015; Daily Star, 25 March 2017 
34 Section 21 of ICT Act 1973. 
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International standard and guidelines of the fair trial. G Robertson censures the ICT, 

saying that ‘there is nothing “International” about it: the judges and the prosecutors 

are government-designated neighborhood legal counsellors while remote insight has 

been prohibited from showing up for the protection’. 

Commentators and critics raise their voices against the ICTs of Bangladesh as it is 

executing only for local collaborators by excluding the primary accused 195 Pakistani 

military against whom Bangladesh had gathered particular evidence and confirmation 

of genocide. 

In International Crimes Tribunal Bangladesh (ICT-BD) a defendant have the right to 

review petition to Supreme Court of Bangladesh which is unique and beyond 

international standard which is absent in any International Crimes Tribunal in the 

world. This is a precedent for ensuring justice and the rule of law. Most of the past 

trials by the ad hoc tribunals had no provision, though few had and still have review 

provision by the same specialized tribunal that gave the judgment. 

The tribunal has likewise constrained the chance to safeguard. On account of Quader 

Molla, for instance, out of a total of 965 observers upon whom the defense needed to 

depend, the tribunal permitted only 6 persons. Then again, the arraignment was 

permitted to illustrate every one of the 12 of their witnesses including 2 investigation 

officers.35 Some scholars treated it as a political trial, not for justice and have the lot 

of pitfalls or limitations to gain International standard. 

 

4. Conclusion 

 

The development of a system of international justice to limit impunity for serious 

human rights crimes has struck at outmoded notions of national sovereignty and the 

absolute prerogative of states. It would have been unrealistic to expect that progress 

would occur in a straight line. To address today’s more difficult environment, recent 

achievements must be secured, and the system must be refined so that perpetrators of 

the most serious crimes are increasingly held to account. 

  

 
35 P.K. Robertson 2015 
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Abstract 

 
Judicial enforcement and its organization is an area of law that must be constantly 

up-to-date and in line with specific economic and social needs. The most significant 

conceptual change related to the enforcement procedure is connected to the change 

of regime and the Act LIII of 1994 on Judicial Enforcement (hereinafter referred to 

as:  JEA) which was constituted after the change of regime. Bailiffs seceded from the 

system of court organization and continued to operate as quasi-sole proprietors, in 

connection with which the enforcement procedure itself changed significantly.  

Subsequently in recent years, transformation of JEA and the transformation of the 

organization of judicial enforcement was be observed. In the light of this fact, it is 

appropriate to examine the main changes, the extent to which the procedure and the 

organizational system change, and who and how it carries out the supervision of the 

Hungarian Association of Court Bailiffs. In this article, we present the changes that 

we consider to be the most important. 

 

Keywords: bailiff, enforcement, auction, Authority 

 

1. Introduction 

 

Over the past few years, the judicial enforcement procedure has been constantly 

renewed, in which not only the process of the proceedings itself has been renewed, 

but the organization of the enforcement profession itself. These innovations concern 

the costs of enforcement proceedings, auctions and other procedural rules. The 

purpose of each amendment1 is to do simplify, speed up and cost-effectively the 

procedure. The purpose of the study is to summarize the changes in the recent period, 

which is related to the Act LIII of 1994 on Judicial Enforcement (hereinafter referred 

to as: JEA) and related to other sources of law which relates to it.  

 
* assistant lecturer at Criminal and Civil Procedure Law Department, Faculty of Law, 

University of Pécs 
** PhD student at Criminal and Civil Procedure Law Department, Faculty of Law, University 

of Pécs 
1 Act LXXIV of 2021 on the law amending certain laws to improve the living conditions of 

single-parent families 

Act LI of 2021 on the amending certain laws relating to delivery and the regulation of the 

judicial sector 

Act XCII of 2020 on the amending certain laws relating to judicial matters 
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Enforcement of the law is usually characterized by voluntary following, but it is also 

conceivable that the use of state coercion is necessary in order to respect the law and 

to behave accordingly or refrain from doing so.2 Enforcement proceedings are non-

litigious proceedings which aim is to validating certain judicial decisions and other 

final or preliminary executable decisions, even through the use of state coercion. A 

well-functioning enforcement procedure is a guaranty of the entire legal system to has 

the deterrent effect of decisions taken in it. 

In our opinion, it is necessary to examine the changes that have just been introduced 

and to outline their possible outcome. The world of judicial enforcement has also 

changed significantly at the organizational level last year, so taking this into account 

and taking stock of the changes is essential to our topic.3 

 

2. The course of the auction 

 

Connecting to enforcement, in the recent years one of the most significant change was 

affecting the rules of auction. The Act XCII of 2000 amended the rules for the auction 

of movable and immovable property, which significantly reduced the administrative 

burden for bailiffs. In the previous regulation, the procedure was broken down into 

several auctions, which imposed an unnecessary administrative burden on the 

executors acting. After the modification, the auction itself is divided into phases by 

law, and a continuous auction announcement is added to the system if the auction is 

unsuccessful. Another important change in relation to real estate auctions is that in the 

case of a consumer, if the real estate being auctioned is his residence, the property can 

only be auctioned at 100 per cent of the appraised value. 

According to JEA the first phase of the auction lasts until the exact time specified by 

the bailiff of the 15th day following the date of publication of the auction notice. In 

the first phase bids are accepted if made in an amount covering at least 75 per cent of 

the reserve price. If a valid purchase offer is received in the first phase, the auction 

shall not proceed to the next phase.4 

After the first stage, if no valid offer is received in the first stage of the auction, the 

system automatically proceeds to the second stage of the auction, which lasts until the 

exact time specified by the bailiff of the 30th day following the date of publication of 

the auction notice. In the second stage, a valid bid can be made in an amount at least 

50 per cent of the reserve price. If a valid purchase offer is received during the second 

phase, the auction shall not proceed to the next phase.5 

After the second stage, if no valid bid is received in the second phase of the auction, 

the system automatically proceeds to the next phase of the auction. This phase lasts 

 
2 István Vida, „A bírósági végrehajtás alapvető rendelkezései (Basic provisions of judicial 

enforcement)” in Végrehajtási jog (Right of Enforcement) ed. Ferenc Petrik (Budapest: 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1993), 11.  
3 Comment: In the autumn of 2021, criminal proceedings were instituted against various 

persons for corruption offenses in connection with the organization of enforcement. For this 

reason, it is possible that the organizational system of enforcement will change, but this article 

will be written on the basis on the rules in force. 
4 Section 132 (6a) of JEA 
5 Section 132 (6b) of JEA 
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until the 45th day following the date of publication of the auction notice. In the third 

stage, a valid bid can be made at least 25 per cent of the reserve price. If a valid bid is 

received in the third stage, the auction will not enter to the next phase.6 

If no valid offer is received in the third phase of the auction, the system will 

automatically proceed to the next phase of the auction. The fourth phase lasts until the 

60th day following the date of publication of the auction notice. In the fourth phase, a 

valid bid of at least 1 per cent of the reserve price may be submitted.7 

The rules for auctions of movable property set out above also apply to the auction of 

real estate, of course, there are differences between the two auctioning systems, but 

they are based on the same basis, given that both electronic auctions are divided into 

phases. However, in the case of real estate, we divide the auction into only three 

phases. The first phase lasts until the 20th day after the publication of the auction 

notice, the second phase until the 40th day and the third phase until the 60th day. If a 

valid bid is received at that stage, the auction will not enter the next stage.8  

In contrast to movable property9 auction, in the case of residential property 

a) amount covering at least 90 per cent of the reserve price in the first phase 

b) amount covering at least 70 per cent of the reserve price in the second phase 

c) amount covering at least half of the reserve price in the third phase 

a valid purchase offer can be made with an appropriate amount, if it is the only 

residential property of the debtor, it is his residence and it has been for 6 months prior 

to commencement of the enforcement procedure.10 According to the law, in all three 

phases of the auction, in the case of recovery of claims on the basis of consumer 

contracts, a purchase offer corresponding to at least 100 per cent of the reserve price 

may be made exclusively.11 Another change is that auctions scheduled after 30 June 

2021 on the basis on JEA, the auction shall be deemed unsuccessful if the auction 

notice was published improperly. The unsuccessful auction announcement will be 

repealed.12 

 

3. Remuneration of bailiff 

 

The bailiff may jointly and severally claim reimbursement of the costs, wages and 

commissions incurred in connection with the enforcement proceedings from the 

debtor and the person seeking enforcement. The commission may be claimed by the 

executor only in the case of successful or partially successful enforcement. It was a 

previous practice among those involved in enforcement to reach an agreement outside 

the enforcement proceedings and then request that the proceedings be terminated. In 

this case, the bailiff was not entitled to claim the commission from the parties, citing 

the effectiveness of the proceedings. 

