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NOCHTA TIBOR 

A személyiségi jogok magánjogi 
szankciós védettségéről
A személyiségi jogok megsértése esetén  

igénybe vehető jogkövetkezmények jogi 

természetéről

A jog társadalomvédelmi funkciójából ered, hogy aki 
másnak jogsértő módon bármilyen természetű érdeksé
relmet (vagyoni vagy nem vagyoni) okoz, e személlyel 
szemben a sértettnek igénye támad annak kiegyenlítésé
re, elégtétel követelésére1. A magánjog sokféle, eltérő ha
tású és intenzitású szankcióval reagál a jogsértő maga
tartásokra2. Megtagadja a joghatást az érvénytelen szer
ződéstől, a szerződésszegőt objektív és/vagy szubjektív 
hátránnyal sújtja, a jogellenesen kárt okozót kötelezi a 
kár megtérítésére, a személyiségi jogokat megsértővel 
szemben elégtételadást, magánjogi büntetést és kompen
zációt biztosít. 

Az egyes személyiségi jogokat áttételesen több jogág 
(alkotmányjog, büntetőjog, közigazgatási jog, munkajog 
stb.) védi és ekként a szankcióknak is több rétege van3. 

1 Lásd Holms: The Common Law 1881. 5. old., Hein Kötz, Delikt
recht, Frankfurt am Main 1983. 3. Aufl. 17. old.

2 Lásd Asztalos László: A polgári jogi szankció, Akadémiai Kiadó 
Budapest 1966. 46–49. old.

3 Lásd Bullinger: Verfassungsrechtliche Aspekte der Haftung, FS von 
Caemerrer 1978 297. old., BGHZ 13,334. még Erwin Deutsch: Der 

Ersatz des reinen Vermögenschadens 79. old. FS. für Wolfram 
Henckel zum 70. Geburtstag. 1995. Walter de Gruyter–Berlin–
New York. 79. old.

Látni kell, azt is, hogy egyes személyiségi jogok oltalmát 
a polgári jog nem képes garantálni, ha a jogsértés súlya 
olyan mértékű, hogy hatásosan a közjogi szankciók révén 
lehetséges csupán a megelőzésnevelés és elégtételadás 
céljait elérni. Ennek mentén érthető, hogy például a Bün
tető Törvénykönyvben olyan bűncselekmények, a 2012. 
évi II. törvényben (Szabs.tv.) pedig olyan szabálysértések 
is nevesítettek, amelyek a személyiségi jogok nagyfokú, 
a társadalomra különösen veszélyt jelentő megsértésén 
alapulnak4. Ha nincs szükség a közjogi szankciós „nehéz
tüzérség” bevetésére – mert azt a jogsértés súlya, valamint 
annak társadalomra veszélyessége sem indokolja – akkor 
elég a személyi viszonyokat is szabályozó magánjog szank
cióihoz folyamodni. 

A közjogi és magánjogi személyiségi jogi védelem kö
zött – a jogsértés foka és a jogkövetkezmények eltérősége 
miatt – fokozatbeli a különbség. A szabályozásnak ugyan
akkor egymásra épülőnek és egymással összefüggőnek 
kell lennie. Nem beszélhet két különböző nyelven a köz
jogi és magánjogi szabályozás. A reguláció összefüggése
it azzal a jogalkotási technikával lehetséges megoldani, 
hogy az adott közjogi normák visszautalnak a Ptk.beli 
rendelkezésekre és jogkövetkezményekre.5 Példának oká
ért ezt lehet érzékelni az emberi méltóság, a becsület és 
jó hírnév védelme, a személyes szabadság és adatok vé

4 Lásd a Btk. 164. §ban a testi sértés, a 194. §ban a személyes 
szabadság megsértése és a XXI. fejezetében foglalt az emberi 
méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények tör
vényi tényállásait és a 2012. évi II. tv. (Szabs.tv.) XXIV. fejeze
tének tényállásait.

5 Lásd az Alaptörvénynek az élet, testi épség, egészség, szabadság 
illetőleg személyiségi jogokat kiemelkedő védelembe részesítő 
rendelkezéseit, a 2018. július 1jén hatályba lépő Büntetőeljá
rásról szóló törvény 844. § és a 853. § (2). bekezdését, az Mt. 
9–11. §§ban foglalt személyiségi jogokat védő szabályait.
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delméhez fűződő jogok, az egyenlő bánásmódhoz, az üz
leti és a magántitokhoz való személyiségi jogok esetében 
az Alaptörvény, a Btk., az Mt. és a Ptk. relációjában. 

A személyiségi jogok tiszteletben tartását olyan pol
gári jogi eszközökkel kell ösztönözni, amelyek kellő mér
tékben visszatartó és nevelő hatásúak. Jelen tanulmány 
azt kívánja körvonalazni, hogy a polgári jog által defini
ált és igénybe vehető e jogkövetkezményeknek milyen a 
jogi természete és az egymáshoz való viszonya. 

A nem vagyoni (személyiséget érintő) sérelmek – a 
vagyoniaktól eltérően – pontosan nem mérhetők, csak 
megbecsülni lehetséges a hatást. A jogalkotónak emiatt 
nehéz meghatározni a kodifikáció során a jogkövetkez
mények lehetséges formáit, a jogsértés kiküszöbölésének 
azokat a módjait, amelyek vagyoni kompenzáció mellett 
leginkább jelenthetnek a megsértett számára megfelelő 
elégtételt is. A szankcióknak olyan fokozatait indokolt 
kialakítani, amelyek választási lehetőséget biztosítanak 
a sértettnek és megfelelő mérlegelési szabadságot a bíró
nak. A jogalkotó a törvény rendelkezéseinek értelmezése 
körében a joggyakorlatra talán sok feladatot ró, de nem 
igazán tehet mást. Az alig 4 éve hatályos Ptk.val kapcso
latos bírói gyakorlat – konzisztens elméleti fundamentu
mok és iránymutató judikatúra híján – főként a sérelem
díjjal kapcsolatban új kihívásokkal találta magát szemben.

A személyiségi jogok megsértésének polgári jogi jog
következményei részben sui generis szankcióknak szá
mítanak a vagyoni jogok megsértéséhez kapcsolható 
joghátrányokhoz mérten6. A magánjogi szankciók ki
egyenlítő és elégtételadási funkciói itt sajátosan, sok eset
ben eltérő intenzitással érvényesülnek. Ennek alapvető 
oka az, hogy a kompenzáció esetenként nehézségekbe 
ütközik a személyiségi jogok sérelmének mérhetetlensé
ge folytán, és ilyenkor az elégtétel nyújtására nagyobb 
hangsúly helyeződik.

A kompenzáció és/vagy elégtételadás a magánjogi 
szankciók lényegi attribútuma és hosszú idő óta élő prob
lémája a magánjognak, hogy melyiknek legyen és hol 
primátusa a másikhoz képest. A folyamatosan változó 
gazdasági és társadalmi feltételek következtében az elmé
letben és a joggyakorlatban is érzékelhető ezen eszmékkel 
kapcsolatos megújulás. Az új Ptk. a személyiségi jogok 
megsértése esetére szolgáló normáinak helyes irányú ér
telmezését mindenképpen segítheti a magánjogi dogma
tikai hagyományokat felelevenítő szemlélődés. Így ma is 
tanulságokkal járhatnak a német jogban honos nézetek 
felidézése. Már Otto von Gierke megkülönböztette a kár
térítés elégtételadási vagy eredeti állapotot helyreállító 
funkcióját, az előbbi a magánjogi büntetést, az utóbbi a 
kompenzációt jelentette.7 Az elégtételadás a német jog
gyakorlat szerint a károkozóval szemben alkalmazandó 

6 Lásd Gárdos–Vékás (szerk.) Kommentár a Polgári Törvénykönyvről 

szóló a 2013. évi V. törvényhez. 108. old. 
7 Lásd Otto von Gierke: Deutsches Privatrecht, Bd.3. Schuldrecht, 

1917, 881. old.

jogkövetkezménye annak, hogy megsértette más szemé
lyiségi jogát és általa preventív hatást szükséges elérni.

A német magánjogi elméletből és a joggyakorlatból 
kiszűrhető, hogy személyiségi jogsértések kompenzálása 
során a kiegyenlítő funkció elégtelensége miatt a hang
súly fokozatosan áthelyeződött az elégtételadásra. Az 
elégtételadás pusztán azon alapul, amit a károkozó (sértő) 
tett. E magánjogi büntetés tehát nem a károkozó helyze
tét teszi súlyosabbá, hanem segít a károsult megsértettnek 
a személyét ért sérelem következményeinek (érzetének) 
megszüntetésében. Természetesen ennyiben a kártérítés 
gondolatához is visszaível8, hiszen a károkozásnak min
den formája elégtételadási kötelezettséget kell, hogy ered
ményezzen, mert ezáltal érvényesülhet a megelőzésne
velés. Az elégtételadás egy alkotmányosan is indokolha
tó eljárási garancia. Kétségtelenül vannak pönális elemei, 
amelyek ugyanakkor eltérő fokúak az egyes jogsértések 
esetében. 

A személyiségi jogok megsértése eseteiben a kiegyen
lítési és az elégtételadási funkció nem ugyanarra szolgál, 
az előbbi a vagyoni károk kompenzálására alkalmas (el
szenvedett fájdalom csökkentésére, valamint az elmaradt 
életlehetőség kompenzálására), az utóbbi az elszenvedett 
nem vagyoni sérelemért jár. A nem vagyoni kárt (amely 
valójában a személyiségi jog sérelme) nem lehet pontosan 
megállapítani, látni vagy kiszámítani, hanem csak meg
becsülni9. Az elégtételadás keretében 3 funkciónak kell 
teljesülnie. Az első, hogy a károsult (sértett) úgy érezze 
számára ez elégtételt jelent, másfelől a károkozó egy va
gyonát érintő szankcióban részesül, harmadszor ez meg
előző hatású legyen10. Az elégtételadás cél és reflexfunk
ció érvényesülése a civiljogban, amely bizonyos értelem
ben büntetősíti azt11.

Példának okáért az életet, testi épséget, egészséget, 
mint személyiségi jogokat sértő magatartások esetén a 
kiegyenlítés során a figyelem arra irányul, hogy milyen 
mértékű, intenzitású és tartamú a károsítás és a fájdalom 
csökkentéséhez milyen ápolás, kezelés szükséges. Az elég
tételadás tekintetében az is számít, hogy milyen fokú volt 
a felróhatóság. A szándékos és súlyos gondatlan szemé
lyiségi jogsértés magasabb összegű elégtételadást kíván.12 
A német jogirodalomban különösen a fájdalomdíj 
(Schmerzensgeld) kiegyenlítő funkcióját hangsúlyozzák13. 

8 Lásd Hermann Lange: Schadenersatz. 1990. Tübingen J. C. B. 
Mohr., 436. old. valamint a svájci Obligationsrecht 47., 49. és 
60. Cikkelyében is ez visszatükröződik.

9 Lásd E. Lorenz: Immateriellen Schaden und „billige Entschädigung in 

Geld” Berlin 1981. 93–95. old.
10 Lásd H. Lange: i. m. 438. old., még Erwin Deutsch: Haftungsrecht, 

Bd.1, Allgemeine Lehren 1976. 473–474. old.
11 Lásd Ulrich Lorenz Meyer: Haftungsstruktur und Minderung der 

Schadenersatzpflicht durch richterlichen Ermessen. Tübingen 1971. 
95–96. old.

12 Lásd Berndt-Rüdiger Kern: Die Genugtuungsfunktion des Schmer-

zens geldes Archiv ür die Zivilistischen Praxis. 1991/6. 191. Bnd Heft 
3. 247. old.).

13 Lásd a Pandektairodalomban B. Windscheid, Windcheid 
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Az egyik fő kérdésként merült fel, hogy az elvesztett élet
örömöt mivel lehet kompenzálni és mekkora legyen ez a 
kompenzáció14? Olyan nézet is van, mely szerint a fájda
lomdíj, ha tisztán elégtételadási funkciót tölt be, úgy az 
kizárja a kártérítési igényt15. E felfogás alapján a szemé
lyiségi jog sérelmével bekövetkező kár marad a károsult 
terhén (damnum sine injuria).

Összefoglalásul – a német jogtudomány és joggyakor
lat alapján is – rögzíthető, hogy az elégtételadás, mint 
szankció aligha vitathatóan a személyiségi jogok megsér
tése jogkövetkezményeként pönális karaktert hordoz. Ez 
ugyanakkor, mindenképpen felveti azt a kérdést, hogy 
vane helye ilyenfajta „büntetésnek” a polgári jogban? A 
vélemények megoszlanak. Az elégtételadással, mint sajá
tos magánjogi büntetéssel szembeálló nézetek alapján e 
jogkövetkezmény erősíti a bosszú, a harag, az agresszivi
tás megjelenését16. 

Csak remélni tudom, hogy ez utóbbi feltevés téves. 
Kétségtelen, hogy a személyiségi jogok megsértése 

esetén igénybe vehető magyar hatályos Ptk.beli szank
ciók mindegyikében az elégtételadás, mint irányeszme 
jelen van. Minden esetben az elégtétel nyújtásával a jog
alkotói és jogalkalmazói akarat a megelőzés és nevelés, 
esetleg a jogellenes vagyoneltolódás kiküszöbölése sem
miképpen nem a megtorlás, amely a polgári jog szellemi
ségétől egyébként is idegen. Az ún. objektív jogkövetkez
mények között a személyiségi jogában megsértett személy 
elégtételadáshoz való joga alapvetően erkölcsi megalapo
zású17, amely legtöbbször kellő nyilvánosság melletti bo
csánatkérést, de adott esetben még ezt szolgáló vagyoni 
természetű jóvátételt is jelenthet. Nem lehetséges az elég
tételadás formáit pontosan felsorolni. 

A személyiségi jogok megsértése esetén alkalmazandó 
polgári jogi jogkövetkezmények megválasztása csak any
nyiban nem tartozik a megsértett fél szabad döntése kö
rébe, amennyiben a szankcióknak a magyar Ptk. egy zárt 
körét kínálja. E lehetőségeken belül azonban a sérelmet 
szenvedő elhatározása, hogy milyen igényt támaszt a jog
sértővel szemben18. Ennek megfelelően választhatóak az 
ún. objektív jogkövetkezmények, kérhető sérelemdíj, va
lamint kártérítés akkor, ha ezen utóbbiak törvényi felté
telei is fennállnak. E magánjogi jogkövetkezmények nem 

Pandekten II. §455. egy kompenzáció és nem büntetés, „wenn 
die dem Verletzten verursachte schmerzliche Empfindung durch 
Verursachung einer angenehmen Empfindung wieder aufge
wogen wird” még H. Lange: Schadenersatz. i. m. 435. old.

14 Lásd H. Lange: Schadenerzatz, i. m. 436. old.
15 Lásd Ervin Deutsch: Haftungsrecht, i. m. 84. old.
16 Lásd H. Lange: Schadenerzatz, i. m. 437. old.
17 Lásd Gárdos–Vékás (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről 

szóló a 2013. évi V. törvényhez 111. old.
18 Jó példa lehet erre az objektív jogkövetkezmények sorában az 

elégtételadás. Ennek bármilyen formája lehet, amelyet a szemé
lyiségi jogában sértett elfogad. Így a nyilvános bocsánatkérés
ben, anyagi természetű elégtételadásban is állhat. Ez a felek 
privátautonómiájának kérdése csupán kivételesen szükséges a 
bírói beavatkozás. 

jelentenek feltétlenül követendő igényérvényesítési sor
rendet a személyiségi jogában megsértett számára, de azt 
a jogalkotói szándékot mindenképpen tükrözik, hogy a 
személyiségi jogok védelmének egy egymásra is épülő 
jogi rezsimjét kell fenntartani. A bíróság a kereseti kére
lemhez csupán annyiban van kötve, hogy nem állapíthat 
meg olyan jogkövetkezményt, amelyet a felperes nem kér. 
A keresethez kötöttség elve ezekben a perekben úgy ér
vényesül, hogy a bíróság a jogsértés tényének megállapí
tásához mérten dönt az egyéb kérelmekről. Lehet, hogy 
a jogkövetkezmény csupán a jogsértés tényének megálla
pítása lesz, esetleg elégtételadás az eset körülményeinek 
mérlegelésével, de ha nem indokolt – nem vagyoni vagy 
vagyoni érdeksérelem hiányában – sérelemdíj vagy kár
térítés fizetésére történő kötelezés, akkor az erre vonat
kozó keresetet elutasítja. 

Bármilyen jogkövetkezmény alkalmazását is kéri a 
személyiségi jogában megsértett személy, csak akkor len
dül mozgásba bármelyik szankciós joghatás, ha van sze
mélyiségi jogsértési tényállás. Lábady Tamás elvi szem
pontból is jelentős nézete szerint19 tulajdonképpen a sze
mélyiségi jogsértés egy megdönthetetlen vélelmet állít fel 
példának okáért a sérelemdíj iránti igény tekintetében 
miután a személyiségi jog megsértése önmagában hát
rányt jelent, amelyet nem szükséges bizonyítani az ellen
kezőjét pedig nem lehet presumálni. E tény alapján kap
hat ugyanakkor jogot a sérelmet szenvedett fél a kódex
beli jogkövetkezmények igénybevételére!

