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A közigazgatási per 2018-tól többé már nem egy különleges eljárás a polgári perek 
rendszerében, kikerül ugyanis a Pp.-ből, és külön kódexben kerül szabályozásra.  
A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényt az Országgyűlés 2017. február 21-én 
fogadta el. A kp. létrehozza a közigazgatási perjog önálló és egyedi szabályrendsze-
rét, eközben új fogalmi rendszert és új jogintézményeket vezet be.

A jogalkalmazásra felkészülést kívánja elősegíteni a kiadó az új közigazgatási perjogi 
kódex kommentárjával. A szerzői csapat gerincét a hagyományokhoz hűen most is a 
kúria jelentős ítélkezési tapasztalattal és elméleti szakértelemmel egyaránt rendelkező közigazgatási bírái alkotják (köztük 
a kúria közigazgatási-Munkaügyi kollégiumának vezetője), kiegészülve egy közigazgatási jogász alkotmánybíróval és 
egy egyetemi oktatóval. A kommentár szerkesztője Petrik Ferenc jogtudós, nyugalmazott kúriai kollégiumvezető.

2017. április 12-én benyújtásra került az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény 
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló t/15065 számú törvényjavaslat. A törvényjavaslat számos ponton érinti 
az Ákr. és kp. szövegét. Szerzőink a törvényjavaslat elfogadását mindenképpen megvárják, és azt beépítik a kommentár szövegébe.

ennek a két kézikönyvnek a tartalma elérhető egy kiadványban, kapcsos szerkezetű kommentárként is (A közigazgatási eljárás szabályai). 
A kézikönyvek és a kapcsos kommentár teljes mértékben megegyezik, a kapcsos kommentárt azonban a kiadó előfizetés keretében a 
jövőben rendszeresen aktualizálja.
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Az áLtALános közigAzgAtási 
rendtArtás mAgyArázAtA
A közigazgatási eljárás szabályai i.

SzerkeSztő: petrik Ferenc
Szerzők: Hajas Barnabás, Huszárné oláh Éva, kalas tibor, 
kárpáti magdolna, kurucz krisztina, Lapsánszky András, 
mudráné Láng erzsébet, petrik Ferenc, rothermel erika, 
sugár tamás

2018. január 1-jén hatályba lép az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény, rövidítve az „Ákr.”. Az új kódex feladata, hogy a megszám-
lálhatatlan módosításon átesett és emiatt koherenciáját vesztett ket. helyébe lép-
ve – a minden hatósági eljárásban közös szabályok minél egyszerűbb, közérthe-
tőbb és tömörebb lefektetésével – segítse mind az ügyintézők munkáját, mind az 
ügyfelek joghoz jutását.

Mindazonáltal az új eljárási kódex alkalmazására való átállás nem könnyű feladat 
sem a közszolgálat szakemberei, sem az ügyfelek és képviselőik számára. A felkészülést, illetve magát a későbbi 
hatósági ügyintézést kívánja elősegíteni a kiadó az új kódex kommentárjával. A szerzői csapat gerincét a hagyo-
mányokhoz hűen most is a kúria jelentős ítélkezési tapasztalattal és elméleti szakértelemmel egyaránt rendelkező 
közigazgatási bírái alkotják (köztük a kúria közigazgatási-Munkaügyi kollégiumának vezetője), kiegészülve az új 
szabályozás előkészítésében fontos szerepet betöltő igazságügyi minisztériumi főosztályvezetővel és a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság jogi igazgatójával. A kommentár szerkesztője Petrik Ferenc jogtudós, nyugalmazott 
kúriai kollégiumvezető.

ára: 9000 Ft
megjelenés: 2017. június
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SULYOK TAMÁS

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG MINT A JOGREND ZÁRÓKÖVE*

„A kő, amit az építők elvetettek, szegletkővé lett.” (118. 
zsoltár). E bibliai sorok profán értelmezése arra a sze-
kuláris igazságra is elvezethet, hogy sokszor éppen az a 
választás válik sikeressé, amelyik korábban teljesen el-
vetett elemeket épít be egy megújuló rendszerbe.1*

Ebben az értelemben az AB egy olyan szegletkő, me-
lyet az emberiség fejlődésének korábbi időszakaiban 
elvetettek, ma pedig egyes kontinentális jogrendsze-
rekben szegletkövekké váltak, amennyiben az alkot-
mányozónak ez volt a szándéka.

A magyar alkotmánybíráskodás még krisztusi korba 
nem ért, 27 éves történetéből egy ilyen sikertörténet, a 
szegletkővé válás története látszik kibontakozni.

A rendszerváltás idején létrejött Alkotmánybíróság a 
társadalom számára évekig a pártállami önkényt fel-
váltó új, jogállami korszak emblematikus intézményét 
jelentette. A magyar AB történelmi küldetése – hason-
lóan az olasz alkotmánybíráskodás második világhábo-
rú utáni periódusához – az volt, hogy a diktatúrából a 
jogállamba történő békés átmenet korszakában gyom-
lálja ki az alkotmányba ütköző jogszabályokat a folyto-
nosság miatt lényegében változatlanul maradt jogrend-
szerből. Az olasz és a magyar út közötti különbség csu-
pán a múltbeli diktatúrák színében jelent meg. 

A jogállamba történő békés átmenet során ugyanis a 
diktatúra jogrendszerének jelentős része érintetlenül 
maradt, amelynek jogállamivá tételére az Alkotmány-
bíróság az utólagos absztrakt normakontrol hatáskör 
gyakorlásán keresztül kifejezetten alkalmas volt. Ezek-
ben az esetekben az AB lényegében a jogalkotó mulasz-
tását pótolva vetette egybe a jogszabályokat az alkot-
mány rendelkezéseivel. Ez a klasszikus negatív jogal-
kotói feladatkör ebben a történelmi időszakban azt kö-
vetelte meg az AB-tól, hogy a teljes jogrendszert for-
málja át a jogállami alkotmány képére és hasonlatossá-
gára. Ehhez a feladathoz logikusan kapcsolódott az az 
igen széles körű indítványozói bázis, amely képesnek 
bizonyult a jogrendszer csaknem minden fertőzött ele-
mét az alkotmánybírósági vizsgálat asztalára helyezni. 

Mindemellett a rendszerváltás alkotmánya kisebb 
súlyt helyezett az egyéni („szubjektív”) alapjogvéde-
lemre. Az alapjogvédelemre a bíróságok az előttük fek-
vő ügy által felvetett alapjogsérelem miatti konkrét 
normakontroll lehetőségén túl nem kaptak lehetőséget 
az alkotmányozótól. Az alapjogvédelem meghatározó 
szerve az AB volt, amely az alapjogvédelmet jellemzően 
az utólagos absztrakt normakontroll hatáskörében, ne-
gatív jogalkotóként látta el. 

A rendszerváltás alkotmányának alapjogvédelmi 
rendszere tehát vertikális kiterjedéssel egyáltalán nem 

* A kaposvári – jogrenddel foglalkozó – jogászfórumon elhangzott 
előadás szerkesztett szövege.

rendelkezett, horizontálisan pedig jellemzően egyetlen 
alkotmánybírósági aktivitást ölelt fel csupán.

1990–2011-ig a magyar AB fő tevékenysége az előző-
ek miatt az absztrakt utólagos normakontroll, a pártál-
lami jogrendszer maradványainak felszámolása érde-
kében végzett negatív jogalkotás volt, amelyet elősegí-
tett az Európában szokatlan és páratlanul parttalan in-
dítványozói jogosultság, az actio popularis.

Mindez azt is jelentette egyben, hogy a törvényhozás, 
mint a népszuverenitást közvetett módon gyakorló ha-
talmi ág mellett, megjelent és működött egy negatív 
törvényhozói hatalom, amelynek azonban a népszuve-
renitással már csak áttételes kapcsolata volt, politikai 
felelősséggel – szemben a törvényhozó hatalommal –
nem bírt. Ennek az ellentmondásos helyzetnek az 
előnyei a rendszerváltás kezdeti időszakában még ké-
pesek voltak közömbösíteni az eredendő hátrányokat, 
az idő múlásával azonban a swot-analízis egyenlege 
egyre inkább megfordult.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a magyar AB az 
actio popularis („bárki” által kezdeményezhető) abszt-
rakt utólagos normakontroll hatáskörével és ezzel ösz-
szefüggésben a politikumra történő hatásgyakorlásá-
val egész Európában egyedülálló alkotmánybírói fó-
rum volt; emellett azonban a rendszerváltás alkotmá-
nya nem alakította ki az alapjogi bíráskodás struktu-
rált rendszerét.

Ugyanakkor hangsúlyozandó az a tény is, hogy az em-
lített időszak egyértelműen a magyar alkotmánybírás-
kodás hőskora volt, ekkor született meg másodig világ-
háború utáni önálló magyar alkotmányjog, és nem sza-
bad elfeledkezni a magyar alkotmánybíráskodás olyan 
meghatározó személyiségekről sem, mint Sólyom László 
az AB első elnöke, Németh János, Holló András, később 
Bihari Mihály, illetve Paczolay Péter. Az e korszakot érő 
kritikák mellett az alkotmánybírák szakmai tudását,  
elhivatottságát, rátermettségét sohasem szabad elfelej-
teni.

A negatív jogalkotás révén a politika területére jelen-
tős hatást kifejtő, ám politikailag mégsem felelős alkot-
mánybíráskodás reformja egyre elkerülhetetlenebbé 
vált. 

Az Alkotmánybíróságnak az államhatalmi struktúrá-
ban, illetve az alkotmányos intézményrendszerben be-
töltött helyét és szerepét alapvetően az alkotmányozó 
hatalom ereje és határozottsága határozza meg. Erős 
és határozott alkotmányozó többség hiányában az Al-
kotmánybíróság szélső esetben akár átveheti az alkot-
mányozó hatalom szerepét is, és az alkotmány értelme-
zése útján azt – akár a törvényhozásra képes, de alkot-
mányozásra képtelen – többség akaratával szemben, új 
tartalommal is megtöltheti. Az Alkotmánybíróság szá-
mára a mindenkor hatályos alkotmány ugyanakkor kö-
telezően alkalmazandó mérce, amelynek a tartalmát az 
alkotmányozó hatalom határozza meg, az Alkotmány-
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bíróság nem veheti át az alkotmányozó hatalom sze-
repkörét és felelősségét. Az alkotmányozás alapvetően 
politikai szerep, és így jellemzően nem alkotmánybí-
ráskodási feladat. 

Az alkotmánybíráskodás jellegének átalakítása csak 
alkotmányreform keretében tud megvalósulni, ehhez 
pedig olyan alkotmányozó többség szükséges, amelyik-
nek célja és szándéka is az ilyen alkotmányreform.

Erős és határozott alkotmányozó többség esetén az 
alkotmánybíráskodás politikai hatása csökkenhet, így 
történt ez a 2012. január 1-jét követő időszakban is.

Az Alaptörvény elfogadásával az alkotmányozó hata-
lom megszüntette az alkotmánybíráskodás korábbi 
rendszerét, és egy új szisztémát vezetett be. A korábbi 
alkotmánybíráskodás fő feladata a rendszerváltás lezá-
rása, a jogrendszer „diktatúrátlanítása és jogállamosí-
tása” volt, ezt a feladatát az AB már a 2000-es évekre 
sikeresen és magas szakmai színvonalon elvégezte. 
Mindeközben – európai egyedisége ellenére vagy talán 
éppen emiatt is – nemzetközi tekintélyét, megbecsülé-
sét is folyamatosan növelni tudta.

Az Alaptörvény és a mögötte álló alkotmányozó hata-
lom egy pillanatig mintha még töprengett is volna az Al-
kotmánybíróság megszüntetésén. Mondhatnánk, hogy 
az építők e szegletkövet majdnem elvetették, az Alaptör-
vény elfogadásával azonban az alkotmányozó egy politi-
kailag neutrális, ezzel szemben nagyon erős alapjogvé-
delmi felhatalmazással rendelkező, az európai mainst-
reambe jobban beleillő Alkotmánybíróság létrehozása 
mellett tette le a voksát. Ezzel összefüggésben megszün-
tette az actio popularist – amely az előbbiektől függetle-
nül az általa felhalmozott hatalmas ügyhátralék követ-
keztében a 2000-es évek második felére az AB működő-
képességét már közvetlenül veszélyeztette – és ezzel az 
AB aktivitása középpontjából a negatív jogalkotói funk-
ciót visszaszorította.

Az alkotmányozó hatalom és az Alkotmánybíróság 
viszonyát 2010-ig inkább az Alkotmánybíróság domi-
nanciája jellemezte, ezt követően azonban kétség ese-
tében többször is az alkotmányozó hatalom vindikálta 
magának az utolsó szó jogát. Az Alaptörvény elfogadá-
sát követően az alkotmányozó hatalom és az Alkot-
mánybíróság nyíltan is konfrontálódott egymással, kü-
lönösen az AB-nak az Alaptörvény módosításainak tar-
talmi vizsgálatára vonatkozó hatásköre vagy a korábbi 
alkotmány alapján meghozott AB határozatok hatályát 
érintő alkotmánymódosítások teszik egyértelművé azt, 
hogy az alkotmányozó többség képes volt érvényesíte-
ni politikai akaratát adott esetben az AB döntései elle-
nében is, beemelve ellentétes akaratát az alkotmányba.

Az alkotmányozó többség fentiekben is kinyilvání-
tott akaratát néhányan ma is az AB hatáskörének a kor-
látozásaként értékelik. Ez formálisan akár igaz is lehet-
ne, ha mindezeket kiragadva szemléljük a magyar al-
kotmánybíráskodás fejlődési folyamatából. Amennyi-
ben azonban az említett folyamat részeként vizsgáljuk 
ezt a kérdést, akkor látjuk, hogy a rendszerváltást kö-
vető magyar alkotmánybíráskodás negatív jogalkotói 
alapattitűdje, az ehhez kapcsolódó actio popularis 
absztrakt utólagos normakontroll hatáskör és a politi-
kai felelősség nélküli helyzet együttesen olyan auto-

nóm alkotmánybíráskodást teremtettek Magyarorszá-
gon, amelyre más európai államokban alig volt példa. 

Az alkotmányozó hatalom lényegében abba az euró-
pai pozícióba („fő sodorvonalba”) helyezte vissza az 
Alaptörvény értelmében a magyar Alkotmánybírósá-
got, amelybe az alkotmánybíróságokat az alkotmányo-
zók Európában a 2. vh. után általában elhelyezték.

Az Alaptörvény által felállított új alkotmánybírásko-
dási szisztéma csak egy szűk kontextusban volna ha-
táskör korlátozásként értelmezhető, egy tágabb hori-
zonton szemlélve azonban semmiképpen. Még az Alap-
törvényben szereplő, az államadósággal összefüggő 
hatásköri szűkítést is igyekszik az Alkotmánybíróság 
hathatósan semlegesíteni. A hatásköri korláttal érin-
tett törvények körét ugyanis szűkítően, míg a megje-
lölt – az alkotmányos felülvizsgálatot kivételesen lehe-
tővé tevő – alapjogokat tágítóan értelmezi, így bizto-
sítva azt, hogy az alkotmányos védelem minél kiterjed-
tebb lehessen.

Azt mondanám inkább, hogy az Alaptörvénnyel az AB 
a rendszerváltás zárókövéből a jogállami jogrend zárókö-
vévé vált.

Amíg ugyanis a rendszerváltás záróköveként az AB 
az absztrakt utólagos normakontroll hatáskörét gya-
korolva negatív jogalkotóként jellemzően a törvényho-
zó hatalom felett gyakorolt alkotmányos kontrollt, ad-
dig az Alaptörvény szerint a jelenlegi AB mindhárom 
hatalmi ág, a törvényhozás, a végrehajtás és a bírói ha-
talom felett is alkotmányos kontrolt gyakorol, és az AB-
nak egyedül az alkotmányozó akarata előtt kell megha-
jolnia. 

Ebben a struktúrában válik az AB a jogrend zárókö-
vévé.

A jogállami jogrend záróköveként az AB továbbra is 
folytat absztrakt utólagos normakontrollt, ennek kez-
deményezésére azonban nem mindenki, csak az Alap-
törvényben megjelölt tisztségek betöltői jogosultak, 
feltételezve, hogy a jogállam jelenlegi fejlettségi fokán 
már nincs szükség a jogszabályok érintettség nélküli, 
bárki által kezdeményezhető permanens absztrakt 
utólagos kontrolljára.

A normakontroll hatáskörök tekintetében meghatá-
rozó szerep jut az utólagos konkrét normakontrollnak, 
mégpedig három formában:

– bármely bíró által az egyedi ügyben alkalmazott 
jogszabály tekintetében ún. bírói kezdeményezési 
eljárás keretében;

– bármely érintett személy által a jogerős bírói dön-
tésben alkalmazott jogszabály tekintetében, ún. 
normakontrollos alkotmányjogi panasz eljárás ke-
retében vagy

– az adott jogi norma által közvetlenül – bírói eljárás 
nélkül – okozott alapjogsérelem esetén ún. közvet-
len alkotmányjogi panasz eljárás keretében.

Az Alaptörvény meghatározó újítása az, hogy az R) 
cikkel és a 28. cikkel bevezette az alapjogi bíráskodást, 
amelynek zárókövévé az Alkotmánybíróságot tette. Ez-
zel ugyanakkor meghatározó módon ki is szélesítette 
az alapjogvédelem korábbi rendszerét. A korábbi rend-
szerben – mint láttuk – az alapjogvédelemben a bírósá-
gok az említett konkrét utólagos normakontroll kezde-
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ményezési lehetőségen túl nem kaptak hatáskört az al-
kotmányozótól, az alapjogvédelem meghatározó szer-
ve az AB volt, amely alapjogvédelmet – mint erre rámu-
tattak – az AB szinte kizárólag az absztrakt utólagos 
normakontroll hatáskörében, negatív jogalkotóként 
látta el. 

A rendszerváltás alkotmányának alapjogvédelmi 
rendszere lényegében pontszerű volt, vertikális kiter-
jedéssel egyáltalán nem rendelkezett, horizontálisan 
pedig egyetlen alkotmánybírósági aktivitás, az utóla-
gos absztrakt és konkrét normakontroll jellemezte.

Az Alaptörvény (AT) alapjogvédelmi rendszere az 
előzőeknél lényegesen strukturáltabb: vertikális érte-
lemben magában foglalja a teljes bírósági rendszert, 
mivel valamennyi bíróságot köti az AT R) és 28. cikke, 
horizontális értelemben pedig kiterjed valamennyi 
absztrakt és konkrét normakontroll eljárásra. Az AT 
továbbá bevezette a klasszikus alapjogi bíráskodás leg-
fontosabb intézményét, amely alapján az AB valameny-
nyi jogerős bírói döntés mögött álló jogalkalmazás és 
jogértelmezés alapjogokkal való összeegyeztethetősé-
gét megvizsgálhatja. Ez az AT által bevezetett új jogin-
tézmény az ún. „valódi” alkotmányjogi panasz, amely a 
közigazgatás és a jogalkalmazás teljes vertikumának 
alapjogi kontrolját teszi lehetővé.

A fentiek alapján az Alaptörvény szerint nem csupán 
az AB, hanem a teljes bírósági rendszer feladata a haté-
kony alapjogvédelem, minden bíró a saját eljárásában 
köteles érvényre juttatni az alapjogok védelmét, az AB 
csupán ultima ratio-s eszköz, klasszikus zárókő az 
alapjogsérelmek ellen védelmező jogrendszer boltoza-
tában.

Bármilyen meglepő a vertikális alapjogi védelem nem 
csak a jogalkalmazás, hanem – ugyan kisebb mérték-
ben – de a jogalkotás, illetve a végrehajtás területén is 
megjelenik. A „központi”, az Országgyűlés által megva-
lósított jogalkotás mellett, kivételes jelleggel ugyan, de 
a helyi, önkormányzati jogalkotás sem vonhatja ki ma-
gát teljesen az Alkotmánybíróság alapjogi ellenőrzése 
alól. Igaz ugyan, hogy az önkormányzati rendeletek 
törvényességi felügyeletét ma már, nagyon helyesen, a 
Kúria látja el, nem kizárt azonban, hogy egyes ritka 
esetekben és alapjogi kérdésekben mégis az Alkot-
mánybíróság mondja ki a végső szót.

Az alapjogvédelem kiteljesedett vertikuma mellett 
sokkal szélesebb és hatékonyabb horizontális alapjog-
védelmi eszközrendszer jött létre az alkotmányjogi pa-
naszok révén a perszonális („szubjektív”) alapjogvéde-
lem hatókörének lényeges kiszélesítésével.

Az AB alapjogvédelmi ernyője közvetett módon a 
végrehajtásra is kiterjed, hiszen a kormányhatározato-
kat és a közjogi szervezetszabályozó eszközöket is 
érintheti, olyan szempontból, hogy a törvényi, illetve 
kormányrendeleti felhatalmazások keretein belül ma-
radnak-e. Ez utóbbiakat pedig az AB alapjogvédelmi 
szempontból már közvetlenül vizsgálhatja.

Ekként elmondható, hogy az AB közvetlen alkotmá-
nyos kontrollt gyakorol a teljes jogalkotói hatalom és 
bírói hatalom felett, és közvetetten – a bírói döntések 
alapjogi felülvizsgálatán keresztül – a teljes közigazga-
tás felett. E közvetlen alkotmányos kontroll meghatá-

rozóan alapjogi kontroll, melynek célja az egyéni alap-
jogvédelem. Ennek megvalósítása a teljes bírói szerve-
zetrendszeren keresztül történik az AB, mint ultima  
ratio-s alapjogi főbíróság végső kontrollja mellett.