 
6 Section 132 (6c) of JEA 
7 Section 132 (6d) of JEA 
8 Section 145/b of JEA 
9 Comment: In the case of a simple property, a purchase offer corresponding to 90 per cent, 70 

per cent and 50 per cent of the starting price can be made. 
10 Section 147 (3) of JEA 
11 Section 147 (3) d) of JEA 
12 Section 155 of JEA 
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Section 254 of JEA has also been amended in view of this practice too. Following the 

amendment, it is no longer possible for the claimant to release his claim and not be 

payed the bailiff's fee either by the debtor or by the claimant. Under the current 

amendment, this is also an effective enforcement and the bailiff’s commission must 

be paid by the enforcement applicant or debtor, as they are jointly and severally liable 

to pay the fee. 

According to JEA shall be deemed to be effective or partially effective under the 

enforcement procedure if the applicant for enforcement releases his claim. It is not 

considered a waiver if the judgment creditor is a financial institution supervised by 

National Bank of Hungary (Magyar Nemzeti Bank) and its authorized representative 

declares aware of criminal liability the amount waived in a private document of full 

probative value.13 

 

4. Auction buyer’s right of retention 

 

During the auction, it is conceivable that a person who also has a claim against the 

debtor will bid - or win – in connection with a particular property. Thus, if the auction 

buyer has a claim against the debtor for which enforcement has been ordered, the 

auction buyer may withhold the auction purchase price or the part necessary to satisfy 

with the exception of the amount due to the debtor who has performed his removal 

obligation and the enforcement costs.14 The essential change in the regulation is that 

neither the costs cannot be withheld by the buyer. Under the amendment, you can only 

withhold the amount of your claim.  

Based on the plan of apportionment prepared by the bailiff, it can be seen how much 

the third party would have been entitled to if the third party had purchased the 

property. Based on the plan of apportionment, it is possible to determine the amount 

that can be withheld by the judgment creditor. The aim of the legislator is clearly that 

the judgment creditor should not have to pay the auction purchase price, as he can set 

off his own claim.15 It is common during executions that a judgment creditor acting 

as an auction buyer does not have to pay in addition to the auction advance previously 

paid, as it covers the difference. It is also possible that the advance payment means a 

surplus, in which case the bailiff is obliged to account to the person who is both the 

judgment creditor and the auction buyer.16 

 

  

 
13 Section 254 (4a) and (4b) of JEA 
14 Section 150 (1) of JEA 
15 Tamás Lukács, „Ingatlan-végrehajtás (Attachment of immovable property)”, in A bírósági 

végrehajtásról szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja (Comments on the 

Judicial Enforcement Act and related legislation) ed. Dániel Gelencsér and Sándor Udvary 

(Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2021), 564. 
16 Sándor Udvary, „Ingatlan-végrehajtás (Attachment of immovable property)”, in 

Nagykommentár a végrehajtási törvényhez (Great Commentary on the Judicial Enforcemnet 

Act) ed. Tamás Lukács and Bernadett Martonovics and György Schadl (Budapest: Wolters 

Kluwer Hungary Kft., 2021), 393. 
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5. Official transfer 

 

In connection with the official transfer the Act LXXIV of 2021 amended the relevant 

provisions. The bailiff had previously resubmitted the mandatory transfer order only 

for the request of the judgment creditor. This amendment came into force on 1st of 

January in 2022. If the official transfer order leads nor or only partially results 

submitted because insufficient to cover the amount claimed in full, the executor shall 

ex officio resubmit it one more time. After that the bailiff shall resubmit the mandatory 

transfer order: 

a) once more at the judgment creditor’s requests to do so or 

b) in the case of claims for child support payments in justified cases ex officio 

two or more times.17 

The previous practice and the possibilities in principle have led the legislator to amend 

the mandatory transfer order in such way. So thanks to the amending it can be reissued 

ex officio or that the judgment creditor can only request it once. Previously, the law 

did not regulate the number of repeated applications.18 The judgment creditor had in 

fact been able to apply for releasing a mandatory transfer order, any number of times, 

provided that this did not infringe the principle of good faith.  

It is important to mention that the institution of the mandatory transfer order and the 

institution of the writ of transfer are not one and the same. The writ of transfer is 

issued by the court at the stage of ordering enforcement, while the mandatory transfer 

order is issued by the independent bailiff during the enforcement proceedings.19 

 

6. Supervisory Authority for Regulated Activities  

 

The biggest innovation related to the organization of enforcement is that the bailiffs 

and the Executive Faculty will be supervised by the Supervisory Authority for 

Regulated Activities (hereinafter: Authority). The Act XXXII of 2021 on the 

Supervisory Authority for Regulated Activities provides for over which areas are 

exercised the right of control by the Authority and its chairman.20 The President of the 

 
17 Section 82/A (5) of JEA 
18 Sándor Udvary, „Végrehajtás pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegre” (Attachment of 

accounts administered by financial institutions)”, in A bírósági végrehajtásról szóló törvény 

és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja (Comments on the Judicial Enforcement Act and 

related legislation) ed. Dániel Gelencsér and Sándor Udvary (Budapest: HVG-ORAC Lap- és 

Könyvkiadó Kft., 2021), 451. 
19 György Schadl, „Végrehajtás pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegre (Attachment of 

accounts administered by financial institutions)”, in Nagykommentár a végrehajtási 

törvényhez (Great Commentary on the Judicial Enforcemnet Act) ed. Tamás Lukács and 

Bernadett Martonovics and György Schadl (Budapest: Wolters Kluwer Hungary Kft., 2021), 

267. 
20 Pursuant to Section 13 (k) of Act XXXII of 2021: lays down detailed rules for the conduct 

of investigations into the administration, office operation and conduct of independent bailiffs, 

determination of the reciprocal transfer, dismissal, continuity and termination of service and 

declaration of invalidity of the bailiff appointment, transitional measures necessary for the 

continuity of the operation of bailiffs, the number of independent bailiffs, the seat of these 
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Authority supply judicial supervisory, in the framework of which he may initiate an 

investigation or disciplinary proceedings against the bailiff.21 

In the last months of 2021, the President of the Authority, exercising his right to issue 

regulations, constituted, and issued regulations22 on the detailed rules for each bailiff. 

These regulations have in fact replaced the previous Regulations of the Ministry of 

Justice (in Hungarian called: IM regulations) and other sources of law but have not 

brought about any substantive change compared to previous practice. 