A Ptk. 2:54. §a alapján: A személyiségi jogokat szemé
lyesen lehet érvényesíteni. A korlátozottan cselekvőképes 
kiskorú és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott 
személy a személyiségi jogai védelmében önállóan fellép
het. A cselekvőképtelen személyiségi jogainak védelmé
ben törvényes képviselője, az ismeretlen helyen távollévő 
személyiségi jogának védelmében pedig a hozzátartozó
ja vagy gondnoka léphet fel.

Ha a személyiségi jog megsértése közérdekbe ütközik, 
a jogosult hozzájárulásával az ügyész keresetet indíthat, 
és érvényesítheti a jogsértés felróhatóságtól független 
szankcióit. Az ügyész keresete alapján a jogsértéssel elért 
vagyoni előnyt közérdekű célra kell átengedni. A közös
ség bármely tagja jogosult a személyisége lényeges voná
sának minősülő, a magyar nemzethez, illetve valamely 
nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséghez tartozásá
val összefüggésben a közösséget nagy nyilvánosság előtt 
súlyosan sértő vagy kifejezésmódjában indokolatlanul 
bántó jogsérelem esetén a jogsértés megtörténtétől szá
mított harmincnapos jogvesztő határidőn belül szemé
lyiségi jogát érvényesíteni. A közösség bármely tagja a 
jogsértéssel elért vagyoni előny átengedésének kivételével 
a személyiségi jogok megsértésének valamennyi szank
cióját érvényesítheti. Az ügyész a jogosult hozzájárulása 
nélkül is – az elévülési időn belül – keresetet indíthat e 
tényállás megvalósulása esetén.

19 Lásd Lábady Tamás: A magánjog alaptana, Szent István Társulat 
2013 Budapest. 146. old.
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1.  A FELRÓHATÓSÁGTÓL FÜGGETLEN SZANKCIÓK 
SZEREPÉRŐL

E jogkövetkezmények alkalmazására a Ptk. 2:51. § (1) és 
(2) bekezdéseinek megfelelően akkor van lehetőség, ha 
történt személyiségi jogsértés, továbbá ha a sérelem és a 
jogsértő magatartás között okozati összefüggés áll fenn. 
A megsértett személy a jogsértés ténye alapján – az elévü
lési időn belül – az eset körülményeihez képest követel
heti
a) a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;  
b) a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a továb
bi jogsértéstől; c) azt, hogy a jogsértő adjon megfelelő 
elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő 
nyilvánosságot; d) a sérelmes helyzet megszüntetését, a 
jogsértést megelőző állapot helyreállítását és a jogsértés
sel előállított dolog megsemmisítését vagy jogsértő mi
voltától való megfosztását; e) azt, hogy a jogsértő vagy 
jogutódja a jogsértéssel elért vagyoni előnyt engedje át 
javára a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint. 

– A jogsértés bírósági megállapítása azon túlmenően, 
hogy minden további szankció kiszabásának felté
tele, önálló jogvédelmi eszköz is lehet. Sok esetben 
a sérelmet szenvedettek számára a jogsértés megál
lapítása már biztosítja a prevenciós és elégtételadá
si célok teljesülését. Különösen a jó hírnév és be
csület megsértése esetén a jogsértés tényének bíró
ság általi megállapítása azzal járhat, hogy a megsér
tett számára már egyéb jogkövetkezmény igénybe
vétele szükségtelen, mert kellően kifejezésre jut a 
bírói ítélet által a társadalom negatív értékítélete és 
rosszallása is. Természetesen ennek az is feltétele, 
hogy az ítéletből pontosan ki kell derülnie, hogy 
milyen magatartás, mikor és hogyan valósította meg 
a jogsértést. Fontos utalni arra, hogy a jogsértés 
megtörténtének bírósági megállapítása kifejezetten 
jogérvényesítést jelent és perjogilag a teljesítés irán
ti keresettel és nem a megállapítási keresettel esik 
egy tekintet alá.

– Abbahagyásra akkor kötelezhető a jogsértő, ha a 
jogsértéssel előidézett állapot folyamatosan fennáll, 
még a határozat meghozatalakor is (például más 
nevének, képmásának, üzleti titkainak, adatainak 
jogosulatlan használata esetén). Az eltiltásra való 
kötelezés akkor indokolt, ha okkal lehet tartani at
tól, hogy a jogsértő a cselekményét megismétli. Az 
abbahagyásra kötelezés megszünteti a fennálló jog
sértő állapotot, az eltiltás pedig a jövőre nézve ki
zárja azt. Ez a szankció leggyakrabban a jó hírnév, 
a becsület, a személyes adatokkal való visszaélés, a 
névviselés vagy a képmással és hangfelvétellel elő
forduló jogsértések adekvát jogkövetkezménye le
het20. 

– Az elégtételadási kötelezettségben a személyiségi 
jogi szankciók erkölcsi jellege igen hangsúlyosan mu

20 Lásd BH 2008.181. számú döntést.

tatkozik meg. Lényege abban áll, hogy a jogsértő 
önként vagy a bíróság kötelezése alapján ismerje el 
cselekményének jogsértő voltát, és valamilyen for
mában juttassa kifejezésre megbánását, kérjen bo
csánatot a sértettől. Az elégtételadás csak akkor 
töltheti be jóvátételi funkcióját, ha ugyanazt a nyil
vánosságot éri el, amely előtt a jogsértés megtörtént. 
Ezért az elégtétel adására nyilatkozattal, vagy más 
megfelelő módon a nyilvánosság előtt kerüljön sor. 
A nyilvánosságra hozatal költségei a jogsértőt ter
helik. Az eset körülményeihez képest történhet 
szóban, írásban, szűkebb vagy tágabb nyilvánosság 
előtt, a sajtóban és a médiában a megsértett, illető
leg a bíróság rendelkezése szerint. Leginkább a 
megfelelő elégtételadásban nyilvánul meg a szemé
lyiségvédelmi szankciók helyreigazítási és jóvátételi 

funkciója, mivel ettől remélhető, hogy mind a jog
sértő, mind pedig a társadalmi környezet tudatvi
lágában a sérelem folytán bekövetkezett negatív 
változás pozitív irányban helyrebillenjen. A „meg
felelőség” kérdésében és az elégtételadás módjának 
kiválasztásában különös gonddal kell eljárnia a sér
tett félnek és a bíróságnak egyaránt.

– Amennyiben az elégtételadást a bíróság rendeli el, 
az elégtételnyújtás tartalmáról is neki kell rendel
keznie, ezért az elégtétel szövegét az ítélet rendel
kező részébe kell foglalnia. „Az elégtételadás kere
tében a sérelmet szenvedett személy erkölcsi jóvá
tételt, általában olyan tartalmú nyilatkozat közzé
tételét kérheti, amely a jogsértés megtörténtét tu
datosítja azzal a személyi körrel, amely előtt a sére
lem érte. Ha a jogsértés sajtó vagy média közlemény 
útján történik, akkor az elégtétel nyújtását szolgáló 
közleménynek is a jogsértő sajtóközleménnyel azo
nos helyen és formában kell megjelennie, és tartal
maznia kell a jogsértés megállapításának tényét, 
továbbá ki kell tűnnie annak is, hogy a jogsértés 
milyen magatartással valósult meg.21” 

– Ha a nyilvánosságot sajtó útján kell biztosítani és a 
kötelezett valamilyen médiatartalom szolgáltató, 
akkor az alperes kötelezésének nincs akadálya. Más 
esetekben a bíróságnak az ítélet meghozatala előtt 
tájékozódnia kell arról, hogy a sajtónyilvánosság 
biztosíthatóe egyáltalán, azaz vane olyan média
tartalom szolgáltató, amely a közlést – akár ellen
érték fejében, az alperes költségére – vállalja. Az 
elégtétel jogcímén követelt nyilatkozat azonban 
akkor sem sajtó-helyreigazítás, ha a marasztalt alperes 
egyébként médiatartalom szolgáltató, vagyis a ko
rábbi terminológia szerint sajtószerv. „A sajtóhely
reigazítás a sajtó által jogaiban megsértett fél részé
re biztosított speciális jogvédelmi eszköz. Helyre
igazítást a személyiségi jog sértettje – a sajtóhely
reigazításra vonatkozó szigorú anyagi jogi, eljárás
jogi feltételek betartásának elmulasztása esetén – 

21 Lásd Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.531/2008. számú döntését.
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elégtétel jogcímén nem kérhet.22” A sértettnek ez az 
igénye szintén csak a folyamatosan fennálló szemé
lyiségi jogsértések orvoslásának lehetséges módja. 
Ez a szankció is tág mozgásteret biztosít mind a 
sértett fél, mind a bíróság számára. A felsorolt esz
közök mindegyike tipikusan tevőleges magatartásra 

kötelezést jelent, aminek enyhébb vagy súlyosabb 
anyagi vonzata is van a jogsértőre nézve, anélkül 
azonban, hogy ez a sérelmet szenvedett fél szem
pontjából kártérítésnek minősülne. Az említett 
szankciók alkalmazására tipikusan akkor kerülhet 
sor, ha a jogsértés valamilyen dolog (pl. fénykép, 
hang vagy videofelvétel, rajz, írás, könyv stb.) el
készítése útján, azaz tárgyiasult formában történt. 
A sérelmes helyzetet szünteti meg pl. a jogsértő 
plakátok leszedése vagy jogsértő részük eltakarása. 
A megelőző állapotot állítja helyre pl. egy kép vagy 
hangfelvétel torzításának kiküszöbölése. A jogsér
téssel előállott dolog megsemmisítését jelenti a jog
ellenesen készített kép vagy hangfelvétel letörlése, 
könyv zúzdába küldése, a dolog jogsértő mivoltától 
megfosztása viszont, ha a könyvről csak annak sze
mélyiséget sértő borítóját kell eltávolítani stb.

 Ezt a jogkövetkezményt csak azzal szemben lehet 
alkalmazni, aki a jogsértést ténylegesen elkövette. 
Ha jogsértő cselekmény pl. egy könyv alakban pub
likált írásmű jóhírnevet sértő állításaival valósult 
meg, úgy csak a még el nem adott példányokat ille
tően lehet elrendelni a megsemmisítést (jogsértő 
mivoltától való megfosztást), de a műpéldányokon 
már jogszerűen tulajdonjogot szerzett vásárlókkal 
szemben nem.

– Új szankció a Ptk.ban, hogy az objektív szankciók 
körében lehetőséget biztosít a sértett számára a jog
sértőnél a jogsértéssel előállt vagyoni előny átenge
désének követelésére. A személyiségi jogok megsér
tése nem egyszer vagyoni javak forrása is lehet, pl. 
ha egy újság jogellenesen készített felvétel közzété
telével növeli a példányszámot. Ilyen esetben a jog
sértéssel kapcsolatban bekövetkezett vagyoni elto
lódás kiküszöbölésére is szükség van, indokolt a 
gazdagodás elvonása is, éspedig a sértett javára. Erre 
a legalkalmasabb magánjogi eszköz a jogalap nélkü-

li gazdagodás. A jogalap nélküli gazdagodás szabá
lyainak alkalmazásával a leginkább érdekelt, a sé
relmet szenvedett személy válik az igényérvényesí
tésre jogosulttá, ezáltal biztosítva a szabályozás 
céljának megvalósulását, nevezetesen, hogy a jog
sértéssel elért vagyoni előnyt a jogsértő személy ne 
tarthassa meg.

– A jogsértéssel elért vagyoni előny átengedésére való 
kötelezés nem függ a jogsértő felróhatóságától vagy 
attól, hogy egyéb módon (szerződéses viszonyban 
elkövetett jogsértés esetén a 6:142. § szerint) ki tud
jae menteni magát. Ugyanúgy objektív jogkövetkez

22 Lásd Pécsi Ítélőtábla Pf.I.20.363/2010/6. számú döntését.

ménye tehát a személyiségi jogsértésnek, mint az 
előző szankciók. A megfizetendő vagyoni előny 
összegének meghatározása nem függ az esetleg pár
huzamosan megállapított kártérítés vagy sérelemdíj 
mértékétől. A jogsértéssel elért vagyoni előny áten
gedésére való kötelezés nem kártérítési, nem tulaj
doni igény, hanem a jogalap nélküli gazdagodás 
szabályai (6:579. §) alapján történik. Ennek egyik 
fontos feltétele, hogy a gazdagodó másnak (ebben 
az esetben a sértettnek) a rovására jusson vagyoni 
előnyhöz. Az új intézmény jövőjét a bírósági gya
korlat alakulása dönti majd el, nem lesz könnyű 
ugyanis megítélni azt, hogy a személyiségi jog meg
sértéséből a jogsértő oldalán keletkező vagyoni 
előny mennyiben tekinthető a jogaiban sértett fél 
terhére történő gazdagodásnak.

Ha közigazgatási jogkörben eljáró személy okoz sze
mélyiségi jogsértést, akkor a Ptk. szabálya szerint az ob
jektív szankciókat a közhatalmi jogkört gyakorló jogi sze-

méllyel szemben kell érvényesíteni. Ha a közhatalmi jogkört 
gyakorló szerv nem rendelkezik jogi személyiséggel, ak
kor a kereset az eljáró közigazgatási szervet működtető, 
azt saját szervezeti keretében fenntartó jogi személyiség
gel rendelkező közigazgatási szervvel szemben indítható. 
A hazai joggyakorlat egyébként a most már a Ptk.ban is 
megjelenő szabályt lényegét tekintve korábban is elfogad
ta. „A közhatalmi feladatot ellátó jogi személy e jellegénél 
fogva a vele szolgálati, alkalmazotti jogviszonyban álló 
természetes személyek útján fejtheti ki tevékenységét, 
ezért a természetes személyek magatartása a jogi személy
nek tudható be.23” Hasonló a helyzet a bírósági vagy ügyész-

ségi jogkörben eljáró személy által okozott személyiségi 
jogsértések esetén is az objektív szankciók vonatkozásá
ban. E szankciókat bírósági jogkörben eljárt személy ese
tében a bírósággal, ügyészségi jogkörben okozott jogsér
tések miatti igényt a Legfőbb Ügyészséggel szemben kell 
érvényesíteni. Ha az eljárt bíróság nem jogi személy, az 
igényt azzal a bírósággal szemben kell érvényesíteni, 
amelynek elnöke a nem jogi személy bíróság bírái tekin
tetében az általános munkáltatói jogkört gyakorolja.

2. A SÉRELEMDÍJRÓL

A Ptk. 2:52. §-a szerint: „Akit személyiségi jogában meg
sértenek, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni 
sérelemért. A sérelemdíj fizetésére kötelezés feltételeire 
– különösen a sérelemdíjra köteles személy meghatáro
zására és a kimentés módjára – a kártérítési felelősség 
szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a sérelemdíjra való 
jogosultsághoz a jogsértés tényén kívül további hátrány 
bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges. A sérelem
díj mértékét a bíróság az eset körülményeire – különösen 
a jogsértés súlyára, ismétlődő jellegére, a felróhatóság 
mértékére, a jogsértésnek a sértettre és környezetére gya
korolt hatására – tekintettel, egy összegben határozza 

23 Lásd Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf. 20834/2008/6. számú döntését.
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meg”. Azt hiszem, kevés olyan rendelkezése van a 2014. 
március 15től hatályos Polgári Törvénykönyvnek, amely 
élénkebb szakmai vitákat váltott volna ki, mint a sére
lemdíjra vonatkozó idézett új norma.

Az új Ptk.val bevezetett sérelemdíj tipikusan olyan 
jogkövetkezmény, amely felróhatósághoz kötődik és ben
ne a kiegyenlítés mellett az elégtételadás meghatározó 
hatással van jelen, mert önmagában a személyiségi jog
sértés a sérelemdíj iránti igényt ugyan megalapozhatja, 
az igényérvényesítés azonban nem biztos, hogy mindig 
sikerrel jár. 

Ennek a problémának a kontextusában nagyon érde
kes és fontos annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy mikor 
és milyen kódexbeli jogkövetkezmények kapcsolódhat
nak a személyiségi jog megsértésének megállapításához? 
A Ptk. hatályba lépését követően fokozatosan egysége
sedő bírói gyakorlat alapján az objektív szankciók meg
ítélése mellett is a bíróság elutasíthatja a sérelemdíj irán
ti keresetet, ha a sérelmet szenvedett felet nem érte olyan 
nem vagyoni sérelem, amely sérelemdíj megítélésére 
adhatna alapot. A Ptk. 2:52. § (1) bekezdés második for
dulatának helyes értelmezése szerint a sérelmet szenve
dett fél „az őt ért nem vagyoni sérelemért” követelhet 
sérelemdíjat, azaz a nem vagyoni sérelem bekövetkezése 
a sérelemdíj megítélésének feltétele. A Ptk. 2:52. § (2) 
bekezdésének a „jogsértés tényén kívül további hátrány 
bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges” fordulata 
mentesíti a felperest a hátrány bizonyításának eljárásjo
gi kötelezettsége alól, de nem vagyoni sérelem hiányában 
nem teszi lehetővé sérelemdíj követelését. A Ptk. Kúriai 
Tanácsadó Testület véleménye szerint a sérelemdíjra ma
rasztalás lehetőségét biztosító törvényi rendelkezések 
céljának az a jogalkalmazás felel meg, amely nem ma
rasztal olyan alacsony összegű sérelemdíj megfizetésére, 
amely nem alkalmas sem a sérelem kompenzálására sem 
pedig a jogsértéstől visszatartó preventív hatása kifejté
sére. 