Az Alaptörvény az alapjogvédelem követelményét te-
hát nem csupán a jogalkotással szemben állítja fel, mint 
tette ezt a rendszerváltás alkotmánya, hanem azt a jog-
alkalmazásra és annak minden szintjére kiterjeszti, és 
egyben személyes jellegűvé teszi azzal, hogy az alap-
jogsérelemben érintettek személyesen kapnak indítvá-
nyozási jogot.

Az Alaptörvény által átformált alkotmánybíráskodás 
másfajta alkotmánybírói attitűdöt és felkészültséget is 
igényel elődjéhez képest.

Tavaly novemberben 4 új alkotmánybíró megválasz-
tásával ténylegesen 15 főre növekedett az Alkotmány-
bíróság létszáma. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy 
ez a bővülés – Paczolay Péter elnöksége óta első ízben – a 
politika konszenzuson alapuló döntésének köszönhető! A 
15 fős testület tagjai különböző szakmai előélettel ren-
delkeznek, ezért szakmailag igen sokszínű. A testületi 
szakmai vitákban az alkotmányjogi szempontok mel-
lett – az alkotmányossági kérdések előkérdéseként – 
gyakran szakjogági szempontok is megjelennek, ame-
lyek gazdagíthatják a magyar alkotmányjog fejlődését. 
Az előzőekben bemutatott új hatásköreink vizsgálata 
során mindenképpen könnyíti munkánkat például az, 
hogy korábbi gyakorló jogászok bírák, ügyvédek, ügyé-
szek mellett egyetemi oktatók és kutatók is képviselte-
tik magukat a testületben. E sokszínűségben az egysé-
get az alkotmányjogi dogmatika teremti meg.

Dogmatikánk az egyén alapjogainak védelmére fóku-
szál. Az Alkotmánybírósághoz érkező ügyek túlnyomó 
többsége bírósági ítéletekkel szemben előterjesztett 
„valódi” alkotmányjogi panasz. Az Alkotmánybíróság e 
panaszok vizsgálata során sohasem vizsgálja a bírói 
döntések megalapozottságát, törvényességét, csupán a 
bírói döntés során alkalmazott jogszabály, vagy a bírói 
döntés alapjául szolgáló jogértelmezés vagy jogalkal-
mazás alapjogokkal való összeegyeztethetőségét. 

Az Alkotmánybíróság nem negyedfokú bíróság, nem 
veszi el a Kúriától azt a szerepet, hogy szakjogági kér-
désekben kimondja a végső szót. Alaptörvényi feladatá-
nál és hatáskörénél fogva ugyanakkor alkotmányossá-
gi kontrollt gyakorol, végső esetben pedig megsemmi-
síti azokat a bírósági döntéseket, amelyek alapjogot 
sértenek. Ennek érdekében nagyon fontos feltétel, hogy 
a panaszosok megfelelő indítványt terjesszenek elő, 
mivel az AB kötve van az indítványhoz. 

Az Alkotmánybíróság csak végső esetben él azon ha-
táskörével, hogy bírósági döntést semmisítsen meg. 
Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert csak a 2016-os év-
ben 689 „valódi” alkotmányjogi panasz érkezett a tes-
tülethez. 

Az alkotmányjogi panaszok nagy része azonban vagy 
a főtitkársági szakaszban, vagy egyesbírói végzéssel 
még azelőtt befejeződik, hogy előadó alkotmánybíró-
hoz kerülhetne. Az előadó alkotmánybíróhoz került 
ügyek jelentős része az úgynevezett befogadási eljárás 
során visszautasításra kerül. Ezt illusztrálja, hogy az 
Alkotmánybíróság a 2016-os évben – „valódi” alkot-
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mányjogi panasz alapján – 151 befogadást visszautasí-
tó végzés hozott és csupán 24 ügyben döntött érdem-
ben. A 24 érdemi döntésből pedig csupán 10 esetben 
semmisített meg bírósági döntést. Jól mutatják tehát 
statisztikai adataink, hogy az Alkotmánybíróság csu-
pán végső esetben, csakis alapjogvédelmi érdekből hoz 
bírósági ítéletet megsemmisítő döntést.

Fontosnak tartom kiemelni ugyanakkor azt is, hogy 
2012-től napjainkig kialakult az alkotmányjogi pana-
szok befogadásának alkotmánybírósági eljárásjoga, 
amely rögzíti azokat a befogadási követelményeket, 
amelyeket az Alkotmánybíróság a befogadási eljárás 
során az Abtv. és az Ügyrend alapján vizsgál. Ennek az 
eljárásjognak a megismerését, a formai és tartalmi 
szempontból megfelelő indítványok elkészítését nagy 
mértékben segíti az Alkotmánybíróság megújult és fo-
lyamatos fejlesztés alatt álló honlapja.

Szeretném kifejezni örömömet amiatt, hogy kiváló az 
együttműködés a bírósági szervek és az Alkotmánybí-
róság között. A Kúriával például közös kutatási pro-
jektbe kezdtünk, közös szakmai fórumokat, konferen-
ciákat szervezünk, folyamatosan odafigyelünk egymás 
joggyakorlatára, továbbá intézményeink között a sze-
mélyes párbeszédek is igen fontosak és meghatározó-
ak. Szeretném kiemelni azt is, az OBH-val hatékonyan 
működünk együtt az alkotmányjogi panaszoknak az 
Alkotmánybírósághoz történő továbbításában, továb-
bá közös projektet építünk a bírák alkotmányjogi to-
vábbképzése területén. A bíróságokkal való kapcsola-
tunk alapját az Alaptörvény új alapjogvédelmi rendsze-
re adja: közös a felelősségünk az alapjogvédelem aktu-
ális színvonaláért, a közös felelősség érdekében önálló-
an végzett munka pedig mindnyájunknak csak a sokol-
dalú és egymás hatáskörét tiszteletben tartó párbe-
széd útján lehetséges. Egymás meghallgatása, megér-
tése, közös pontok keresése valamennyiünk munkáját 
erősíti.

Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének 
legfőbb szerve. Az Alaptörvény jogrendszerünk funda-
mentuma, meghatározza az egyes szakjogágak alkot-
mányos kereteit. Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény 
rendelkezéseit értelmezi és érvényesíti, ezáltal közös 
támpontot ad a szakjogági kérdések megválaszolására. 
Az egyes büntető-, polgári, közigazgatási jogi problé-
mák alkotmánybírósági értelmezései jogrendszerünk 
záróköveiként foghatók fel. 

Hangsúlyozom, hogy a jogalkalmazó (és jogalkotó) 
szerveket széles körű mérlegelési jogkör illeti meg. Az 
Alkotmánybíróság töretlen gyakorlata az, hogy csak a 
jogrend egységét veszélyeztető, vagy érdemben alapjo-
gokat sértő esetekben avatkozik közbe. Határozataink 
olyan élő források, amelyek iránymutatást adnak mind 
a jogalkotó, mind a jogalkalmazó szervek számára, ez-
által segítik az Alaptörvény rendelkezéseinek érvénye-
sülését. Utaltam rá, hogy az Alkotmánybíróság nem ve-
szítette el normakontroll funkcióját, továbbra is ellátja 
a jogállami rend – alkotmányos rend – védelmének fel-
adatait. A 2016-os évben 4 alkalommal semmisített 
meg alaptörvény-ellenes jogszabályi rendelkezéseket, 
illetve egy alkalommal kimondott alaptörvény-ellenes-
séget megsemmisítés nélkül. Fontos kiemelni, hogy az 

Alkotmánybíróság egyre több alkalommal él azzal, 
hogy alkotmányos követelményként meghatározza egy 
jogszabályi rendelkezés értelmezésének alkotmányos 
kereteit. Ez utóbbi hatásköre tovább erősíti azon szere-
pét, hogy a jogrendszer záróköveit a széttartó szakjog-
ágak között kialakítsa, alkotmányos támpontokat ad-
jon. Egyben az említett hatáskör gyakorlása arra is jó 
példa, hogy ha az Alkotmánybíróság által vizsgált jog-
szabálynak van az Alaptörvénnyel összhangban álló ér-
telmezése, akkor – a normakímélet elvét szem előtt 
tartva – elégséges alkotmányos jogkövetkezmény lehet 
ez utóbbi Alkotmánybíróság által történő meghatáro-
zása, a jogszabály megsemmisítése helyett. A jogrend 
védelmével összefüggésben legelőször az Alaptörvény 
jogállami klauzuláját tartalmazó B) cikk (1) bekezdése 
jut eszünkbe. Az Alkotmánybíróság számos döntésé-
ben értelmezte a rendelkezést, megadva alkotmányos 
jogrendünk jogállami kereteit. Ilyen elemek többek kö-
zött: a normavilágosság, a kellő felkészülési idő köve-
telménye, a visszaható hatályú jogalkotás tilalma. 
Utóbbi két kategóriát az alkotmánybírósági gyakorlat 
oly fontosnak ismerte el, hogy – bár azok nem alapjogok 
– sérelmükre hivatkozva egyedi alkotmányjogi panasz 
benyújtásának is helye van.

Az Alkotmánybíróság legfontosabb döntései a 2016-
os évben:

A testület valamennyi döntését értékesnek tartom, 
hiszen valamennyi egy-egy zárókő jogrendszerünkben. 
Ugyanakkor nagyobb jelentőségüknél fogva a követke-
ző határozatokat emelném ki időrendi sorrendben:

3/2016. (II. 22.) AB határozat
Az alapvető jogok biztosa kezdeményezte Kaposvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati 
rendelete egy rendelkezése alaptörvény-ellenességé-
nek megállapítását és megsemmisítését. A támadott 
rendelkezés értelmében aki életvitelszerű lakhatás cél-
jára használt ingóságait közterületen tárolja vagy he-
lyezi el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el. Az Alkotmánybíróság a támadott 
rendelkezést nem semmisítette meg, ugyanakkor az 
Alaptörvény XXII. cikk (3) bekezdéséből fakadó alkot-
mányos követelményként kimondta, hogy az a rendelet 
a hatálya alá tartozó területen tartózkodó hajléktalan 
személyekre nem alkalmazható.

8/2016. (IV. 6.) AB határozat
Az Országgyűlés 2016. március 1-jei ülésnapján mó-

dosította a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénynek 
a Magyar Nemzeti Bank gazdasági társaságai és alapít-
ványai által kezelt adatok nyilvánosságára vonatkozó 
szabályait. A köztársasági elnök a módosító jogszabá-
lyokat nem hirdette ki, hanem előzetes normakontrollt 
kért az Alkotmánybíróságtól. 

Az Alkotmánybíróság határozatában kiemelte, hogy 
az MNB közfeladatot lát el, és kizárólag közpénzzel gaz-
dálkodik, ezért az átláthatóság és a közélet tisztasága 
érdekében a nyilvánosság előtt elszámolással tartozik, 
és, így az általa nyújtott vagyoni hozzájárulás nem ve-
szíti el közpénz jellegét. Ebből következően – tekintet-
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tel az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésére és a 39. cikk 
(2) bekezdésére – e szervezetek szintén kötelesek az 
adatnyilvánosság biztosítására. Az Alkotmánybíróság 
megállapította, hogy a vizsgált törvényben az informá-
ciószabadság korlátozásának szükségessége alkotmá-
nyosan nem igazolt, ezért a módosítás alaptörvény-el-
lenes. Mivel a közérdekű adatok igénylőinek a támadott 
törvény miatt visszaható hatállyal keletkezne alapjog-
sérelme, az Alkotmánybíróság a módosító törvény ha-
tályba léptető rendelkezésének alaptörvény-ellenessé-
gét is megállapította.

13/2016. (VII. 18.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság e határozatában mulasztásban 

megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet állapított meg, 
mert a törvényalkotó nem szabályozta a gyülekezéshez 
való alapjog és a magánszférához való alapjog kollíziója 
esetén az ütköző alapjogok feloldásának szempontjait és 
annak eljárási kereteit. Az Alkotmánybíróság ezért fel-
hívta az Országgyűlést, hogy jogalkotási kötelezettségé-
nek 2016. december 31-ig tegyen eleget. 

Az Alkotmánybíróság megállapította hogy a de-
monstráció megtartását egyes helyszíneken megtiltó 
döntésében a rendőrség és a bíróság kibővítette a gyü-
lekezési törvényben szereplő előzetes tilalmi okokat. 
Erre a jogalkalmazók általi kibővítésre a vizsgált eset-
ben azért került sor, mert a jogalkalmazók alapjogi kol-
lízióval szembesültek, melyet megpróbáltak jogértel-
mezéssel feloldani. 

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a jogal-
kalmazó szervek által felismert alapjogi konfliktus fel-
oldásának a törvényi szabályai a jogalkalmazói dönté-
sek időpontjában hiányoztak és hiányoznak jelenleg is, 
ezért alaptörvény-ellenes jogi helyzet áll fenn. Konku-
ráló alapjogi helyzetek alakulhatnak ki a békés gyüle-
kezés gyakorlása során a gyülekezési jogukat gyakorló 
és a gyülekezés helyszínén tartózkodó más személyek 
között is (pl. a mozgásszabadság, a magánszférához 
való jog vonatkozásában), amelyeket a megfelelő szabá-
lyok megalkotásával és alkalmazásával fel kell oldani. 
Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta ugyanakkor, hogy 
a mulasztás megszüntetése során a törvényhozónak fi-
gyelembe kell vennie azt, hogy egyik érintett alapjog lé-
nyeges tartalma sem korlátozható, továbbá arra kell tö-
rekedni, hogy a konkuráló alapjogi pozíciók az ará-
nyosság elvének megfelelően kíméletes kiegyenlítésre, 
méltányos egyensúlyba kerüljenek.

16/2016. (X. 20.) AB határozat és a 17/2016. (X. 20.) 
AB határozat

Az Alkotmánybíróság e döntéseiben fenntartotta azt 
a korábban tett megállapítását, hogy a rendőri intézke-
désről készült film- és képfelvétel az érintett rendőr 
hozzájárulása nélkül is nyilvánosságra hozható, ha a 
nyilvánosságra hozatal nem öncélú, vagyis az eset kö-

rülményei alapján a jelenkor eseményeiről szóló, vagy a 
közhatalom gyakorlása szempontjából közérdeklődés-
re számot tartó tájékoztatásnak minősül. Az ezzel el-
lentétes bírói jogértelmezés miatt az Alkotmánybíró-
ság határozataiban megsemmisítette a bírói döntése-
ket, mert azok sértették az Alaptörvény IX. cikk (2) be-
kezdésében foglalt sajtószabadságot.

22/2016. (XI. 30.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény E) cikk (2) be-

kezdésének absztrakt értelmezése alapján megállapí-
totta, hogy az Alkotmánybíróság hatáskörei gyakorlá-
sa során, erre irányuló indítvány alapján vizsgálhatja, 
hogy az Európai Unió intézményei útján történő közös 
hatáskörgyakorlás sérti-e az emberi méltóságot, más 
alapvető jogot, vagy Magyarország szuverenitását, il-
letve történeti alkotmányán alapuló önazonosságát.

Az Alaptörvény absztrakt értelmezését az alapvető 
jogok biztosa kérte az Alkotmánybíróságtól. 

A határozatban az Alkotmánybíróság megállapította, 
hogy az Európai Unió az Alapjogi Charta és az Európai 
Unió Bírósága révén az alapvető jogok kielégítő védel-
mét biztosítja. 

Az Alkotmánybíróság ugyanakkor nem mondhat le 
az emberi méltóság és az alapvető jogok védelméről, és 
biztosítania kell, hogy az Alaptörvény E) cikk (2) be-
kezdése alapján megvalósuló közös hatáskörgyakorlás 
sem járhat az emberi méltóság vagy más alapvető jogok 
lényeges tartalmának sérelmével. 

Az Európai Unió közös hatáskörein túlterjeszkedő 
uniós jogi aktusok kapcsán feltett kérdéshez kapcsoló-
dóan az Alkotmánybíróság a két fő korlátot állapított 
meg. A közös hatáskörgyakorlás egyrészt nem sértheti 
Magyarország szuverenitását, másrészt nem járhat az 
alkotmányos önazonosság sérelmével. 

Az Alkotmánybíróság az alkotmányos identitás vé-
delmét egyfajta, az egyenjogúság és kollegialitás alap-
elvein nyugvó, egymás kölcsönös tisztelete mellett 
folytatott alkotmányos párbeszéd keretében, az Euró-
pai Unió Bíróságával szorosan együttműködve látja in-
dokoltnak biztosítani. Az Alkotmánybíróság határoza-
tában a német Szövetségi Alkotmánybíróság és más 
tagállamok (Csehország, Egyesült Királyság, Észtor-
szág, Franciaország, Írország, Lengyelország, Lettor-
szág, Spanyolország) alkotmánybíróságai, illetve al-
kotmánybírósági feladatokat ellátó legfelsőbb bírósá-
gai gyakorlatát is figyelembe vette. 

Az Alkotmánybíróság megállapította azt is, hogy erre 
vonatkozó indítvány alapján, hatáskörei gyakorlása so-
rán vizsgálhatja, hogy az Alaptörvény E) cikk (2) be-
kezdésén alapuló hatáskörgyakorlás folytán sérül-e az 
emberi méltóság, más alapvető jog, Magyarország szu-
verenitása (ide értve az általa átadott hatáskörök terje-
delmét is), illetve történeti alkotmányán alapuló ön-
azonossága.
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SÁRKÖZY TAMÁS

A JOGÁLLAM MEGVÁLTOZOTT RENDJE A GLOBÁLIS 
KOCKÁZATTÁRSADALOMBAN*

Az emberek régi vágya a szabadság és a rend. Ez a két 
érték viszont sokszor ütközik egymással. Nehéz úgy 
szabadon élni, hogy a társadalmi rend is megvalósul-
jon, ne átfogó rendetlenségbe csapjon át az emberi ter-
mészetes szabadságvágy. Szülhet-e a valóban rendet a 
szabadság – ez a régi dilemma. Vagy az a szemlélet ural-
kodik, amit Arany János verstöredékében láthatunk, 
amely Deák Ferenchez a kiegyezéses jogrend atyjához 
intézett: „Deák Ferenc úr. Nem kell kend nékünk! Sza-
badságot akarunk rend nélkül!”1*

Az önkényuralmi, diktatórikus rend ellentétes a sza-
badsággal – a náci Németországban, Sztálinnál vagy 
Rákosinál nagy volt a társadalmi–gazdasági rend, cse-
kély volt a köztörvényes bűnözés, a társadalom fegyel-
mét drasztikus eszközökkel biztosították. Az állami 
terror rendje megfojtja az emberi szabadságot, önmeg-
valósítást, autonómiát. A diktatórikus államok jog-
rendje nem valóságos jogrend, a törvényeken alapuló 
jogtalanság nem ismerhető el. A másik véglet viszont a 
káosztársadalom, az ún. weimarizálódás, a társadalom 
elemi rendjének felbomlása, az anarchia, amelyet Ba-
kunyin úgy fejezett ki: semmilyen hatalmat senkinek. 
Ami kívánatos, az a jogállam rendje. A jogállamban 
olyan jogrend uralkodik, amely magában foglalja a rend 
kialakításának és fenntartásának jogát. A joguralom 
(rule of law) az emberi alapjogokra és az államhatalom 
korlátozására (a hatalomkoncentráció tilalmára) épül, 
amely részben akkor valósul meg, ha az államon belül 
elkülönült hatalmi ágak vannak, amelyek egyben a tör-
vényhozó és végrehajtó hatalom fékeiként funkcionál-
nak, részben pedig akkor, ha az államban a civilekkel 
partneri kormányzás (egyeztetés, vélemények kikéré-
se stb.) valósul meg.

Ugyanakkor ma már a 20. század második felében be-
következett, illetve a 21. század eleji társadalmi–gaz-
dasági átalakulások után nem maradhatnak változatla-
nok, a jogállami jogrendértelmezés klasszikus elvei, bi-
zonyos mértékben átértelmezésre, kiegészítésre, inno-
vációra szorulnak. Időközben ugyanis kialakult a glo-
bális finánc-turbókapitalizmus, illetve a kockázattársa-
dalom, amellyel Rousseau vagy Montesquieu aligha szá-
molhatott.

I.  MELYEK AZ ALAPVETŐ TECHNIKAI–
TÁRSADALMI–GAZDASÁGI VÁLTOZÁSOK?

Lényegében ezek a következők.
1. Az átfogó tömegesedés. A 19. század elején félmilliárd 
ember élt a Földön, most hét és félmilliárd. Több tízmil-
liós nagyvárosok jöttek létre. Az embertömeg tömeg-

* A kaposvári – jogrenddel foglalkozó – jogászfórumon elhangzott 
előadás szerkesztett szövege.

termelést–tömegkereskedelmet–tömegfogyasztást in-
dikál – Európában így kialakultak a fogyasztói társadal-
mak. Mindez egyre erősödő környezeti problémákat 
okoz – klímaváltozás, elsivatagosodás. A technikai–
gazdasági fejlődés egyre inkább fenntarthatatlanná 
válik, kialakul az újkori népvándorlás, migráció. Erősö-
dik a fejletlenebb térségből történő gazdasági beván-
dorlás a fejlettebbekbe, Afrikában például egész térsé-
gek lakhatatlanná válnak.