The President of the Authority: 

a) may attend the meetings of the Association’s bodies, 

b) may request information from the Association’s bodies and their officers in 

order to carry out its duties prescribed by law, 

c) shall have access to any and all data and information processed by the 

Association and its bodies in order to carry out its duties prescribed by law, 

d) shall have access to inspect all documents of the Association and its bodies in 

order to carry out its duties prescribed by law, 

e) shall have the right to enter any room used by the Association and its bodies, 

f) shall oversee the Association’s administrative and executive activities, 

 
bailiffs and the procedure for allocating enforcement cases between bailiffs operating in the 

same area of jurisdiction, the detailed rules for filling bailiff posts and the application 

procedure for bailiff posts and the criteria to be taken into account in drawing up ranking of 

applications for bailiff appointment and the scores to be awarded to them, for the identification 

and registration of bailiffs, bailiff substitutes, assistant bailiffs, detailed rules for the 

maintenance of registers, lists, the performance of the administrative tasks of the Faculty and 

the handling of complaints, as well as the amount and payment of reimbursement for the 

issuance of a certificate on enforcement records; detailed rules for the handling of the amount 

of the security for damages and personal injury, the date and schedule of the introduction of 

the Integrated Enforcement System (hereinafter: IES), detailed rules for its establishment, 

operation and use, the scope of regulations to be established by the Faculty for its operation , 

and the detailed rules for recording the data file of the IT system used by the executors in the 

IES prior to the introduction of the IES or received by the bailiff for enforcement, the bailiff's 

fee and the detailed rules for accounting for the costs of enforcement, the fee for the sale of 

the co-owner's share, the fee for the copy issued to the person entitled to information by the 

independent bailiff and the method of their payment, the rules for the payment of the general 

flat rate gap in the mandatory content of its rules of procedure, the conduct of complaints 

procedures and the registration of disciplinary proceedings detailed rules 
21 According to Section 230 (1a) of JEA: The Authority shall oversee the handling of 

complaints filed in connection with bailiffs, bailiff substitutes and assistant bailiffs, with the 

exception of the cases under court jurisdiction. 

According to Section 253/D (1) of JEA: The President of the Authority and, in accordance 

with Paragraph c) Subsection and Subsection (2a) of Section 235/C the Minister shall exercise 

legal control over the Association. Such legal control shall not cover the cases for which the 

court of law has jurisdiction. 
22 For example: Regulation 13/2021. (X. 29.) of the Authority, Regulation 12/2021. (X. 29.) 

of the Authority, Regulation 10/2021. (X. 29.) of the Authority, Regulation 9/2021. (X. 29.) 

of the Authority, Regulation 8/2021. (X. 29.) of the Authority, Regulation 7/2021. (X. 29.) of 

the Authority, Regulation 6/2021. (X. 29.) of the Authority 
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g) shall have the right to order an inspection of Association’s management and 

its IT systems, and 

h) may convene an extraordinary general meeting.23 

The President of the Authority has additional rights and obligations: 

a) shall provide information on enforcement cases and on Association’s affairs 

to the press, the radio and the television, 

b) may order an investigation of conflict of interest for any bailiff, 

c) may order to check compliance with the regulations set out in Section 226/A, 

d) may initiate the publication of guidelines, and 

e) shall approve, in the case of bailiffs attached to the same district court, the 

rules for the allocation of enforcement cases, and shall approve changes made 

in the case allocation rules during the year.24 

Our view it is interesting that the Minister's right to oversight is also retained. In our 

opinion, this is not necessary, there are unnecessary overlaps between the individual 

control rights. Furthermore, it is important to emphasize that the powers of the 

President of the Authority are in fact the same as those of the former Ministerial 

Commissioner.25 The law defines the tasks and powers in a precise, descriptive 

manner, so in our opinion no further comments or remarks are required. 

 

7. Summary 

 

In writing our presentation and article, we specifically dealt with the changes of the 

past year, in 2021, without claiming to be exhaustive. In our view, the greatest changes 

are to be found in the amendments to the enforcement procedure and the organization 

of enforcement set out in the sections above. It has been modified many times over 

the last 30 years, adapted to the current economic conditions and the changed social 

environment, so in our opinion its coherence has disappeared. In view of this fact, it 

would be necessary to create a new implementing law, which would have to take into 

account the achievements and amendments of the current law, as the JEA has been 

amended several times to eliminate anomalies in practice and these modifications are 

forward-looking. In our opinion, the course and speed of the implementation 

procedure is significantly influenced by the fact that after the modification the 

electronic auction is staggered, since if there is already a valid bid in the first stage, 

the auction can be closed, thus saving time. In addition, the administrative burden for 

bailiffs and executive offices will be reduced. 

 

  

 
23 Section 231 (1) of JEA 
24 Section 231 (2) of JEA 
25 György Schadl, „A végrehajtási szervezet közös szabályai (Common provisions governing 

the organization of enforcement)” in A bírósági végrehajtásról szóló törvény és a kapcsolódó 

jogszabályok kommentárja (Comments on the Judicial Enforcement Act and related 

legislation) ed. Dániel Gelencsér and Sándor Udvary (Budapest: HVG-ORAC Lap- és 

Könyvkiadó Kft., 2021), 836. 
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Abstract 

 

Goal of the Research: To carry out and extensive research on the sale of children, 

child prostitution and child pornography in Pakistan and Afghanistan, as those terms 

are defined in the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on 

the sale of children, child prostitution and child pornography. It would also involve a 

detailed observation of what the Law enforcement agencies are doing to tackle this 

problem, the gaps in the policies and implementation and finally recommendations of 

best ways of curbing this issue. 

Research methodology: Research will be both primary and secondary in nature, 

involving field visits and using online and offline resources. It will also be 

supplemented by a few primary research methods like phone interviews or 

conversations via social media. 

 

Keywords: child pornography, crime, criminology. 

 

1. Introduction 

 

Bordered by Pakistan, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan and even by China 

along a short stretch of border, Afghanistan is a landlocked country of 33 million as 

of July 2017, of which about 3 million live as refugees in Pakistan and Iran.1 About 

42.3% of the population are under the age of 14.2 Most of population is clustered in 

the East, while the South of the country is sparsely populated. Kabul is the most 

populous city, hosting about 1 million inhabitants.3 Despite the end of the brutal 

Taliban rule in 2001, Afghanistan remains an unstable country still reeling from the 

effects of war. The Taliban remain an active insurgency group as coalition forces 

struggle to help the elected government establish its writ in the country.  

 
* PhD student at Criminology and Penal Execution Law Department, Faculty of Law, 

University of Pécs. 
1 “World Factbook: Afghanistan,” Central Intelligence Agency, accessed February 27, 2022, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html.  
2 Ibid.  
3 Ibid. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html
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Figure No. 1. Afghanistan Map (Political) - Worldometer (worldometers.info) 

 

This background of violence and extreme poverty forms the context for the situation 

of children in the country as well. According to the US Department of Labor, only 

48% of 5-14 year olds in the country were enrolled full time in school in 2014.4 

Children are engaged in labour, as well as in the worst forms of child labour, including 

the forced production of bricks.5 Children also continue to be recruited for military 

purposes by both the military and by non-state groups.6  

Due to this, children find themselves in vulnerable positions where they can be 

exploited sexually. This report will document how children are employed as 

indentured or debt-bondage labour, or sold for labour or sexual exploitation, girls are 

forced into child marriage, sold off as child brides, or children are trafficked 

domestically or internationally for labour and sexual exploitation.  

In addition, harmful cultural practices like bachabazi,7 child marriage and baad8 

provide social sanction to different types of child sexual exploitation. Afghanistan is 

 
4 Bureau of International Labor Affairs, United States Department of Labor, 2014: Findings 

on the Worst Forms of Child Labor, part V, pg. 1, para. table 1, accessed March 24, 2022, 

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/afghanistan.  
5 US Department of Labor, 2014: Worst Forms of Child Labor, part V, pg. 1. para 2.  
6 Ibid. 
7 “Bacha baazi” (literally translates as “boy play”) is a catchall term for sexual relationships 

between young boys and older men, where the child is sexually exploited in a variety of ways. 