A Ptk. indokolása szerint a sérelemdíj definíciója a 
következő: a személyiségi jogok megsértésének vagyoni 
elégtétellel történő közvetett kompenzációja és egyben 
magánjogi büntetése. A sérelemdíj megállapításának a 
fentiekből is következően nem kizárólagos feltétele a jog
sértés megállapítása, mert a bíróság mérlegelheti, hogy a 
Ptk. 2:51. § (1) bekezdésében meghatározott szankciók 
alkalmazása orvosoljae az érintett személy sérelmét, vagy 
a jogsértőt e jogkövetkezmények mellett sérelemdíj meg
fizetésére is kötelezni kell24. 

Különösen érdekes lehet e szempontból az objektív 
jogkövetkezmények sorában szereplő elégtételadás és a 
sérelemdíj összevetése. A Ptk. indokolása alapján a sze
mélyiségi jog megsértésének pénzbeli kompenzálását (és 
egyben elégtételadást is) maga a sérelemdíj jelenti. Az 
objektív jogkövetkezmények sorában szereplő elégtétel
adás, egy olyan általában morális bázison alapuló jóváté
tel, amely, még ha anyagi természetű kompenzációval is 

24 Lásd Kaposvári Törvényszék 6.P.21.544/2015/7.

jár, nem kártérítés vagy sérelemdíj, mivel a kártérítésére 
és a sérelemdíjra a törvényi rendelkezésekben szabályo
zott speciális feltételek esetén van lehetőség.

A személyiségi jog megsértésének ezen objektív szank
ciója alól nem mentheti ki magát a jogsértő. Ezzel szem
ben a sérelemdíj a Ptk. 2:52. §ában szabályozott jogin
tézmény, melynek feltételeit a (2) bekezdés akként hatá
rozza meg, hogy többek között a kimentés módjára is a 
kártérítési felelősség szabályait kell alkalmazni. A sére
lemdíj tehát szubjektív, kimenthető szankció. A sérelem
díj megállapításához szükséges a személyiséget ért sére
lem, továbbá a kimentés módjának meghatározásánál a 
kártérítési szabályok az irányadók25. 

A Ptk. 2:51. és 2:52. §ából következően a jogsértés 
megállapításának tehát nem automatikus következmé
nye a sérelemdíj alkalmazása. Azonban a 2:52. § (1) be
kezdéséből kitűnően az érintett az őt ért nem vagyoni 
sérelemért követelhet sérelemdíjat. Tehát a sérelemdíj 
funkciója a személyiségi jogok megsértésével okozott 
nem vagyoni sérelmek kompenzálása is. Az új Ptk. a 
sérelemdíj megítéléséhez, annak összegszerűsége meg
határozásához az eset összes körülményének mérlege
lését írja elő a bíróságok számára, rögzítve azt, hogy az 
adott ügyben eljáró bíróságnak milyen szempontokat 
kell elsősorban figyelembe vennie annak megítélésénél, 
hogy szükséges és indokolt a sérelemdíj vagy sem. A 
sérelemdíj iránti igény megítélésére nincs hatással az új 
Ptk.val objektív jogkövetkezményként bevezetett – ki
egyenlítést biztosító – jogsértéssel elért vagyoni előny 
átengedésére való kötelezés. E szankció nem függ a jog
sértő felróhatóságától vagy attól, hogy egyéb módon 
(szerződéses viszonyban elkövetett jogsértés esetén a 
6:142. § szerint) ki tudjae menteni magát. A megfize
tendő vagyoni előny összegének meghatározása nem 
függ az esetleg párhuzamosan megállapított kártérítés 
vagy sérelemdíj mértékétől sem. A jogsértéssel elért va
gyoni előny átengedésére való kötelezés nem kártéríté
si, nem tulajdoni igény, hanem a jogalap nélküli gazda
godás szabályai (6:579. §) alapján történik. Ennek egyik 
fontos feltétele, hogy a gazdagodó másnak (ebben az 
esetben a sértettnek) a rovására jusson vagyoni előny
höz. Tipikusan a bulvársajtóban a példányszám növelé
se érdekében közzétett személyiségi jogokat (emberi 
méltóságot, becsületet vagy jó hírnevet) sértő valótlan 
hírek, híresztelések a laikus olvasó érdeklődését felkel
tik, amely ösztönzően hat a sajtótermék megvásárlásá
ra és ezzel versenyelőnyhöz, anyagi előnyhöz juttatja a 
sajtóorgánum kiadóját.

A mérlegelés körébe kell vonni a sérelmet szenvedett 
fél személyét, a jogsértés személyére, környezetére gya
korolt hatását, továbbá az eset egyéb körülményeit. A sé
relemdíj összegének megállapításánál a sérelmet szenve
dett felet ért hátrány és annak súlya, mértéke, ismétlődő 

25 Lásd BDT 2011.2040., BDT 2013.2969., Pécsi Ítélőtábla Pf. II.20
390/2010/6., Kaposvári Törvényszék 6.P.21.544/2015/7.
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jellege, a felróhatóság mértéke, a jogsértésnek a sértettre 
és környezetére gyakorolt hatása kap jelentőséget.

A bíróságnak mindezek értékelésével kell megállapí
tania az adott személyt ért hátrányokat, és annak alapján 
eldöntenie, hogy a sérelmet szenvedett fél jogosulte sé
relemdíjra, amennyiben igen, milyen összegszerűségben. 
A bírói gyakorlat a tényeket és körülményeket együttesen 
mérlegelve állapítja meg, hogy milyen összegű sérelem
díjat tart alkalmasnak és elégségesnek arra, hogy a jog
sértés objektív szankcióival együttesen a felperest ért 
immateriális hátrányt kompenzálja26. 

A bírói mérlegelés adott esetben arra is vezethet, hogy 
a jogsértő nem kötelezhető sérelemdíj megfizetésére. Ha 
a jogsértő közlésnek nincs értékelhető jelentősége a fel
peres környezetére, személyének megítélésére akkor a 
sérelemdíj alkalmazása sem indokolt. Ennek megfelelően 
adott esetben objektív szankciók alkalmazása megfelelő 
és elegendő eszköze a felperes által elszenvedett sérelem 
orvoslásának. A hazai joggyakorlatban egyre inkább egy
ségesedő tendenciaként tételeződik, hogy nem indokolt 
a sérelemdíjban való marasztalás, ha úgynevezett bagatell 

igényről van szó. Miként ez egy felsőbírósági döntésben 
olvasható: „A sérelemdíjra okot adó nem vagyoni hát
ránynak olyan fokúnak kell lennie, amely kompenzációt 
és egyúttal magánjogi, preventív jellegű büntetést igényel, 
figyelemmel a sérelemdíj kettős funkciójára. Ha az elszen
vedett sérelem nem olyan mértékű, amely a sértett fél 
oldaláról másnemű – adott esetben pénzbeli – ellensúlyo
zást, a jogsértő oldaláról pedig magánjogi szankciót igé
nyelne, sérelemdíj alkalmazásának nincs helye.”27

A személyiségi jogsértés egy jogi személy vonatkozá
sában nem jár olyan súlyú hátránnyal, mint amilyen kö
vetkezményt jelenthet egy természetes személy számára. 
Különösen így van ez a közéletben részt vevő politikai 
párt esetében28. 

3.  VAGYONI KÁRTÉRÍTÉS A SZEMÉLYISÉGI JOGOK 
MEGSÉRTÉSE SZANKCIÓJAKÉNT

A Ptk. 2:53. §a értelmében: Aki személyiségi jogainak 
megsértéséből eredően kárt szenved, a jogellenesen oko

26 Lásd Veszprémi Törvényszék 7.P.20.048/2015/21/I.
27 Példának okáért az alperes írásba foglalt téves diagnózisa két

ségtelenül megviselheti lelkileg a felperest, de ha az a feszült 
lelkiállapot, amely emiatt csak rövid ideig áll fenn, a lelet elol
vasásától az alperesi kezelőorvos telefonos tájékoztatásáig, amit 
a vizsgálatkori szóbeli tájékoztatással együtt értelmezve a fel
peresnek – figyelemmel a rákszűrés köztudomásúan későbbi 
eredményére is – el kellett jutnia arra a következtetésre, hogy a 
leleten szereplő diagnózis téves. Az ezen időszakban bekövet
kező hátrány olyan bagatell és rövid ideig tartó, ami nem indo
kolja az alperes sérelemdíjban való marasztalását. Az említett 
esetben a bíróság csupán kimondta, hogy az alperes megsértet
te a felperes lelki egészséghez fűződő személyiségi jogát az el
járása során, de elutasította a sérelemdíj iránti keresetet (Sze
gedi Ítélőtábla Pf. I. 20 164/2016. számú döntése).

28 Lásd Kúria Pfv. IV. 21.764/2015. BH 2016.241.

zott károkért való felelősség szabályai szerint követelhe
ti a jogsértőtől kárának megtérítését. E szabály levezethető 
a károkozás általános tilalmának (naminem leadere) elvé
ből, hiszen bármilyen vagyoni vagy nemvagyoni érdek
sérelmet okozó jogellenes károkozás tilos29. A kártérítési 
felelősség megállapításához – a személyiségi jogok meg
sértésének objektív szankcióihoz és a sérelemdíjhoz ké
pest – többlettényállási elemként a személyiségi jogsértés 
által okozott vagyoni kár felmerülésének és mértékének 
bizonyítása is szükséges.

A felelősség feltételei, különösen a felelősség alóli kimen
tés módjai – ugyanúgy, mint általában a károkozó maga
tartások esetében – attól függnek, hogy a kárt szerződé
sen kívül vagy szerződésszegéssel okozták. Azok a szem
pontok, amelyek a – deliktuális és kontraktuális – kárté
rítési felelősségi rendszerek elvi különválasztását indo
kolták a Ptk.ban, fennállnak akkor is, ha a károkozó 
magatartás személyiségi jog megsértését jelenti.

A személyiségi jogsértések tipikusan szerződésen kí
vüli (deliktuális) kárfelelősséget váltanak ki. Ezekben az 
esetekben az általános kártérítési felelősség szabálynak 
megfelelően a felróhatóság hiányának bizonyításával 
mentesülhet a károkozó. Vagyis bizonyítania kell, ,hogy 
úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvár
ható. Az ugyancsak felróhatóságon nyugvó, a fokozott 
veszéllyel járó tevékenységgel (veszélyes üzem üzemben 
tartásával összefüggésben) okozott károkért való felelős
ség esetén a jogsértő károkozónak azt kell bizonyítania, 
hogy a kárt a fokozott veszéllyel járó tevékenység körén 
kívül eső és elháríthatatlan ok idézte elő. A deliktuális 
kárfelelősség körében az okozati összefüggés tekintetében 
az előreláthatósági korlát klauzulája érvényesül a releváns 
károkok megállapításához.

Szerződés keretében leggyakrabban a megbízási, a sze-

mélyfuvarozási szerződés és a munkaszerződés megszegése 
folytán következik be személyiségi jogsértés miatti kár: 
élet, testi épség, egészség megkárosítása tényállásaként. 
A mentesüléshez a jogsértőnek azt kell bizonyítania, hogy 
a személyiségi jogsértést és az abból fakadó kárt ellenőr
zésén kívül eső, a szerződésszegés időpontjában előre nem 
látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a 
körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Ha a szemé
lyiségi jog megsértésére és ezzel vagyoni károkozásra 
szerződésszegéssel kerül sor, a megtérítendő károk (köze
lebbről: a következménykárok és az elmaradt haszon) 
mértékének megállapításánál előreláthatósági klauzula is 
alkalmazásra kerül30.

29 Lásd A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és kapcso-

lódó jogszabályok nagykommentárja. I. Kötet szerk. Osztovits 
András. Opten Informatikai Kft. Budapest, 2014. 348. old.

30 Lásd Vékás–Gárdos (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz 
1. Kötet Wolters Kluwer Kft. Budapest 2014. 176–177. old.
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4.  A SZEMÉLYISÉGI JOGI JOGSÉRTÉS BIZONYÍTÁSA 
– KINEK ÉS MIT KELL BIZONYÍTANIA?

Perben a személyiségi joga megsértését annak kell bizo
nyítania, aki ilyen tényt állít. Személyiségi jogsértés meg
állapítása esetén a sérelmet okozó alperes az objektív 
jogkövetkezmények alól nem, de a sérelemdíj és a kárté
rítési szankció alkalmazása alól kimentheti magát a vo
natkozó kontraktuális vagy deliktuális felelősségi mérce 
szerint. Emellett neki kell bizonyítania azt is, hogy a jog
sértéssel okozati összefüggésben a felperest nem érte 
olyan súlyú nemvagyoni sérelem, amely sérelemdíj vagy 
a kártérítés megítélését indokolná. Ez utóbbi következ
tetésre a bíróság a hatályos Pp. 163. § (3) bekezdés alapján 
is eljuthat, ha arról hivatalból tudomása van vagy az köz
tudomású ténynek tekintendő. 

Abban az esetben, ha a személyiségi jogsértést szerző
désszegés valósítja meg, a Ptk. 2:52. § (2) bekezdésében 
foglalt utaló szabály folytán a sérelmet okozó fél akkor 
nem köteles sérelemdíj fizetésére, ha a felelősség alól a 
Ptk. 6:142. §ában foglalt, a szerződésszegésért való fele
lősség alóli kimentés feltételeit meghatározó szabályok 
szerint tudja kimenteni magát. Abból kívánatos kiindul
ni, hogy a szerződéses kapcsolatok megszegése nem csu
pán vagyoni érdeksérelemmel, hanem a másik fél szemé
lyiségi jogának megsértésével okozott nem vagyoni sé
relemmel is járhat. Nem lehet leszűkíteni sem szerződés
típusokra sem pedig egyes személyiségi jogokra, hogy 
mikor és milyen szerződésszegésnek lehet következménye 
valamely személyiségi jog sérelme. Ezt csupán adott tény
állással összefüggésben és erre vonatkozó igény megje
lölése alapján lehet megítélni. A szerződésszegés poten
ciális jogkövetkezményeit – akár azok vagyoni jellegűek 
akár nem vagyoniak – sok esetben csak kockázati alapon 
lehet elosztani. Ennek lehet az is az eredménye, hogy a 
személyiségi jogában szerződésszegéssel megsértett fél 
számára a kockázattelepítés, kockázatelosztásnak az az 
eredménye, hogy sem sérelemdíj, sem kártérítés megál
lapítása nem indokolt. 

Ezzel összefüggésben a szerződésszegéssel okozott 
személyiségi jogok megsértése körében előreláthatósági 
kritérium alkalmazhatóságának az is a feltétele, hogy egy 
adott tény az általános tapasztalatok szerint, objektív va
lószínűséggel alkalmas volte arra, hogy a káreredményt 
előidézze. 

5.  EGY GONDOLAT A SZEMÉLYISÉGI JOGOK 
MEGSÉRTÉSE JOGKÖVETKEZMÉNYEINEK 
KOCKÁZATI ALAPON TÖRTÉNŐ 
ELOSZTHATÓSÁGÁRÓL

Felvethető kérdés, hogy a szerződésszegéssel okozott sze
mélyiségi jogsértések esetében a sérelemdíj és a kártéríté
si kötelezettség alóli kimentés tekintetében vajon szem 
előtt tartható e kockázatok felek közötti kiegyensúlyozott 
elosztásának kötelmi jogban élő elve? Egyáltalán lehetsé
gese kockázattelepítésről, illetőleg kockázatelosztásról 
beszélni a személyiségi jogok védelme körében? Egészen 
bizonyos, hogy úgy nem, ahogy ezt a szerződési vagy a 
kártérítési jogban sokszor szükségszerűen tesszük. Talán 
abból kiindulhatunk, hogy van a személyiségi jogok sé
relmének egy olyan szintje, amely a velünk élő kockázatok 
miatt nem igényel társadalmilag indokolt jogi védelmet 
és ekként a jogi szankcionálás is hatástalan volna. E körbe 
vonható a sértett személyiségi jogok megsértését kizáró 
hozzájárulás, ha az kifejezett és határozott31, a közszerep
léssel együtt járó „kitettsége” bizonyos személyiségi jogok
nak, de említhetnénk az általános életrizikó körébe von
ható helyzeteket is. Az említett esetekben vagy egy tuda
tos kockázatvállalás vagy egy társadalmiegyéni helyzet
tel együtt járó kockázat miatt ugyan a személyiségi jogok 
sérelme bekövetkezik, de a jogi szankcionálás nem indo
kolt sem a társadalom sem az egyén védelme érdekében. 
A kockázat tényének vagy tudatos felvállalásának ilyen 
esetben jogkövetkezményeket kioltó hatása van, mert 
egyszerűen el kell viseljük ezt a kockázatot! 

31 Lásd BDT 2016, 3519.
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CZINE ÁGNES 

A reformáció hatása a jogi 
gondolkodásra, különös figyelemmel 
Kálvin büntetőjogot érintő 
munkásságára

A reformáció hatása a társadalomra 

Amikor 1517. október 31-én Luther Márton kiszögezte a witten-

bergi vártemplom kapujára a 95 pontból álló tételeit, még nem 

gondolt arra, hogy olyan szellemi és ideológiai, egyházi és 

társadalmi „mozgalmat” indít el, amely még 500 év elteltével is 

elevenen él. Ez a tett abban a korban, a XVI. század hajnalán 

óriási bátorságnak, a gondolat- és véleményszabadság feltétlen 

megjelenésének számított. Jóval több volt azonban, mint bátor 

tett. Futótűzként rohant Európában, habár ezt a tüzet számos 

eszközzel próbálták eloltani. A meggyújtott láng parázzsá égett, 

és nem aludt ki, már 500 éve változatlanul ég. Ezzel az embe-

riség egyetemes történetében is egy új korszak vette kezdetét.