2. A technikai fejlődés egyre inkább kiszorítja az em-
bert. Ennek egyik oldala a robotizáció, a másik a digita-
lizáció, elektronizáció. A computerizáció a mesterséges 
intelligencia előretörését jelenti. Kialakul az informáci-
ós táradalom, a cyberkultúra, megjelennek a „világhá-
ló-nemzedékek” (facebookoznak, twittereznek), az em-
berek televíziós–internetes képözönben élnek. Egyre 
erősebb lesz a médiahatalom, a tömegkommunikációs 
manipuláció lehetősége egyre nő.

3. A robotizáció, a computerizáció és az információs 
forradalom posztindusztriális szolgáltató–szerviztár-
sadalom kialakulására vezet. Csökken a mezőgazdaság 
és az ipar szerepe, előretör a kereskedelem, a szolgálta-
tás, turizmus, szórakoztatóipar, egészségügyi ipar (pl. 
az USA-ban ma már a foglalkoztatottak mintegy 10%-a 
idősgondozással foglalkozik). A szerviztársadalom élé-
re a pénzügyi szolgáltatásipar kerül: bankok, befekteté-
si alapok, biztosítók, más pénzügyi szolgáltatók. A sza-
badpiaci verseny igen korlátozottan érvényesül, domi-
nálnak a különböző vállalatcsoportok (anya–leány–
unoka–dédunoka társaságok, keresztrészesedések, 
burkolt befolyásszerzés, faktikus konszernek), mégpe-
dig jelentős mértékben pénzügyi holdingok vezetésé-
vel. A gazdaság az ún. repülő pénzpiac, a tőzsdék révén 
is egyre áttekinthetetlenebbé válik – ezt egyesek a pénz-
ügyi hálózatok uralmának, láthatatlan pénzügyi hát-
térhatalomnak nevezik. Az áttekinthetetlenség rész-
ben a kockázatokat, részben a társadalmi–gazdasági 
bizonytalanságot növeli, fokozza a válságszituációk ki-
alakulásának és kiéleződésének veszélyét.

4. Mindez pedig átfogó nemzetköziesedés keretében 
megy végbe, kitágul a világ, a globalizáció korszakába 
léptünk. Nemzetközi vállalathálózatok, multinacionális 
óriás vállalatbirodalmak jönnek létre, a modern techni-
ka–gazdaság az államokat is integrációra kényszeríti 
(lásd az Európai Uniót). Világpolitikai–világgazdasági 
átrendeződés következik be: a Szovjetunió összeomlása 
után egyedül maradt az Amerikai Egyesült Államok, 
ugyanakkor dominanciája ma már csökken, jön fel 
Kína, India, Brazília, Argentína, Dél-Afrika.

Ez a négy önmagában is összetett és egymással össze-
függő tendencia ráadásul igen felgyorsultan érvényesül. A 
folyamatok komplexek, minden mindennel összefügg, a 
változás pedig folyamatos, hiszen a technika is folyama-
tosan megújul (lásd például a mobiltelefon fejlődését).
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II.  MELYEK A TECHNIKAI–GAZDASÁGI 
VÁLTOZÁSOK ALAPVETŐ TÁRSADALMI 
HATÁSAI?

Az I. pontban leírt globális finánc-turbókapitalizmus 
eredménye a kockázattársadalom kialakulása. Ennek 
főbb tényezői:

1. Kiéleződő szakadékok – ellentétek – feszültségforrá-
sok számos területen. Így

a) fejlett világ és a leszakadó világ között, jelentős de-
mográfiai problémákat okozva (öregedő fejlett világ – 
viharosan szaporodó fejletlen világrészek),

b) rohamosan növekvő nagyvárosok és az elnéptele-
nedő – elszegényedő vidék között,

c) a gazdagok, az ún. elit és a leszakadók, a nyomor-
ban élők között. A viszonylag csekély számú elit egyre 
gazdagabb, a középosztály zsugorodik, egyre több a 
szegény, sőt a létminimum alatt, nyomorban élő ember,

d) a különböző generációk, az idősek és a fiatalok kö-
zött. A fejlett világban, illetve a jómódban élőknél az 
élettartam, a munkaképesség meghosszabbodik, a fiata-
lok munkalehetőségei így csökkennek, ebből tömeges el-
vándorlás következik. A fiatalok jobban érdekeltek a 
környezeti problémák megoldásában és a modernizáció-
ban, mint a konzervatívabb idősebb nemzedékek.

Az említett feszültségforrásokat jól illusztrálja két 
nem régi politikai esemény, az angol Brexit, illetve 
Trump elnöki győzelme az USA-ban. Az utólagos szocio-
lógiai felmérések jól mutatják, hogy

a) Angliában a fiatalok, a képzettek, a nagyvárosiak 
többsége szavazott az EU-ból való kilépés ellen, az 
idősek, kevésbé iskolázottak, a vidékiek kívánták az 
Brexitet,

b) az USA-ban Trump mellett ugyancsak az elszegé-
nyedő középosztály, jövőjét vesztett vidéki fehér lakos-
ság, az idősek szavaztak többségben, és nyertek a Clin-
tont támogató elitek, jómódúak, nagyvárosok, fejlet-
tebb területek lakosságával szemben.

2. Összefüggésben a vallásosság csökkenésével átfogó 
erkölcsi romlás következik be a fejlett világ tömegtársa-
dalmaiban, mégpedig a gazdasági, a társadalmi és a poli-
tikai életben egyaránt. A fair play, a tisztességes verseny 
háttérbe szorul – egyszer élünk, meg kell valósítani ön-
magunkat, gátlástalanul gazdagodni kell, karriert kell 
csinálni. A globalizációval összefüggésben kialakul a 
nemzetközi szervezett bűnözés számos új „üzletággal” 
(kábítószerbiznisz, embercsempészet, internetbűnözés 
stb.), a bűnözés brutalitása fokozódik, kialakul a terro-
rizmus, a terrorcselekmények egyre jobban mindennapi 
életünk szinte megszokott részévé válnak. A társadalom 
hagyományos rendje bomlik-bomlik.

3. A szerviztársadalom kialakítja a szolgáltató álla-
mot. Bár az 1970 – 2000 közti időszakban mind az USA-
ban, mind Nyugat-Európában neoliberális ideológia 
uralkodott (kicsi és olcsó állam, dereguláció–privatizá-
ció–liberalizáció, kiszervezés a civil gazdaságba, PPP 
konstrukciók) ténylegesen az állami feladatok és az ál-
lami apparátus (szervezetileg és állományában is) cik-
lusosan, de állandósultan növekedett. Ugyanakkor az is 
egyre jobban világossá vált, hogy részben a tömegtár-
sadalom, részben a globalizáció miatt a hagyományos 

demokratikus állami megoldások hatékonytalanok, 
mert túl lassúak, egymástól elszakítottak (nem komp-
lexek), túl bürokratikusak. Emellett a nemzeti állami 
szuverenitás egyre több területen ütközik a globalizá-
cióval, a nemzetközivé vált technikával, információval, 
gazdasággal. Az államok nehezen alkalmazkodnak, és 
ezt az ún. állambetegségek kiéleződése is igazolja – az 
általános erkölcsi romlás keretében romlik a közszol-
gálati etika, bomlik a hagyományos közszolgálati élet-
pályamodell, erősödnek a korrupciós tendenciák.

III. A KÖZBIZTONSÁG FOKOZOTT IGÉNYE

A kockázattársadalom kialakulása, a lakosság növekvő 
bizonytalanságérzete felértékeli a rend, a közbiztonság 
iránti igényt. Az európai lakosság hosszú időn keresz-
tül alapvetően a jólétre, az életszínvonal növekedésére 
koncentrált, és ez így volt az 1990 körüli rendszervál-
toztató folyamatban a többpárti parlamenti demokrá-
ciához és piacgazdasághoz csatlakozó volt szocialista 
országokban is. A 2000-es évek eleje óta azonban a jó-
lét, a gazdasági fejlődés vágya mellé felzárkózott a köz-
rend biztosításának igénye, amelyet a lakosság egyre 
jobban állami közszolgáltatásként értékel. Ebben első 
helyen természetesen a tág értelemben vett rendőri te-
vékenység az elsődleges, de egyre jobban kiterjed a ka-
tasztrófaelhárítás különböző területeire is (gyorsan 
jöjjön a tűzoltó, a mentő, hatékony belvízelhárítás stb.).

Mindebből természetes igény keletkezik a rend jogára, 
amelyet azonban egy modern jogállami szemlélet kere-
tében kell kialakítani. Ennek alapvető része az alapjogi 
fundamentalizmus leküzdése. A modern jogállamnak 
biztosítania kell az alapvető emberi jogokat és az is szin-
te magától értetődő, hogy a társadalmi fejlődés során 
ezek az alapjogok állandóan bővülnek (második, harma-
dik, negyedik generációs alapjogok). Ugyanakkor ezeket 
a jogokat nem lehet túlhajtani (az emberi egyenjogúság-
ból eljutni a koedukált WC-ig, avagy a pólyás gyerek vá-
lasztójogáig), továbbá e jogokkal rendeltetésszerűen 
kell élni és a jogokkal való visszaélést az államnak szank-
cionálnia kell. A jogokhoz azonban természetszerűen kö-
telességek is járnak, a jogok és kötelezettségek korrelati-
vitásáról sem lehet elfeledkezni, nemcsak a jogokat kell 
élvezni, hanem a kötelezettségeket is teljesíteni kell. Vé-
gül az emberi alapjogok az individuumot, az emberi mél-
tóságot, szabadságot, autonómiát, önmegvalósítást tá-
masztják alá, a rasszizmus minden formája elítélendő, 
ugyanakkor azonban az ember közösségben él, tehát a 
közösségi vonatkozásokat is figyelembe kell venni, a tár-
sadalmi együttélés normáit is be kell tartani, illetve az 
állami közhatalomnak is be kell tartania.

Természetesen az állami önkény ellen biztosítékokat 
kell beépíteni a jogrendbe. Szükség van az államhatal-
mon belül fékekre, amelyek biztosítják a közhatalom 
alkotmányos gyakorlását. De a közrend igénye azt is vi-
lágossá teszi, hogy az államhatalmi fékek nem tehetik 
hatékonytalanná a kormányzást. E körben is középútra 
kell törekedni.

A jogállam szerves része tehát a rend. Az emberi alap-
jogok biztosítását össze kell hangolni a közbiztonság 
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iránti igénnyel, az emberi autonómiát a társadalmi kö-
zösségérzettel. A jogállami garanciák akadályozzák 
meg az állami közhatalommal való visszaélést, de te-
gyék lehetővé a hatékony kormányzást, a közérdek, a 
közjó érvényesítését. Természetesen ezt mondani köny-
nyű, megvalósítani, konkretizálni az állami tevékeny-
ség egyes részterületein (pl. a bűnmegelőzésben) meg-
lehetősen nehéz. Ugyanakkor ezen középút megvalósí-
tására a modern jogállamnak intézményesen töreked-
nie kell. 

IV.  LEHET-E JOGÁLLAMOT JOGÁLLAMON 
KÍVÜLI ESZKÖZÖKKEL VÉDENI?

A szabadságjogok és a közbiztonság összeegyeztetésé-
nek nehézségét jól jelzi az irodalomban egyre jobban 
felszínre kerülő dilemma: lehet-e jogállamot jogállamel-
lenes intézkedésekkel védeni? Belefér-e ez a jogrendbe, a 
jogállami rend jogába, mint a rendszer egészét erősítő 
kivétel?

Eredetileg még a végszükség analógiájával megoldha-
tó esetek jelentkeztek, pl. a sziámi ikreknél az életké-
pes gyerek megmentése érdekében az életképtelen 
„megölése”, vagy a túlsúlyos ember „kidobása” a vele 
együtt elsüllyedő csónakból. Vagy a prevenció a sport-
huliganizmusnál – a korábbi rendbontó arra kötelezése, 
hogy a mérkőzés másnapján a rendőrség által biztosí-
tott helyen legyen, és onnan a sportrendezvény befeje-
zése után csak órákkal később távozhasson. (Angliá-
ban bevált intézmény, a magyar sportjogban – alkot-
mányossági indokokkal – nem vezették be.) A problé-
mát azonban később a terrorizmus kiélezte.

Szabad-e terrorgyanús személyeket bírói döntés nél-
kül huzamosabb ideig fogva tartani? Szabad-e későbbi 
súlyos terrorcselekmény megelőzése érdekében elfo-
gott terroristákat kínvallatásnak alávetni? A jogállami 
normák szerint nyilvánvalóan nem. Ugyanakkor egyes 
– emberi jogokat egyébként általában biztosító – jogál-
lamok túltették magukat ezen a szabályon. A szabadság 
hazája, az USA – igaz nem saját államterületén, hanem 
Kubában, egy katonai támaszponton – számos terroriz-
mussal gyanúsított személyt tartott fogva és alkalma-
zott velük szemben kínvallatást, mert erre a 2001. 
szeptemberi brutális New York-i terrortámadás után 
mintegy feljogosítva érezte magát. Érvényesülhet tehát 
Shakespeare Velencei kalmárban tett gondolata, neve-
zetesen, hogy egy nagy igazságért egy kis jogtalanság 
igazán elviselhető?

A szélesebb körű vitát – és ennek interaktív irodalmi 
megjelenítését – a német alkotmánybíróság egyik ál-
lásfoglalása váltotta ki. A tényállás lényegében az volt, 
hogy terroristák elfoglalnak és elrabolnak egy repü-
lőgépet azzal az egyértelműen megállapítható szán-
dékkal, hogy a müncheni futballstadionban lévő em-
bertömegbe belerepülnek, felrobbantják a gépet, és 
több ezer ember halálát okozzák. A jogi kérdés pedig 
az, hogy jogosult-e az állam vezetésének olyan paran-
csot adni az elfoglalt gépet követő vadászrepülőgép pi-
lótájának, hogy a becsapódás előtt, még mielőtt a gép 
eléri a várost, viszonylag lakatlan területen lője le a re-

pülőgépet? Az alkotmánybíróság erre a kérdésre alap-
vetően nemleges választ adott: az állam nem ölheti meg 
az eltérített gépen ülő száz–kétszáz ártatlan embert. 
Meg egyébként is: a terroristák még meggondolhatják 
magukat, az utasok még lefegyverezhetik őket, a pilóta 
még kitérő manővert hajthat végre, azaz a terrorakció 
bekövetkezte bár valószínű, de száz százalékban nem 
biztos. Az alkotmánybírósági állásfoglalással szemben 
viszont ugyancsak erős tábor sorakozott fel, nevezete-
sen a kisebb rosszat kell választani, tehát száz–kétszáz 
ember életének kioltása felvállalható, ha ezzel több 
ezer ember életét mentjük meg.

A témából színdarab készült, amelynek végén a néző-
ket megszavaztatják. A nemzetközi adatok szerint pl. a 
japánok zömmel a lelövés, a skandinávok a beavatkozás 
mellőzése mellett foglaltak állást. A Katona József Szín-
ház előadásairól készült magyar statisztika zömmel 
50-50%-os eredményt hozott ki, jól mutatva az e kér-
désben való társadalmi megosztottságot azzal a meg-
jegyzéssel, hogy az idősebbek inkább a hagyományos 
jogállami megoldás, a fiatalabban az állam beavatkozá-
sa mellett voksoltak.

Talán e példából kitűnik, hogy a jogállam milyen új 
keletű súlyos problémákkal küzd, amelyekre nézve 
egyértelmű megoldás még nem alakult ki.

V.  A JOGRENDSZER VÁLASZA A TÁRSADALMI–
GAZDASÁGI VÁLTOZÁSOKRA

A jogállamban a jogrendet, a jogbiztonságot alapvetően 
a jogrendszer biztosítja. A társadalmi–gazdasági–poli-
tikai változások következtében tehát a jogrendszer 
sem maradhat változatlanul. Ugyanakkor a jogrend-
szer nehezen alkalmazkodik az előzőekben leírt válto-
zásokhoz, mert

a) a jogi norma alapfunkcióját tekintve társadalmi–
gazdasági stabilizációs eszköz, „nem szereti” a rohanást, 
a körülmények állandósult változását. (1960-ig Ma-
gyarországon az elévülési idő 32 év volt, most az iroda-
lomban sokan az öt éves általános elévülési időt is so-
kallják.);

b) a jogi szabályozás lényegét tekintve magatartás-
szabályozás, a technikai modernizáció viszont a folya-
matszabályozó–technikai normák tömegét teszi jogi 
normává. Ez viszont infláltatja a jogot, túlszabályozás-
hoz, illetve a normák állandósult módosításához vezet. 
A jogrendszer túlfeszül, belső ellentmondások tömege 
keletkezik. Megjelenik az állandósult és intézményes 
deregulációra való igény – részben a szükségtelen jogi 
normák elfogadásának megakadályozására (pl. hatás-
tanulmányokkal, a továbbgyűrűző társadalmi–gazda-
sági hatások felmérésével, a jog gazdasági elemzésé- 
vel – ún. jövőre szóló dereguláció), részben az elavult, 
szükségtelen, lakosságot feleslegesen zaklató, vállalko-
zásokat gátló adminisztratív akadályt képző normák 
állandósult hatályon kívül helyezésével (ún. múltra 
szóló dereguláció). Ez a dereguláció azonban a legtöbb 
államban egyelőre még csak legfeljebb ciklikusan, illet-
ve kampányszerűen folyik, viszonylag csekély ered-
ménnyel (nálunk Magyarországon is.);
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c) a jogalkalmazás individuális, ugyanakkor a tömege-
sedés és a digitalizáció standardizálással jár, ez pedig 
háttérbe szorítja a jogi kultúrát, a jogi finomságokat. 
Például ma már az új gazdasági társaságokat 90%-ban 
formanyomtatványon, elektronikusan nyújtják be nyil-
vántartásba vételre és lényegében cégbírósági közre-
működés nélkül automatikusan lesznek bejegyezve a 
cégjegyzékbe. Ilyen körülmények között viszont lé-
nyegtelenné vált az az élénk jogirodalmi vita, hogy az új 
Ptk. harmadik könyve 4. §-a alapján a társasági jog 
mely szabályai kógensek (és érvénytelenséggel járnak), 
illetve melyek az eltérést engedő, ún. diszpozitív nor-
mák, hiszen a formanyomtatványban foglaltakhoz nem 
lehet hozzányúlni;

d) a nemzetköziesedés háttérbe szorítja a nemzeti jo-
got, a jogrendszerek viszont szuverén nemzeti államok 
keretében alakultak ki, illetve működnek. A multinaci-
onális vállalatok usancekkel, általános szerződési felté-
telekkel nemzetközi kvázi mikrojogot alakítanak ki, 
amely sok esetben, illetve sok államnál nem szinkroni-
zál a nemzeti joggal. Ez pedig sérti az állami szuvereni-
tást. A kialakuló államszövetségek, konföderációk joga, 
így az Európai Unió közös joga is sokszor ellentétbe ke-
rül a tagállami joggal és ez nehezen feloldható ütközé-
sekhez vezet. Kialakul az ún. identitásprobléma – az 
európai és a nemzeti alkotmányos identitás ütközése. 
Emellett a nemzetközi egyezmények általában indivi-
duális esetekre és nem tömeges előfordulásra modelle-
zettek. Helyes szabálya volt például az államközi mene-
kültügyi egyezménynek, hogy a menekültügyi eljárás-
ban minden kérelmező számára anyanyelvi tolmácsot 
kell biztosítani, de ez lehetetlen, ha több százezer em-
ber egyszerre jelentkezik a határon. A Strasbourgi Em-
beri Jogi Bíróság – amely egyébként nem uniós, hanem 
az emberi jogi egyezményen alapuló összeurópai intéz-
mény – kényelmesen működött, amikor évente néhány 
száz ügye volt, most viszont belefullad az évi mintegy 
hetvenezres ügytömegbe. A nemzeti és a nemzetközi 
(uniós) jog ütközésének egyre több feloldási lehetősége 
alakult ki a nemzetközi bíróságok gyakorlatában, de 
ezek részben szétszórtak, részben kevésbé alkalmaz-
zák ezeket a gyakorlatban.

A fentiek alapján többen felvetik: szükség lesz-e a jö-
vőben olyan kiterjedt jogászi hivatásrendekre, mint 
amelyek a történeti fejlődés során eddig kialakultak 
(bírói, ügyészi, ügyvédi, jogtanácsosi, végrehajtói hiva-
tásrendek). Milyen változásokat hoz a jogrendben az 
elektronikus jog? Lesz-e például elektronikus ügyvéd? 
Általában beszűkül-e a jog? Valamikor a jog szóbeli volt 
az ókorban, majd kialakult az írásbeli jog, most a digita-
lizáció nem jelenti-e a jog végállomását? 