The term is specifically used to describe “a form of child sexual slavery and prostitution in 

which a young, prepubescent boy is recruited for dance and sexual entertainment” (Source: 

New Hagar, “Forgotten No More: Male Child Trafficking In Afghanistan”, 2013, 

http://www.hagarinternational.org/international/files/20140403-Forgotten-No-More1.pdf, pg. 

10, para. 3). 
8 “Baad” is a custom practiced in parts of Pakistan and Afghanistan where “[g]iving away a 

girl as “compensation” to settle a dispute between tribes or families”. These women are often 

kept as brides or servants by the aggrieved family (United Nations Assistance Mission in 

Afghanistan, “Silence is Violence: End the Abuse of Women in Afghanistan”, 2009, pg. iii, 

para. 14, https://unama.unmissions.org/sites/default/files/vaw-english_1.pdf). 

https://www.worldometers.info/maps/afghanistan-political-map/
https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/afghanistan
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a transit, source and destination country for human trafficking, including the 

trafficking of children. 

 

2. Statistics 

 

In order to understand the prevalence of CP, CPr and CP, it is important to consider 

the demographics of Afghanistan where about 42.3% of the population is aged 14 

years or younger.9 The compulsory school age for children is between six and fourteen 

years, but only about 42% of these children are enrolled in school,10 with 60% of the 

unenrolled school-age children being girls.11 Furthermore, sexual abuse of both boys 

and girls is particularly stark due to the violence and instability.12 In this context, a 

majority of children in Afghanistan are vulnerable to commercial and sexual 

exploitation. 

There are no comprehensive statistics on CPr, CP and SC alone, therefore one has to 

understand the risk of sexual exploitation with respect to other indicators, small scale 

studies and reported cases. According to the Afghanistan Independent Human Rights 

Commission (AIHRC), 27% of all cases relating to the violation of dignity related to 

children.13 The Commission did not segregate data according to type of crimes faced 

by children. Additionally, the Hagar’s study in 2013 has found that 1 out of 10 boys 

interviewed had experienced human trafficking, however the sample size was quite 

small (210).14 Sexual exploitation, including bachabazi, was among the three main 

forms of exploitation identified by the report.15 

There is a strong correlation between the vulnerability of children to sexual 

exploitation and their position within the workforce. According to the Afghan Human 

Rights Research and Advocacy Organisation (AHRRAO), four to five children out of 

every ten in the labour force suffered abuse16: female child labour stands at 23% while 

28% of child labour is estimated to be boys.17 More boys than girls are at risk of 

trafficking for commercial sexual exploitation, being sold into child labour, and 

smuggling of drugs.18 More of these children engaged in work are in rural 

Afghanistan, therefore, it can be extrapolated that the incidence of sexual abuse 

among children engaged in work is likely to be higher in rural Afghanistan. 

Child trafficking and subsequent SC are quite prevalent in Afghanistan. According to 

the International Organisation for Migration (IOM), in 2014 it assisted 168 victims of 

 
9 Central Intelligence Agency, “World Factbook: Afghanistan.”  
10 US Department of Labor, 2014: Worst Forms of Child Labor, part V, pg. 1. para 2. 
11 UN Children's Fund (UNICEF), Child Notice Afghanistan 2013, January 2013, pg. 18, para 

3, accessed 27 November 2017, http://www.refworld.org/docid/5124c09e2.html. 
12 Ibid., pg. 19, para. 5. 
13 Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC), The Situation of Human 

Rights in Afghanistan in 1393, 11 August 2015, available at: 

http://www.refworld.org/docid/5694bc384.html [accessed 24 December 2017], pg. 36, para.1. 
14 Hagar, Forgotten No More: Male Child Trafficking In Afghanistan, 2013, pg. 7, para. 7. 
15 Ibid., pg. 8, para. 2. 
16 Institute for War and Peace Reporting, “Afghan Child Labourers Exposed to Abuse”. 
17 UNICEF, Child Notice Afghanistan 2013, January 2013, pg. 20, para 2. 
18 UNICEF, Child Notice Afghanistan 2013, January 2013, pg. 20, para 2. 

http://www.refworld.org/docid/5124c09e2.html
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trafficking in Afghanistan; out of child victims, 124 were boys, and 22 were girls. 

From 2005 to present, IOM has assisted 1,341 victims of trafficking, and while not 

disaggregated by age, 237 involved sexual exploitation and 15 involved forced 

marriage.19 

There are no clear numbers cases of bachabazi, forced marriage and baad reported or 

prosecuted in Afghanistan. According to the Afghan Multiple Indicator Cluster 

Survey (MICS) in 2010/2011 reported that 15 per cent of women in Afghanistan were 

married before age 1520, but there is breakdown of whether these marriages fall under 

any of the aforementioned categories. 

 

3. Mapping Commercial Sexual Exploitation of Children 

 

Sexual exploitation of children is hard to map due to the dearth of information 

available. Only the broadest picture can be pieced together from general demographic 

information available. Unlike most countries, due to prevalent social practices, 

children are equally at risk for commercial sexual exploitation in both rural and urban 

settings in Afghanistan.  

First, commercial sexual exploitation is high among urban street children.21 Due to 

poverty, the number of street children in Afghanistan’s urban areas is high. Vulnerable 

and on the streets, they are likely to both engage in subsistence CPr and CP, or be 

groomed or forced into it by criminal gangs, adults or older children. The Central 

Statistics Organization of the Islamic Republic of Afghanistan found in a 2010 survey 

across 15-19-year-olds in six provinces that 33.8% of children working in border areas 

or street children were engaged in some sort of sexual activity.22 

Victims of human trafficking are sometimes trafficked or sold for the purpose of being 

forced into commercial sex work, forced labor, or both. In 1,889 cases of human 

trafficking, the Afghanistan Independent Commission on Human Rights reported that 

19% of the cases involved boys, 45% girls and 38% women.23 While most human 

trafficking is domestic, among these may be victims trafficked from places like Nepal, 

Sri Lanka, China and Pakistan.  

Thirdly, armed conflict in the region has led to displacement resulting in 1.3 million 

child refugees. By 2016, perpetual conflict had created half a million persons, 56 per 

 
19 UNICEF, Child Notice Afghanistan 2015, 2015, pg. 69, para 3. 
20 Central Statistics Organisation (CSO) and UNICEF, Afghanistan: Multiple Indicator Cluster 

Survey, 2012, pp. XXII, para. 3. 
21 According to the Afghanistan Independent Human Rights Commission, “7% of the victims 

(32 cases) have been beggars, peddlers and the junk collectors.” (Afghanistan Independent 

Human Rights Commission, Summary Report on Investigation of Causes and Factors of 

Trafficking in Women and Children, July 2011, pg. 3, para. 5). 
22 UNICEF, Child Notice Afghanistan 2013, January 2013, pg. 20, para 1. 
23 Afghanistan Independent Commission on Human Rights, Summary Report on Investigation 

of Causes and Factors of Trafficking in Women and Children, 2011, qtd. in UN Children's 

Fund (UNICEF), Child Notice Afghanistan 2013, January 2013, pg. 25, para 1. 

http://www.refworld.org/docid/5124c09e2.html. 

http://www.refworld.org/docid/5124c09e2.html
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cent of whom were children.24 According to a joint statement by the Special 

Rapporteur on the sale and sexual exploitation of and the Special Rapporteur on 

trafficking in persons, displaced children in Afghanistan “are at a particularly high 

risk of being abused and exploited, with a very elevated level of child or forced 

marriage and domestic abuse.”25 

Recruitment by armed groups and the Afghan Army is also high in Afghanistan. In 

these roles, children, especially young boys, are vulnerable to commercial sexual 

exploitation. Several commentators have pointed out that mujahideen commanders 

are known to keeping apprentices or “helpers” with them in virtual slavery and 

sexually exploiting them in the process.26 

 

4. Profile 

 

Due to the diversity of social life and experiences in Afghanistan, a profile of those 

children most at risk of SC, CPr and CP is hard to draw out. Some common profiles, 

which may overlap with each other, are described below. 