„Mikor a pénz a perselybe belehull, lélek a tisztító tűzből 

szabadul.” A pénzen vett kegyelem, a búcsúcédulák árusí
tása volt az utolsó csepp a pohárban, ami elindította a 
reformációt, a megújhodást. A Luther Márton által írt és 
a várfalra kiszögezett vitaindító dokumentumot „95 tétel” 
megnevezéssel a reformáció kirobbantójaként tartják 
számon. A tételek központi témái voltak: a megtérés, a 
bűnbánat és az, hogy az egyház valóságos kincse az evan
gélium. Ilyen biblikus alapokon közelítette meg Luther a 
búcsúcédulák árusításának a kérdését, és arra kereste a 
választ, hogy a püspököknek és a pápáknak mire terjed
het ki a hatásköre.

A vallás, az erkölcs és a jog kapcsolata igen hosszú múlt
tal rendelkezik. Az archaikus kor elején a háromféle nor
marendszer [ius, fas, mos, azaz a jogi, a vallási (szakrális) 
és az erkölcsi (morális) normák] elemei egymás mellett 
léteztek és érvényesültek. Az egységes normarendszer 
meghatározott elemeit érintően azonban fokozatosan ki
alakult az a tudat, ezen normák betartása elvárható, meg
szegésük pedig büntethető. Ilyen módon, tehát a szokások 
és büntetések révén ezen szabályok kötelező ereje fokoza
tosan megszilárdult, ami az ősi normarendszerekből való 
kiválásukhoz vezetett. A jogi normák így végül elhatáro
lódtak a vallási és erkölcsi normáktól, és önálló fejlődésnek 
indultak. Erre a folyamatra fejtette ki erőteljes hatását sok 
száz évvel később a reformáció gondolatvilága.

A reformáció szellemi mozgalma a XVI. század első 
felében jelent meg NyugatEurópában azzal a céllal, hogy 
a keresztény egyház teológiai, erkölcsi és szervezeti meg
újítását kivívja.1

1 
Hársing László: Az európai etikai gondolkodás. (Bíbor Kiadó, Mis
kolc 2001. 97. o.)

Azonban a reformáció tanai, hatása nem állt meg Nyu
gatEurópában, Richard Baxter és John Bunyan írásain 
keresztül a tengeren túlra, ÉszakAmerikába is eljutott. 
Így a reformáció átjárta és áthatotta a nyugateurópai 
mellett és északamerikai társadalmat és kultúrát, vallá
si és erkölcsi rendszert is.2 Gondolkodói közül Luther 
Márton, Zwingli Ulrik vagy Kálvin János neve a legin
kább feledhetetlen. A reformáció által elért célok pedig 
végül jóval túlmutattak az eredeti célkitűzéseken. A re
formátorok az egyház, az egyházi tanítások megújításán 
túl a szociális, gazdasági, politikai, kulturális, művészeti, 
oktatási élet és szemlélet változásaira is hatással voltak. 
Sőt a lelki megújulás együtt járt a szociális és politikai 
radikalizmussal.

Michael Stolleis Reformazion und Öffentliches Recht in 

Deutschland
3 című munkájában részletesen bemutatja, 

hogy milyen hatása volt a reformációnak Németországban 
a közjogra. A változás irányát már az egyetemek alapítá
sa megalapozta. Míg 1506ig a Német Római Birodalom
ban 15 egyetem volt, ez a szám az 1540 és 1700 közötti 
években 40re emelkedett. A 40 egyetemből 22 protestáns 
és 18 katolikus volt. A képzés közvetlen következménye 
az volt, hogy százalékosan is emelkedett az egyetemet 
végzettek aránya, későbbi hatása pedig ott érhető tetten, 
hogy a protestáns egyetemen végezett ifjúságból kerülnek 
ki a tudományos élet legjelesebb képviselői, a protestáns 
jogtudósok. A protestáns egyetemek eszme és gondolat
világának képviselői pedig a katolikus egyetemeken tu
dást szerzett jogtudósok eszmerendszerére, jogfelfogá
sára is hatást gyakoroltak. Kiemeli a tanulmány, hogy a 
jénai, marburgi és a giesseni egyetemen már megtalál
hatók voltak a közjog első nyomai, ugyanúgy, mint 
Strassbourg és Altdorf birodalmi városok egyetemein. 
A strassbourgi egyetemen Georg Obrechta már 1586ban 
megkezdte tanításait De iurisdictione, imperio et foro 
competente4 címmel. Altdorfban pedig néhány évvel ké
sőbb, 1602ben regisztrálták az egyetemi tantárgyak kö
zött a Disputatio de Iure Publico c. tantárgyat.5

A reformáció említése során Luther és Kálvin szemé
lyisége, szellemisége, bátor kezdeményezése, állhatatos
sága, lángoló buzgósága és mindezek „öröksége” megdönt
hetetlen jelentőségű. Az emberiség történetében a nagy 
eseményekhez és eszmékhez bátor, nagy emberek szület
tek. Luther, és Kálvin nagy embernek, prófétának szü
lettek.

2 
Hársing op. cit. 97. p.

3 
Michael Stolleis: Reformazion und Öffentliches Recht in Deutschland. 
(Vortrag an der Universität Salamanca im Rahmen eines 
LutherSymposions vom 9–12. November 1983.)

4 
A. Schindling: Humanistische Hochschule und Freie reichsstadt. Gym
nasius und Akademie in Straßburg (1538–1621, 1977. S.307f., 
318)

5 Die gennante Disputation stammt von Arnold Clapmarius (vgl.
zu ihm G. Oestreich, NDB 3, 1957, S.260)
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Luther és Kálvin jogászi feladatai

Luther és Kálvin a reformáció két nagy ideológusa és 
alapító atyja. Tevékenységük, szerepük azonban eltérő. 
Azt mondhatjuk, hogy a reformáció „politikai ideológi
áját” Luther fektette le az egyház és az állam elválasztá
sáról megjelenő tanaival. Azonban lényegében megalkot
ta az állam és az egyház „hatásköri” szabályait, kijelölte 
az állam és az egyház hatásköreit. Kálvin pedig nem csak 
átvette e tanokat, hanem tovább is fejlesztette azokat, 
különösen az államhatalom szervezeti formáira vonat
kozó nézeteiben. Ezáltal a hatásköri megosztás szerveze
ti konklúzióit tárta fel, és konzekvensen határolta el szer
vezetileg az egyházat és az államot. Ezzel magyarázzák, 
hogy a reformáció elsősorban nem Luther, hanem Kálvin 
közvetítésével hatott a politikai gondolkodásra, annak 
fejlődésére és a politikaijogi intézmények fejlődésére.6

Luther a fejedelmek, az uralkodók számára fogalma
zott meg elvárásokat, s közben a természet rendjére, a 
természeti törvényekre, valamint a józan észre, a Szent
írásra hivatkozott. Megfogalmazta továbbá az ellenállási 
jogot is. Ezek az elvárások a kor „politikusai” számára 
nyilvánvalóan remek alapot szolgáltattak. Luther tanait 
az „alkotmányeszme csiráiként” is magyarázzák.7 „Eu
rópa történelmének egyik legnagyobb erkölcsi válságát 
élte át a reneszánsz és a reformáció idején.”8 Egy ilyen 
környezetben igen erős igény mutatkozott a társadalmi 
rend alapjául szolgáló viszonyok, az emberi kapcsolatok 
rendezése iránt. „Ennek az új erkölcsi rendnek a legka
rakterisztikusabb eszményét a reformáció kálvini irány
zata munkálta ki […].”9

Kálvin János munkáiban a büntető anyagi 

és eljárásjogi elvek megjelenése

Kálvin Jean Cauvin vagy később Johannes Calvinus né
ven élt. Gerard Cauvin másodszülött gyermekeként szü
letett, akinek tanulmányi költségeit később plébániai 
jövedelmek fedezték, és 1523ban, a pestisjárvány elöl 
menekítve, Párizsban a noyoni püspök unokaöccseivel 
tanult együtt. Itt sajátította el anyanyelvi szinten a latin 
nyelvet.

Kálvin életpályájára, életművére, gondolkodásmódjá
ra – a noyoni jogtanácsos fiaként – igen nagy hatással volt 
az, hogy a kor legkiválóbb jogi egyetemein – az orleansi 

6 
Kovács István: Magyar Alkotmányjog. (József Attila Tudomány
egyetem Állam és Jogtudományi Kar, JATE Kiadó, Szeged, 
1990. 274. o.)

7 
Dr. Birkás Antal: Luther és Kálvin, illetve a protestantizmus hozzájá-

rulása az alkotmányeszme megszületéséhez. (http://reformacio2017.
hu/index.php/2014/08/15/luthereskalvinilletveaprotes
tantizmushozzajarulasaazalkotmanyeszmemegszuletese
hez/)

8 Hársing op. cit. 99. p.  
9 Hársing op. cit. 100. p.

és a bourgesi egyetemeken – a legnevesebb jogtudósok
tól tanult. A humanista tudásszomj és életszemlélet útján 
járva nem csupán reformátorrá lett, hanem kifejtette né
zeteit az egyén és az állam kapcsolatrendszerének meg
határozójaként az egyénnek a kormányzattal szemben 
tanúsítandó és követendő viselkedéséről is. 

Kálvin jogi gondolkodásának előremutató jellege már 
munkásságának korai szakaszában, az I. Ferenc királyhoz 

írt levelében megmutatkozott. Ebben a levélben Kálvin a 
büntetőeljárás néhány alapelvét is megfogalmazta. Mint 
ismeretes, Cop Miklós orvosprofesszor teológiai tárgyú 
előadását, amely nagy lavinát indított el – a reánk maradt 
„bizonyítékok” tanúsága szerint – Kálvin írta. Erre abból 
következtetnek, hogy egyrészt Kálvin Francois Daniel
nek, a barátjának írt levelében részletesen beszámol a 
rektori levél minden vitára okot adó tételéről. Másrészt, 
a genfi könyvtárban Kálvin kézírásával őriznek egy pél
dányt, amelyre a reformátor titkára Colladon azt írta: 
„Nicolas Cop rektor nevében írt beszéd”10. Kálvint 1534 
májusában egy rövid időre letartóztatják, de később sza
badon bocsátják. Ezt követően levelet ír I. Ferenc király
nak hittársai védelmében. A levél lényegében egy védő
beszéd, amelynek megírása során Kálvin a büntetőeljárás 
legfontosabb elvi tételeit alkalmazza. A jogász Kálvin 
pártatlannak nevezi a királyt, mert így hozhat igazságos 
„ítéletet”, és ekképp szól: „Az Úr, a királyok királya szilár-

dítsa meg trónodat igazsággal, a te székedet részrehajlatlansággal, 

felséges király”.
Hangsúlyozza, hogy a király „ne adjon hitelt a bizonyí

tékok nélküli vádaskodásoknak”. Ezzel arra hívja fel a 
figyelmet, hogy koholt bizonyítékok alapján senkit se 
ítéljenek el. Különös jelentőséget kap Kálvin „védőbeszé
dében” az a tétel, amely szerint az ártatlanság vélelme 
ellen hat, ha a rágalmazók a legsúlyosabb bűnnel, állam
ellenes, felforgató tevékenység megvalósításával vádas
kodnak. Ismeretes, hogy minden társadalmi rendszerben 
a legsúlyosabb bűncselekménynek számított az uralkodó 
hatalmának megdöntésére irányuló szervezett cselek
mény. A koholt rágalmak ellen a megvádoltak valóságos 
cselekedetét hozza fel cáfolatként: azt a tényt, hogy a 
megvádoltak elmenekültek hazájukból, és miden logiká
val ellentétes, hogy az, aki felforgató tevékenységet követ 
el, nem menekül. Élő cáfolatként utal rá, hogy a megvá
doltak, akik elmenekültek, és a hon békességéért, a nyu
godtabb jövőjéért imádkoznak, miként lehetnének ellen
ségei az országnak. 

Institutio: és a társadalmi együttélés szabályai 

és a törvényalkotás jelentősége

Fő művében, az Institutióban
11– annak VI. fejezetében – a 

keresztyén szabadságról, az egyházi hatalomról és az ál

10 
Kálvin János Institutiója (Stichting Hulp Oost Europa, Budapest, 
1995. 6. p.)

11 Institutio Religionis Christianae



TANULMÁNYOK
112018. 1. szám

lami kormányzatról szól. Megállapítja, hogy kétféle kor
mányzat létezik: az egyik „a lélekre, a belső emberre terjed ki 

és az örök életre vonatkozik”, a másik pedig „csupán a polgári, 

a külső jó erkölcsök fenntartására”
12 szolgál. Világosan ketté

választja „Krisztus lelki országát és a polgári rendet”. Hangsú
lyozza, hogy „mindegy, milyen rendű-rangú vagy az emberek 

között, vagy milyen népnek törvényei szerint élsz, mert a Krisz-

tus országa távolról sem az ilyen dolgokban áll”. Ugyanakkor 
figyelmeztet arra is, hogy a polgári rendet nem lehet „tisz
tátalan dolognak” tartani. Kiemeli, hogy vannak olyan em
berek, akik úgy gondolják, Isten országához képest nem 
illik hozzánk a „világi és tisztátalan gondokkal” elfoglalnunk 
magunkat. Ezek az emberek azt kérdezik, hogy „mire valók 

volnának a törvények – mondják – a bíróságok és törvényszékek 

nélkül. Bíróságokhoz pedig mi köze van a keresztyén embernek? 

Hiszen, ha ölni úgysem szabad, mi szükségünk van akkor törvé-

nyekre és bíróságokra?” Választ is adott a feltett kérdésekre. 
Aláhúzta, hogy itt a Földön is egy kialakított rend szerint 
kell élni, amelynek követelményei: 

– beilleszkedni az emberi társadalomba;
– erkölcseinket a polgári tisztesség szerint alakítani;
– az emberi együttélés szabályait betartani, vagyis meg

tanítani bennünket összeférni egymással;
– erősíteni és védelmezni a közbékét és a nyugalmat.
E fogalmak önmagukért beszélnek. Ezekkel a társadalmi 

együttélés szabályai és a köznyugalom, a közbizalom, a béke, 
a polgári rend fenntartásának az igényét fogalmazta meg. 

A másik nagy kérdéskör munkájában a polgári berendez-

kedés taglalása.
Kiemeli, hogy a 3 nagy problematika merül fel:
– a felsőbbség, mint a törvényszék sáfárja és őre,
– a törvények, amelyek szerint amaz gyakorolja a hatal

mat,
– és a nép, amely a törvények uralma alatt él, és a fel

sőbbségnek alája van rendelve. 
Megvilágítja, hogy miben áll a „felsőbbség” uralma. Ki

fejti, hogy akik az államban uralkodói, felsőbbségi felada
tokat látnak el, azok lényegében Istentől vették a megbíza
tásukat, isteni tekintéllyel vannak felruházva, és Isten képét 
viselik abban az értelemben, hogy helyette szerepelnek. Ezt 
a Bibliából vezeti le: „Ha azokat isteneknek mondá’ az Írás, úgy-

mond (Ján.10:35), akikhez az Isten beszéde lőn
13. Ezzel szemlélte

ti, hogy a hatalommal rendelkezők hatalmát el kell fogadni, 
mert Isten akaratából látnak el felsőbbségi feladatokat. Egy
értelművé válik, hogy Kálvin elfogadja a császár személyét 
és tekintélyét. 

Meghatározza a „felsőbbség”, vagyis az uralkodók felada
tát is. Ezek elsősorban: a közerkölcsiség, a közrend, a köz
tisztesség és a köznyugalom biztosítása, vagyis a közösség 
jólétére és a békességére kell ügyelniük. A közösségi együtt
működést is definiálja, amely három pilléren nyugszik: a 
császár – fejedelem – magisztrátus hatalmi megosztásban 
látja a biztosítékot. A hatalommal szembeni ellenállás 
gondolata ugyan megjelenik Kálvinnál, azonban azt csak 
kivételesen és csak lelkiismereti, hitbeli okból tartja el

12 
Kálvin János Institutiója (Stichting Hulp Oost Europa, Budapest, 
1995. 198. p.)

13 Kálvin op. cit. 300. p.

fogadhatónak. Az ellenállást csak ultima ratióként keze
li. A kényszerítő hatalom –, amelyet a kard testesít meg – 
érvelése szerint három területet ölel át: az igazságszol
gáltatást, a hadviselést és a rendfenntartást.