Úgy gondolom, hogy ez a jogászi körökben terjedő fé-
lelem alaptalan. A jogrendszer képes lesz adaptálódni a 
változásokhoz. A jog nem vitásan először általában til-
tással reagál az új jelenségekre, ez következik konzer-
vativizmusából, a jogi kultúra–dogmatika–technoló-
gia hagyományaiból. Azután azonban megindul az 
adaptáció, a jogrendszer alkalmazkodik a gazdasági–
társadalmi környezet változásaihoz, fokozatosan erő-
södnek a jogrendszerben a pozitív megoldások is. Két 
példa erre.

a) Az értékpapír évszázadokon keresztül sajátos 
nyomdatechnikával készített papír volt, ennek birtoká-
ban lehetett részvényt átruházni. Amerikában azonban 
rájöttek, hogy a papír nyomtatása lassú és költséges, és 
az információs társadalom jegyében megjelent a dema-
terializált részvény, amely lényegében egy értékpapír-
kód. Az értékpapírkód jóval mobilabb, továbbá mivel 
kötelezően értékpapírkereskedőn keresztül történik, 
munkát ad sok közgazdásznak, a brókereknek. A ma-
gyar jog eredetileg – az 1988-as társasági törvényben, 
illetve az 1990-es értékpapírtörvényben – elzárkózott 
a dematerializált részvénytől , de az 1990-es évek köze-
pén főleg a külföldi befektetők igényére mégis bevezet-
te. Az már más kérdés, hogy a dematerializált értékpa-
pír a gyakorlatban még ma is jelentős kisebbségben van 
nálunk, lényegében csak a nyilvánosan működő csekély 
számú részvénytársaság alkalmazza. Ezzel összefügg, 
hogy míg a 20. század közepéig a nyilvánosan alapított 
részvénytársaság és a bemutatóra szóló részvény volt 
az alapvető, ma már Magyarországon csak zártan lehet 
rt.-t alapítani (vagy átalakulással) és csak névre szóló 
részvény kibocsátása lehetséges.

b) A bírói gyakorlatban alakult ki – mintegy a kartell-
jog kiegészítőjeként – a konszernjog, amely Angliában 
és az USA-ban ún. take over formájában, a német jog-
családban a kisrészvényesek és a hitelezők jogait védő 
előírások formájában, mintegy gátolva a vállalatfelvá-
sárlást, a szabad piaci verseny biztosítása érdekében. 
De a vállalatcsoportok képzését sem versenyjogi, sem 
társasági jogi szabályokkal nem lehetett megállítani, és 
így a magyar társasági jogban is kiépült (és a 2013-as 
Ptk. jogi személy könyvébe is bekerült) az elismert 
(cégjegyzékbe bejegyzett) és tényleges vállalatcsoport 
intézménye. A vállalatcsoport mint ilyen még nem jogi 
személy, de tagjai közös konszolidált mérleget készíte-
nek és az uralkodó és az ellenőrzött társaságokat ún. 
uralmi szerződés köti össze. Az uralmi szerződésre 
jobb híján a Ptk. általános szabályait kell alkalmazni, 
bár nem horizontális, hanem vertikális szerződés – itt 
még a jogi tradíciók érvényesülnek. Ugyanakkor a Ptk. 
szerződési szabályainak uralmi szerződésekre vonat-
kozó alkalmazása elég széles körben szinte lehetetlen, 
tehát előbb-utóbb dogmatikai megoldást kell keresni.

VI.  A JOG VÁLTOZÁSAINAK FŐBB TERÜLETEI  
A MAGÁNJOG TERÜLETÉN

1. A közjogban egyre szélesebb körben tért hódít az ún. 
e-kormányzás, az elektronikus közigazgatás (kormány-
zati gerincháló, ügyfélkapu). De ha jóval lassabban 
ugyan, de belopódzik az elektronizáció a civiljogba is. 
Az e-kereskedelmet (teleshoping, telebanking stb.), az 
elektronikus szerződéskötést most már – ha meglehe-
tősen szűkszavúan – de a Ptk. is elismerte. Az elektro-
nikus szerződés nem egyszerűen távol lévők közötti 
írásbeli szerződés, számos specifikuma van – pl. egé-
szen más típusú a hibás teljesítés, mások a szavatossági 
jogok.

2. A polgári eljárásjogban – mind a pereknél, mind a 
peren kívüli eljárásoknál – is terjed az elektronizáció. 
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Kialakul az online pereskedés az új Pp.-ben is. Teljes 
mértékben átalakul a nyilvántartások joga, egyre ke-
vésbé van szükség e körben bírói közreműködésre sem 
a cégeknél, sem a nonprofit szervezeteknél (egyesüle-
tek, alapítványok). Feltehetően tíz éven belül e két je-
lenleg még külön vezetett jogi személy nyilvántartás 
egyesül, és bírói közreműködés nélküli automatikus 
bejegyzésekre kerül majd sor, a törvényességi felügye-
let pedig a jelenlegitől eltérő módon fog érvényesülni. 
(Ennek is van személyi oldala: a cégbírók egyre jobban 
peres bíróvá válnak.)

3. A társadalom szétszakadásának is van hatása a 
jogra. A nagyvállalatok, multinacionális cégek egyre ke-
vésbé pereskednek állami bíróságoknál, egyezséget köt-
nek, mediációs eljárást folytatnak le, esetleg válasz-
tottbírósághoz fordulnak. A választottbírósági eljárás 
ugyan drágább az állami bíróságinál, de jóval gyorsabb 
(egy fokozatú) és főleg nem nyilvános, amely utóbbi 
igen lényeges szempont ebben a gazdasági szférában. 
Ezzel szemben terjed az ún. kisemberek fogyasztóvédel-
me, mind a jogalkotásban, mind a bírói jogalkalmazás-
ban. Már ma is a perek igen jelentős része fogyasztóvé-
delmi jellegű, mégpedig nemcsak a kereskedelemben, 
hanem a közlekedésben, hírközlésben, pénzügyi szek-
torban is – lásd az ún. devizahitel-ügyek fogyasztóvé-
delmi jellegét.

4. Az információs társdalomban felértékelődik az 
adatvédelem, illetve a személyiségi jogok védelme. Egyre 
jelentősebb igény a közérdekű információkhoz való 
hozzáférés, az információs szabadság kiterjesztése. A 
sajtóperek jelentős részét pedig az ún. celebügyek te-
szik ki, a kereseti igény pedig egyre jobban a helyreiga-
zítás helyett a sérelemdíjra esik. Az adatvédelem is át-
alakul – lásd az adathalmozás (big data), illetve az 
adatfelhasználás legújabb problémáit.

5. Munkajogban a hagyományos munkaszerződési vi-
ták száma (a közszférán kívül) jelentősen csökken – a 
mediáció itt is jelentős tért nyer. Egyre jelentősebb sze-
repet kapnak a speciális munkaviszonyok – távmunka, 
otthoni munka, idősgondozás, profi sportolói, illetve 
művészi jogviszonyok stb.

6. A dologi jogban a res corporales szemlélet kopik és 
előtérbe kerülnek az immateriális javak, a vagyoni ér-
tékű jogok. Itt is erős a konzervativizmus – az új Ptk. is 
csak a dolgok tulajdonának átruházását minősíti adás-
vételnek. A hagyományos társasági jog nem ismerte el a 
közkereseti és a betéti társaságnál a tag társasági ré-
szesedésének átruházását – ez azonban tíz év óta már 
legális a magyar társasági jogban. A nemzetközi sport-
szövetségek bevételeinek többségét ma már világ-, il-
letve kontinentális bajnokságok közvetítési jogának ér-
tékesítése képezi, e téren sajátos szerződéstípusok ala-
kulnak ki. 

7. A versenyjogban is sok az új tendencia, elsősorban 
az erőfölénnyel való visszaélés terén – túlórázás, ársap-
ka, versenyellenes célú megállapodások, mintegy új tí-
pusú kartellként. A vállalatcsoportok jogáról beszél-
tünk – Németországban ma már a kft.-k mintegy 50%-a 
a nagyvállalatok bolygóvállalataként működik és ez a 
szám napjainkra Magyarországon is eléri a kb. 15%-ot.

8. Rendkívül erős mozgás tapasztalható – az infor-
mációs forradalom folytán érthetően – a szellemi alko-
tások jogában. A szerzői jog sajátos részeként alakult ki 
a cumputerjog, pl. a software, mint új típusú szerzői al-
kotás. Jelentős terület az internet folytán a domain ne-
vek védelme. Az iparjogvédelemben viszonylag szűkül 
a szabadalmi jog, viszont hihetetlenül kitágul a know-
how védelem. Emellett igen jelentős területté vált a 
védjegy és az ipari stb. mintavédelem.

9. Az élettudományok (gyógyszeripar, orvoslás) hatá-
sa egyre jobban eléri a család- és örökjogot (amely ten-
denciát Nizsalovszky professzor már a ’80-as években 
előre jelezte). Ezen a területen a jog egyelőre zömmel 
tilalmakkal operál, de a technikai fejlődés egyre na-
gyobb nyomást fejt ki. A jog a legtöbb országban tiltja a 
génkezelt élelmiszereket, de egyre többen kénytelenek 
ezt a tilalmat feloldani. Állatot már sok helyütt lehet 
klónozni, egyelőre a jog tiltja a génkezeléssel való „em-
berelőállítást”, akinek e szerint se anyja, se apja, tehát 
érthetetlen lenne az apasági védelem. Ugyanakkor egy-
re jobban töri az utat a génkezeléssel – géncserével tör-
ténő szülés – ha bizonyos betegségek öröklésének meg-
gátlása érdekében géneket kevernek, úgy egy gyerek-
nek több anyja, fordított esetben több apja lehet – ez 
ugyebár például értelmetlenné tenné az ági öröklés in-
tézményét.

Mód nyílik a gyermek nemének előre való meghatá-
rozására, illetve felnőtteknél a nemcserére. Ha egy férfi 
és egy nő összeházasodik és vannak gyerekeik is, majd 
az egyik nemet cserél, akkor két azonos nemű személy 
kerül házasságba, amit ugyebár tilt az Alaptörvény és a 
családjog egyaránt. A házasság ugyanis a nemcserével 
nem válik érvénytelenné, hiszen a házasságkötéskor 
még két különböző nemű egyén kötött házasságot. A 
rendellenes helyzet az esetleges bontóper jogerős befe-
jezéséig fennáll – ez is törvényellenes, de pláne mi van 
akkor, ha nem indítanak válópert? Ezt a helyzetet jelen-
leg a magyar jog az anyakönyvi igazgatás keretében ke-
zeli: jogilag marad a férfi–nő házasság a biológiai válto-
zás ellenére a bontóper jogerős befejezéséig. Ez azon-
ban aligha teljes értékű megoldás.

A fejlett világban a gyógyszeripar, illetve az orvostu-
domány jóvoltából a jobb módú lakosság körében egyre 
nő az élettartam, illetve fennmarad a munkaképesség. 
Ez erősen érinti a munkaerőpiacot – amerikai újságok 
beszámoltak arról, hogy Shakespeare Rómeójában 90 
éves nő játszotta Júliát. No de az emberek életük utolsó 
öt évében rendkívül sokat költenek orvosra, gyógy-
szerre, ápolásra, így azonban pl. az USA-ban a közép-
osztály körében jelentősen csökken a hagyatékok érté-
ke, kevesebb marad az örökösökre. Újabban megjelent 
az ún. jegelés is a leggazdagabbak körében. Leegysze-
rűsítetten kifejezve a gyógyíthatatlan beteget „elaltat-
ják”, lejegelik és majd amikor a betegsége gyógyítható 
lesz (mondjuk 100 év múlva) felébresztik. Euthanázia 
ez, avagy korszerű gyógyítás? Halott-e az ilyen ember 
vagy nem? Lehet-e a vagyonához nyúlni, örökölni?

Ezek nyilván abszurd példák. De néhány évtizede a 
vezető nélkül közlekedő autó is abszurd volt. Hiába is 
tagadnánk: a jövő elkezdődött a jogrendszerben is.
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VII.  HATÁSOK A JOGI HIVATÁSRA, 
JOGALKOTÁSRA – JOGALKALMAZÁSRA

1. Az előzőek alapján eléggé érthető, hogy jelentősen 
felértékelődött a jogi informatika – egyre nagyobb a ke-
reslet a jól képzett speciális jogi informatikusokra. Nö-
vekszik az automatizált jogi dokumentációszolgáltatás 
– jogszabályanyag, kommentárok, jogirodalom. Kezde-
nek kialakulni az online jogi segítségnyújtás–tanács-
adás formái – ez jelentős konkurenciát jelent az ügyvé-
deknek, hiszen számos jogi területen (adójog, számvi-
teli jog, cégalapítás stb.) adótanácsadó–könyvelő iro-
dák is felveszik a versenyt az ügyvédi hivatásrenddel, 
elsősorban az ún. jogi audit területén (kialakult az ún. 
jogi mérnök fogalma stb.).

2. Erőteljes a hatás a jogi oktatásra. Nyilvánvaló 
ugyanis, hogy a jogi oktatásban jelentős változások 
szükségesek, hiszen ez általában túl tradicionális. 
Csökkenteni kell a hagyományos dogmatikai tudás 
(„fogalommennyország”) szerepét, növelni a gyakorla-
ti, illetve esetjogi elemeket, az informatikai tudást és az 
idegen nyelvi ismereteket. A hagyományos egyetemi 
jogi karok alapvetően az igazságszolgáltatás részére 
képeznek osztatlan képzés keretében szakembereket, 
és ezért a gazdasági–közigazgatási élet számára való 
képzés – bár bizonyos előrelépés tapasztalható – vi-
szonylag háttérbe szorul. Osztrák példára nálunk is 
szükség lenne egy olyan jogi egyetemi képzésre, amely 
egyszerre nyújtana – osztott, tehát az ún. bolognai kép-
zés keretében – közgazdasági mester, illetve jogi dokto-
ri diplomát (a hagyományos jogi kar mellett Ausztriá-
ban jogi diplomát adó kar működik a Wirtschaftsuni-
versitäten is).

Az intézményes jogász továbbképzés (ide értve a 
szakvizsgáztatást is) megújításra szorul. Több külföldi 
példa nyomán megfontolandó a továbbképzés kötelező-
vé tétele, mégpedig az egyes jogászi hivatásrendek sa-
játosságaihoz igazodó módon.

Végül erősíteni kell a jogi ismeretek szerepét a közok-
tatásban is. A társadalomelméleti alapképzés szerves 
részét képezzék a középiskolákban nemcsak az állam-
polgári közjogi alapismeretek, hanem a gazdaság alap-
vető jogintézményeinek oktatása is.

3. Alapvető fejlesztésre szorul a jogi kommunikáció, 
mégpedig mind a jogalkotás, mint a jogalkalmazás te-
rén. Az ország versenyképességéhez a jogrendszer szín-
vonala is hozzátartozik, de ezt nemcsak belülről, tartal-
milag kell biztosítani, hanem megfelelő kommunikáció-
val el is kell fogadtatni mind a lakossággal, mind a kül-
földiekkel (pl. befektetőkkel). A jogrendszer élvezzen 
közbizalmat, legyen hiteles mindenki számára, ehhez 
pedig az információs társadalomban modern jogi tö-
megkommunikációs technika kialakítása is szükséges. 

a) Legyen a jogalkotás érthető – ez az új versenyké-
pességi követelmény. Úgy legyen azonban érthető, 
hogy megőrizze a jogi kultúrát, dogmatikát, szaknyel-
vet, kodifikációs technológiát, jogszabályszerkesztési 
tudást. Semmiképp sem szabadna átesni a ló túlsó olda-
lára: túlzott leegyszerűsítésekkel dolgozni, eljutni a 
jogi igénytelenségig. E szempontból különbséget kell 
tenni az állampolgárok széles körét érintő alapkódexek 

(Ptk., Btk., eljárási kódexek) és a technikai tömegjogal-
kotás között, amely utóbbi alapvetően a szakmai kö-
zönséghez szól. Az alapkódexek nyelvileg is legyenek 
igényesek, a túlzott jogi szakzsargon szoruljon bennük 
vissza. Az érthetőséget pedig nem egy-egy konkrét 
normára, hanem az egész jogszabályra, sőt a jogrend-
szer egészére is értelmezni kell – a belső ellentmondá-
sokat lehetőleg ki kell küszöbölni a jogrendszerből. A 
belső ellentmondások megelőzésének hatékony mód-
szere a jogágilag komplex jogszabályok alkotása, a túl-
zott jogági elkülönítés ellentmond a társadalom, illetve 
a gazdaság komplexitásának. Kerülendők továbbá az 
ún. salátatörvények, illetve az állandó módosítások 
folytán szinte érthetetlenné váló jogszabályszörnyek 
(ilyen pl. a csődtörvény, a civiltörvény, a cégtörvény, 
vagy a sportörvény).

Két példa az új Ptk. köréből. A Ptk.-ban kristálytisz-
tán szétválik a) a jogellenes károkozásért való kártérí-
tés, b) a jogszerű károkozásért való kártalanítás és  
c) az utaló magatartásokkal okozott károk megtéríté-
se. Emellett viszont igen helyesen a Ptk. szétválasztja a 
felelősségi tényállásokat (ahol felróhatóság szükséges) 
a pusztán helytállási jellegű objektív tényállásoktól. 
Hiányzik viszont – ugyancsak helyesen – a Ptk.-ból a 
rendszerváltoztatás után a korábbi rezsimben sérel-
met szenvedetteknél „kitalált” kárpótlás kategória, 
amelyet az Alkotmánybíróság alapvetően nem jogi, ha-
nem erkölcsi fogalomként alakított ki (így el lehetett 
térni a teljes kártérítés elvétől).

Ellentétes példa a Ptk. 3. könyvének a jogi személy 
alapítóinak a törvény szabályaitól való eltérési lehető-
ségeinek rendezése a 3:4. §-ban. A törvény szabályait 
ugyanis kötelező jelleggel („kell”, „köteles”) fogalmaz-
ták meg, de mivel az adott szakasznál nincs eltérést til-
tó rendelkezés, a fogalmazás kötelező jellege nem va-
lós. Így pl. a részvénytársaságnál a Ptk. társasági jogi 
szabálya szerint „kötelező” könyvvizsgálót választani, 
ilyet azonban a 4. §-ban foglalt generálklauzula folytán 
még sem kell választani. Ezt egy vállalkozó, sőt talán 
még egy nem e tárgyú szakjogász képesítésű jogász 
aligha képes megérteni.

b) A jogrendszer versenyképességének lényeges té-
nyezője a jogalkalmazás színvonala. A jogalkalmazás-
ban is lényeges a stabilitás, a kiszámíthatóság – legyen 
viszonylagos jogegység, az első és másodfokú ítéletek 
nagy átlagban túlzottan ne térjenek el egymástól, az el-
járások ne húzódjanak el stb. E téren szerintem az utób-
bi években jelentős előrelépés történt. A jogalkalmazás 
emellett legyen gazdaságos – ne legyen túl költséges a 
feleknek de az államnak sem. Megfelelően szabályozott 
legyen a bíróvá–ügyésszé válás, a bírói–ügyészi életpá-
lya. Újabban főleg Darák Péter mutatott rá arra, hogy a 
jogalkalmazásnak pszichológiája is van – lényeges a 
megfelelő bírói személyiség.

A bírói ítéletek megfelelő kommunikálása is jelen-
tősen hozzájárulhat az igazságszolgáltatás iránti köz-
bizalomhoz. E körben a problémát az okozza, hogy ob-
jektív ellentét áll fenn a bíróság és a média között. Egy-
egy ítélet indokolása adott esetben több száz oldal, szó-
ban való indokolása is az ítélet kihirdetése után több 
óráig is eltarthat. A bíró alapvetően a felek, illetve az 

májusi.indd   13 2017.05.22.   10:54:42



| GA ZDASÁG ÉS JOG14 2017  / 5 15GA ZDASÁG ÉS JOG |2017  / 5

esetleges jogorvoslat lehetőségére tekintettel – szak-
nyelven – a felsőbíróság számára indokol. A médiában 
viszont erről néhány soros tudósítás jelenik meg, rend-
kívül rövid időn belül (az ún. lapzártára tekintettel) – 
így igen nagy az esélye a félrekommunikálásnak. Példá-
ul amikor a hitelkárosultak ügyeiben a bíróság „elszá-
molásra” kötelezte a bankokat, ezt már zömmel úgy 
kommentálták a sajtóban – manipulatív politikai fel-
hanggal –, hogy a bíróság „elszámoltatja” a bankokat 
(ez egészen más, mint az elszámolás kifejezés, amely-
nek nincs pejoratív jelentése). Az utóbbi időben az Or-
szágos Bírósági Hivatal igen nagy energiát fordít – he-
lyesen – a bírósági tevékenység korszerű, újfajta kom-
munikációs rendszere kialakításának, amely viszony-
lagosan képes feloldani az előzőekben vázolt érdekel-
lentétet.

A médiának és a politikának viszont azt kellene tudo-
másul vennie, hogy a bírói ítélkezés csak korlátozott 
mértékben képes igazság szolgáltatására, arra pedig 
végképp nem alkalmas, hogy történelmi–politikai–er-
kölcsi igazságot szolgáltasson (lásd a Hómann-ügyet, a 
Biszku-ügyet, a rendőrtábornok pert stb.) A jogalkal-
mazásnak, a bírói ítéletnek természetesen törekednie 
kell az objektív igazság feltárására és a jogvita igazsá-
gos rendezésére. Ez azonban több esetben csak korláto-

zottan lehetséges, és ennek alapoka a bizonyítási teher. 
Polgári perben, aki állít valamit, annak azt bizonyítania 
kell – ha ez nem sikerül, úgy hiába van igaza, elveszíti a 
pert. Büntetőügyekben mindent a vádnak kell bizonyí-
tania, ha ez nem sikerül, az esetleges bűnöst is felmen-
tik. Az elsőfokú eljárásban elkövetett esetleges hibák 
korrigálására pedig ott vannak a jogorvoslatok, illetve 
a másodfokú bíróság. Ezt a helyzetet meg kell értetniük 
– megfelelő kommunikációval – a médiával és a politi-
kával, amely jogállamban nem fejthet ki politikai nyo-
mást az ítélkezésre.