Street children are at high risk of becoming ensnared in SC, CP and CPr. Kabul, with 

a population of 4.65 million, has about 37,000 street children according to UNICEF.27 

They are driven to the streets by child poverty, death of parent(s), abandoned by 

parents, domestic violence, family breakdown, lack of access to schools and 

coerced/forced by adults or parents who rent or sell their children for earning money 

by begging.28 Therefore, SC by parents is not unheard of. In these roles, they are both 

vulnerable to abuse and rape by adults and by older street children, CPr and CP. In a 

similar way, they can be trafficked or used for smuggling as well. This is further 

exacerbated by the risk to drugs on streets as well.  

There is a high level of drug abuse for children living on the streets, among which 

opium, hashish and heroin are the highest in use.29 Selling sex for drugs is common 

among adolescents injecting drugs.30  

Poverty is another factor that makes children vulnerable to CP, CPr and SC. This 

makes children rely on subsistence prostitution. As mentioned earlier, the Central 

Statistics Organization of the Islamic Republic of Afghanistan found in a 2010 survey 

across 15-19-year-olds in six provinces that 33.8% of children working in border areas 

 
24 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), 

Humanitarian Needs Overview, November 2016, pg. 5, para. 2. 
25 UNGA, Joint report of the Special Rapporteur on the sale and sexual exploitation of 

children, including child prostitution, child pornography and other child sexual abuse 

material and the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, 

18 July, 2017, A/72/164, , pg. 7, para. 20. 
26 Chris Mondloch, “Bacha Bazi: An Afghan Tragedy”, Foreign Policy. 
27 UNICEF, Child Notice Afghanistan 2013, January 2013, pg. 19, para 5. 
28 Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Labor, Social Affairs, Martyrs and Disabled, 

Social Affairs Division, Assessment Report Street and Working Children (SWC), August 2010, 

qtd. in UN Children's Fund (UNICEF), Child Notice Afghanistan 2013, January 2013, pg. 19, 

para 5.  
29 UNICEF, Child Notice Afghanistan 2013, January 2013, pg. 20, para 1. 
30 UNICEF, Child Notice Afghanistan 2013, pg. 25, para. 2. 
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or street children were engaged in some sort of sexual activity; either through abuse 

or commercial sexual activity.31 

Children engaged in work, included work they have been sold into, bonded or 

indentured labour or even paid work, cannot be excluded from those vulnerable to 

child abuse. Because more than twice as many children in rural areas are engaged in 

child labour than in urban areas, it is likely that rural children who work are more 

likely to be sexually exploited. Further, because Afghanistan’s population is 

concentrated in the East, the incidence of commercial sexual exploitation is likely to 

be higher there. However, this is subject to major variances due to residence, socio-

economic status and education of the mother.32 

There is a strong link between literacy and the vulnerability of children to CP, CPr 

and SC. According to the AIHRC, the majority of the victims of bachabazi were 

“illiterate constituting 48% [and] 87% of the children who are victims of Bachabazi 

cannot attend school.”33 

Lastly, because more boys than girls are at risk of forced child labour, commercial 

sexual exploitation and smuggling of drugs, among children involved in these 

activities, boys are more likely to be vulnerable to sexual abuse in general and SC, CP 

and CPr in particular.  

  

 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC), Causes and Consequences 

of Bacha Bazi in Afghanistan, August 18, 2014, pg. 5, para. 6. 
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Abstracto  

 

El constante desarrollo de las monedas virtuales, especialmente de las 

criptomonedas, y la tecnología detrás de ellas, plantea un serio desafío para los 

legisladores. Las aspiraciones tributarias no muestran una dirección uniforme y son 

inmaduras en la mayoría de los estados. Como todas las criptomonedas tienen 

diferentes y únicas características, la tarea es aún más complicada. El presente 

estudio se enfoca en las preguntas tributarias, especialmente en las soluciones 

tributarias en el mundo y, en el contexto de los reglamentos húngaros actuales. 

Debido a la extrema variabilidad del área en cuestión, señalamos que el presente 

estudio solamente muestra una imagen instantánea para los lectores.  

 

Palabras claves: criptomonedas, impuestos, derecho financiero. 

 

1. Introducción  

 

Las innovaciones son extremadamente importantes para una comunidad, pero hay que 

destacar que no se desarrollan en un vacío aislado. Por eso, los legisladores deben de 

crear regulaciones que ayuden a sus desarrollos, y al mismo tiempo prevengan los 

efectos nocivos de ellas. En manos equivocadas, sin la supervisión y las salvaguardias 

adecuadas, las innovaciones pueden tener consecuencias más perjudiciales1 que 

beneficiosas para la sociedad. El desarrollo puede ser empujado hacía atrás no sólo 

por la falta de regulación, sino también por la regulación excesiva y demasiada 

detallada.   

Los peligros originados de la regulación impropia de las criptomonedas aumentan 

cada día, y los impuestos2 son también afectados al proceso. Dado que no existe una 

definición internacionalmente aceptada, tampoco existen soluciones fiscales de uso 

común. El sistema actual funciona basado en el principio “cuantas casas, tantas 

costumbres”. El presente estudio examina los casos posibles de la tributación de las 

criptomonedas. 

 

 
* dr. Szívós, Alexander Roland; estudiante de PhD., Universidad de Pécs, Facultad de Derecho, 

e-mail: szivos.alexander@ajk.pte.hu 
** dr. Gáspár, Zsolt; estudiante de PhD., Universidad de Pécs, Facultad de Derecho, e-mail: 

gaspar.zsolt@pte.hu, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3889-9560 
1 Véase, por ejemplo: Kraut, Andrea; Kőhalmi, László; Tóth, Dávid: Digital Dangers of 

Smartphones. Journal of Eastern-European Criminal Law Vol. 7, No. 1, 2020. 36-49. 
2 Szilovics, Csaba: Kézikönyv a Pénzügyi jog tanulásához. (Pécs: PTE ÁJK, 2018.), y  

Szilovics, Csaba: Az egyéni és társadalmi adójog-követés jellegzetességei. Jogtudományi 

Közlöny, Vol. 68, No. 3, 2013. 135-146. 
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2. Posibles eventos fiscales durante el ciclo vital de los activos criptográficos 

 

La OCDE recolectó en un informe de 20203, cuáles son las etapas determinadas en el 

ciclo vital de las criptomonedas, cuándo se pueden surgir obligaciones tributarias. La 

primera ronda consiste en la creación de dichas herramientas, que son los “airdrops” 

(lanzamientos aéreos)4, el ICO (oferta inicial de monedas)5, mining (la minería)6 y 

“forging” (la forja)7. El segundo grupo incluye el almacenamiento y la transferencia. 