Világosan fogalmaz – a Szentírást hívja ismét segítsé
gül – a közrend szigorú védelme érdekében, amikor rög
zíti, hogy a „gonoszoktól” a „jókat” meg kell védeni, szi
gorúan féken kell tartanai a nyílt bűnözőket és gonosz
tevőket, akiknek a tettei nem zavarhatják meg a köznyu
galmat. (Róm.13:34) Solon tanításait is említi, amikor 
kijelenti, hogy a közélet egész rendjének fenntartásához 
jutalomra és büntetésre egyaránt szükség van, különben 
széthullana és megszűnne a polgári élet minden fegyel
me. A jóknak a megbecsülés, a gonoszoknak pedig a szi
gorú büntetés elengedhetetlen. A büntetés szükségessé
gén túlmenően annak arányosságára hívja fel a figyelmet. 
Amennyiben a büntetés nem elég szigorú és nem elegen
dő arra, hogy visszatartsa az embereket újabb bűn elkö
vetésétől, az ugyanolyan káros, mint amikor túlságosan 
szigorú büntetést szabnak ki. Ezzel lényegében a büntetés 
célját rögzíti.

A Szentírásból vezeti le a „felsőbbségek” vagyis a ha
talmat gyakorlók feladatgyakorlásának a módját is, azt, 
hogy a hatalomgyakorlás során milyen elveket kell szem 
előtt tartaniuk. Az alábbiakban jelennek meg azok az el
vek, amelyek lényegében a büntetőeljárás lefolytatása 
során is megállják a helyüket. Ezek a következők: a bű
nösség megállapítása csak bizonyítékok alapján történhet, 
a szabad bizonyítás, a törvény előtti egyenlőség, az ítéle
tet hozó függetlensége és pártatlansága. Különös hang
súlyt fektet arra, hogy a hátrányos helyzetű személyek is 
oltalomban, védelemben részesüljenek. Ezért Mózes V. 
1.16:17 részeit citálja: „tegyenek ítéletet és igazságot és 
mentsék meg a nyomorultat a nyomorgató kezéből, a jö
vevényt, árvát és özvegyet pedig ne nyomorgassák, és 
rajta ne erőszakoskodjanak és ártatlan vért ne ontsanak.”14

A másik fontos kérdése, hogy milyen törvények alapján 
kell berendezni a keresztyén közrendet. A törvényeket 
„néma felsőbbségnek” tekinti, a felsőbbség pedig „eleven 
törvény”. Alapvetően két fajtájú törvényt ismer: a szer
tartási, erkölcsi törvényt és a törvénykezési törvényi ele
meket. Az erkölcsi törvényt két tételben foglalja össze. Az 
első tétel, hogy Istent tiszta hittel és kegyességgel tisztel
jük. A másik tétel az egymás iránti emberi szeretet meg
tartása. Egyértelműen megvilágítja, hogy a „törvényke
zési rész” a polgári kormányzat céljára hivatott azért, hogy 
e törvények segítségével megvalósulhasson a békés egy
más mellett élés.

Érvelése szerint a törvényalkotásnál két szempontot 
szükséges szem előtt tartani. Az egyik szempont: a törvé
nyes rendelkezés, a másik szempont a jogosság. Különösen 
figyelemre méltóak a büntetőtörvények egyes rendelkezé
seire vonatkozó megállapításai. Bemutatja – a Mózes II.
(22:113) és V.(19:1521) könyvében foglaltakat –, hogy Isten 
törvénye tiltja a lopást, de az egyes népek különbséget tet

14 Kálvin op. cit. 305. p.
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tek a nyilvánvaló és nem nyilvánvaló lopás között. A „né
pek” továbbá eltérő szankciót alkalmaztak a lopás miatt a 
megvesszőzéstől a száműzésen át egészen a fejvesztésig. A 
hamis tanúskodás miatt is eltérő büntetéseket alkalmaztak 
a különböző államokban, így súlyos nyilvános megszégye
nítéssel, akasztással, keresztre feszítéssel is büntették az 
elkövetőket. A gyilkosságot halállal büntették, de a kivég
zés, vagyis a büntetésvégrehajtás módja között különbsé
get tettek. Felismeri és deklarálja, hogy a különböző álla
mokban a helyi sajátosságok, korszakok alapján, vagyis a 

kor, a hely és az adott nép sajátos viszonyainak a figyelembe
vételével eltérő büntetőpolitikát kell alkalmazni.15

Harmadik kérdésként megvizsgálta, hogy a törvények-

ből, a bíróságokból, a felsőbbségekből milyen haszna származik 

a keresztyének köztársadalmának. Ezen túlmutató, sokkal 
hangsúlyosabb az a kérdéskör, amely azt elemzi, hogy a 
magánembernek mennyiben kell a felsőbbségek előtt 
meghajolni és milyen engedelmességgel tartozik. Egyet
ért azzal, hogy fő szabályként engedelmeskedni kell a 
felsőbb hatalmaknak. Ezen okfejtés közben is tetten ér
hető a jogi gondolkodása előremutató jellege. Kifejti, hogy 
az emberek egy része élhal a pereskedésért, és bosszú
vággyal, rosszakarattal járnak el a bíróság palástja alatt, 
valójában a másik ember iránti gyűlölet alapozza meg a 
perlekedési szenvedélyüket. A bíróság igénybevétele, a 
pereskedés, álláspontja szerint azonban csak jogosan tör
ténhet. A jóhiszemű pervitel, a visszaélés nélküli joggya
korlás és védekezéshez való jog lényegét fogalmazza meg 
Kálvin, amikor kimondja, hogy a vádlottnak és a perle
kedő panaszosnak az idézésre a kitűzött időpontban meg 
kell jelennie, a védekezését, az ellenvetését saját védelme 
érdekében el kell mondania, nem vezetheti rosszhisze
műség és bosszúvágy. Csak a jóhiszemű pervitelt tartja 
elfogadhatónak és követendőnek a bíróság előtti eljárás
ban. Nem fogadja el azoknak az álláspontját, akik „min
denféle bírósági tárgyalást elítélnek”16. Pál példáját hozza 
fel. Amikor ellene ármánykodtak, vádolták őt, és ő védte 
magát, a saját római polgárságának a jogi előnyeit is ér
vényre juttatta a bíróság előtt. Sőt, amikor szükségét 
érezte, a jogorvoslatot is igénybe vette, és az igazságtalan 
helytartótól a császári ítélőszékhez fellebbezett. 

A büntetőeljárásban a vádlótól azt követeli meg, hogy 
pártatlan és elfogulatlan legyen. 

A kálvinizmus legfontosabb tanítása szerint minden 

ember egyenlő. Az emberek közötti egyenlőséget az ere
dendő bűnből vezeti le, amely mindenkit egyformán ter
hel, és a bűntől mindenki csak Isten kegyelme által men
tesülhet. Az egyházon belül minden ember egyenlőségét 
hirdető elv egyben azt jelentette, hogy az államot is az 
egyenjogú polgárok szerződéséből vezette le.

A demokratikus egyházszervezet felépítése elővetítet
te azt, hogy az állam esetén is hasonló koncepciót tart 
megvalósítandónak. 

További fontos tanítás, hogy a tisztségeket az egyház

15 Kálvin op. cit. 312. p.
16 Kálvin op. cit. 314. p.

ban nem a feudális előjogok alapján lehet betölteni, hanem 
minden tisztség viselőjét választás útján kell kiválasztani. Jó 
példa erre, hogy Kálvin is választás útján töltötte be a 
tisztségét. A kálvini egyház szervezetében a lelkipászto
rok között nincs aláfölérendeltségi viszony, egymás kö
zött is egyenlők.

Tovább vizsgálva az egyház szervezetét azt látjuk, hogy 
a kálvini egyházközségek is egymással egyenjogúak. A 
kálvini egyházszervezet egy alulról építkező, a feudális 
előjogoktól mentes, választott tisztségviselőkből álló 
olyan szervezet, amelyben az egyházközség választja a 
papjait és a világi képviselőkből álló presbitériumát is, 
amely így már a képviseleti, a parlamenti demokrácia irá-

nyába mutat, annak hajnalcsillaga. 
Az egyház belső életének az ügyeit az egyházközség 

tagjai közül választott presbitérium intézi, amely lénye
gében ellenőrző feladatokat is betölt és „erkölcsbíróság
ként” is működik. Itt jelenik meg az egyház és az állam 
szervezeti szétválasztásának a gondolata is. Az egyházon 
belül a fegyelmi és erkölcsi ügyek elbírálására a túlnyo
mórészt presbiterekből felállított bíróságok a hatalmi ágak 
szétválasztásának, megosztásának az alapjait jelentik. 

Tény, hogy Kálvin „a nép, amely a törvények uralma 
alatt él és a felsőbbségnek alája van rendelve” kijelenté
sével lényegében az alkotmányos jogállam oszlopát állította 

fel. Ezzel pedig megelőlegezte a jogállamiság eszméjét. 
A törvények léte ugyanis Kálvinnál a polgári állam meg
határozó fogalmai közé tartozik.

A kálvini Egyházi Törvénykönyv mint 

Büntető Törvénykönyv célja, jelentősége, elvei

Kálvin, mielőtt Genfbe visszatért volna, már az egyik, 
1538ban Strasbourgban írt levelében határozott elkép
zeléseket fogalmazott meg egy egyházi törvény tartalmát 
illetően, amely lényegében a büntető jogpolitika fejlődé
sét is előre vetíti. Abban a társadalomra veszélyesnek 
tartja a csalókat (praestigiatores), az álomfejtőket, a több
nejűeket (kettős házasság). Amikor 1541ben visszatért 
Genfbe, határozattal fogadtatta el az Egyházi Törvény
könyv megalkotására szóló igényt. A Törvénykönyvet 
megalkották, és az Egyházi Közgyűlés jóváhagyta azt. 
A törvénykönyv rendelkezéseit kezdetben csak Genfben 
alkalmazhatták, ám Kálvin szerette volna kivívni, hogy 
a környező települések lakóira is vonatkozzon. Komoly 
harc eredményeként végül elérte, hogy a városi tanács és 
a Kétszázak tanácsa kiterjesztette a szabályok hatályát a 
környező települések lakóira is.17 A törvénykönyv két 
részből áll: az első részben lévő szabályok az egyházi rend-

re irányadóak, míg a második részben lévő szabályok tár-

sadalmi szabályok. Az egyházi rend keretében is kifejezet
ten szigorú szabályrendszert fogalmazott meg: rögzítet
te a kötelező istentiszteletet, az egyéb egyházi alkalmak 

17 
Buzogány Dezső: Kálvin állam- és társadalomszemlélete. (Magyar 
Tudomány 2010/2. szám 147. o.)
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kötelező látogatását. Tiltották az istenkáromlást is.18 Ezen 
kötelezettségek elmulasztása esetére a pénzbírság vagy 
börtönbüntetés alkalmazását írta elő. A társadalmi sza
bályrendszerben előírta a babona üldözését, amelynek 
négy megnyilvánulási formája volt: a bálványimádás, a 
zarándoklat, a régi egyházi ünnepek megtartása, a misé
re járás.19 E cselekedtek szankciója bírság vagy fogház 
volt. Az előzőekhez hasonló szigorú büntetéssel sújtották 
a ledér táncot járókat és a tisztességtelen énekeket dalo
lókat. Az uzsorásokról sem feledkezett meg, külön tanul
mányt írt az uzsorásokról, és amennyiben az 5%t meg
haladta az uzsorakamat, őket azzal rendelte büntetni, 
hogy elvették az egész tőkéjüket és még pénzbírságot is 
kiszabtak rájuk.20 Lényegében a garázdaságot szankcio
nálták akkor, amikor a sokak által látott veszekedések 
elkövetőit is megbüntették. Vita esetén a lelkésznek kel
lett a helyszínre menni és békét teremteni. A paráznasá
got különös szigorral rendelte büntetni attól függően, 
hogy az elkövető nős volte vagy sem. A nem nős paráz
nák 6 napi börtönt kaptak, amelyet kenyéren és vízen 
töltöttek, valamint pénzbírságot fizettek. A nős parázná
kat 9 napi, kenyéren és vízen töltött börtönnel sújtották, 
és súlyosabb pénzbírságot fizettek. A jegyeseket is paráz
naként kezelték, ha egy házban éltek. Az Egyházi Tör
vénykönyv második része nem csak büntető anyagi jogi, 
hanem büntető eljárásjogi szabályrendszert is tartalma
zott. Rögzítette ugyanis, hogy milyen eljárás keretében 
állítják a Konzisztórium elé az elkövetőket.21

Az Egyházi Törvénykönyv első része –, amely részben 
a vallás gyakorlására vonatkozó szabályrendszer megal
kotása – mutatja, hogy a hit és a hitközösség gyakorlása 
és megtartása érdekében igen szigorú szabályokat alkotott 
Kálvin. Ne felejtsük el, hogy erre a szigorú szabályrend
szerre mindenképpen szükség volt. A szabályrendszer 
nem csak azt szolgálta, hogy a vallást gyakorolják, hanem 
azt is, hogy a sötét középkor során az emberi gondolko
dásban évtizedek alatt kialakított és rögzült gondolko
dásmódot megújítsák. Ezért is rendelték büntetni a ba
bonák „híveit” is. 

A Törvénykönyv második része lényegében egy bün
tető törvénykönyvnek felel meg. Meghatározta ugyanis, 
hogy az egyén a közösségben milyen cselekedeteket nem 
tehet meg, és mi az, amit a közösség már nem tolerál, ami 
miatt büntetést érdemel.

E törvénykönyv is mutatja Kálvin óriási egyház és 
társadalomszervező erejét, munkáját. Ahhoz, hogy a re
formáció a katolikus vallás mellett új egyházként létre 
jöhetett és fennmaradhatott a szigorú rend megtartása 
melletti együttélési szabályok megalkotása nem volt mel
lőzhető. A sötét középkorban a reneszánsz hajnalán szük
ségesnek mutatkozott az emberek gondolkodását, eszme
világát befolyásolni. 

18 Buzogány op. cit.: Calvin, CR.X.56.
19 Buzogány op. cit.: Calvin, CR.X.55.
20 Buzogány op. cit.: Calvin, CR.X.57.
21 Buzogány op. cit. 150. p.

A reformáció korában a jogi normarendszer szorosan 
összefonódott a társadalom és abban az egyén helyzetét 
meghatározó erkölcsi és vallási követelményekkel. Így 
nem meglepő, ha a reformátorok nem csupán vallással és 
erkölccsel, de joggal és politikával is foglalkoztak, ezen 
területeken egyaránt jártassággal bírtak. A reformáció 
hatásának a jogra és a jogi gondolkodásra azonban ez nem 
volt szükségszerű előzménye. A reformáció szülte gon
dolatok képesek lettek volna befolyásolni a jog fejlődését 
akkor is, ha a reformátorok kizárólag a vallási fejlődésé
re összpontosítottak volna. Ezek az eszmék ugyanis ön
magukban olyan tartalommal és jelentőséggel bírnak, 
hogy hatásuk a kor eszmeiségére, gondolatformáló sze
repük a reformátorok tevékenységének hiányában is ér
vényesült volna. Ilyen eszmeként nevesíti Finkey Ferenc: 
a lelkiismereti szabadságot, a testvériséget, a hierarchia 
elleni tiltakozást, a puritán erkölcsöt, az igazságszeretetet, 
a politikai szabadságot, a jogegyenlőséget, a demokratiz
must, az önkormányzatot. A reformáció „példát mutatott 

a politika és az erkölcs összekötésére is, valamint megteremtet-

te a vallásszabadság s a gondolat és szólás szabadság elveit is”.22

A kor társadalmi változásai kedveztek a reformációs 
eszmék terjedésének. A XVI–XVII. században létrehoz
zák a francia és angol központosított nemzetállamok 
alapjait. Ekkor az egységgé kovácsolás is megvalósul, 
aminek eredményeként például Burgundia, Bretagne a 
francia állam részévé válik. Az egységesítéssel ugyanak
kor épp ellentétes folyamat zajlik a Németrómai Biroda
lomban, ahol a tartományok széttagolódása tovább foly
tatódik. Megállapítható, hogy ez a két folyamat a reformá-

ciótól nem függetlenül zajlott. Sőt, annak következtében. A 
harmincéves háborút lezárja az 1648as vesztfáliai béke
paktum, amely tulajdonképpen háromszáz szuverén egy
séget ismer el. A vesztfáliai béke óriási jelentősége nem 
csak abban mutatkozott meg, hogy a vallásszabadságot, 
a függetlenséget kollektív biztonsági garanciákkal tá
masztotta alá, hanem abban is, hogy a reformáció követ
keztében a XVI. században kidolgozott államszuvereni
táselméletek jelentős számban a gyakorlatban is megva
lósulhattak. 

Az emberi jogok és szabadságok eredőjeként a XVII. 
századi angol, valamint a XVIII. századi északamerikai 
és francia forradalmakat szokták emlegetni. Ezen forra
dalmak előkészítője, az eszmék eredője azonban maga a 
reformáció. „A protestántizmus az a főgyökér, amelyből a mi 

egész rákövetkező civilizációnk kiágazik.”
23

 „A hit szabadságá-

nak hatalma, ereje, mely a reformációban emelkedett érvény-

re, volt azon erő, a mely szétrombolta a régi előítéleteket, mely 

kényszerítette a mindenható államot az emberi, egyéni jogok 

elismerésére.”
24

22 
Dr. Finkey Ferencz: Mit köszönhet a jog és a politika a reformációnak? 
Emlékbeszéd 1903. október 31én. (Sárospataki Lapok 49. szám 
1144. o.)