VIII. ÖSSZEGZÉS

A társadalmi – gazdasági változások, ha tradicionaliz-
musánál fogva lassan, fokozatosan, de átalakítják a jog-
rendszert. Egyelőre sok még a jogon belüli rendetlen-
ség, belső ellentmondás. A jog és az igazság között sok-
szor az indokoltnál nagyobb az eltérés. Ugyanakkor 
minden nem vezet a jog halálához – szerintem látszik 
már a fény az alagút végén. Kialakul a modern jogállam, 
amely alkalmazkodik a globális turbó-finánckapitaliz-
mushoz, illetve a kockázattársadalom megnövekedett 
rend, közbiztonság iránti igényéhez.

NOVÁK ZOLTÁN SEBESTYÉN

KÉTÉLŰ KARD? A RES IUDICATA JOGHATÁSA RÉSZKÖVETELÉS 
ÉRVÉNYESÍTÉSE ESETÉN

Az anyagi jogerő célja – stratégiai értelemben – a jogvi-
ták gordiusi csomójának átvágása. Taktikai fegyver-
ként szolgálhat jogi támadások kivédésére is. Lehetsé-
ges-e azonban, hogy a csomót átvágó, illetve a támadást 
kivédő kardnak van egy másik éle is, mely a jogviták 
lezárása helyett inkább azok eszkalálásával fenyeget? 
Ezt a veszélyt idézi föl a Kúria ítélt dologgal kapcsolatos 
joggyakorlatának alakulása. 

A PROBLÉMA

A vitatható joggyakorlat a BH 2015.230. számon közzé-
tett eseti döntésben kristályosodott ki, amely szerint 
„ha a felperes az anyagi jog szerint őt megillető követe-
lésének csak egy részét érvényesíti, a többletre, a nem 
érvényesített követelésrészre nem terjed ki az ítélet 
jogereje”. A döntés alapjául fekvő ügyben a felperes 
1 500 000 Ft kártérítés iránti keresetével eredetileg a 
felek által kikötött választottbírósághoz fordult. A fel-
peres azt kérte a választottbíróságtól, hogy közbenső 
ítéletben mindenekelőtt keresetének jogalapjáról dönt-
sön, és fenntartotta jogát arra, hogy ennek ismeretében 
kereseti követelését fölemelje. A választottbírói tanács 
azonban nem hozott közbenső ítéletet, hanem a jog-

alappal együtt a kereset összegszerűségét is elbírálva 
megítélte a felperesnek az általa követelt 1 500 000 fo-
rintot. Megjegyezte, hogy a kár összege ennél számot-
tevően nagyobb is lehet, a választottbíróság azonban 
nem terjeszkedhetett túl a kereseti kérelmen. A felpe-
res a választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránt a 
rendes bírósághoz fordult azon az alapon, hogy a köz-
benső ítélet iránti kérelmének elutasítása gyakorlatilag 
megakadályozta őt teljes kártérítési igényének érvé-
nyesítésében. Érvénytelenítési keresetét a Kúria eluta-
sította, ítéletében ugyanakkor rámutatott, hogy „a vá-
lasztottbírósági ítélet a felperes keresetének a jogalap-
ját állapította meg, ebben és a követelésének egy része 
tekintetében állt be a res iudicata hatás”. A felperes pe-
dig nincs elzárva a fenti összeget meghaladó követelé-
sének érvényesítésétől.

Ennek nyomán a felperes fizetési meghagyás kibo-
csátását kérte az alperessel szemben több mint 14 mil-
lió forint tőkekövetelés és annak járulékai iránt. (A fe-
lek ugyanis jogvita esetére a választottbíróság mellett 
a fizetési meghagyásos eljárás alkalmazhatóságáról és 
az ellentmondás esetén eljáró rendes bíróságról is meg-
állapodtak.) Az eljárás perré alakult, a pert azonban az 
elsőfokú bíróság ítélt dologra hivatkozással megszün-
tette, és ezt a végzést a másodfokú bíróság is helyben-
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hagyta. A jogerős döntés szerint a választottbírósági 
ítélet nemcsak a követelés jogalapjáról, hanem összegé-
ről is rendelkezett, így a döntés a felperes igényét kime-
rítette. Az anyagi jogerő alapja a felperes által érvénye-
sített jog – jelen esetben a kártérítési igény –, így nincs 
jelentősége annak, hogy a jogon alapuló igénynek tény-
legesen mekkora részét érvényesítette a felperes. A jog-
fenntartás intézményét pedig nem ismeri a Pp., így az 
nem alkalmas arra, hogy a választottbírósági ítélet 
anyagi jogerejét áttörje. 

A felperes felülvizsgálati kérelme alapján eljáró kúri-
ai tanács – mely azonos volt a választottbírósági ítélet 
érvénytelenítésének ügyében ítélkezővel – azonban 
másként látta: Álláspontja szerint „a keresettel érvé-
nyesített jog” csak azt a követelésrészt foglalja magá-
ban, melyre a felperes keresete kiterjed. „Amennyiben 
tehát a fél az eredetileg benyújtott keresetében az 
anyagi jog szerint őt megillető követelésének nem az 
egészét érvényesítette, úgy a korábban folyt eljárásban 
hozott ítélet jogereje nem zárja ki az új eljárás megindí-
tását az alperessel szemben a még el nem bírált követe-
lésrész tekintetében.” A Kúria azt is kimondta, hogy „az 
újonnan megindítható perben a követelés jogalapja 
már nem vizsgálható, csak az, hogy az eredetileg meg-
ítélt összegen felül az elbírált jogviszonyból megilleti-e 
még az új keresetben érvényesített összeg a felperest”. 
A Kúria ezért a jogerős permegszüntető végzést hatá-
lyon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot a kereset 
érdemi elbírálására utasította.

Lezárta vagy eszkalálta a jogvitát a Kúria ítélt dolog-
gal kapcsolatos álláspontja?

A DOLOG MEGÍTÉLÉSÉNEK VÁLTOZÁSAI

Az ítélt dolog fogalmát a Pp. 130. § (1) bekezdés d) pont-
ja és 229. § (1) bekezdése úgy határozza meg, mint „a 
keresettel érvényesített jog tárgyában” „ugyanabból a 
ténybeli alapból” „ugyanazo[n] felek között” hozott jog-
erős ítéletet. A törvényszöveg tehát a felek, a tények és 
az érvényesített jog azonosságát követeli meg a res iu-
dicata megállapításához. Mint a Kúria helyesen rámu-
tatott, a fenti ügyben „a felek és a tényalap a választott-
bírósági eljárásban és a fizetési meghagyással indult 
[…] eljárásban is azonos” volt, így csak azt kellett vizs-
gálni, mi minősült a „keresettel érvényesített jognak”. 
Az első- és másodfokú bíróság álláspontja szerint a ke-
resettel érvényesített jog a kereset alapjául szolgáló 
alanyi jog egésze volt, így az ugyanezen jog alapján má-
sodízben benyújtott keresetre kihatott az előzményper 
anyagi jogereje. A Kúria szerint viszont az érvényesíte-
ni kívánt jog azonosságát nem lehetett megállapítani, 
mert a választottbíróság és a rendes bíróság előtt pere-
sített jog az adott jogviszonyból származó követelés 
más-más részére vonatkozott.

Az ítélt dolog törvényi fogalma önmagában mindkét 
értelmezést megengedi. A következőkben röviden átte-
kintjük, melyik értelmezést fogadta el a magyar jogiro-
dalom és joggyakorlat. 

A magyar jogirodalom eddig kevéssé foglalkozott a 
kérdéssel. A Kúriának a fenti ítélet indokolásához egé-

szen Farkas József 1976-os monográfiájáig kellett visz-
szanyúlnia. Farkas ebben elismeri, hogy a jog azonossá-
gának megállapítása a res iudicata alkalmazásának 
legneuralgikusabb pontja; néhány támpontot azonban 
megjelöl. Ezek közül a legfontosabb, hogy jogerő csak „a 
kereset tárgyában hozott ítéleti döntéshez […] fűző-
dik”. A kereseti kérelem Farkas szerint nemcsak az az 
alapján hozott ítéletnek, hanem az ítélet anyagi jogere-
jének is korlátja. Nem lehet ítélt dolog az az igény, mely-
re az előzményper alapjául szolgáló kereset nem ter-
jedt ki. Farkas ebből vezeti le azt a – Kúria által is idé-
zett – megállapítását, hogy „ha csak követelésrészt ér-
vényesít a felperes, ilyenkor a többletre, a nem érvénye-
sített követelésrészre nem terjed ki az ítélet jogereje” 
(Farkas József: A jogerő a magyar polgári peres eljárás-
ban. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976. 75–78. o.)

Eltérő álláspont körvonalazódik Simon Károly László 
2009-es tanulmányából. Azért csak körvonalazódik, 
mert a cikk tulajdonképpen nem az ítélt dolgot, hanem 
a perfüggőséget tárgyalja. Tekintettel azonban arra, 
hogy a két jogintézmény alkalmazását a Pp. 130. § (1) 
bekezdés d) pontja nagyon hasonló feltételekhez köti, a 
szerző álláspontja véleményem szerint a res iudicatára 
is kiterjeszthető. Márpedig Simon szerint a perfüggő-
ség megállapításának – és így a később indult per meg-
szüntetésének – nem akadálya, ha az azonos ténybeli 
alapból származó azonos jogsérelem orvoslására irá-
nyuló keresetek összeg-szerűségükben eltérnek egy-
mástól. (Simon Károly László: A perhalmozás tilalma: a 
perfüggőség a polgári eljárásban. Magyar Jog 2009/12. 
750. o.) Erre Simon számos példát hoz az ítélkezési gya-
korlatból. (Tolna Megyei Bíróság 1. Pf.20.411/2008/5.; 
Legfelsőbb Bíróság Pfv.II.21.948/2008/11.; Fővárosi 
Ítélőtábla 1.Pkf.25.616/2007/4.)

A kérdéssel kapcsolatos joggyakorlat a BH 2015.230. 
számú eseti döntésig inkább a szigorúbb értelmezés 
felé hajlott, vagyis a „keresettel érvényesített jogon” a 
kereset alapjául szolgáló jog egészét értette. Erre a kö-
vetkeztetésre jutott a Legfelsőbb Bíróság BH 1981.363. 
számon közzétett határozatában. A döntés szerint az 
anyagi jogerő azzal a joghatással jár, hogy a peresített 
jogviszony körében a feleket megillető jogokat és őket 
terhelő kötelezett ségeket végérvényesen meghatároz-
za. Ha a felperes keresetét leszállította, a jogerős ítélet 
meghozatala után már nincs jogi lehetősége arra, hogy 
ugyanabból a tényalapból származó ugyanazon jog 
iránt a leszállított keresetet meghaladó követelését a 
korábban perbe vont alperessel szemben ismét érvé-
nyesítse. Ilyen esetben az újabb pert ítélt dologra hivat-
kozással meg kell szüntetni. A határozat azonban enge-
dett egy kivételt az anyagi jogerő ilyen hatása alól: ha a 
felperes az előzményperben ún. jogfenntartó nyilatko-
zatot tett. 

Hasonló döntések születtek a rendszerváltást köve-
tően is. A BH 1998.142. szerint a res iudicata kizárja a 
felek között jogerősen elbírált kártérítési követeléssel 
azonos tényalapból származó, de azt összegszerűségé-
ben meghaladó igénynek a felszámolási eljárásban tör-
ténő érvényesítését. A BH+ 2008.264. értelmében nincs 
lehetőség arra, hogy a személyiségi jog megsértése mi-
att a jogosult több részletben, több eljárásban követel-
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jen nem vagyoni kártérítést. Igaz, ezt a megállapítását a 
Legfelsőbb Bíróság részben a személyhez fűződő jogok 
oszthatatlanságából vezette le. A BH+ 2015.312. számú 
eseti döntésben hasonló következtetésre jutott a Kúria 
a munkaviszonyból származó igények tekintetében: A 
munkáltató ugyanazon ténybeli és jogi alapból szárma-
zó igényét nem érvényesítheti megosztva, részben fize-
tési felszólítással, részben fizetési meghagyás útján. A 
követelés egy részének fizetési felszólítás útján való ér-
vényesítése a fizetési felszólítás törvényi összeghatá-
rát meghaladó követelésrész tekintetében is ítélt dol-
got eredményez. 

A BH+ 2013.417. számon közzétett eseti döntésben a 
Kúria ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy „az 
anyagi jogerő kiterjesztően nem értelmezhető”. Ebben 
az ügyben a károsultnak a külföldi biztosító által több 
részletben kifizetett, majd a Zöldkártya Egyezmény 
alapján a MABISZ-tól szintén több részletben igényelt 
kárösszeget a MABISZ több peres eljárásban érvényesí-
tette a károkozóval szemben. A Kúria úgy látta, hogy a 
MABISZ egymást követő keresetei nem ugyanabból a 
jogviszonyból eredtek, a felperes ugyanis nem kártérí-
tést, hanem a külföldi biztosító részletekben történő 
teljesítéséből eredő megtérítési igényt érvényesített. 
Mivel ez a megtérítési igény az egyes teljesítések vonat-
kozásában különböző időpontokban merült föl, a felpe-
res is csak részletekben érvényesíthette igényét. A 
Kúria tehát nem azért vetette el a res iudicata alkalma-
zását, mert a keresetek eltérő követelésrészekre vonat-
koztak, hanem mert álláspontja szerint nem ugyan-
azon a jogon alapultak. Hasonló megfontoláson alapul  
a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának 
6/2016. (XI. 28.) KMK véleménye, mely szerint az elma-
radt jövedelemnek a jogellenes munkáltatói felmondás 
ügyében hozott ítélet jogerőssé válását követően föl-
merült része nem minősül ítélt dolognak, „mivel ez nem 
a korábbi ítélettel elbírált, hanem a későbbi időszakra 
vonatkozik”.

A BH 2015.230. megjelenése előtt közzétett eseti 
döntések tehát viszonylag egyöntetűen azt az álláspon-
tot képviselték, hogy az ítélet jogereje a kereset alapjául 
szolgáló jog egészét kimeríti. A szabály alól annyiban 
ismertek el kivételt, amennyiben a kérdéses jogból az 
ítélet jogerőre emelkedése után merült föl további kö-
vetelés. 

Az ítélkezési gyakorlatban azonban a megengedőbb 
álláspont is jelen volt. A két felfogás ütközésének érde-
kes példája a Pesti Központi Kerületi Bíróság egy jog-
alap nélküli gazdagodással kapcsolatos ügye. A BH 
2015.230. számú jogesethez hasonlóan itt is arról volt 
szó, hogy a felperes mindenekelőtt követelésének jog-
alapját szerette volna tisztázni, ezért keresetét az előz-
ményperben csak lehetséges igényének egy kisebb ré-
sze iránt terjesztette elő. Az alperes tényleges gazdago-
dásának mértékére vonatkozóan nem tett nyilatkoza-
tot, ezért azt az előzményper bírósága a peradatok 
alapján maga számolta ki. A bíróság ítéletében megálla-
pította, hogy a gazdagodás pontos mértéke 551 411 fo-
rint volt, ebből azonban természetesen csak a kereset-
tel érvényesített 250 000 forintot ítélte meg a felperes-
nek. Az ítélet jogerőre emelkedése után a felperes újabb 

keresetet nyújtott be a bíróságra az alperes ellen továb-
bi 300 ezer forint megfizetése iránt. A felperes az előz-
ményperével azonos ténybeli és jogalapon gyakorlati-
lag a jogerős ítélet indokolásában megállapított követe-
lésének meg nem ítélt részét kérte. 

 Az elsőfokú bíróság a pert megszüntette, mivel arra 
a megállapításra jutott, hogy a keresetlevélben szerep-
lő követelés res iudicata. A másodfokú bíróság azonban 
más állásponton volt, és az elsőfokú végzést hatályon 
kívül helyezte arra hivatkozva, hogy a kereseti követe-
lés – mivel az előzményperben megjelölt igény eddig 
nem érvényesített részére vonatkozik – nem minősül 
ítélt dolognak. 

Az ügy visszakerült az elsőfokú bírósághoz, amely 
ítélt dologra hivatkozással ismét megszüntette a pert. 
Korábbi álláspontjának fenntartását rendkívül részle-
tes indokolással támasztotta alá. Elsődlegesen a jog-
szabály nyelvtani értelmezésére hivatkozott: „A Pp. 
229. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a kere-
settel érvényesített jog tárgyában – nem pedig a kere-
seti kérelem, a követelt összeg, kötelezés stb. tárgyá-
ban – hozott ítélet jogereje zárja el az utat további pe-
reskedés elől. A törvényi rendelkezésből egyértelműen 
kitűnik, hogy az ítélt dolog a felperes által érvényesített 
jog és nem a kereseti kérelem. Irreleváns e szempont-
ból az, hogy a fél kimerítette-e vagy sem a perbe vitt 
jogát, annak csak egy részét érvényesítette-e, mert a 
jog változatlanul ugyanaz, miként a jogviszony is.” Mi-
vel „a jog terjedelme független a jog érvényesítésétől”, a 
jogot az azon alapuló kereset jogerős elbírálása teljes 
egészében kimeríti. A bíróság emellett az eljárásjog 
alapelveire is hivatkozott: „Felperesek tisztában voltak 
azzal, hogy az alperes gazdagodása nem 250 000 fo-
rint […]. Anyagi és eljárási rendelkezési joguk alapján 
maguk határoztak úgy, a perbe vitt joguk által nem a 
teljes összeget, hanem annak csak egy részét érvénye-
sítik, márpedig jogi alapelv az, hogy a jogalanyok saját 
magatartásuk következményeit viselni kötelesek.” 
(PKKB, 26.P. 89.521/2011/1. számú határozat.) A má-
sodfokú bíróságot azonban nem hatotta meg az alapos 
okfejtés, és lényegében változatlan indokok alapján is-
mét hatályon kívül helyezte a permegszüntető végzést. 
Az első fokon eljáró bíró makacsságát megelégelve azt 
is elrendelte, hogy a megismételt eljárásban az elsőfokú 
bíróság másik bírája járjon el. 

A korábbi elsőfokú álláspontot azonban az újonnan 
kijelölt bíró is teljes mértékben osztotta, sőt annak alá-
támasztására immár teleológiai érveket is felhozott: 
Úgy vélte, a felperesek a korábbi perben „azért terjesz-
tették elő alacsonyabb összegben a keresetüket, mert 
nem voltak biztosak a bíróság e tekintetben elfoglalt ál-
láspontjáról és döntéséről. […] Azonban a felperesek bi-
zonytalan jogi álláspontja, az a körülmény, hogy nem 
tudták, hogy milyen bírósági döntésre számítsanak, il-
letőleg pertaktikai okok nem vezethetnek oda, hogy a 
bíróság mellőze a res judicata jogintézményét. Ez olyan 
mérvű jogbizonytalansághoz vezetne, amelyet nyilván-
valóan a jogalkotó is megengedhetetlennek tart, hiszen 
ezért […] szabályozza úgy a res iudicata intézményét, 
ahogy az a Pp.-ben megfogalmazásra kerül”. (PKKB, 
13.P. 87.354/2012/4. számú határozat). Az első- és má-
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sodfokú bíróság meglehetősen szokatlan állóháborújá-
nak végül az vetett véget, hogy az ügy az újabb fellebbe-
zést követően egy másik másodfokú tanácshoz került, 
mely immár az elsőfokú bíróság álláspontjával értett 
egyet, és helybenhagyta a permegszüntető végzést. A 
másodfokú döntés indokolása szerint „az ítélt dolog 
vizsgálata szempontjából az alapperben és a jelen per-
ben érvényesített jog tekintetében nem az állapítható 
meg, hogy a felperesek által érvényesített jog terjedel-
me lenne eltérő, hanem az, hogy kétségtelenül ugyan-
azon ténybeli alap mellett, ugyanazon jog iránt indított 
igény esetén az összegszerűség eltérő”. A felperesek ke-
resete ezért ítélt dolgot képez. (Fővárosi Törvényszék, 
56.Pfv. 638.670/2012/2. számú határozat.)

A fenti ügyben a per megszüntetése ellen végül ered-
ménytelenül hadakozó másodfokú tanács azonban nem 
állt egyedül liberálisabb álláspontjával. A Kúria már 
egy 2011-es, nem publikált döntésében is úgy vélte, 
hogy az „ugyanazon tényalapból származó, ugyanazon 
jogcímen előterjesztett igény” nem minősül ítélt dolog-
nak, ha „a felperes a két perben eltérő részkövetelése-
ket érvényesített”. „A Pp. 229. § (1) bekezdése értelmé-
ben” ugyanis „ítélt dolognak csak az elbírált jog tekint-
hető, erre vonatkozó kereset hiányában viszont” a ko-
rábbi eljárásban „nem […] születhetett döntés a perben 
nem érvényesített […] igény tárgyában.” (Kúria, Gfv.
IX.30.247/2011/13. számú határozat.) Lényegében 
ugyanezzel az érveléssel utasította el a Kúria a res iudi-
cata alkalmazását a bevezetésben ismertetett BH 
2015.230. számú eseti döntésben is.