El almacenamiento requiere el uso de una billetera criptográfica digital. El tercer caso 

es la conversión que puede ocurrir a un otro tipo de criptomonedas, divisas fiduciarias, 

bienes o servicios. Finalmente, la cuarta fase es la evolución de los tokens8, incluidos 

 
3 “OECD, 2020: Taxing Virtual Currencies. An Overview of Tax Treatments and Emerging 

Tax Policy Issues.” (https://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-virtual-currencies-an-

overview-of-tax-treatments-and-emerging-tax-policy-issues.htm), recuperado el 16 de 

diciembre de 2020. 
4 Airdrop: una solución de marketing para compartir tokens, sin compensación, entonces, 

gratis. Generalmente se utiliza para aumentar el conocimiento de un nuevo token, 

especialmente en la comunidad de “influencers” y se implementa en una etapa temprana de un 

nuevo proyecto de token con el fin de aumentar la liquidez. 
5 Initial Coin Offering: la emisión inicial de un token. De manera similar a la obtención de 

capitales de las sociedades anónimas (IPO), una empresa digital obtiene capital para un 

proyecto con la registración de llamados “tokenes de utilidad” (un tipo de derecho de uso) con 

la ayuda de una cadena de bloques, los cuales beneficiarán los inversores después del 

lanzamiento exitoso de un producto. Véase para más detalles: Glavanits Judit – Király Péter 

Bálint: A blockchain-technológia alkalmazásának jogi előkérdései: a fogalmi keretek 

pontosításának szükségessége. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI 

FOLYÓIRAT, Vol. 10, No. 3, 2018. 173-183. 
6 La minería es el proceso en que los bloques son autentificados y añadidos a la cadena de 

bloques. El proceso está realizado por una parte de usuarios, llamados “mineros”, quienes 

reciben una recompensa en cambio de la verificación de las transacciones.  
7 La forja (a menudo se lo conoce como “stacking”) es el almacenamiento de las monedas en 

un monedero virtual para respaldar un sistema basado en una cadena de bloques. 

Esencialmente, es el cierre de las criptomonedas para obtener una recompensa. A cambio, los 

depositantes reciben una cantidad anteriormente determinada de criptomonedas. La 

acumulación es muy similar a los intereses recibidos sobre el capital comprometido.   
8 Un token es la realización de un dispositivo transferible y sustituible o de otro beneficio o 

ganancia, que se está registrado en una cadena de bloques. No se crean con el proceso de 

minería, sino que se emiten a través de un ICO o STO (Security Coin Offering, u Oferta de 

monedas de seguridad). En el primer caso el token se llama token de utilidad (Utility Token) 

y en el segundo caso, token de seguridad (Security Token). Véase: Glavanits – Király, Op.  

Cit. 181. 
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los eventos “hard fork”9 y “soft fork”10. El estudio se centra en la obligación tributaria 

relacionada con las fases de minería, transferencia y conversión. Antes de examinar 

el entorno legal en Hungría, hay que mencionar que, de acuerdo con las regulaciones 

húngaras, las criptomonedas no califican como medios de pago, dinero electrónico, 

instrumentos financieros o sustitutos del efectivo. De acuerdo con una resolución 

anterior de NAV11, Bitcoin representa una promesa de pago sin vencimiento, que se 

puede declarar en haberes, los cuales no tienen interés, pero si se convierte en efectivo 

o se usa, tendrá un rendimiento, que puede ser una ganancia o una pérdida.12 La 

explicación de Bitcoin de la autoridad fiscal húngara está generalizada en la práctica, 

por lo que puede considerarse relevante para la mayoría de los problemas relacionados 

con las herramientas criptográficas. 

 

3. Soluciones tributarias en el mundo – una comparación internacional 

 

Varios países europeos13, asiáticos14 y caribeños15 están tratando de atraer inversores 

nómadas digitales de criptomonedas, ofreciendo tratos fiscales favorables o 

exenciones fiscales completas sobre sus ganancias de capital, que incluyen ingresos 

 
9 Fuerte ramificación de un proyecto de desarrollo de software. El protocolo se modifica de tal 

manera que, como resultado, los bloques creados anteriormente se vuelven inválidos (o 

viceversa: válidos). Hard fork es una actualización del protocolo, que es incompatible con las 

versiones previas. Será efectivo si todos los nodos actualizan el software. Los mineros que no 

hayan actualizado su software de acuerdo con el hard fork, no podrán autentificar un nuevo 

bloque, porque el bloque que crearon ya no cumple con las condiciones modificadas. Véase: 

Philip Hacker: Corporate Governance for Complex Cryptocurrencies? A Framework for 

Stability and Decision Making in Blockchain-Based Organizations. SSRN Electronic Journal, 

2017.  

https://www.academia.edu/34762203/Corporate_Governance_for_Complex_Cryptocurrencie

s_A_Framework_for_Stability_and_Decision_Making_in_Blockchain_Based_Organizations

, recuperado el 7 de marzo de 2021.  
10 La ramificación débil de un proyecto de desarrollo de software. El soft fork es la 

actualización de protocolo en el que sólo los bloques o transacciones (válidos) anteriores se 

vuelven inválidos. En el caso de soft fork, las condiciones del protocolo de la cadena de 

bloques se modifican para que los bloques creados basado en las nuevas reglas son aceptadas 

como auténticos por los nodos que siguen la regla anterior. Simplificando, es una actualización 

compatible con las versiones anteriores. Véase: Lin Liuon-Chang – Liao Tzu-Chun: A Survey 

of Blockchain Security Issues and Challenges. International Journal of Network Security, Vol. 

19, No. 5, 2017. 653-659. 
11 Nemzeti Adó- és Vámhivatal. La autoridad tributaria y aduanera de Hungría.  
12 Resolución No. 2161842034 de NAV 
13 Por ejemplo, Suiza, Portugal, Alemania, Estonia, Bielorrusia o Malta. Véase para más 

informaciones sobre Malta: Bujtár Zsolt: A kriptovaluták európai és máltai szabályozásának 

összehasonlítása: A máltai sólyom szárnyalása. Európai Jog: Az Európai Jogakadémia 

Folyóirata Vol. 18, No. 5, 2018. 6-16.  
14 Por ejemplo, Singapur o Malasia. 
15 Para más detalles sobre Puerto Rico, que pretende crear la ciudad “Puertopia” véase: Nelli 

Bowles, „Welcome to Puertopia, a Caribbean crypto-paradise” 

https://www.irishtimes.com/news/world/welcome-to-puertopia-a-caribbean-crypto-paradise-

1.3390865, recuperado el 10 de enero de 2021. 
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de criptomonedas. En Portugal, la autoridad fiscal emitió tres directrices 

reglamentarias obligatorias, una en 2016 para el impuesto sobre la renta de las 

personas físicas y dos en 2019 para el impuesto sobre el valor añadido. El entorno 

legal actual convierte al país en un “cripto-paraíso”. Como regla general, las ganancias 

de las personas físicas por la venta de criptomonedas y las fluctuaciones del tipo de 

cambio no se califican como gravables ingresos de inversión o ganancias de capital. 

El efecto fiscal se aplica solamente a las ventas comerciales.16  

Suiza aplica una política fiscal única al tratar las transacciones de criptomonedas17 

basado en el impuesto sobre el patrimonio18. El comercio está libre de impuestos en 

sí mismo, pero al final de cada año, el saldo de la criptomoneda se incluye (basado en 

el tipo de cambio actual del franco suizo) en los bienes patrimoniales sujetos al 

impuesto sobre el patrimonio. La autoridad fiscal suiza establece tasas de conversión 

cada fin del año para cada criptomoneda, como Bitcoin, Ripple, Ethereum, Litecoin, 

etc. como punto de partida para el cálculo de la base imponible. Para los activos para 

los cuales la autoridad no ha especificado una unidad de conversión, se aplicarán los 

tipos de cambio de la plataforma de criptomoneda que proporciona el servicio. En el 

último caso, el tipo de cambio entre el franco suizo y la criptomoneda dada es 

decisivo. Como regla general, los ingresos de una persona física originados de 

transacciones de criptomonedas están exentos del impuesto sobre la renta de las 

personas físicas, sin embargo, si obtiene tales ingresos como empresario, ya tendrá un 

efecto fiscal. Bajo la obligación tributaria corporativa, las ganancias de las empresas 

después de la venta de criptomonedas también están sujetas a impuestos.19 También 

existen soluciones únicas en el área de la recaudación de impuestos en Suiza. En 2017, 

en el cantón de Zug, se posibilitó el pago de determinadas cargas públicas en monedas 

virtuales a través de un intermediario especial. Los importes que se entregarán son 

iniciados en Bitcoin o Ethereum, que es convertido por una empresa intermediaria 

elegida por el estado y es enviado a las autoridades fiscales en francos suizos. 