23 Finkey op. cit. 1145. p.
24 

Hörk József: A reformáció egy sokáig fel nem ismert áldásáról. (Evan
gélikus Őrálló 1905. Budapest, 13. szám, 130. o.)
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Georg Jellinek25 igyekezett kimutatni munkásságában, 
hogy az emberi jogok, amelyek az egyént, az állampolgárt 
az állammal szemben megilletik, a reformáció vívmányai. 
Jellinek, a heidelbergi egyetem államjog tanára a „die 

Erklärung der Menschen und Bürgerrechte” című munkájá
ban azt igazolja26, hogy az emberi jogok a reformáció vív-

mányai. Az emberi jogokat úgy fogja fel, hogy azok az 
állampolgárt, mint egyént illetik meg az államban és az 
állammal szemben is.27 Ebben a munkájában rögzíti to
vábbá azon álláspontját, hogy a reformáció vívmányainak 
a következménye az is, hogy az 1850. évi porosz törvény 
(alkotmány) valamennyi poroszt megillető jogokat rögzít. 
A Von den Rechten der Preussen az alábbi jogokat tartal
mazza: törvény előtti egyenlőség, személyes szabadság, a 
lakásnak és a vagyonnak a sérthetetlensége, kiköltözköd
hetési jog és szabadság, hitvallási szabadság (vallási tár
sulat alakításának a joga), házi vagy nyilvános istentisz
telet tartásának a joga, tanulási és tanítási szabadság, 
sajtószabadság, gyülekezési és egyesületalkotási jog. Dek
larálja továbbá, hogy az állampolgári jogok gyakorlása 
független a vallási meggyőződéstől. 

A természetjog szószólói28 adtak hangot és szereztek 
érvényt annak az eszmének, hogy az embernek, minden 
embernek vannak jogai. Ők úgy tekintettek az államra, 
mint a szabad egyének közösségére. Az egyenlőséget és 
a szabadságot az egyénnel veleszületett, természetes sa
játságnak tekintették. A XVII–XVIII. század gondolko
dói ezen jogokat részletezni is kezdték, aminek eredmé
nyeként egyre szélesebb körben is érvényesülni kezdtek. 
Az 1800as évek közepén zajló európai forradalmakban 

25 Lásd: Georg Jellinek: Die Erklärung der Menschen und Bürgerrechte. 
(http://www.gleichsatz.de/but/can/rec/jellinek1erklaerung.
html)

26 Hörk op. cit. 130. p.
27 Hársing op. cit. 99. p.
28 Így például John Locke, Samuel Pufendorf, Christian Wolf

ezeket a jogokat részben vagy egészben kivívták maguk
nak az egyes államok polgárai. Ezen eszmék „a XVIII. 

században meghódították Európa népeinek közvéleményét.”
29 

Fontos vívmánya volt ez a XIX. századnak, hiszen ezt 
megelőzően lényegében az uralkodó jogát, a karok és 
rendek jogát, a testületek (céhek) jogát ismerték. „Tehát 

az egyes egyén, az ember elévülhetetlen, az egyén elidegenít-

hetetlenül örök jogainak elismertetése az állam által a refor-

máció áldása!”
30

A reformátorok szerepe abban állt, hogy a reformáció 
azon hatását, amelyet a jogi gondolkodásra, a jogfejlődés
re gyakorolt, felismerték, és ezt követően tudatos mun
kássággal felerősítették. A reformáció hatása a jogra nem 
közvetlenül érvényesült. Nem azt eredményezte, hogy a 
jognak megszületett volna egy olyan ága, amely a refor
máció gondolatiságát közvetíteni, valamint ezen eszmék 
közvetítőinek tevékenységét szabályozni képes. A kap
csolat sokkal inkább közvetett: a reformáció gondolatvi
lága követői gondolkodásmódjába beépülve, ezen szemé
lyek cselekedeteit áthatva, azokon keresztül jelent meg az 
élet különböző területein, így a jogban is. 

Az emberi jogok a reformáció vívmányai, a fenti esz
mékből alakultak ki. Hasonlóan a reformáció vezette le 
a hatalmat a népből, a közösségből, és így alakította ki a 
népszuverenitás elvét.

„Kétségtelen, kézzelfogható igazság, hogy az új és a legújabb 

kor politikájába a reformatió hozta be a demokratikus, a sza-

badelvű eszméket, ez tiltakozott először világosan és határozot-

tan a legitimitas, a fejedelmi mindenhatóság, az absolutismus 

ellen s tiltakozott lelke mélyéből, vallási és emberi meggyőző-

désből, minden önző hátsó gondolat nélkül […].”
31

29 Hörk op. cit. 122. p. 
30 Hörk op. cit. 130. p.
31 Finkey op. cit. 1144. p.



TANULMÁNYOK
152018. 1. szám

TÓTH MIHÁLY

A Btk. első négy éve1

A választási rendszerek gyakran négy éves ciklusokban 
gondolkoznak. Ez valószínűleg azért alakult így, mert 
mértékadó elemzők úgy vélték, ennyi idő alatt már beér
hetnek, a gyakorlat részévé válhatnak bizonyos változá
sokat célzó politikai elképzelések, felmérhető a hatásuk, 
megvizsgálható folytatásuk vagy felülvizsgálatuk igénye. 
A jog azonban részben más srófra jár, s különösen az 
alapvető jogviszonyokat érintő új anyagi jogi törvények 
esetében az összegzéshez, az első tanulságok levonásához 
sokszor hosszabb időre van szükség. Az újdonságokra 
ugyanis a jogalkalmazás rendszerint óvatosan, bizonyos 
fáziskéséssel, gyakran elhúzódó, több fórumot megjáró 
eljárások eredményei nyomán reagál. Mégis, talán nem 
nagy merészség néhány következtetést közel fél évtized 
után új Büntető törvénykönyvünk kapcsán is levonni.

A kezdeti tapasztalatokat illetően megtette ezt már 
korábban a jogrendszerünk állapotát vizsgáló átfogó 
elemzés kiváló résztanulmánya is, elsősorban éppen a 
kódex által célzott reformokra koncentrálva.2 

A tartós kiszámíthatóság meghiúsulni látszó 

esélye

Nos, akár eljött az első számvetés ideje, akár korai még, 
szögezzük le, hogy nem voltak eseménytelenek az eltelt 
évek a jogszabály „garanciális javításait” tekintve sem. Az 
elmúlt mintegy négy éves próbaüzem alatt a kódex 2017 
novemberéig nem kevesebb, mint harmincegy alkalom
mal módosult. Ez átlagosan évi 8, negyedévenkénti kö
zel 2 változást jelent, ami csaknem négyszerese annak a 
jogalkotási aktivitásnak, amit a korábbi kódex utolsó 
éveiben szinte egyöntetűen már a jogbiztonság veszé
lyeztetéseként értékeltek. Úgy tűnik, a veszély távolról 
sem csökkent. Kétségtelen, hogy a változások egy része 
formai helyesbítés vagy a fogalmak változásait követő 
pontosítás volt3, ám többségük lényeges, tartalmi, sok
szor több tucatnyi szakaszt érintő kodifikációt jelentett. 
Az általános részben változtak pl. az elévülés, a gyer
mekkor, a feltételes szabadság, a foglalkozástól eltiltás, 
a kiutasítás, a vagyonelkobzás, a jóvátételi munka, a 
halmazati büntetés vagy a mentesítés szabályai. A külö
nös részbe bekerült a kapcsolati erőszak, a becsület csor
bítására alkalmas kép és hangfelvételek készítése, to

1 A tanulmány az NKFIH A punitív büntetőpolitika hatása a büntetés-

kiszabásra című N 125442. sz. pályázata keretében készült
2 

Hollán Miklós: Az új büntető törvénykönyv. In: Jakab András. 
Gajduschek György (szerk): A magyar jogrendszer állapota. 
MTA TK JTI, Budapest 2016.

3 Íme egy jellemző példa: a „hajó” fogalmát a 2013. évi LXXVIII. 
tv. 19. § (13) bekezdése a szélesebb tartalmat pontosabban 
kifejező „úszólétesítményre” cserélte. 

vább cizellálták a lopás amúgy is példátlanul kazuisztikus 
tényállását, két év alatt háromszor módosították a ter
mőföld védelmére alkotott bűncselekményt, kiegészült 
a terrorcselekmény tényállása és három új deliktum 
született a határzárral kapcsolatban is.

A felgyorsult fejlődés persze elengedhetetlenné teszi az 
olykori változtatást, kiegészítést. Ám ezek jelentős része 
kapcsán látnunk kellene azt is, hogy gondosabb előkészítő 
munkával, több szakmai és kevesebb populista szempont 
figyelembevételével nagyrészt megelőzhetőek, elkerülhe
tőek lettek volna, s minden bizonnyal a jövőben is elkerül
hetőek lennének. Sajnos nem változott az a szemlélet, amely 
bármely nemkívánatosnak minősített jelenség felmerülé
sekor nyomban (és mindig rendkívüli sürgősséggel) szigo
rú büntetőjogi eszközök után kiált. A büntetőjog „a jog
rendszer egészének szankciós záróköve”4 helyett mind 
gyakrabban „alapkővé” válik. Szinte tetszőleges számú 
példa található arra, hogy egyegy – általában sajátos, egye
di, utóbb meg nem ismétlődő – eset kapcsán „erős felindu
lásból” azonnal büntető tényállást alkotnak, vagy módosí
tanak. Ezt utóbb legtöbbször nincs mire alkalmazni, s ha 
mégis előfordulnának hasonló esetek, azokat a már koráb
ban meglévő normákkal is kezelni lehetne. S még az sem 
mondható, hogy az ilyen „precedens jogalkotási termék” 
preventív célt is szolgál, hiszen a konkrét eset hamar fele
désbe merül, az így alkotott tényállások „szunnyadó nor
mává” válnak, viszont lassan behálózzák az egész amúgy 
is túlterhelt Büntető törvénykönyvet.5 

A következőkben e permanens változások sodrában a 
számos kínálkozó lehetőség közül négy kiemelt témakör 
köré fűzöm a mondandómat, s a következő kérdésekre 
keresem a választ: 

– Az első tapasztalatok szerint igazolódtake a jogal
kotó szigorodást célzó szándékai?

– Mennyire bizonyult reálisnak a tényleges tartalmat 
nem hordozó büntetőjogi eszközök térhódításának ve
szélye?

4 Az azóta klasszikussá vált kifejezés Szabó Andrástól származik, 
aki a halálbüntetés eltörléséről szóló 89/B/1990. számú AB ha
tározathoz fűzött különvéleményében fogalmazott így.

5 Egy szerencsétlen kimenetelű pitbulltámadás miatt került a 
Btk.ba (és maradt is benne) a veszélyes ebek ivartalanítására 
vonatkozó szabályok megszegőinek büntetéssel fenyegetése 
[359. § (2) bek. ba) pont]; egy levélben történt egyébként ártal
matlan „porküldés” kapcsán egészült ki a zaklatás tényállása a 
„veszélykeltő esemény látszatának keltésével” [222. § (2) bekez
dés b) pont]; egy bajnoki döntőn a pályára beszaladó szurkolók 
által történt randalírozás szülte a rendbontásnak „a sportrendez
vényen a létesítménynek a nézőktől elzárt területére történő 
jogosulatlan belépés” fordulatát [340. § (2) bekezdés]; tojásdo
bálások kapcsán egészítették ki 2008ban a garázdaság tényál
lását (majd az új Btk.ban már minden erőszakosnak minősülő 
magatartást) „sérülés okozására nem alkalmas ráhatással” [459. § 
(1) bek. 4. pont]; egy vidéki választási kampány állítólagos hamis 
videofelvétele nyomán a Btk. kiegészült a becsület csorbítására 

alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése bűncselekményével 
(226/A. §) stb.
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– Egyetérthetünke azzal a véleménnyel, hogy mos
tanra „a jogos védelem intézménye a nagykorúság álla
potába lépett”?, végül:

– Előbbre jutottunke a nemi szabadság elleni bűncse
lekmények részleges reformjával?

Deklarált, vagy tényleges szigor?

A jelenlegi kormányzópárt már 2009 februárjában, még 
ellenzékben hitet tett a büntetőjogi szigor fokozásának 
szükségessége mellett. A T 8875. számon beterjesztett 
(utóbb érdemben nem tárgyalt) javaslat indokolása a kö
vetkező mondattal kezdődött: „a súlyos, erőszakos bűn
cselekmények számának drámai emelkedése újabb terü
leten tette világossá, hogy a Kormány kudarcot vallott, 
és mielőbbi távozása nélkül a közbiztonság nem állítható 
helyre Magyarországon.”6 Attól eltekintve, hogy nem 
pártprogramról, hanem egy szakmainak szánt törvény
javaslat indokolásáról volt szó, a megfogalmazás nem 
csupán merőben szokatlan, hanem érdemben téves is volt.

Az ismertté vált összbűnözés volumenét tekintve ek
kor már hosszabb ideje nem volt lényeges változás, évről 
évre valamivel 400 000 körüli volt a hatóságok látóköré
be került bűncselekmények száma. (100 000 lakosra ve
títve kevesebb, mint a hasonló időszakban Ausztriában)7 
Az emberölések száma már idestova egy évtizede folya
matosan csökkent s ez a folyamat lényegében napjainkig 
tart, csak 2016ban emelkedett 205ről 226ra.

A legsúlyosabb erőszakos vagyon elleni bűncselekmé
nyek, a rablások csökkenése is már jól érzékelhető ten
dencia volt.8 Azok a kriminális területek, amelyeken 
(részben folyamatos ám általában csekély) növekedés volt 
kimutatható, általában éppenséggel nem a szigorúbb fel
lépéssel kezelni kívánt „súlyos, erőszakos” bűnözés köré
be tartoztak (pl. a kábítószerrel visszaélések, vagy a kor
rupciós deliktumok). 

Az új Btk. ennek ellenére a törvény egész felfogását 
meghatározó általános indokaiban továbbra is ugyanezt 
a szemléletet foglalta szavakba, a kódex egyik alapvető 
feladataként rögzítve a „bűnelkövetők paradicsomának” 
megszüntetését. Ennek elsődleges eszközeiként olvasha
tó „a jogszabály szigora, a büntetési tételek növelése, az 
életfogytig tartó szabadságvesztés többszöri alkalmazása 
és az áldozatok védelme.” (indokolás 2.3. pont).

6 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_
adat?p_ckl=38&p_izon=8875 (2017. november 1.)

7 ec.eropa.eu/eurostat/statisticsexplained/images/d/d7/Crimes_
recorded_by_the_police%2C_2002–12_YB14.png (2017. 
november 1.)

8 Az nem vitatható, hogy valószínűleg gyakoribbá váltak a köz
véleményben mély nyomokat hagyó, brutális, kegyetlen, gyak
ran látszólag motiválatlan, vagy csupán sejthető motívumú 
bűncselekmények, függetlenül attól, hogy az ilyen tettek a ko
rábbinál nagyobb publicitást is kapnak. A számszerű növeke
désre való korábbi hivatkozás azonban alaptalan volt.

Az áldozatok védelme azonban preventív, „szigorító” 
szabálynak aligha tekinthető.

Ám nem ez az indokolás egyetlen következetlensége. 
A továbbiakban ugyanis arról esik szó, hogy a legfonto
sabb elvárásként megfogalmazott szigorúság „nem feltét
lenül jelent tételhatáremelést, hanem a tettarányos bün
tetőjogi szemlélet hangsúlyosabb megjelenítését”. Ez 
pedig „elsősorban a visszaesőkre vonatkozó rendelkezé
sekben nyilvánul meg”. A szakmájukat igényesen műve
lő kriminológusok – akik a visszaesést nem a „tett”, ha
nem a „tettesbüntetőjog” kategóriájaként (tehát a szemé
lyi társadalomra veszélyesség megnyilvánulásaként) ke
zelik, itt végképp elveszíthetik a gondolatmenet fonalát.

Maga a törvény összességében valóban szigorúbb elő
írásokat léptetett hatályba, mint az elődje, ha e szigor 
talán kissé elmarad is az általános indokok fenyegető 
dörgedelmeitől. Az ezt igazoló részletszabályok közül íme 
néhány az Általános részből:

– szelektív módon csökkent a büntethetőség alsó kor
határa;

– szigorodtak az elévülés szabályai;
– szabadságelvonó büntetéssel is bővült a szankció

rendszer;
– hosszabb lett a határozott ideig kiszabható szabad

ságvesztés felső határa;
– bizonyos körben főszabályként kötelezővé vált a 

járművezetéstől eltiltás alkalmazása;
– szigorodtak a vagyonelkobzás szabályai;
– ismét határozatlan idejű intézkedéssé vált a kény

szergyógykezelés;
– megszűnt a szabadságvesztés részbeni felfüggesz

tésének lehetősége;
– szigorodtak a halmazati büntetés és az összebünte

tésbe foglalás szabályai;
– súlyosabbá váltak a visszaesés kiemelt formáinak 

következményei.
A még talán bővíthető felsorolás impozáns, még akkor 

is, ha – majd mint látjuk – néhány rendelkezés inkább a 
„bűnüldözési marketing” részének, mintsem konkrét, 
kézzelfogható és sokakat érintő változás valódi feltétel
rendszerének tekinthető.