ÉRVEK A RES IUDICATA SZIGORÚ FELFOGÁSA 
MELLETT

Véleményem szerint a Kúriának a BH 2015.230. számú 
döntésben kikristályosodott megengedő álláspontja 
téves, és a korábban közölt eseti döntések szigorúbb 
felfogása a helyes. A PKKB imént idézett elsőfokú vég-
zésének indokolásával ellentétben azonban úgy látom, 
hogy a törvény nyelvtani értelmezésével nem lehet a 
két álláspont között dönteni. A „keresettel érvényesí-
tett jog” ugyanis egyaránt jelentheti azt a jogot, melyen 
a kereset alapul, és azt a jogot, melyre a kereset kiter-
jed. A szigorúbb felfogás alátámasztására ezért a to-
vábbiakban rendszertani érveket hozok föl.

Első érvem, hogy a törvény kifejezetten meghatároz-
za, a felperes meddig terjesztheti ki keresetét az érvé-
nyesített jogból eredő további követelésre. A Pp. 146. § 
(1) bekezdése szerint a kereset felemelésére az első-
fokú ítélet hozatalát megelőző tárgyalás berekesztésé-
ig – kötelező jogi képviselet esetén pedig csupán az al-
peresi ellenkérelem előadását követő 30 napos határ-
időn belül – van lehetőség. A perben ki nem merített kö-
vetelésrész iránt benyújtott újabb kereset határidőn 
túli kereset-felemelésnek minősíthető. Ezen a már 
többször említett jogfenntartó nyilatkozat sem segít. A 
jogfenntartás intézményét az eljárásjog nem ismeri, 
ezért az nem törheti át az eljárásjogban meghatározott 
szigorú igényérvényesítési határidőket és korlátokat. 
Ezt az álláspontot képviselte a PKKB is fent idézett 

26.P.89.521/2011/10. számú határozatában: „A jog-
fenntartás az anyagi jog intézménye. […] Kereseti kére-
lem jogfenntartással […] nem terjeszthető elő. A […] Pp. 
az elsőfokú tárgyalás berekesztéséig enélkül is megen-
gedi a keresetváltoztatást. Ugyanakkor […] a kereset-
változtatás eme határideje […] elválaszthatatlan kap-
csolatban áll a jogerővel is: a perbe vitt jogviszony egy-
szer s mindenkorra teljeskörűen elbírálásra kerül az 
ítélet által.” 

Ezzel szemben azt lehet fölhozni, hogy a keresetvál-
toztatás törvényi korlátozásának pusztán eljárási oka 
van, nem zárja el azonban a felperest attól, hogy a per 
lezárultát követően követelésének fennmaradó részét 
– ugyanezen eljárási szabályok betartásával – újabb 
perben érvényesítse. A felperesnek tehát nem kell joga-
it kifejezetten fenntartania, azokra enélkül is új kerese-
tet alapozhat. Ez az értelmezés azonban nehezen egyez-
tethető össze a perhatékonyság alapelvével, melyre a 
fenti PKKB-határozat szintén utal: „A törvényi rendel-
kezéseknek a bírósági kapacitást és a másik felet érintő 
racionális célja is van: meg kívánják akadályozni azt, 
hogy ugyanazon tényalapból származó, ugyanazon jog 
iránt ugyanazon személy ellen több per induljon azért, 
mert a keresetindító feldarabolta követelését (pl. 1 mil-
lió forint kártérítés iránt egymillió pert indítson, mind-
egyikben 1 forintot követelve). A törvény arra szorítja a 
feleket, hogy egy eljárásban merítse ki az őt a jogvi-
szonyból megillető jogát.” Az azonos tény- és jogalapból 
származó követelés tárgyában történő többszöri igény-
érvényesítés egyrészt jelentős többletköltségeket ge-
nerál, másrészt a bírósági ügyterhet is növeli. Mindkét 
következmény a gyakorlat elismerése ellen szól. 

A megengedő értelmezés a jóhiszeműség és a perbeli 
esélyegyenlőség alapelvével is ellentétes. A Pp. 8. § (1) 
bekezdése kifejezetten tiltja azt a magatartást, mely „a 
per elhúzására irányul, vagy erre vezethet”. Elképzel-
hető-e, hogy a jogvitát „jogainak fenntartásával” el-
nyújtó fél magatartása nem számítana rosszhiszemű-
nek? Ha az alperes bírság terhe mellett köteles lenne a 
keresettel kapcsolatos védekezését kellő időben és tel-
jeskörűen előadni, a felperes viszont még követelésé-
nek teljes összegét is éveken át lebegtethetné, és akár a 
jogalappal kapcsolatos döntés jogerőre emelkedése 
után is ráérne megjelölni, akkor a felperes perbeli hely-
zete lényegesen kedvezőbb lenne az alperesénél. A res 
iudicata szigorú felfogása valójában ugyanolyan garan-
ciális szerepet játszik a felperes rosszhiszemű pervite-
lének vissza szorításában, mint a bíróság Pp. 8. § szerin-
ti bírságolási joga az alperesében. 

Elvileg fölvethető, hogy a több részletben történő 
igény érvényesítést – tételes törvényi tilalom hiányá-
ban – ne az újabb kereset idézés kibocsátása nélküli el-
utasításával, hanem pusztán az így okozott többlet-
költség megtérítésére kötelezéssel és pénzbírság kisza-
básával szankcionálja a bíróság. Erre a Pp. 8. § (5) be-
kezdése alapján kerülhetne sor. A bíróság tehát érdem-
ben tárgyalhatná és meg is ítélhetné az újabb keresetet, 
a felperesre azonban már a kereset benyújtásáért is 
bírságot kellene kiszabni, valamint pernyertességétől 
függetlenül viselnie kellene az eljárás teljes költségét. 
Nehéz elképzelni azonban, hogy bírság járhatna egy 
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alanyi jog peres úton történő érvényesítéséért, melyet 
a bíróság egyébként megengedhetőnek tart. Ha a több 
részletben történő igényérvényesítés joggal való visz-
szaélésnek minősül, akkor azt a res iudicata körében 
kell szankcionálni.

Nem kell azonban az alapelvekig visszanyúlni, hogy 
érveket találjunk a res iudicata BH 2015.230 szerinti 
értelmezésével szemben. A megengedő felfogás elhibá-
zottsága az ítélt dolog és a perfüggőség tételes jogi defi-
níciójának szövegszerű összevetéséből is kiolvasható. 
A Pp. 130. § (1) bekezdés d) pontja nemcsak azt tekinti 
pergátló akadálynak, ha „a felek között ugyanabból a 
ténybeli alapból származó ugyanazon jog (...) tárgyá-
ban már jogerős ítéletet hoztak”, hanem azt is, ha 
eziránt „a per már folyamatban van”. Emiatt a hasonló-
ság miatt a több részletben történő igényérvényesítés 
megengedhetősége arra az abszurd eredményre vezet-
ne, hogy a két követelésrész iránti pert időben sem kel-
lene elválasztani egymástól. Ha ugyanis a perbe nem 
vitt követelésrész nem esne az ítélt dolog hatálya alá, 
akkor nem vonatkozna rá a perfüggőség sem. A másik 
követelésrész iránti keresetet tehát még az ugyanazon 
jog iránti első per folyamatban léte alatt meg lehetne 
indítani. Amennyiben a jogvitában két bíróság illeté-
kessége is megállapítható, elvileg akár egy időben is 
futhatna a két követelésrész iránti per a két bíróság 
előtt. Szélsőséges esetben az is előfordulhatna, hogy a 
két bíróság egymásnak ellentmondó ítéleteket hozna. 
Nem véletlen, hogy ez az értelmezés a bíróságok egyön-
tetű elutasításával találkozott.

A BH 2015.230. számú határozatban megfogalmazott 
állásponttal szembeni döntő érv azonban az, hogy az 
lehetővé tenné a megállapítási kereset szigorú korláta-
inak megkerülését. A Pp. 123. §-a szerint – számadási 
kötelezettség megállapításán kívül – megállapításra 
irányuló kereseti kérelemnek csak akkor van helye, ha 
„a kért megállapítás a felperes jogainak az alperessel 
szemben való megóvása végett szükséges, és a felperes 
a jogviszony természeténél fogva vagy a kötelezettség 
lejártának hiányában vagy valamely más okból teljesí-
tést nem követelhet”. A bírói gyakorlat töretlenül azt az 
álláspontot képviseli, hogy nem lehet olyan jogviszony-
nyal kapcsolatban megállapítást kérni, amely alapján 
marasztalásnak is helye lenne. A BDT 2012.2709. szá-
mon közzétett eseti döntésben a Fővárosi Ítélőtábla 
például kimondta: „A megállapítási kereset eljárásjogi 
feltételei nem állnak fenn, ha a kereseti kérelem tartal-
mából az tűnik ki, hogy […] előterjesztésével a felperes 
valójában egy majdani tulajdoni igényének jogalapját 
kívánja megteremteni. A jogalap megállapítása érdeké-
ben önálló megállapítási per nem indítható, mivel ilyen 
esetben marasztalás is kérhető.”

A BH 2015.230. viszont megengedi, hogy a felperes a 
vitatott jogviszonyból származó követelésének először 
csak egy töredékét érvényesítse az alperessel szemben, 
majd pernyertesség esetén a nagyobbik részt új perben, 
de a már megítélt jogalapon követelje tőle. Mivel már az 
alapper is marasztalásra irányulna, az eljárás formáli-
san nem ütközne a Pp. 123. §-ába. Az alapeljárásban 
nem peresített követelésrész tekintetében azonban az 
alapper kvázi megállapítási perként funkcionálna, mi-

közben arra vonatkozóan már kezdettől marasztalás is 
kérhető lenne. Egy ilyen bújtatott megállapítási per 
nyilvánvalóan ellentétben állna a jogalkotó céljával, aki 
a lehető legszűkebb körben kívánta megengedni, hogy 
a felperesek „tanácsadói vélemény” készítésére vegyék 
igénybe a bíróságokat.

A res iudicata megengedő felfogása ezt a szűk kört je-
lentősen kibővítené. A jogosultnak az esetek nagy ré-
szében lehetősége lenne követelésének jogalapját külön 
perben tisztázni úgy, hogy az alapperben – puszta meg-
állapítás helyett – a vitatott jogviszonyból származó 
követelés egy kisebb része iránt indítana keresetet. A 
taktika ráadásul minimalizálná a jogosultnak a jogalap 
tisztázásával kapcsolatos költségeit: Míg valódi megál-
lapítási kereset esetén a pertárgyérték a teljes vitatott 
követelés értékével egyezik meg függetlenül attól, hogy 
a követelés alapján a felperes nem kér marasztalást 
(BH 2005.58., illetve 5/2013. számú PJE határozat), 
bújtatott megállapítási kereset esetén a pertárgyérték 
nyilvánvalóan csak az érvényesített követelésrész ösz-
szegéig terjedne. Mivel mind az eljárási illeték, mind a 
pervesztes fél által viselendő perköltség összege nagy-
részt a pertárgyértéktől függ, a jogosult csekélyebb be-
fektetéssel és jóval kisebb kockázattal indíthatna búj-
tatott megállapítási pert, mint akár valódi megállapítá-
si, akár valódi marasztalási pert. 

A megállapítási kereset alkalmazhatóságának ez a ki-
terjesztése ráadásul egyoldalú lenne: A kötelezett – a 
jogosulttal szembeni követelés híján – nem tudna búj-
tatott megállapítási pert indítani, és a jogviszony peres 
úton történő tisztázásához továbbra is igazolnia kelle-
ne a megállapítási kereset törvényi feltételeinek fenn-
állását, köztük azt, hogy a kért megállapítás jogainak 
az alperessel szemben való megóvása végett szükséges. 
Ez újabb példa arra, hogy a res iudicata megengedő fel-
fogása – a jogosult javára – megbontja a jogosult és a 
kötelezett közötti perbeli egyensúlyt.

A BH 2015.230. tehát arra ösztönzi a jogosultakat, 
hogy – a Pp. 123. §-át megkerülve – bújtatott megállapí-
tási kereset útján tisztázzák követelésük jogalapját. 
Erre biztatja őket a BH-nak az a kitétele is, hogy a bíró-
ságnak az újabb perben érdemi vizsgálat nélkül meg 
kell állapítania a kereset jogalapjának fennállását, és 
csak az összegszerűséget kell vizsgálnia. Ez a következ-
tetés ugyanakkor önmagában is problematikus. A Pp. 
4. § (1) bekezdése szerint „a bíróságot határozatának 
meghozatalában más hatóság döntése vagy a fegyelmi 
határozat, illetve az azokban megállapított tényállás 
nem köti”. Az anyagi jogerő szűk körű kivételt jelent ez 
alól a főszabály alól. Ha azonban az alapperben hozott 
ítélet anyagi jogereje az újabb perbe vitt követelésrész-
re nem terjed ki, ahogy a BH 2015.230. állítja, akkor mi-
ért lenne kötve a bíróság az alapperben hozott ítélet 
bármelyik megállapításához? Ha kötve van, az csak 
azért lehet, mert az alapperben hozott ítélet anyagi jog-
ereje kiterjed az adott jogalapból származó követelés 
fennmaradó részére is. Ebben az esetben azonban a bí-
róságnak az újabb keresetet idézés kibocsátása nélkül 
el kell utasítania a Pp. 130. § (1) bek. d) pontja alapján.

A BH felfogása szélsőséges esetben a feje tetejére ál-
líthatná a Pp. ügyérték szerint differenciált eljárási sza-
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bályainak rendszerét. Ha a felperes első körben csak a 
követelés 30 millió Ft-nál nem nagyobb része iránt indí-
tana keresetet, azt első fokon a járásbíróság, másodfo-
kon a törvényszék bírálná el. Ha csak a követelés 3 mil-
lió Ft-nál nem nagyobb része iránt perelne, a törvény-
szék ítélete ellen nem lenne helye felülvizsgálatnak [Pp. 
271. § (2) bek.]. Ha pedig csak a követelés egymillió Ft-
nál nem nagyobb részét követelné, a járásbíróság ítéle-
te ellen csak lényeges eljárási szabálysértés vagy érde-
mi jogszabály téves alkalmazása miatt lenne helye fel-
lebbezésnek [Pp. 392. § (1) bek.]. Ha a követelés ezt kö-
vetően peresített része a 30 millió Ft-ot meghaladná, az 
eljáró magasabb szintű bíróságok – a törvényszék, az 
ítélőtábla és a Kúria – a jogalap tekintetében kötve len-
nének egy alsóbb szintű bíróságnak egy sokkal kisebb 
pertárgyértékű ügyben hozott határozatához, mellyel 
szemben esetleg felülvizsgálatnak sem volt helye, illet-
ve akár már a fellebbezés is csak korlátozottan volt le-
hetséges. Ha a követelés utóbb peresített része a 400 
millió Ft-ot meghaladná, az eljáró bíróságok annak elle-
nére nem vizsgálhatnák felül az alapperben eljáró bíró-
ságnak a jogalappal kapcsolatos megállapításait, hogy 
a későbbi perre – az alapperét sokszorosan meghaladó 
ügyérték miatt – a kiemelt jelentőségű ügyek speciális 
eljárási szabályai vonatkoznának. Ez a jogértelmezés 
tehát meggátolhatná a bíróságokat abban, hogy a nagy 
pertárgyértékű ügyekben indokolt alapos és magas 
szintű jogi vizsgálatot elvégezzék.

KONKLÚZIÓ

A res iudicatának a BH 2015.230. számú határozat sze-
rinti értelmezése valójában súlyos visszaélésekre ad 
módot. Lehetővé teszi, hogy a felperes előbb kicsiben 
tesztelje igénye jogi megalapozottságát, és teljes köve-
telését csak a jogalap tisztázása után peresítse. Az 
újabb perben pedig szinte kivédhetetlen fegyvert ad a 
felperes kezébe azzal, hogy a jogalap vitatását többé 
nem teszi lehetővé. A felperes, ha az alappert elveszti, 
minimális veszteséggel odébbállhat; ha viszont meg-
nyeri, kis ráfordítással nagyon kedvező helyzetbe ke-

rül. A BH-ban foglalt álláspont lehetővé teszi, hogy a fel-
peres egy kis pertárgyértékű perben kicsikart kedvező 
ítéletre hivatkozva a megítélt összeg sokszorosát zsa-
rolja ki a pervesztes alperestől. Perverzebb lelkületű 
felperesek számára pedig azt is, hogy az alperest 
ugyanabból a jogviszonyból eredő részkövetelések 
iránt indított perek sorával éveken át zaklassa. Valame-
lyes vigaszul csak az szolgálhat, hogy az új Ptk. hatálya 
alá tartozó jogviszonyok esetében a zaklatás már nem 
folytatható a végtelenségig: az elévülési szabályok vál-
tozása miatt öt év elteltével alapesetben nem indítható 
több per. A res iudicata ilyen értelmezése tehát – a jog-
viták lezárása helyett – egyértelműen azok eszkalálá-
sát eredményezi.

Mit tehet az alperes, akivel szemben a bíróság a BH 
2015.230.-ra hivatkozva megtagadja a res iudicata al-
kalmazását, és a korábbi perrel azonos jogviszonyból 
származó, de még el nem bírált követelésrészben is jog-
erősen marasztalja? Reményeit, némileg váratlan mó-
don, elsősorban egy harmadik perbe helyezheti. A Pp. 
lehetővé teszi a jogerős ítélet elleni perújítást abban az 
esetben is, ha „a perben hozott ítéletet megelőzően 
ugyanarra a jogra nézve már korábban jogerős ítéletet 
hoztak”. Szerencsés esetben a perújítási kérelem végső 
fokon olyan bírói tanács elé kerül, amely nem ért egyet 
a BH 2015.230.-ban kifejtett állásponttal, és a már elbí-
rált jogviszonyból származó további követelésrész 
iránti keresetet ítélt dolognak tartja. Ebben az esetben 
a bíróság a második perben hozott ítéletet hatályon kí-
vül helyezheti, és a pert megszüntetheti.

A problémát azonban végső soron csak a BH 2015.230. 
álláspontjával való világos szakítás oldhatja meg. A 
Kúria részéről, mely még a tárgyalt BH közzétételének 
évében is hozott annak nyilvánvalóan ellentmondó ese-
ti döntést, ez mindenekelőtt a korábbi ítélkezési gya-
korlatot megerősítő jogegységi határozat meghozatalá-
val valósulhat meg. A jogalkotó részéről pedig felme-
rülhet az új Pp. kiegészítése egy olyan rendelkezéssel, 
mely szerint a már elbírált jogviszonyból származó to-
vábbi követelés iránti kereset benyújtására csak annyi-
ban kerülhet sor, amennyiben a további követelés a ko-
rábbi ítélet jogerőssé válása után merült föl. 
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MIKLÓS GYÖRGY

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÍTÉLÉSE  
A SZTRÁJK ELŐZETES BEJELENTÉSE KAPCSÁN  
– EGY BÍRÓSÁGI HATÁROZAT APROPÓJÁN

BEVEZETŐ

A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény (a továbbiak-
ban: Sztrájktv.) 2010. december 31. napjától hatályos 
módosítása a sztrájkjog gyakorlásával kapcsolatban 
két további jogszerűségi követelményt épített be a sza-
bályozásba, jelentősen bővítve ezzel a sztrájk jogelle-
nességét megalapozó körülmények törvényi taxációját. 
A jogirodalomban és a szervezett munkavállalói érdek-
védelem fórumain eltérő értékelések láttak napvilágot 
arra vonatkozóan, hogy e módosítás csak megnehezí-
tette vagy egyenesen ellehetetlenítette a sztrájkjog 
gyakorlását. (Dr. Schneider Marianna: Mi a baj a sztrájk-
törvénnyel? (szmdsz.blog.hu/2015/08/24mi_a_baj_a_
sztrájktörvénnyel.; Balczer Balázs: Szabad-e sztrájkolni 
Magyarországon? ujegyenloseg.hu/szabad-e-sztrajkol-
ni-magyarorszagon.) Abban azonban mindenki egyet-
ért, hogy a részleteket mellőző szabályozás, mely tág 
teret enged a bírói jogértelmezésnek, bizonytalanságot 
szülhet, s a sztrájkjog óvatosabb gyakorlására ösztö-
nözhet. Ebben a közegben a jogalkalmazók részéről 
nagy várakozás övez minden olyan bírósági döntést, 
amely a sztrájk jogellenességét eredményező „új” okok 
mibenlétéről – orientációs jelleggel – állást foglal.

A cikk a jogalkalmazás által érzékelt szabályozási 
deficit rövid bemutatását követően a sztrájkkal kap-
csolatos együttműködési kötelezettséget s annak egyik 
elemét, a sztrájk bejelentésével kapcsolatos kérdéseket 
tekinti át, ismertetve a címben jelzett bírósági határo-
zat lényegét.

SZABÁLYOZÁSI DEFICIT

A magyar sztrájkjogi irodalomban egyöntetűen jelenik 
meg az az álláspont, hogy a sztrájkjog törvényi szabá-
lyozása eredendően elégtelen, és a 2010. évi módosítás 
csak növelte a fogalmi tisztázatlanságot és az abból 
eredő jogbizonytalanságot. Az együttműködési kötele-
zettség tartalmi magja ugyan megfogható, s egyes szi-
tuációkban jól prognosztizálható egy annak megsérté-
sén alapuló jogvita kimenetele, határai azonban több 
tekintetben képlékenyek. (Dr. Kulisity Mária: A sztrájk 
jogszerűségének megállapításával összefüggő bírósági 
gyakorlat. (Pécsi Munkajogi Közlemények. II. évfolyam, 
II. szám. 2009. június, 89. o.; Dr. Lápossy Attila: A sztrájk-
törvény alkotmánybírósági felülvizsgálatának indítvá-
nyozása (In: ÁJOB Projektfüzetek 2010/4. Sztrájkjogi 
projekt, 2010. 78. o.)