Siguiendo el ejemplo de la ciudad de Zug, el municipio de Zermatt también ha 

decidido que los residentes pueden cumplir con sus obligaciones fiscales locales en 

Bitcoin.  

En Alemania, si la cripto-inversión se mantiene durante más de un año, las ganancias 

de capital y de cambio obtenidas están libres de impuestos. Dentro de un año, las 

ganancias están sujetas a impuestos progresivos excepto que, si no superan los 600 

euros, porque entonces están libres de impuestos. Si los superan, las ganancias serán 

golpeadas por un impuesto sobre la renta progresivo, que puede alcanzar hasta el 45% 

 
16 “Global legal insights: Blockchain & Cryptocurrency Regulation 2021 Portugal” 

https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-

regulations/portugal, recuperado el 24 de febrero de 2021. 
17 Además de Suiza, otros países europeos que conducen una fiscalidad patrimonial integral 

también aplican el impuesto sobre el patrimonio a las criptomonedas. Este es el caso en 

Bélgica, en Luxemburgo, en Noruega y en España. Véase: OECD, 2020. 39-40.  
18 Véase sobre el impuesto sobre el patrimonio: Szilovics Csaba: Az ingatlan- és 

vagyonadóztatás magyarországi helyzete. Miskolci Jogi Szemle Vol. 7, No. 2, 2012. 37-52. 
19 “Global legal insights: Blockchain & Cryptocurrency Regulation 2021 Switzerland” 

https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-

regulations/switzerland, recuperado el 11 de marzo de 2021. 
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de los ingresos. Las empresas incurren en un impuesto sobre la renta corporativa, 

similar a la distinción del impuesto sobre la renta / las ganancias de capital en 

Inglaterra.20 Paralelamente al asegurar normas fiscales favorables, el gobierno federal 

alemán impondría una obligación de informar sobre todas las transacciones de activos 

digitales superiores a 1.000 euros para frenar el uso de las criptomonedas para el 

blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo21. La medida está en línea con 

la obligación de informar sobre el oro, introducida a finales de 2019, que obliga a los 

proveedores de servicios, así como a las personas, a informar sobre las transacciones 

de oro de más de 2.000 euros.22  

Los esfuerzos regulatorios de los Estados Unidos apuntan en dos direcciones. Por un 

lado, se puede observar una tendencia liberal en la creación de un entorno jurídico 

favorable. Por un otro lado, existen los conservativos a favor de un progreso más 

moderado. En el marzo de 2014, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) dictaminó23 

que las monedas virtuales deben considerarse un activo. Las normas fiscales generales 

sobre la transmisión de bienes muebles también son aplicables a la venta de 

criptomonedas. Las ganancias por cambio de moneda extranjera en criptomonedas 

mantenidas durante un año o menos están sujetas al impuesto sobre la renta de las 

personas físicas. Sin embargo, las ganancias obtenidas más allá de un año ya están 

sujetas al impuesto sobre las ganancias de capital.24 La legislación más destacada hasta 

ahora ha sido en Wyoming, donde se promulgaron 14 leyes sobre criptomonedas entre 

2018-2020.25 Desde de la perspectiva fiscal, la más importante es la Ley de Impuestos 

 
20 “Forbes.com: Seven countries where cryptocurrency investments are not taxed.” Véase: 

https://www.forbes.com/sites/rogerhuang/2019/06/24/seven-countries-where-

cryptocurrency-investments-are-not-taxed/?sh=10c3ba077303, recuperado el 18 de febrero de 

2021, y https://bitvalex.com/article/the-best-european-crypto-tax-guide, recuperado el 26 de 

febrero de 2021. 
21 Véase: Gál, István László: Economic policy, criminal policy and economic crimes. Journal 

of Eastern European Criminal Law, (No. 1, 2019.) 100-109., y  

Gál, István László: A terrorizmus finanszírozásának fogalma és technikái a XXI. században. 

Szakmai Szemle, 2016, No. 2. 81-98.  

Gál, István László: Bejelentés vagy feljelentés? Pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás 

megelőzési ismeretek. (Budapest: Penta Unió Oktatási Centrum, 2021.) 

Gál, István László: “A pénzmosás új elkövetesi tárgya.” In: Bujtár, Zsolt; Szívós, Alexander 

Roland; Gáspár, Zsolt; Szilovics, Csaba; Breszkovics, Botond (eds.): Kriptoeszközök világa a 

jog és gazdaság szemszögéből: Konferenciakötet - Válogatott tanulmányok. (Pécs, Pécsi 

Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 2021.) 105-112. 
22 Véase: “Németországban bejelentéskötelezettséget írnának elő minden 1000€ fölötti 

kriptovaluta tranzakcióra” https://www.bitcoinbazis.hu/nemetorszagban-

bejelenteskotelezettseget-irnanak-elo-minden-1000e-folotti-kriptovaluta-tranzakciora/, 

recuperado el 7 de marzo de 2021. 
23 “Internal Revenue Service Notice Attn: CC:PA:LPD:PR (2014-21), Washington.” Véase: 

https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-14-21.pdf, recuperado el 10 de marzo de 2021. 
24 “Global Legal Insights: Blockchain & Cryptocurrency Regulation 2021 USA.” Véase: 

https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/usa, 

recuperado el 6 de marzo de 2021. 
25 Breszkovics, Botond: “Kriptoszabályozás Wyomingban.” In: Szilovics, Csaba; Bujtár, 

Zsolt; Ferencz, Barnabás; Breszkovics, Botond; Szívós, Alexander Roland (eds.) GAZDASÁG 
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sobre la Monedas Digitales26, que entró en vigor en 2018. Lo interesante de la ley es 

que excluye las criptomonedas de la aplicación de los impuestos federales a la 

propiedad. Ohio se convirtió en el primer estado donde la obligación tributaria ya se 

podía cumplir con las criptomonedas. En Iowa, que representa una tendencia 

conservadora, se ha introducido una legislación completamente contraria al ejemplo 

anterior, que prohíbe a todas las autoridades aceptar pagos con criptomonedas. 

Maryland y Hawái han emitido advertencias sobre los riesgos de comerciar e invertir 

en dichos activos.27 La Autoridad Tributaria del Reino Unido ("HMRC") ha publicado 

dos informes directivos sobre la fiscalidad de los activos criptográficos. En diciembre 

de 2018 emitió directrices en relación con las obligaciones tributarias de las personas 

naturales y en diciembre de 2019, en relación con las obligaciones tributarias de las 

empresas. Los informes se enfocan principalmente en "tokens de conversión". Con 

respecto a las personas naturales, el HMRC establece que se aplican las reglas sobre 

ganancias de capital y del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Si la venta 

de activos criptográficos, es decir, su conversión en moneda fiduciaria u otra 

criptomoneda, o su cambio por bienes o servicios con fines de inversión personal, el 

beneficio resultante está sujeto al impuesto sobre las ganancias de capital. Las reglas 

del impuesto sobre la renta de las personas físicas se aplican a todas las diferentes 

transacciones comerciales. Las personas naturales también deben de pagar una 

contribución a la seguridad social si las criptomonedas se obtuvieron del empleador 

como empleados. En el contexto del impuesto a la herencia28, la autoridad fiscal 

declaró que las criptomonedas son activos. La obligación tributaria surge si la herencia 

total – incluido las criptomonedas – supere las 325.000 libras británicas.29 En el caso 

de las empresas, la minería, las ventas y los costos incurridos en relación con estas 

actividades se incluyen en la evaluación del impuesto sobre la renta de las 

sociedades.30 En el caso del impuesto sobre el valor añadido, similar a la práctica de 

los países de la Unión Europea, la conversión de tokens está fuera del alcance de la 

forma de deducción, sin embargo, en el caso de las criptomonedas proporcionadas a 

cambio de bienes y servicios, surge la obligación tributaria.31 

 