Olykor felvetik az új Btk. szigorával szemben az alter-

natív (a szabadságelvonás kiváltására alkalmas) szankciók 
viszonylag széles körű alkalmazható lehetőségét [Btk. 
33. § (4) és (5) bekezdés]. Erre azonban már a korábbi Btk. 
is jórészt lehetőséget kínált. Gyakran hivatkoznak a szi
gor árnyalásaként a feltételes szabadságra bocsátás új sza
bályaira is, amelyek enyhébbnek tűnnek a korábbiaknál, 
hiszen a 4/5ös kedvezmény már a múlté, s a büntetés 
kétharmad, illetve visszaesők esetén a háromnegyed ré
szének kitöltése utáni szabadulás előírása az előélettől 
függ. [Btk. 38. § (2) bekezdés]. Ám ez a rendelkezés – mint
hogy a látszólagos enyhébb szabályok tényleges alkalma
zása nem az elbírálás körében jelentkezik, hanem a sza
badságvesztés alatt tanúsított magatartás függvénye  – 
nem a büntetés kiszabásának, hanem végrehajtásának az 
enyhítését eredményezheti. Az ún. „feles kedvezmény” öt 
éves szabadságvesztés kiszabásáig történő kiterjesztésé
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nek lehetősége tekinthető persze enyhébb szabálynak, 
gyakorlati jelentősége azonban alig van. 

A Különös rész fontosabb rendelkezései is általában a 
mérsékelt szigorodás igényét igazolják. Elegendő arra az 
általános elvre utalni, hogy a korábbi „öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel” fenyegetett bűncselekményeknél a 
három hónapos generális minimum helyébe mindenütt 
1 év lépett, a kriminalizáció jelentősebb volt, mint egyes 
bűncselekmények kiiktatása, s számos helyen a hagyo
mányos bűncselekmények büntetési tétele is emelkedett.

Nézzük meg ezután, hogy e jogalkotói szándék miként 
hatott az ítélkezési gyakorlatra, történte számottevő szi
gorodás, vagy sem. Olvashatunk ugyanis már olyan pub
licisztikákat is, hogy a regisztrált bűnözés utóbbi évek
beli látványos csökkenése a meghirdetett szigor megva
lósulásának következménye.

A sokféle szempont szerint lehetséges vizsgálódás kö
réből két elemet vegyünk szemügyre: a végrehajtandó 
szabadságvesztések gyakoriságának és a felfüggesztett 
szabadságvesztésekhez mért arányának alakulását.

Ezt a Btk. hatálybalépését (2013. július 1. napját) meg
előző négy év során a következő táblázat szemlélteti:

2009 2010 2011 2012

A) elítéltek száma 86 120 86 057 88 382 75 533
B) végrehajtandó 

szabadságvesztésre

ítéltek

9 403 9 766 10 504 9 683

B) az A) %-ában 10,9 11,3 11,4 12,8
szab.v-en belül

végrehajtandó %-a

33,6 31,4 32,7 33,7

Figyelemre méltó, hogy e négy év során a végrehajtan
dó szabadságvesztésre ítéltek összes elítélt közötti aránya 
kis mértékben, de folyamatosan növekedett. Alaposnak 
tűnt az a feltételezés, hogy ez a tendencia az új Btk. alkal
mazásával erősödni fog. Ugyanakkor a végrehajtandó és 
felfüggesztett büntetések arányai látványos változást nem 
mutattak.

Nézzük ugyanezeket az adatokat a Btk. hatálybalépését 
követő négy évben:

2013 2014 2015 2016

A) elítéltek száma 74 249 83 697 76 394 77 023
B) végrehajtandó 

szabadságvesztésre

ítéltek

9 331 10 221 9 742 9 517

B) az A) %-ában 12,6% 12,2% 12,7% 12,3%
szab.v-en belül

végrehajtandó %-a

33,9% 34,9% 36,8% 37,5%

Markáns eltérést a számokban és az arányokban nem 
tapasztalhatunk. 

A két adatsort összevetve két dolgot mégis fontosnak 
vélek kiemelni. 

Szembetűnő, hogy az ismertté vált bűnözés utóbbi öt 
évben történt látványos, több mint 30%os csökkenése 

(470 000ről 290 000 bűncselekményre) az elítéltek szá
mának alakulására a jogerős ítéletek években mérhető 
fáziskésését figyelembe véve sem gyakorolt számottevő 
hatást. Érdekes, hogy a 2013at megelőző időszakban, 
különösen annak elején, kb. 10%kal magasabb volt az 
elítéltek száma. Ugyanakkor feltétlenül figyelemre mél
tó az a kiegyensúlyozottság, ami az összes elítélt végre
hajtandó szabadságvesztésre ítélésének arányait a vizsgált 
közel egy évtized során (bizonyos várakozásokkal ellen
tétben) jellemezte. Az utóbbi négy évben ennek az arány
nak a változásai például fél százalékon belül maradtak. 
Ez pedig a bűnözés alapvetően azonos strukturális viszo
nyai között megfontolt, kiérlelt ítélkezési gyakorlatra 
utal.

Ami esetleg az igen enyhe, de mégis bizonyos tenden
ciaként is érzékelhető szigorodás jeleire utalhat, az a 
végrehajtandó és felfüggesztett szabadságvesztések ará
nyának kismértékű, de folyamatos változását mutatja a 
letöltendő büntetés javára. A felfüggesztés kedvezmé
nyének mellőzése (ami persze összefügghet a büntetés 
itt nem vizsgált mértékével is) tehát minimális mérték
ben, ám évrőlévre nőtt. Fontosabb és jellemzőbb azon
ban ennél, hogy a legutóbbi és az azt megelőző négy év 
átlagát összevetve az összes büntetésen belüli végrehaj
tandó szabadságvesztések aránya csak alig 6 tized száza
lékkal nőtt (11,6–12,4)9. Ez évente kevesebb mint 60 el
ítéltet jelent.

További részletes elemzésre nincs idő. Ha azonban fi
gyelembe vesszük a büntetések és intézkedések viszonyá
nak az alakulását, vagy a pénzbüntetések arányának fo
lyamatos növekedését (22%ról 29%ra) összességben 
kimondhatjuk, hogy a Btk. elfogadásakor ígért (vagy remélt) 

következetes szigor a Btk. első négy éve alatt látványos változást 

nem hozott. 

Nem változott alapvetően a börtönnépesség sem. Itt 
az ítélkezés szigorodásától függetlenül bizonyos csökke
nést prognosztizáltak, a „kétharmados” feltételes szabad
ság és a reintegrációs őrizet bevezetése okán. Nos, ez sem 
következett be.

A folyamatot a következő táblázat szemlélteti:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Elítélt

(ezer fő)

10,6 11,2 12,0 12,0 12,4 13,0 13,0 13,5

Letartóz-

tatott

(ezer fő)

4,5 4,8 4,9 4,9 5,0 4,4 4,0 3,6

Összesen

(ezer fő)

15,1 16,0 16,9 16,9 17,4 17,4 17,0 17,1

9 Kétségtelen, hogy a felfüggesztés lehetőségével a bíróságok a 
legutóbbi négy éves időszak átlagában a korábbihoz képest 3 
százalékkal kevesebbszer éltek, ez a mutató azonban csak akkor 
lenne fontosabb, ha a felfüggesztések alakulását a két évet meg 
nem haladó (tehát a felfüggesztés lehetőségére alapot adó) vég
rehajtandó szabadságvesztések arányaival vetnénk össze.
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Úgy tűnik, hogy a növekedés alig jelentős megtorpa
nása kizárólag a lassan végre mértéktartóbbá váló letar
tóztatási gyakorlatnak köszönhető.10

Precedens jogalkotás, szimbolikus intézmények 

és papírtigrisek

Második tapasztalatként indokolt lehet a büntetőjog „lát
ványkonyhájának” is nevezhető eszközrendszerről szólni. 
Olyan, nagyrészt az új Btk. által felkarolt, illetve erősített 
intézményekről és bűncselekményekről beszélhetünk, ame
lyek határozott elszántságot mutatnak, kielégítenek bizonyos 
populista igényeket, politikai tőke, népszerűség katalizátorai 
lehetnek, különösen a közvélemény alulinformált és érzel
mileg determinált többségének körében, valójában azonban 
legtöbbször nem töltik be tényleges funkciójukat, hatástala
nok, sőt adott esetben elfedhetik a valóban hatékony eszkö
zök hiányát, vagy csökkenthetik azok tekintélyét.

Hassemer német professzor már idestova harminc éve 
megfogalmazta, hogy a büntető normák és a büntetéssel 
fenyegetések komoly kétségek mellett csak úgy kaphatnak 
értelmet, ha a büntetőjogi rendszer a jelenlétét és a reak
ciókészségét dokumentálja, ám ezzel csupán a hatékony
ság és a társadalomvédelem látszatát közvetíti, félreve
zetve a nyilvánosságot. A büntetőjog valódi feladatát így 
nem tudja teljesíteni, mert többé nem szavahihető.11

Manapság nálunk ez a személet a hivatalos jogpolitika 
szintjére emelkedve sorra termeli ki az ezt igazoló szim
bolikus elemeket. A későbbiekben részletezetteken kívül 
ilyen például az elzárás büntetés (ami a generális mini
mum leszállításával is ugyanezeket a kereteket teremt
hette volna meg), de ide sorolható a megelőző jogos vé
delem alkalmazhatatlan szabályrendszere is. A Btk. per
sze nem csak alkalmazásával, időnként puszta létével is 
kifejthet preventív hatást. Ám ha a látvány idestova nem 
segíti, hanem elfedi a konyha tényleges funkcióját, haté
konyságát, akkor bizony aránytévesztésről, szemfény
vesztésről van szó.

Néhány újabb intézmény eddigi tapasztalatai mindezt 
megerősíteni látszanak, és a terjedelmi korlátok szorítá
sában is megérdemelnek pár további megjegyzést.

a) Az új Btk. egyik legnagyobb vihart kavart „koncep
cionálisnak” nevezett változtatása a büntethetőségi korhatár 

10 A létszám további növekedésére utalnak a legfrissebb adatok, 
amelyek 2017 őszén 17 800 fogvatartottról tudósítanak. A sza
badságvesztést töltők számának nagyjából konstans volta erő
síti, hogy az új Btk. hatásairól kialakított kép teljesebbé tétele 
érdekében a jövőben indokolt e büntetés tartamának alakulását 
és a feltételes szabadságra bocsátás gyakorlatának esetleges vál
tozásait is megvizsgálni. 

11 
Hassemer W. Einführung in die Grundlagen des Strafrechts. 2. Auf. 
C.H. Beck, München, 1990. 71–72 p. Idézi: Nagy Ferenc az MTA 
doktori eljárásában az opponensi felvetésekre írt válaszában 
http://reald.mtak.hu/948/11/V%C3%A1lasz.pdf (2017. nov. 1.)

szelektív leszállítása volt: eszerint egyes súlyos bűncse
lekmények elkövetése miatt büntethetővé váltak a 12 és 
14 év közötti gyerekek is. Magam, már a hatálybalépést 
követően hajlamos voltam ezt az intézkedést punitív igé
nyeket kielégíteni próbáló „kirakatdísznek” minősíteni, 
s évi kb. 60–70 főben prognosztizáltam azoknak a gye
rekeknek a számát, akiket egyáltalán felelősségre vonnak 
majd az új szabályrendszer alapján.12

A legfőbb ügyész 2013as és 2014es országgyűlési be
számolóiból kiderül, hogy

2013 második félévében (tehát az új Btk. hatálybalépé
sét követő hat hónap során) majd 2014ben – összesen 
tehát az első másfél év alatt – 53 ügyben 61 olyan gyanú
sított ellen indult eljárás akiknek életkora 12 és 14 év kö
zött volt. Egyetlen kifosztás és egy életveszélyt okozó 
testi sértés mellett a többi bűncselekmény rablás volt, amit 
a tettesek gyakran idősebb társaikkal követtek el. Vád
emelésre már csak 17 fővel szemben került sor, maraszta-

ló ítélet mindössze 3 gyerek esetében született.13

A 2016os beszámoló már meg sem említ konkrét ada
tokat, csak arra szorítkozik, hogy volt olyan eset, amely
ben ügyészi fellépéssel kellett korrigálni egy 13 éves el
követőre kiszabott, törvény által kizárt joghátrányt. Va
jon megérte emiatt az a demonstratív változtatás, melynek 
eredményeit (az állami nevelésbe vételt, ami tartalmában 
nem különbözik a büntetőjogi joghátrányként egyedül 
szóba jöhető javítóintézeti neveléstől) a korábbi gyermek
védelmi szabályok is produkálhatták? Hiszen a marasz
taló büntető ítéletek gyakorlatilag amúgy is csak ugyan
ezeket a kereteket teremthetik meg, és ugyanazzal az 
eredménnyel járhatnak. S ki állíthatja bizonyossággal, 
hogy az igazságszolgáltatás díszletei nagyobb esélyt nyúj
tanak a kedvező változáshoz? Hiszen a nyomozó, az 
ügyész, a bíró csak egyszer találkozik a deviáns gyere
kekkel, az érdemi javulás kulcsa eddig is, ezután is a ne
velők, a környezet kezében volt és van.

Ezt azonban nem könnyű belátni. Egyszerűbb helyet
te a szabályozást további látványos elemekkel bővíteni, s 
kiterjeszteni 12 éves potenciális terroristákra is. 

A szigor hívei ugyanilyen üdvözítő intézménynek mi
nősítették a fiatalkorúak büntetőjogi elzárásának bevezeté
sét, amely szerintük „a fiatalkorúak személyiségének 
pozitív formálásán” kívül azért is elkerülhetetlen, mert 
nélküle az igazságszolgáltatás e korosztály kriminális 
tetteivel szemben „eszköztelen lenne”. Szerencsére ez is 
puszta kardcsörtetésnek bizonyult: a bírák továbbra is 
találtak más eszközöket, nem is kellett nagyon keresniük. 
Elég legyen annyi, hogy a büntetésvégrehajtás 2017es 
adatai szerint az év elején 30 napon belül kiszabott sza

12 Az új Btk. bölcsőjénél. Magyar Jog 2013. évi 9. szám, 530. old.
13 http://mklu.hu/hnlp14/wpcontent/uploads/farkasil/2013/11/

ogy_beszamolo_2013.pdf
 http://www.mklu.hu/pdf/ogy_besz/ogy_beszamolo_2014.pdf 

(2017. nov. 1.)
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badságelvonást büntetőügyben egyetlen fiatalkorú sem 
töltött.14 

b) A korábban az 1978. évi IV. törvény által bevezetett 
„napi tételes” pénzbüntetés minimálisan kiszabható ösz
szege kezdetben 500 forint volt, a maximum 180 000 
forint. Harminc évvel később a pénzbüntetés minimuma 
3000, a felső határ tízmilliónyolcszázezer forint volt, 
2009 augusztusától pedig az alsó határ 75 000, a felső 108 
millió forintra emelkedett. 

Az új törvény sajátos módon drasztikusan felemelte 
ugyan a kiszabható összeg felső határát (270 millió fo
rintra), ugyanakkor azonban a minimális mértéket le
csökkentette 30 000 forintra.

Az indokolás ezúttal is erősen ellentmondásos és jól 
tükrözi a szabályozás szimbolikus jellegét. Arra hivatko
zik, hogy tényleg meg kellene teremteni az összhangot a 
szabálysértési bírság maximális összege (150 000 Ft) és a 
pénzbüntetés minimuma között – tehát igazság szerint a 
büntetőjog „ultima ratio”jellegének érvényesülése érde
kében még a korábbi 75 000 forintos pénzbüntetési mi
nimum is kevés lenne –, ám mégis indokolt azt mintegy 
felére csökkenteni, mert a bíróságok „túl magasnak talál
ták, és ezért ritkábban alkalmazták”.

Azóta, mint láttuk, tényleg nő a pénzbüntetések száma, 
ám közel kétharmaduk 500 ezer forint alatti, tehát a ki
szabható maximum fél százalékát sem éri el. Ha viszont 
a probléma mindig a minimális összeg nagyságából adó
dott, miért volt egyáltalán szükség a 270 milliós felső 
határra, hiszen ilyen súlyú pénzbüntetéssel elvétve sem 
találkozhatunk.

Nemigen van más magyarázat csak az, hogy a jogal
kotó ennek révén meggyőzően kommunikálhatja az anya
gi kérdések iránt igen érzékeny közvéleménynek azt, hogy 
attól, aki megérdemli, akár negyed milliárdot is elvonha
tunk.

c) A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés kizárólag 
a társadalom bosszúszomjának kielégítését szolgálja. Tu
dom, sokak szerint ez sem kevés, csak éppen nincs össz
hangban elfogadott és hirdetett büntetési céljainkkal. Ha 
nem pusztán a proporcionalitásból, nem kizárólag a meg
torlásból indulunk ki, akkor az élet végéig eleve előírt 
fogva tartásnak semmiféle társadalomvédelmi funkció
ja nem igazolható, tehát bizonyos értelemben a „tész” is 
szimbolikus, tényleges racionális tartalmat nem hordozó 
intézmény. A valódi társadalomvédelmet ugyanis e nélkül 
is betölthetnék azok a bírói döntések is, amelyek a hosszú 
tartamú szabadságvesztés észszerű idő utáni felülvizsgá
latai során – ha ez továbbra is indokolt – az izolálás fenn
tartásáról döntenének. Még azt is hozzátehetjük: akár 
ismételten, akár örökre. A Strasbourgi Bíróság sem az 
élethosszig tartó bebörtönzést minősítette egyezmény

14 Börtönstatisztikai Szemle 2017/1. szám, 24. old.
 http://bv.gov.hu/download/2/34/e1000/B%C3%B6rt%C3% 

B6nstatisztikai%20Szemle%202017%201.pdf (2017. nov. 1.)

ellenesnek, hanem azt, ha annak indokoltságát érdemben 
és emberi léptékkel belátható időszakonként meg sem 
vizsgálják. A tapasztalatok azt igazolják, hogy különösen 
a fiatalabb korban életfogytig tartó szabadságvesztésre 
ítéltek esetében nem zárható ki a valamikori változás le
hetősége. Ráadásul az empirikus vizsgálatok szerint a 
legsúlyosabb szankció alkalmazásának igénye szinte 
gyakrabban merül fel idősebb korú, általában 40 éves 
körüli elkövetők esetében.15 Ilyenkor még inkább kiüt
közik a „tész” pusztán demonstratív jellege. Nincs ugyan
is az a körültekintő bírói indokolás, amely meggyőzően 
meg tudná magyarázni, hogy egy ilyen korú elítélt élet
fogytig történő szabadságvesztéssel sújtása esetében a 
feltételes szabadság lehetőségének kizárása – tehát annak 
előírása, hogy az elítélt a jelenlegi maximális várakozási 
idő után, 80–90 évesen is rab maradjon –, azért elenged
hetetlenül szükséges, mert még ekkor is védenünk kell 
tőle a társadalmat.