A még elégséges szolgáltatással kapcsolatos jogszerű-
ségi feltétel tekintetében már az e rendelkezés hatálya 
alá tartozó munkáltatói kör meghatározása is kérdőjele-

ket vet fel, a sztrájk jogszerű megtartásához megkívánt 
megállapodás létrehozása vagy az azt kiváltó érdemi bí-
rósági határozat elérése pedig nehézkes lehet. (A felme-
rülő problémákról bővebben: Ajtay-Horváth Viola: Quo 
vadis sztrájkjog? – Gondolatok a még elégséges szolgálta-
tásról című tanulmánya. (De iurisprudentia et iure pub-
lico – Jog és Politikatudományi folyóirat 2012/2.)

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa mulasz-
tásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megálla-
pításának indítványozásával kísérelte meg elérni a 
sztrájkjog egyes mozzanatainak, így a bejelentési köte-
lezettségnek a részletesebb szabályozását, azonban az 
Alkotmánybíróság az indítványt elutasító határozata 
indokolásában arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
általános jogi fogalmak révén történő szabályozás al-
kotmányossági szempontból nem eshet kifogás alá, s a 
jogalkotásra tartozik annak eldöntése, hogy egy élet-
helyzetet szabályoz-e s milyen részletességgel. A rész-
letes szabályozás hiánya nyilvánvalóan nem jelenti a 
sztrájkjog korlátlanságát, csupán nagyobb teret enged 
a jogalkalmazó számára annak eldöntésében, hogy a 
sztrájkjog gyakorlása az adott esetben – az általános el-
vek értelmezése útján – jogszerűnek vagy jogellenes-
nek tekintendő.

A fentieket azért volt fontos előrebocsátani, hogy lás-
suk: amennyiben a sztrájk szabályozásával kapcsolatos 
„minimalista” jogalkotói álláspont nem változik, a jog-
alkalmazók magukra vannak utalva, s a rendes bírói 
joggyakorlatnak kell kimunkálnia azokat a fogódzókat, 
amelyek a sztrájkjogi aktivitások terén orientálják a 
munkavállalókat és munkáltatókat.  

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG  
A SZTRÁJKJOG GYAKORLÁSA TERÉN

A munkáltató és a munkavállalók együttműködési köte-
lezettsége és a sztrájkjoggal való visszaélés tilalma, 
mint alapelvi jellegű szabály a kezdetektől része a 
Sztrájktv.-nek. Minthogy azonban a sztrájk jogellenessé-
gét eredményező okok taxációjában nem szerepelt az 
együttműködési kötelezettségbe ütközés, az alapelv ko-
rábban legfeljebb „kisegítő” érvként jelenhetett meg a 
sztrájk jogellenességének megállapítása iránt indult jog-
vitákban. A 2010. évi módosítással az együttműködési 
kötelezettség előtérbe került, hiszen annak sérelme ön-
magában megalapozhatja a sztrájk jogellenességét.

Az együttműködést a Sztrájktv. kötelezettségként fo-
galmazza meg, ugyanakkor látni kell: az együttműkö-
dés valójában nem a munkavállalókra és munkáltatók-
ra oktrojált kényszerű kötelezettség, hanem szükség-
szerű elvárás a munkaügyi kapcsolatok normális me-
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derben tartása érdekében, amely nem akadályozza, ha-
nem éppen elősegítheti a sztrájkjog gyakorlásának 
eredményességét. 

Az együttműködés elve olyan keret, amelyből a mun-
kaviszony alanyai és szervezeteik sem a munkabéke, 
sem a sztrájkfenyegetettséggel érintett tárgyalások, 
sem pedig a munkabeszüntetés során nem léphetnek ki.

A munkavállalói és munkáltatói érdekek részbeni el-
térősége ellenére az együttműködés – az alapvető egy-
másra utaltság következtében – természetes velejárója 
a munkaviszonynak és az azt övező jogviszonyoknak. A 
munkaviszony és a kollektív munkaügyi kapcsolatok 
tartam jellege – az árucsere jellegű jogviszonyokkal 
szemben – egymás (divatos kifejezéssel élve) stratégiai 
partnerévé teszi a feleket, hiszen a munkavállaló egyé-
ni egzisztenciát, a munkáltató gazdasági célokat épít a 
másik félre, mégpedig hosszú távon. Az együttműkö-
dés segíti hozzá a feleket (beleértve a munkavállalói ér-
dekképviseleteket), hogy viszonyuk ne mérgesedjen el, 
s a sztrájk után ott tudják folytatni közös tevékenysé-
güket, ahol abbahagyták. 

Az együttműködési kötelezettség tartalmilag fellel-
tározhatatlan: el kell fogadni, hogy lesznek a jogalkal-
mazó mérlegelésére bízott esetek, melyek tűrik a vitát.

Álláspontom szerint ugyanakkor ez nem jelent teljes 
bizonytalanságot és nem állítja teljesíthetetlen köve-
telmények elé a munkavállalói oldalt: a sztrájkjogi akti-
vitásainak minimális arányérzékkel, mértéktartással 
és világos kommunikációval kísért lebonyolítása belül 
tartja azt az együttműködés tartományán, anélkül, 
hogy a sztrájk a nyomásgyakorló erejét elveszítené.

Az együttműködés kötelezettsége ugyanis sztrájk-
jogi értelemben nem hordoz olyan tartalmat, miszerint 
a munkavállalók nem tanúsíthatnak a munkáltató ér-
dekét sértő magatartást, hiszen a sztrájk a legtöbb 
esetben szükségképpen kárt okoz (kiesett termelés 
pótlásának többlet munkaerő költsége; fuvarozóknak 
fizetendő díjazás az állásidőre stb.).

A SZTRÁJK BEJELENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS 
KÖVETELMÉNYEK

A sztrájk a munkáltató tevékenységében és a kollektív 
munkaügyi kapcsolatokban rendkívüli eseménynek mi-
nősül, ami önmagában előtérbe helyezi a felek együtt-
működési és tájékoztatási kötelezettségét. A rendkívüli 
esemény ugyanis – éppen a rutinszerűség hiánya miatt – 
körültekintőbb felkészülést és más esetben nem alkal-
mazott intézkedéseket igényelhet.

Annak ellenére, hogy a Sztrájktv. nem tartalmaz a 
munkabeszüntetés előzetes bejelentésére vonatkozó 
tételes rendelkezést, a jogirodalom mára egységesnek 
mondható álláspontja szerint a bejelentési kötelezett-
ség fennáll, s azt az együttműködési kötelezettségből 
származtatják.

A sztrájk bejelentésére vonatkozóan a joggyakorlat-
ban és a jogirodalomban az alapvető tartalmi követel-
mények is megfogalmazódtak az alábbiak szerint: (i) a 
bejelentést írásban kell megtenni (ii) abban meg kell je-
lölni a munkabeszüntetés kezdő és – határozott időtar-

tamú sztrájk esetén – a befejező időpontját (iii) világo-
san meg kell fogalmazni a sztrájk útján elérni kívánt 
célt (iv) fel kell tüntetni a sztrájkban részt vevők körét 
és számát, valamint a munkáltató munkabeszüntetés-
sel érintett szervezeti egységeit.

A bejelentés egyik funkciója az, hogy az általános 
sztrájkfenyegetettséghez képest konkrét adatok állja-
nak az érintettek rendelkezésére, melynek alapján fel-
készülhetnek a munkabeszüntetésből adódó kötele-
zettségeik teljesítésére és jogaik gyakorlására egymás-
sal, illetve harmadik személyekkel kapcsolatban.

A munkabeszüntetés kiterjedtségétől függően 
sztrájk idején – egyebek mellett – az alábbi intézkedési 
kötelezettségek hárulhatnak a munkáltatóra: 

(1) a sztrájkban részt nem vevő munkavállalók tekin-
tetében [i] a munkaidő hasznos tevékenységgel való ki-
töltésének megszervezése, amennyiben a termelés szü-
netel (oktatás; takarítás; provizórikus javítások végle-
gesítése stb.) [ii] hosszabb időtartamú sztrájk esetén a 
műszak esetleges lemondása és gondoskodás a tömeg-
közlekedést használó munkavállalók hazautazásának 
biztosításáról (különjáratok igénybevételével) [iii] nyu-
galom és rend biztosítása további személy- és vagyonőri 
állomány berendelésével; 

(2) a sztrájkkal érintett munkavállalók tekintetében 
[i] a munkavégzési területről kivont sztrájkoló munka-
vállalók számára megfelelő helyiség biztosítása a mun-
kabeszüntetés idejére [ii] nyugalom és rend biztosítása;

(3) harmadik személyekkel, szerződéses partnerek-
kel kapcsolatban [i] a munkáltató területén működő 
szolgáltatók és egyéb beszállítók értesítése [ii] szerző-
déses partnerek (fuvarozók, külső beszállítók és szol-
gáltatók) értesítése, amennyiben a sztrájk transzport-
logisztikai és egyéb, szerződések teljesítésével össze-
függő folyamatokat is érint (pl. beszállított áru átvéte-
le) [ii] energiaszolgáltatók értesítése, az előre egyezte-
tett szállítások esetleges újranominálása stb. 

A fenti intézkedéseken túlmenően a sztrájk esetén a 
munkáltatónak joga és egyben kötelessége a munkabe-
szüntetésben részt venni nem szándékozó munkaválla-
lók foglalkoztatásának biztosítása. A munkáltató, ami-
kor a sztrájk idejére a sztrájkban résztvevő munkavál-
lalók leváltását célzó átvezényléseket rendel el, nem jár 
el jogellenesen, hanem éppen a foglalkoztatási kötele-
zettségét teljesíti. A munkáltatónak egyébként is fel-
adata a sztrájkkal összefüggésben keletkező kárának – 
a sztrájk akadályozása nélküli – csökkentése, amit nem 
tudna elérni, ha a munkabeszüntetésben részt venni 
nem szándékozó munkavállalóit nem állítaná munká-
ba, annál is inkább, mivel viszonylatukban bérfizetési 
kötelezettsége is fennáll. Amennyiben a munkáltató ezt 
a sztrájkban résztvevő munkavállaló helyére történő 
átvezényléssel tudja elérni, ez terhére jogellenes maga-
tartásnak nem értékelhető.

A sztrájk bejelentése ezért egyebek mellett azt a célt 
is betölti, hogy a munkáltató a fenti jogát gyakorolni 
tudja a munkaszervezés körében.

A bejelentés és a sztrájk megkezdése közötti időtar-
tam további funkciója lehet, hogy lehetőséget biztosít-
son a munkáltatónak a helyzet újraértékelésére és 
ajánlatának – az immár kézzelfogható közelségbe ke-
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rült munkabeszüntetés elkerülése végett eszközölt – 
gyors módosítására, amely a megfeneklett egyeztetést 
a holtpontról kimozdíthatja, elősegítve a konszenzuson 
alapuló megoldást.

Adódik a kérdés: a bejelentést mennyivel a sztrájk 
meghirdetett kezdete előtt kell megtenni?

A jogszabály nem ad tételes, a sztrájk bejelentése és a 
sztrájk kezdő időpontja közötti időtartamot meghatá-
rozó szabályt, ezáltal a jogalkalmazóra bízza annak el-
döntését, hogy a visszaélésszerű joggyakorlás tilalma 
és az együttműködés kötelezettség figyelembevételé-
vel mely időtartamot ítél megfelelőnek (azaz jogszerű-
nek), és mely időtartamot elégtelennek (jogellenesnek).

Álláspontom szerint ezt a kérdést a bejelentés funk-
ciója alapján lehet megválaszolni. 

A bejelentés és a sztrájk kezdete közötti időtartam 
nem lehet csupán jelképes, s az csak akkor felel meg a 
törvény szellemének, konkrétabban az együttműködési 
kötelezettségnek, ha a bejelentés közlése és az azáltal 
meghirdetett sztrájk kezdő időpontja között elégséges 
időt biztosít a munkáltatónak a szükséges intézkedések 
megtételére. Ellenkező esetben a sztrájkjog gyakorlása a 
bejelentés elégtelensége miatt visszaélésszerű lesz.

Arra, hogy a konkrét esetben ez hány órát vagy napot 
jelent, nem adható általános szabály. Véleményem sze-
rint a minimális időtartam legalább 1-2 munkanap, az-
zal, hogy a jogalkalmazónak (illetve jogvita esetén a bí-
róságnak) a megfelelő időtartam meghatározásánál 
mérlegelnie kell olyan körülményeket is, mint a munka-
szervezet létszáma, a műszakrend összetettsége (→ he-
lyettesítés megszervezése; munkavállalók elhelyezésének 
és utazásának megszervezése) a munkabeszüntetés ha-
tásaival érintett beszállítói és ügyfélkör nagysága és 
kapcsolódása a munkáltató tevékenységéhez (→ értesí-
tések; szállítások és szolgáltatások átütemezése; károk 
mérséklése), a munkáltató termelési és egyéb folyama-
tainak bonyolultsága (→ leállás biztonsága).

A sztrájk ugyan a legtöbb esetben szükségképpen 
kárt okoz (kiesett termelés pótlásának többlet munka-
erő költsége; fuvarozóknak fizetendő díjazás az állás-
időre; szerződésszegési szankciók stb.), azonban a 
sztrájkjog gyakorlása visszaélésszerű, ha a sztrájk be-
jelentés nélküli, vagy annyira prompt jellegű, hogy 
meglepetésszerűsége miatt nem hozhatók meg a lehet-
séges következményeket, károkat tompító észszerű 
munkáltatói intézkedések. A bejelentett sztrájk sem 
járhat azzal a következménnyel, hogy a fentieket illető-
en a munkáltató bizonytalan eredményességű „impro-
vizálásra” kényszerüljön: függetlenül attól, hogy a hir-
telen kialakult rendkívüli helyzetet végül sikerül-e 
zökkenőmentesen kezelni, s az intézkedést igénylő kér-
désekre gyorsan és eredményesen reagálni.

ESETISMERTETÉS

A címben jelzett jogesetre rátérve fontos eleme a 
tényállásnak, hogy a munkáltató nem sorolható a még 
elégséges szolgáltatás követelményével érintett körbe, 
ugyanakkor bonyolult termelési folyamatok szerint, 
három műszakban folytatja tevékenységét, nagy lét-

számú munkaszervezettel, viszonylag nagy munkate-
rületen. A beszállító és belső szolgáltató partnerekkel 
szoros együttműködésben just in time termelési rend-
szerben tevékenykedik.

A szakszervezetekkel folytatott bértárgyalások so-
rán az egyeztető eljárás hét napot meghaladóan zajlott, 
de nem zárult le, mert a felek a tárgyalásokat tovább 
folytatták. Ennek során a munkáltató jelezte, hogy egy 
esetleges sztrájk esetén legalább 48 órára van szüksé-
ge a sztrájk bejelentése és megkezdése között annak ér-
dekében, hogy arra felkészülhessen, intézkedési köte-
lezettségének eleget tehessen. Az adott nap délutánján 
a felek (az egyik szakszervezet delegáltjai és a munkál-
tató illetékes vezetői) azzal zárták a tárgyalás aktuális 
fordulóját, hogy értékelik az elhangzott ajánlatokat és 
lehetőségeket, egyeztetnek a saját szervezetükön belül 
és visszajelzést adnak a másik félnek. Ezt követően a 
szakszervezet képviselője 22:31 perckor e-mail útján 
bejelentette a munkáltató két ügyvezetőjének, hogy két 
óra múlva, 00:30 és 02:30 óra között munkabeszünte-
tést tartanak a munkáltató legnagyobb üzemében. 
Egyúttal megjelölte az érintett munkaterületeket és a 
résztvevők hozzávetőleges számát.

A sztrájkot a bejelentés szerint megkezdték és a jel-
zett időpontban befejezték.

A munkáltató az együttműködési kötelezettség meg-
sértésére (a bejelentés és a sztrájk közötti időtartam 
elégtelenségére) hivatkozással a munkabeszüntetés jog-
ellenességének megállapítása iránti kérelemmel fordult 
az illetékes közigazgatási és munkaügyi bírósághoz. 

A szakszervezet a kérelem elutasítását kérve – egye-
bek mellett – a bejelentés tényszerű megtörténtére, va-
lamint arra hivatkozott, hogy a munkabeszüntetésben 
relatíve kis számú munkavállaló vett részt, s az kevés 
munkaterületet érintett. Utalt arra is, hogy a munkabe-
szüntetés nem okozott aránytalanul nagy kárt, s nem 
vezetett rendkívüli fennakadásokhoz sem. Álláspontja 
szerint a bejelentés időpontjának tételes jogi szabályo-
zása híján nem vizsgálható, hogy a sztrájk bejelentése 
annak kezdő időpontjához képest megfelelő időben tör-
tént-e, mivel a sztrájkjog mint alkotmányos alapjog ki-
fejezett tiltó törvényi rendelkezés hiányában nem kor-
látozható. 

A kérelemnek helyt adó munkaügyi bíróság úgy ta-
lálta, hogy a bejelentés elégtelensége az eset körülmé-
nyeire figyelemmel az együttműködési kötelezettsé-
get sérti, és ezáltal megalapozza a sztrájk jogellenessé-
gét. (Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
3.Mpk.50.030/2016/5.)

A szakszervezet fellebbezése folytán eljárt törvény-
szék az elsőfokú határozatot helybenhagyta. (Kecske-
méti Törvényszék 3.Mpkf.20.100/2017/2.) A másodfokú 
bíróság végzéséből kitűnik, hogy értelmezése szerint a 
bejelentés elégtelen, ha a sztrájk kezdő időpontjához ké-
pest nem biztosít kellő időt a felkészülésre. Mivel a 
sztrájk az adott esetben nem haladta meg a két óra idő-
tartamot, és ilyen tartamú sztrájkra az egyeztetés ideje 
alatt egy alkalommal egyébként is lehetőség van (figyel-
meztető sztrájk), a másodfokú bíróság nem tulajdonított 
jelentőséget annak a körülménynek, hogy az egyeztetést 
a felek valamelyike lezárultnak tekintette-e.
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Ellenben rámutatott, hogy a munkabeszüntetés ön-
magában a bejelentés módja és időpontja alapján az 
együttműködési kötelezettségbe ütköző és vissza-
élésszerű, azaz jogellenes volt, mivel éjszakai időpont-
ban, kevesebb mint két órával a sztrájk kezdete előtt 
tett bejelentés nem biztosított elegendő (felkészülési) 
időt a munkáltatót terhelő intézkedések megtételére.

ÉRTÉKELÉS

A döntést visszatekintve, a közelmúlt jogirodalmának, 
szakmai publikációinak fényében értékelve úgy gondo-
lom, hogy az nem tekinthető váratlannak. Az utóbbi 
években ugyanis számos cikkben (Prugberger Ta-
más-Kenderes György: A munkaküzdelem magyar jogi sza-
bályozásának és gyakorlatának aktuális kérdései 3.5. pont. 
Miskolci Jogi Szemle, 2011/2. 15. o.), szakmai anyagban 
(Dr. Lőrincz György: A sztrájkjog gyakorlásának általános 
elvei. In: Az Országos Bírósági Hivatal Atipikus munkavi-
szonyok; a munkaviszonyhoz kapcsolódó megállapodá-
sok, munkaügyi kapcsolatok tananyaga, 6.2.2 pont; 
http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allo-
manyok/e-learning/munkatrv/munkajog2/lecke6_
lap5.html) jelent meg az az álláspont, hogy a sztrájk beje-
lentésének elmaradása vagy elégtelensége az együttmű-
ködési kötelezettség megsértése miatt a munkabeszün-
tetés jogellenességéhez vezethet, akkor is, ha azt konk-
rét jogszabályi rendelkezés nem írja elő, illetve nem sza-
bályozza. A jogerős határozat igazolni látszik a sztrájk-
jog terén számos publikációt jegyző Dr. Berki Erzsébet 
friss prognózisát, aki a sztrájk bejelentésével kapcsolat-
ban e kötelezettséget szigorúbban megkövetelő bírói 
gyakorlatot valószínűsített. (Dr. Berki Erzsébet: Kérdések 
a sztrájkról. https://szakszervezetek.hu/dokumentu-
mok/akciok/4156-kerdesek-a-sztrajkrol) 

Ezenkívül több szakszervezeti útmutató, felhívás 
maga is azt tanácsolta, hogy a jogszerűség érdekében a 
bejelentés jelentékeny idővel, több nappal előzze meg a 
sztrájk kezdetét. 

Ha a döntést előre tekintve, a jövő érdekképviseleti, 
jogalkalmazói gyakorlatára kifejtett hatása szempont-
jából értékeljük, elsősorban azt a kérdést kell feltenni, 
hogy az visszavetheti-e a sztrájkjogi aktivitást, elnehe-
zítheti-e a munkavállalói érdekképviseletek helyzetét a 
sztrájkok szervezése során. Álláspontom szerint erre 
nemleges válasz adható.

Fontos látni, hogy a sztrájkjog gyakorlásának nem 
képezi lényegi részét a spontaneitás, ezért alkotmá-
nyossági szempontból vizsgálva nem jelenti e jog 
aránytalan korlátozását, ha a sztrájkolók kötelesek a 
sztrájk megkezdéséről megfelelő időben tájékoztatni 
az érintetteket.