 

 

 

 
ÉS PÉNZÜGYEK A 21. SZÁZADBAN II. - KONFERENCIAKÖTET = BUSINESS AND 

ECONOMY IN THE 21ST CENTURY II. – CONFERENCE PROCEEDINGS, (Pécs: Pécsi 

Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 2020.) 102-112. 
26 Property taxation-digital currencies WY SF0111 | 2018. 
27 “Global Legal Insights: Blockchain & Cryptocurrency Regulation 2021 USA.” 
28 La herencia de los activos criptográficos puede estar sujeta a impuestos en Bélgica, Brasil, 

Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Islandia, Irlanda, Corea, Países 

Bajos, España y los Estados Unidos, entre otros. 
29 “OECD, 2020.” Op. Cit. 39. 
30 “Global Legal Insights: Blockchain & Cryptocurrency Regulation 2021 United Kingdom.” 

Véase: https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-

regulations/united-kingdom, recuperado el 13 de marzo de 2021. 
31 “OECD, 2020.” Op. Cit. 37. 
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4. Resumen  

 

Las criptomonedas tienen las propiedades de varios grupos de activos, pero no existe 

una categoría en la que puedan clasificarse claramente. La pregunta más importante 

es si deberían integrarse en las clases de activos existentes o si la creación de una clase 

completamente nueva sería una solución más eficiente que, por supuesto sea 

acompañada de normas diferentes, entre otros, en el ámbito de la fiscalidad. Las 

definiciones existentes típicamente no son conceptos legales, pero se acercan a la 

definición desde un punto de vista económico.32 Según la autoridad fiscal húngara 

(NAV), la clasificación de las cuentas por cobrar sin vencimiento no está en línea con 

las tendencias internacionales y los requisitos de la Ley de Contabilidad. Se puede 

afirmar que, el entorno legal actual, en particular la Ley del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas, proporciona condiciones fiscales desfavorables para los 

“cripto-inversores”. En varios casos, los contribuyentes no tienen informaciones sobre 

cuándo y en qué medida surge su obligación tributaria. Es probable que el paquete 

fiscal, que fue aceptado por el parlamento húngaro el 9 de junio de 2021 y que entrará 

en vigor a partir de 2022, resulte en el blanqueamiento del área, así como en ingresos 

fiscales estatales adicionales. De acuerdo con esto, el comercio y la minería se fijarán 

como un tipo de ingreso con denominación independiente en la Ley del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, por lo que estarán exentos del pago del 

impuesto de contribución social, además el legislador reducirá la tasa del impuesto a 

la mitad, es decir, a 15% uniformemente. Es un gran paso adelante que los 

contribuyentes podrán utilizar la posibilidad de compensar las pérdidas, con la 

llamada compensación fiscal, en forma retroactivo desde hace tres años. Además, se 

ha incluido en la ley la simplificación de las obligaciones administrativas33 y una 

disposición que puede definirse como una amnistía fiscal especial. Bajo este último, 

las declaraciones de impuestos que han sido omitidas o retenidas en los últimos 5 años 

pueden ser realizadas por los contribuyentes bajo las condiciones fiscales favorables 

recientemente introducidas. Como resultado de los cambios mencionados, Hungría 

puede volverse competitiva en la lucha internacional para adquirir los cripto-

inversores.  

Además de la definición y clasificación de las criptomonedas, el legislador debe tomar 

una posición sobre una serie de otras preguntas34 sin respuesta.35 ¿Será posible pagar 

 
32 Para más información véase: Nagy, Zoltán: A kriptopénzek helye és szerepe a pénzügyi 

rendszerben. Miskolci Jogi Szemle Vol. 14, No. 2, 2019. 5-14. 
33 La simplificación del sistema fiscal se puede aumentar el moral tributaria. Véase: Kőhalmi, 

László: Gondolatok a jövedéki adómorálról. Büntetőjogi Szemle Vol. 7, No. 2, 2018. 51-53.  
34 Véase para más información sobre las preguntas existentes en el área de derecho penal sobre 

las criptomonedas: Polt, Péter: “A 21. század kihívásainak hatása a büntetőeljárásra: 

Kriptovaluták, azaz az új vagyoni értékek büntetőjogi kérdései.” In: Barabás, Andrea Tünde; 

Christián, László (eds.): Ünnepi tanulmányok a 75 éves Németh Zsolt tiszteletére: Navigare 

necesse est. (Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021.) 419-428. 
35 Podemos encontrar una regulación totalmente inmadura sobre los „stablecoins”, „hard 

forks” y „CBDC”.  

Véase detalladamente: Bujtár, Zsolt: “Central bank-issued digital currencies: - ready, steady, 

go?” In: Szilovics, Csaba; Bujtár, Zsolt; Ferencz, Barnabás; Breszkovics, Botond; Szívós, 
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algunos tipos de impuestos en monedas virtuales en el futuro cercano? ¿Cómo se 

resuelve el problema de la determinación del valor? ¿Cómo pueden los estados 

identificar efectivamente el fraude fiscal36 y otros delitos financieros37 cometidos con 

las criptomonedas, y qué herramientas técnicas y legales38 pueden utilizar las 

autoridades fiscales en esta lucha? ¿Cómo se puede aumentar la transparencia, y qué 

informaciones pueden estar disponibles para las autoridades en relación con las 

transacciones realizadas en criptomonedas? Fácilmente podría suceder que los 

paraísos fiscales que sean reemplazados por los llamados “cripto-paraísos”. Los 

estados deben tomar medidas para combatir la evasión fiscal39, porque si no lo hacen, 

pueden esperar una pérdida significativa de ingresos en el futuro cercano.   

Además de los impuestos, también vale la pena mencionar el futuro potencial de la 

tecnología que se basa en el funcionamiento de las criptomonedas. Los países están 

cada vez más comprometidos con la colocación de ciertas tareas gubernamentales 

sobre la base de una cadena de bloques. El sistema de contabilidad descentralizado e 

inmediatamente distribuido puede desencadenar cambios revolucionarios en la 

gestión de la propiedad basada en contratos y otros registros como la compraventa de 

bienes inmuebles, transacciones de valores40, seguros de depósitos, reclamaciones, 

registros médicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alexander Roland (eds.): GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGYEK A 21. SZÁZADBAN II. - 

KONFERENCIAKÖTET = BUSINESS AND ECONOMY IN THE 21ST CENTURY II. – 

CONFERENCE PROCEEDINGS, (Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi 

Kar, 2020.) 113-123. 
36 Véase más sobre el fraude fiscal: Gál, István László: A költségvetési csalás és a tõkepiaci 

visszaélések. Jura Vol. 24, No. 1, 2018. 31-39. 
37 Véase sobre los delitos financieros: Herke, Csongor: A terhelt a gazdasági bűnügyekben. 

Controller Info Vol. 5, No. 1, 2017. 49-53. 
38 Szilovics, Csaba: Az adócsalás elleni küzdelem új eszközéről. Büntetőjogi szemle, Vol. 8, 

No. 1, 2019. 102-107. 
39 Szilovics, Csaba: Adójogi ismeretek. (Pécs: PTE-ÁJK, 2016.) 
40 Kecskés, András – Bujtár, Zsolt: Felvetések a kripto eszközök szabályozása terén. 

Controller Info Vol. 7, No. 2. 49-53.  
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