A megfelelő időben történő előzetes bejelentés köte-
lezettségének való megfelelés nem jelent megoldhatat-
lan feladatot, s korántsem állítja olyan nehézségek elé 
az érdekképviseleteket, mint az a jogszerűségi feltétel, 
amely a még elégséges szolgáltatás kötelezettségével 
érintett munkáltatóknál szervezett sztrájk tekinteté-
ben terheli a munkavállalókat.

Amennyiben a sztrájk munkavállalói támogatottsá-
ga erős, a megfelelő időben történő bejelentés kötele-
zettsége a sztrájkjogot annak lényegi tartalma, gyako-
rolhatósága és nyomásgyakorló ereje tekintetében 
nem érinti, a sztrájk szervezését és megtartását nem 
nehezíti.

A döntésben megjelenő állásfoglalás csupán a meg-
lepetésszerű, öncélúan a lehető legnagyobb zavar kel-
tésére irányuló akciókat szorítja vissza, anélkül, hogy 
a sztrájkjog társadalmi rendeltetésének megfelelő 
gyakorlását akadályozná. Álláspontom szerint ugyan-
is a mértéktartó, körültekintő és kellő támogatottság-
gal bíró munkavállalói érdekvédelem hatékonyságá-
hoz eddig sem volt szükség meglepetésszerű sztráj-
kokra.

Úgy vélem továbbá, hogy a döntésben megjelenő kö-
vetelmény betartása egyúttal a munkavállalói érdeke-
ket is szolgálja. Egyfelől azáltal, hogy sztrájkok jelenleg 
negatív társadalmi megítélését javíthatja, ha a sztrájk-
jogi aktivitások nem süllyednek a „minél nagyobbat 
szól, annál jobb” jelmondata alatt folytatott bozótharc 
szintjére, amelyben a zavarkeltés és a munkáltatóra há-
ruló károk növelése az egyik legfontosabb cél.

A megfelelő időben történő kommunikáció másfelől 
elejét veheti a már pusztán érzelmi viszonyulással és 
kölcsönös gyanakvással övezett „zsákutca-pozíció” ki-
alakulásának, ahonnan a felek csak nehezen tudnak 
arcvesztés nélkül visszatérni a tárgyalóasztalhoz vagy 
a – munkaügyi vita végeztével – a kölcsönös egymásra 
utaltsággal jellemezhető együttműködéshez.

A sztrájk csak így tud megmaradni annak, ami: a kol-
lektív munkaügyi érdekvitákban a munkavállalókat 
szolgáló hatékony, de visszaélésszerű joggyakorlástól 
mentesen és átgondoltan alkalmazott végső eszköznek.
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SZAKÁL RÓBERT

DÖNTÉSEK A KERESKEDELMI VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS 
GYAKORLATÁBÓL

A JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS MINT HITELEZÉSI 
KOCKÁZAT

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Választottbíró-
sága előtt folyamatban volt perben a felperes keresetle-
velében előadta, hogy a felek állami támogatású lakás-
hitelek nyújtására irányuló Együttműködési keret-
szerződést, valamint annak aláírásával egyidejűleg tá-
mogatott lakáscélú hitelek nyújtására vonatkozó kiegé-
szítő megállapodást kötöttek.

A keretszerződés alapján a felek kötelezettséget vál-
laltak arra, hogy közös kockázatvállalással és a köl-
csönnyújtással kapcsolatos banki műveletek megosz-
tásával, konzorciális formában, rendszeresen lakossá-
gi kölcsönöket nyújtanak. A felek közötti együttműkö-
dés az alperes termékeinek értékesítésére, illetőleg az 
abban való közreműködésre irányult. Később a felek 
birtokfejlesztési hitelkamat-támogatással összefüg-
gésben újabb, konzorciális megállapodást kötöttek, ki-
bővítve egy új hiteltermékkel a korábbi együttműkö-
désüket.

A keretszerződés rögzítette az együttműködés díja-
zásának szabályait. A felperes az alperes termékeinek 
értékesítésében való közreműködésére figyelemmel a 
folyósított kölcsönök után, a keretszerződésben szabá-
lyozott számítás szerint meghatározott kamatfelár, il-
letőleg kamatmarzs meghatározott részére vált jogo-
sulttá. Ezek megosztásának és elszámolásának részle-
tes szabályait a kiegészítő megállapodás tartalmazta.

A kamatfelár, illetve a kamatmarzs összegét az alpe-
res számította ki az általa vezetett hitelnyilvántartás 
alapján. A felperesnek módjában állt azokat ellenőrizni, 
mivel az alperes az elszámolások esedékességekor té-
teles kimutatást küldött számára. Az ügyletenként a 
felperest megillető kamatfelár- és kamatmarzshánya-
dot az alperes összesítette, és a hónap utolsó napján a 
felperes javára szólóan jóváírta.

Ezt az összeget az alperes megfizetni tartozott a fel-
peres részére. Az alperes azonban fizetési kötelezettsé-
gét nem teljesítette, hanem bejelentette felperesnek, 
hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tör-
vény (régi Ptk.) 296. §-ára hivatkozással az őt megillető 
kamatfelárhányad és kamatmarzshányad összegével 
szemben beszámítással kíván élni, amit felperes kifeje-
zetten vitatott, és felszólította az alperest az őt megille-
tő összeg megfizetésére. 

A felperes keresetlevelében kérte, hogy a Választott-
bíróság kötelezze az alperest a fentiek alapján keletke-
zett tőketartozás és annak a régi Ptk. 301/A. § (2) be-
kezdése szerinti mértékű késedelmi kamata, valamint 
a Választottbíróság eljárási díja és az ügyvédi munkadíj 
megfizetésére.

Az alperes válasziratában a kereset elutasítását kér-
te. Előadta, hogy a felek áltat nyújtott konzorciális de-
viza- és jelzáloghitelek ügyfelei részt vettek a hitelinté-
zetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi 
CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 200/B. §-a szerinti 
végtörlesztési programban, amelynek a végrehajtását 
követően hitelezési veszteség keletkezett. A felek ab-
ban állapodtak meg, hogy a devizaalapú kölcsönszerző-
désekből eredő tényleges hitelezési veszteséget egy-
más között kölcsönszerződésenként megfelezik. A vég-
törlesztések lezárását követően az alperes a keretszer-
ződés szabályai szerint kiszámította és dokumentálta a 
hitelezési veszteséget, arról tájékoztatta a felperest, 
felszólítva ezen összeg megfizetésére.

Az alperes szerint a felperes nem vitatta a számítás 
helyességét, azonban azért nem teljesített, mivel sze-
rinte az alperes által követelt összeg nem tartozott a 
keretszerződés hatálya alá. A végtörlesztést lehetővé 
tevő törvénymódosítás ugyanis a szerződéskötést kö-
vetően lépett hatályba, amit a felek nem láthattak előre, 
szerződési akaratuk kialakításánál nem vehették fi-
gyelembe.

A felek a hitelezési veszteség fogalmát nem definiál-
ták. Ebből az alperes szerint azt a következtetést lehe-
tett levonni, hogy a keretszerződés minden olyan, a 
konzorciális formában nyújtott kölcsönnel kapcsolatos 
veszteségre kiterjedt, amely a szerződéskötést követő 
időszakban keletkezett, függetlenül a veszteség okától 
és az azt előidéző körülményektől. A végtörlesztés kap-
csán előállt veszteség is e körbe tartozott.

A felperes nemfizetése miatt az alperes a felperest vi-
szontkeresetében kérte kötelezni a felek közötti megál-
lapodások alapján kiszámított és a felperes által köve-
telt összeg beszámításával csökkentett tőke, és annak 
kamata, valamint a perköltség megfizetésére. Alperes 
előadta, hogy a felperesi állásponttal szemben a beszá-
mított felperesi követelés egynemű és lejárt követelés 
volt, így azt a régi Ptk. 296. § (1) bekezdése alapján al-
peres beszámíthatta.

A felperes a beszámítási kifogás és a viszontkereset 
elutasítását kérte. Előadta, hogy az alperes a konzor-
ciális hitelek kapcsán felmerült bevételkiesésének ösz-
szegét a Hpt. 200/B. §-ára alapította, és ezt a bevétel-
kiesést kívánta a tényleges hitelezési veszteségként ér-
telmezni és elszámolni. Az alperes által végrehajtott 
végtörlesztési programmal összefüggésben a követelt 
összeg a felek közötti megállapodások szerint azonban 
nem minősült hitelezési veszteségnek. Elismerte, hogy 
a hitelezési veszteség definícióját a felek közötti megál-
lapodások egyike sem tartalmazta, viszont ebből sze-
rinte az az alperesi téves következtetés alappal nem 
volt levonható, hogy a felek együttműködésében az al-
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peres a hitelezési veszteséget a lehető legkiterjesztőb-
ben értelmezze, beleértve az elvárt, de be nem folyt be-
vételt, jövedelmet is.

A felperes szerint az eset összes körülményéből, a fe-
lek közötti megállapodások szövegezéséből az tűnt ki, 
hogy hitelezési veszteségről akkor lehet szó, ha a vesz-
teség abból keletkezett, hogy az adott ügyfél nem fize-
tett, és az ellene lefolytatott behajtási eljárás is ered-
ménytelen volt. Ezzel szemben a végtörlesztés eseté-
ben a nemteljesítés már eleve kizárt volt, az adósok jo-
gosulttá váltak a jogszabályban megállapított árfolya-
mon teljesíteni, aminek eleget is tettek. Így ellenük be-
hajtási eljárás nem volt kezdeményezhető. Kétségtelen, 
hogy a végtörlesztés miatt az alperesnek elmaradt be-
vétele keletkezett, figyelemmel a törvénymódosulásra, 
az azonban az adósok nemfizetésével nem volt össze-
függésbe hozható. Az adósok ugyanis, a törvényes lehe-
tőséggel élve, a rögzített árfolyamon fizettek, a felpe-
resnek pedig erre semmiféle ráhatása nem volt.

Az alperes kifejtette, hogy a tényleges hitelezési vesz-
teség fogalmából levezethető a végtörlesztéssel kapcso-
latos banki veszteség. Az alperes is utalt a régi Ptk. 207. § 
(1) bekezdésére. Szerinte a tényleges hitelezési veszte-
ség fogalmán a perbeli hitelezési tevékenységgel össze-
függésben előálló vagyon/eredménycsökkenést kellett 
érteni. Nem volt kétséges, hogy a Hpt. 200/8. §-ának ren-
delkezései szerint végrehajtott végtörlesztés alperes 
számára eredménycsökkenést jelentett, amelyet a vo-
natkozó könyvviteli szabályok alapján hitelezési veszte-
ségként számolt el és osztott meg felperessel.

A Választottbíróság megállapította, hogy a felek kö-
zötti jogvita során az a feltétel volt vitatott, hogy tény-
leges hitelezési veszteségnek minősült-e a Hpt. 200/B. § 
szerinti végtörlesztési program következtében előállt 
és az alperesnél kimutatott összeg.

A Választottbíróság a jogvita elbírálása során a felek 
azon megállapodásából indult ki, amely a veszteségnek 
a konzorciális partnerek közötti megosztását szabá-
lyozta. Az ennek alapján kötött devizaalapú kölcsön-
szerződésekből eredő tényleges hitelezési veszteséget 
a felek egymás között kölcsönszerződésenként 50–
50%-ban tervezték megosztani.

A Választottbíróság a felek egybehangzó nyilatkoza-
ta és a hivatkozott kiegészítés alapján aggálytalanul ál-
lapította meg, hogy a felek a hitelezési veszteség definí-
cióját nem határozták meg. Ennek hiányában alakult ki 
a felek közötti szögesen ellentétes álláspont, nevezete-
sen hogy a végtörlesztések lezárásából eredő veszteség 
hitelezési veszteségnek minősül-e, amely a felek között 
50–50%-ban osztandó meg.

A Választottbíróság a felek közötti megállapodások 
rendelkezéseit a felek szerződéses akaratára és az ügy 
összes körülményére tekintettel a régi Ptk. 207. §-ában 
foglaltak szerint értelmezte. A Választottbíróság e kör-

ben figyelemmel volt a felek érdekeire és a régi Ptk.-ban 
rögzített alapelvekre is. A Választottbíróság megállapí-
totta, hogy a felek szándéka arra irányult, hogy a devi-
zaalapú kölcsönszerződésekből eredő nyereséget és 
veszteséget egyaránt 50%-ban osszák meg. Ehhez sem-
miféle megkötést nem fűztek. A felek szerződéses aka-
rata tehát a kockázatvállalás tényére, és azon belül 
minden olyan jövőbeli eseményre is kiterjedt, amely a 
felek közötti megállapodásokkal kapcsolatban hitele-
zési veszteséget okozhatott. Osztotta a Választottbíró-
ság azt az alperesi álláspontot, hogy a hitelezési veszte-
ség fogalma a szokásos banki működéshez kapcsolódó 
kockázatokon túl a jogi környezet változásából eredő 
kockázatokat is magában foglalta. Nem volt alapos te-
hát azon felperesi állítás, amely a hitelezési kockázat 
fogalmát kizárólag az egyes adósok nemfizetésével 
kapcsolatos kockázati elemekre szűkítette.

Minthogy a felek közös kockázatot vállaltak, mind a 
nyereség, mind a veszteség viselése 50–50%-ban illet-
te, illetve terhelte őket. A Választottbíróság megjegyez-
te, hogy a felperesnek módjában állt volna a Hpt. módo-
sulásakor megállapodás-kiegészítést kezdeményezni, 
amennyiben a végtörlesztés jogkövetkezményeit a hi-
telezési veszteségként való elszámolhatóság köréből ki 
óhajtotta volna emelni. Ilyen felperesi szerződési szán-
dék azonban az eljárás során nem igazolódott.

A Választottbíróság rámutatott, hogy a végtörlesz-
tést meghatározó törvénymódosítás, a Hpt. 200/B. §-a 
valóban a felek megállapodását követően lépett hatály-
ba, viszont definíció hiányában a Választottbíróság a 
tényleges hitelezési veszteségre nem vonatkoztathatta 
a felperes által képviselt megszorító értelmezést. A fel-
peres szerint ugyanis az adósok a törvényben meghatá-
rozott árfolyamon teljesítettek, így velük szemben be-
hajtási eljárás nem is indulhatott. Az viszont vitatha-
tatlan volt, hogy ez az árfolyam alacsonyabb volt, mint 
amiben a felek eredetileg az egyes adósokkal megálla-
podtak, így az alperesnél tényleges hitelezési veszteség 
keletkezett, amit – figyelemmel a törvénymódosítás - 
ra – behajtani nem tudott. Így, összhangban a számvite-
li törvény 65. § (7) bekezdésével, az alperesnek úgy kel-
lett eljárnia, hogy tényleges hitelezési veszteségnek te-
kintse a törvénymódosításból bekövetkezett vesztesé-
get. Helyesen állította ugyan a felperes, hogy a rögzített 
árfolyamon történő végtörlesztés a felperes magatar-
tására nem volt visszavezethető, és az érdekkörében 
felmerülő oknak se volt minősíthető, ugyanez vonatko-
zott viszont az alperesre is. Ebből következett, figye-
lemmel a felek megállapodására is, hogy a törvénymó-
dosítás miatti veszteségnek mindkét felet egyaránt kel-
lett terhelnie.

A Választottbíróság mindezekből következően felpe-
res keresetét elutasította, a viszontkeresetnek pedig 
helyt adott.
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Kormányzástan
adalékok a viszonylag jó kormányzáshoz

Szerző:  
sárközy tamás

„Az államtanból, a közjogból és a politikatudományból nőtt ki a polgári államok-
ban az elmúlt fél évszázadban a kormányzástan (governológia), mint interdiszcip-
lináris alkalmazott társadalomtudomány, némileg másként az Amerikai egyesült 
Államokban és másként a kontinentális európában, részben Franciaországban, 
részben Németországban. ez a diszciplína az 1990-es évek végétől megjelent a 
magyar társadalomtudományokban is és lassan megindult – főleg speciális kur-
zusokon – a kormányzástan oktatása is, a magyar egyetemeken.
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A mAgyAr  
fizetésképtelenségi jog  
kézikönyve i–ii.
Hatodik, hatályosított kiadás

Szerző:  

juhász lászló

A gyakorlati szakemberek által kedvelt kézikönyv előző, 2014. őszi 
ötödik kiadása óta a Cstv.-t érintő jelentős mértékű módosítás ugyan 
nem történt, a gyakorlatban azonban fontos változások következtek 
be, amelyek indokolttá tették a kommentár frissítését. A legfontosabb 
jogszabályváltozások a „modernizációhoz” köthetőek: hatályba lépett 
ugyanis a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektro-
nikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet, amely 
alapvetően változtatta meg az értékesítések rendszerét, továbbá 2016. 
július 1-jétől alkalmazandó a Pp. elektronikus kapcsolattartásra vo-
natkozó megújított szabályrendszere, amely a csőd- és felszámolási 
eljárásokat is érinti. ezen túlmenően jelentős mértékben módosult a 
bírói gyakorlat sok olyan jogértelmezési kérdésben, amelyekre a ko-
rábbi kiadás még nem tudott kitérni. Ilyennek tekinthető például a 
felszámoló státusza, a vagyont terhelő (körülírással meghatározott) 
zálogjog rögzülése, a hivatalból történő eljárás mind a csőd-, mind a 
felszámolási eljárásban. A Kúria továbbá számos izgalmas döntést 
hozott, melynek ismerete nélkülözhetetlen a hétköznapi munkában.

A mAgyAr mAgáncsőd 
kézikönyve
Szerző:  

juhász lászló

2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek 
adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény (rövidítve: 
Are. tv.), amely régi hiányt pótolva megkísérli a magánszemélyek, 
egyéni vállalkozók, őstermelők eladósodásából adódó helyzeteket 
kezelni. Juhász László, A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve 
szerzőjének a magáncsődről írt szakkönyve segít eligazodni a törvény 
szerteágazó, sokszor nehezen értelmezhető előírásaiban.

A kézikönyv mind a törvény, mind az eddig megjelent tizenhét végre-
hajtási rendelet szövegét feldolgozza, a szerző a kommentárt úgy 
állította össze, hogy mind az ügyvédek, mind a jogkereső adósok, 
de adott esetben az ilyen ügyekkel foglakozó bírák, a családi csőd-
védelem dolgozói is használhassák. A kézikönyv az első és jelenleg 
az egyetlen elérhető olyan munka, amely a magáncsőd intézményét 
dolgozza fel.

ára: 16 000 ft

megjelent!

ára: 6000 ft

megjelent!
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A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve i–ii.  
és A magyar magáncsőd kézikönyve együttesen: 20 000 Ft



Az Ákr. és A kp. kommentÁr  
megvÁsÁrolhAtó külön-külön  

kézikönyvként

Az ÁltAlÁnos közigAzgAtÁsi  
renDtArtÁs mAgyArÁzAtA
 2018. január 1-jén hatályba lép az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény, rövidítve az „Ákr.”.
 Az új kódex feladata, hogy a megszámlálhatatlan módosításon átesett és emiatt 

koherenciáját vesztett Ket. helyébe lépjen. 
 A kommentár szerzői csapatának gerincét a Kúria közigazgatási bírái alkotják, 

kiegészülve az új szabályozás előkészítésében fontos szerepet betöltő IM főosz-
tályvezetővel és a NMHH jogi igazgatójával.

Ára: 9000 Ft

A közigAzgAtÁsi  
perrenDtArtÁs mAgyArÁzAtA
 A közigazgatási per 2018-tól többé már nem egy különleges eljárás a polgári perek 

rendszerében, ugyanis kikerül a Pp.-ből, és külön kódexben kerül szabályozásra.  
Az Országgyűlés 2017. február 21-én elfogadta a közigazgatási perrendtartásról 
szóló törvényt, rövidítve a „Kp.”-t. 

 A Kp. létrehozza a közigazgatási perjog önálló és egyedi szabályrendszerét, 
eközben új fogalmi rendszert és új jogintézményeket vezet be.

 A kommentár szerzői csapatának gerincét a Kúria közigazgatási bírái alkotják, ki-
egészülve egy közigazgatási jogász alkotmánybíróval és egy egyetemi oktatóval. 

Ára: 9000 Ft

VAGY
előfizethető egyben 

„A közigAzgAtÁsi eljÁrÁs szAbÁlyAi” 
kApcsos kommentÁrként.
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A közigAzgAtÁsi  
eljÁrÁs szAbÁlyAi
 A kapcsos kommentár egyben tartalmazza a közigazgatási eljárás 

két szakaszát: a hatósági és a bírósági eljárást. 
 A kiadó a jövőben előfizetés keretében pótlapcsomagokkal aktua-

lizálja a kommentárt.
 A kommentár szerkesztője Petrik Ferenc jogtudós, nyugalmazott 

kúriai kollégiumvezető.

várható megjelenés: 2017. június

2017. április 12-én benyújtásra került az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésé-
vel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/15065 számú törvényjavaslat. A törvényjavaslat számos ponton érinti az Ákr. és Kp. szövegét. 
Szerzőink a törvényjavaslat elfogadását mindenképpen megvárják, és azt beépítik a kommentár szövegébe. Minderre tekintettel a megjelenés várható 
időpontja: 2017. június.

Ára: 16 000 Ft

részletesebben lásd a 2. oldalon!

részletesebben lásd a 2. oldalon!
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