A „jogostól” a „védelemig”

A Btk. hatálybalépése óta kevés büntetőjogi intézményt 
érint manapság olyan intenzív vita, mint ezt a sokáig 
tradicionálisan szabályozott és felfogott büntethetőségi 
akadályt, így nem kerülhetem meg, hogy pár szót erről 
is szóljak.

Az utóbbi évtizedben felerősödtek a jogalkotásban, és 
a jogirodalomban is utat találtak a védekezés hatókörének 
kiterjesztését célzó törekvések. Az, hogy a támadó (foko
zottabb mértékben) viselje azt a kockázatot, ami táma
dása elhárításából adódhat, teljesen rendben van. Ám 
állíthatjuke, hogy ennek érvényesítésére a korábbi sza
bályozás alkalmatlan volt, és rendre születtek a támadó 
számára kedvező, vagy a védekezőt sújtó döntések? Nem 
kétséges, egyegy hibás határozat e körben is előfordult, 
de összességében a korábbi gyakorlat is tolerálta adott 
esetben akár a támadó életének kioltását, ügyrőlügyre 
vizsgálva a támadás jellegét, célját vagy az ijedtség, ment
hető felindulás tényét. 

Mindez a jogalkotó szerint nem volt elég, nem tükröz
te elég markánsan a sokat emlegetett állítólagos társadal
mi elvárásokat. A védelmi berendezések szabályozásával 
ezért áttörtük azt az elvet, hogy a bűncselekmény tény
állását kimerítő „védekezés” csak tényleges, effektív táma-

dás esetén tolerálható. Eljutottunk tehát odáig, hogy a 
jogos védelem körében elfogadottá vált a támadás nélküli, 

annak csupán potenciális veszélye esetén gyakorolható véde

15 Lásd pl. Balla Lajos: az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés-

kiszabási gyakorlata. Magyar Rendészet 2014. 6. szám 43–68. 
old. Hasonló következtetésre jutott az OKRI egyik újabb vizs
gálata is, mely szerint az életfogytig tartó szabadságvesztésre 
ítéltek közel egy harmada negyven évesnél idősebb volt. (Bolyki–

Nagy–Solt–Szabó: Az életfogytig tartó szabadságvesztés jogalkalma-

zási gyakorlata. Kriminológiai tanulmányok 54. OKRI, Buda
pest, 2017. 58. old.)
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kezés. Ám ez még mindig kevés volt. A tényen, majd a 
veszélyen nyugvó törvényi felhatalmazást bizonyos körben 
a feltételezés abszolutizálása, „objektivizálása” követte, 
megdönthetetlen vélelem révén az ölést is legalizálva.

Ennek (s hangsúlyozom, nem elsősorban a ténynek, 
hanem a szabályozás módjának) a veszélyei valószínűsít
hetőek voltak. 

Néhány hónapja okkal osztotta meg a jogi közvéle
ményt is a harsányi késeléses eset, amelyben a Kúria – több 
ezzel ellentétes döntés után, felülvizsgálati eljárásban – 
jogerősen felmentette azt a fiatalt, aki egy éjszakai ösz
szeszólalkozás során az őt lábon rúgó és kisebb erővel 
megütő személyt rugóskésével agyonszúrta.16 A mostani 
jogi környezetben persze lehet meggyőzőnek tűnő érve
ket találni a legmagasabb bírói fórum határozatához. Az 
esetleges kétkedőket az az utólagos magyarázat is igyek
szik meggyőzni, hogy „nagyobb empátiával kell viseltet
nünk a megatámadottak irányában”, s ha hasonló esetek
ben nem így járnánk el, kétszer kéne védekezniük, először 
a támadással, aztán a váddal szemben. Egyébként is: a 
jogerős döntést hozó bírót köti a hatályos törvény („a tör
vényi feltételek megállapíthatósága esetén további vizs
gálódásnak nincs helye”), így törvényesen nem is tehetett 
mást, mint amivel egyébként egyet is értett.17 

Kérdés azonban, hogy állandóan fejlesztendő empatikus 
készségünknek arra is ki kelle terjednie, hogy kritika nél
kül tudomásul vegyünk, elfogadjunk, vagy akár egyetér
tésünkkel támogassunk kellően át nem gondolt törvényi 
előírásokat. S ha ezt esetleg kénytelenek vagyunk is egy
előre megtenni, vajon tényleg semmiféle lehetőség nincs, 
a jogalkotó által megszabott szűk mezsgye tágítására?

Mértéktartóan vizsgálva a kérdést, legalább annyi bi
zonyosnak látszik, hogy a jogos védelem hatályos szabá
lyozása kapcsán önmagában az „éjszakai napszaknak” és 
az „élet elleni támadásnak” a szükségszerű, mechanikus 
összekapcsolása hibás, túlzó, meggyőzően meg nem in
dokolható egymásra vonatkoztatást eredményezett, s az 
ebből adódható tragikus helyzeteket jó előre sejteni is 
lehetett.

Emlékezzünk a törvény hatálybalépését megelőző jó
indulatú figyelmeztetésekre, amelyek nyomán egyes vi
tára bocsátott javaslatokban legalább megpróbáltak eny
híteni ezen a veszélyes szabályon, a nyilvános helyeket 
vagy nyilvános rendezvényeket kivéve az éjszakai elkö
vetés szigorúbb köre alól. Még ez sem járt sikerrel.18 A 
Btk. elfogadása előtt Bócz Endre is hasztalanul figyelmez
tetett arra, hogy „nem kevés halottra számíthatunk majd, 
ha ez a szabályozás így válik törvénnyé.”19

16 Bfv. III. 235/2017/11.
17 Lásd az ítéletet kommentáló nyilatkozatot: https://mno.hu/

belfold/kiolthatoatamadoelete2412559 (2017. október 6.)
18 A T/6958 számú törvényjavaslat a Büntető Törvénykönyvről, 

2012. április.
19 

Bócz Endre: Észrevételek az új Büntető törvénykönyv tervezetéhez. 
Kriminológiai Közlemények. 71. szám. Kontroll és Jogkövetés 
47. old.

Olvasható is a felmentő ítélet védelmében tett nyilat
kozatban, hogy „a nem jogerős bírósági ítéletek belemen
tek abba a képtelenségbe, hogy megpróbálták megmagya
rázni, az éjszaka miért nem éjszaka. Az egyikben született 
egy nagyon mesterkélt indokolás a látási viszonyokról, és 
arról, hogy volt közvilágítás. Viszont a közvilágítás mű
ködése a napszak tényszerűségét nem befolyásolja.”20

Nyilvánvaló, hogy az ügyben korábban eljárt bírák a 
vélelem szorításából, s így az egyoldalú ítélet terhe alól 
szabadulni próbálva valószínűleg nemigen próbálkozhat
tak mással, mint azzal, hogy a törvény fogalmi rendszerén 
próbálnak valahogy lazítani. Igen valószínű az is, hogy 
talán kínálkozhatott volna számukra jobb érvelési lehe
tőség is, ami például a konkrét esetben a jogos védelem 
általános (s nem csak a szituációs változatára vonatkozó, 
ám ott is érvényes) feltételrendszeréből indult volna ki. S 
mert mégsem ezt vélték hangsúlyosnak, vajon helyreálle 
a jog, s az igazságszolgáltatás tekintélye, ha a legmagasabb 
bírói fórum reformatórius jogkörében annak részletes 
taglalásába bocsátkozik, hogy az éjszaka akkor is éjsza
kának minősül, ha égnek a lámpák.21

A védekezőre első fokon kiszabott 12 év nyilvánvaló
an eltúlzott, valószínűleg még az ezt jelentősen enyhítő 
jogerősen megállapított 5 és fél év is. Ám az olyan törvé
nyi rendelkezés, ami ilyen esetekben a teljes büntetlen
séget is megalapozza, szintén korrekcióra szorul. 

Különösen olyan körülmények között, amikor maga a 
legmagasabb bírói fórum is irányadónak tekintette azt a 
tényállást, amely szerint a felmentett személy a halálos 
eredményt utóbb előidéző szúrása után a neki már háttal 

álló sértettet még egyszer megszúrta, késével nyolc cen
timéter mélyen behatolva a testébe. Vajon evidensnek 
tekinthető, hogy ilyen körülmények között is további 
közvetlenül fenyegető támadástól kellett tartania, vagyis a 
második szúrás esetében is „védekezést” megalapozó hely
zetről volt szó? Biztosan állíthatjuke, hogy még ha az 
élet kioltása „jogosnak” minősíthető is, beolvad az em
berölésbe egy olyan súlyos testi sértés is, aminek jogos
sága több mint kérdéses? Nem hiszem, hogy ennek vizs
gálata (igazolása vagy cáfolata) a közzétett határozatban 
egyetlen mondatos jogi indokolást sem igényelt volna, 
szemben a napszak és a látási viszonyok kimerítő tagla
lásával. 

A jelenlegi merev feltételrendszeren azonban ettől 
függetlenül – legalábbis valamelyest lazítva a megdönt
hetetlen vélelem formális és mérlegelést nem tűrő szabá
lyain – álláspontom szerint változtatni kell. A körülmé
nyek egyedi, individuális mérlegelésétől (ami egyébként 
nem kizárólag és nem is feltétlenül a sokat kárhoztatott 

 http://www.kriminologia.hu/publikaciok/kriminologiai
kozlemenyek71kontrollesjogkovetes (2017. nov. 4.)

20 Lásd a 17. sz. jegyzetet.
21 Azóta a kúria közzétett határozat kiemelt részében is szüksé

gesnek tartotta annak elvi szintű kinyilvánítását, hogy „a köz
világítás működése az éjszaka tényét nem befolyásolja” (EBH 
2017.B20.)
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és gyakran félreértelmezett „arányosság” valamiféle re
habilitálását vagy újrafogalmazását, legfeljebb a „szüksé
gesség” keretei közötti újraértelmezését jelenti) a jogalkal
mazót nem szabad megfosztani. 

Elérte-e tervezett célját a szexuális 

bűncselekmények részleges reformja?

Nem teljesen megoldott a részben újrafogalmazott nemi 
szabadság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények egy
séges értelmezése sem. Itt okkal lehetett volna bizonyos 
érzékelhető szigorítás a cél, ám ezt a törvény nem tükrö
zi, szóhasználata, rendszere nem teljesen világos és kö
vetkezetes, s ez az utóbbi években komoly értelmezési 
gondok forrása is volt.

a) A szexuális kényszerítés és a szexuális erőszak vi
szonyát tekintve az elmélet és a gyakorlat egy része csak 
annyiban következetes, hogy tartja magát a korábbi hely
telen álláspontjához.

A Btk. hatálybalépése körüli időben oktatási céllal ki
adott ügyészségi állásfoglalás ezzel foglalkozó része 
ugyanis azt rögzítette, hogy „ha a kényszerítést akaratot 
törő erőszakkal valósítja meg az elkövető, cselekménye a 
197. § szerinti szexuális erőszakként értékelendő; míg 
akaratot hajlító erőszak esetében a szexuális kényszerítés 
megállapításának van helye.” Ezt azután több tankönyv 
és kommentár is átvette.22

Az ilyen értelmezés azonban nyilvánvalóan téves, hi
szen a szexuális kényszerítés (Btk. 196. §) és a szexuális 

erőszak (Btk. 197. §) tényállásainak egybevetéséből nem 
juthatunk más következtetésre, csak arra, hogy az utóbbi 
valójában a szexuális indíttatású kényszerítés bármely 
típusú erőszakkal (vagy minősített fenyegetéssel) meg
valósuló formája. Eszerint viszont a 196. §ban írt elkö
vetési magatartás kizárólag „egyszerű” fenyegetéssel va
lósítható meg. Voltaképpen nem más, mint a hagyományos 

kényszerítés fenyegetéssel elkövetett alakzatának az elérni 

kívánt eredmény kiemelt sérelmet eredményezhető voltára te-

kintettel kezelt súlyosabb formája.

Jó lenne, ha mindezt a bírói gyakorlatot orientáló 
iránymutatás is nyomatékosan hangsúlyozná.

Ebben az esetben tehát a téves értelmezés egy súlyo
sabb cselekmény enyhébbként történő kezelését célozta. 
Előfordult azonban ennek ellenkezője is, amikor tehát a 
törvény korlátai az esetleg indokolt szigor érvényesítését 
akadályozzák, s az értelmezés e korlát lebontását kísérli 
meg.

b) A Kúria 2/2016. számú Jogegységi Határozata sze
rint a Btk. 197. § (1) bekezdésébe ütközik és a (2) bekez
désre figyelemmel a (4) bekezdés a) pontja szerint minő
sül a tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérel
mére elkövetett szexuális erőszak bűntette, ha a cselek
mény sértettje az elkövető hozzátartozója, vagy nevelése, 
felügyelete, gondozása, gyógykezelése, illetve egyéb mó
don a hatalma vagy befolyása alatt áll, függetlenül attól, 
hogy azt kényszerítéssel valósítottae meg.

A Btk. korábbi többséginek mondható értelmezése és 
a Jogegységi Határozat közötti viszonyt a következő ábra 
szemlélteti:

A két oszlop csaknem teljesen azonos alakzatokat fed le, sötétebb színnel jelöltem a Jogegységi határozat általi 
értelmezés alapján hangsúlyozott minősített esetet.

Btk.

Kényszerrel Kényszer nélkül

2–8 év
18 év feletti sértett

5–10 év
0–12 éves sértett

5–10 év
–12–18 éves sértett

–  függőségi viszony, vagy
– többen

5–15 év
–  0–12 éves sértett és 

vagy függőség vagy 
többen,

–  12–18 éves sértett és 
függőség+többen

Jogegységi döntés

Kényszerrel Kényszer nélkül

2–8 év
18 év feletti sértett

5–10 év
0–12 éves sértett

5–10 év
–12–18 éves sértett

–  függőségi viszony, vagy
– többen

5–15 év
–  0–12 éves sértett és 

vagy függőség vagy 
többen,

– 12–18 éves sértett és 
függőség+többen

5–15 év
0–12 éves sértett
ha
–  hozzátartozó 

vagy
– többen

bekezdése, 12 év alatti sértettet érintő, beleegyezése vagy 
akár a kezdeményezése esetén is megvalósuló, a kénysze
rítés egyik formáját sem tartalmazó alapeset, melyet mi
nősítő körülmények ez idő szerint nem emelnek súlyosabb 
dimenzióba. Az elkövetővel függőségi viszonyban álló, 
12. életévet be nem töltött sértett sérelmére megvalósított 
szexuális cselekmény csak akkor büntetendő akár 15 évig 

22A törvényszöveg alapos elemzése révén azonban ez 
a kiterjesztett értelmezés sem igazolható. A Btk. 197. § (2) 

22 Pl. Belovics–Molnár–Sinku: Büntetőjog II. HVGORAC Kiadó, Buda
pest, 2012, 173. old., Polt Péter (szerk): Új Btk. kommentár. Nemzeti 
Közszolgálati és Tankönyvkiadó, Budapest. 2013. 4. kötet. 12. old.
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terjedő szabadságvesztéssel, ha az elkövető a cselekményét 
erőszakkal, vagy élet, testi épség ellen irányuló fenyege
téssel követi el.23

A Jogegységi Határozatot az Alkotmánybíróság min
den esetre 19/2017. (VII. 18.) számú határozatával – 2017. 
október 31. napjával kezdődően – megsemmisítette. A Kú
ria fontosnak vélte, hogy e határidőt ne várja meg, három 
héttel korábban maga (is) hatályon kívül helyezze a saját 
döntését24.

Megértem a legfelsőbb bírói fórum eredeti döntésének 
jó szándékát és gyermekjogok fontosságát. Magam is hir
detem, tanítom, hogy annak az alkotmányos elvnek, mely 
szerint „[m]inden gyermeknek joga van a megfelelő testi, 
szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és 
gondoskodáshoz”, a Btk. részletszabályaiban is tükröződ
nie kell. Ám azzal az alkotmánybírói különvéleménnyel, 
hogy a kiszolgáltatott gyermekek védelmében a Kúria egy 
bűncselekmény minősített esetét kötelező hatállyal egy 
olyan alapesetre is kiterjesztheti, amire az valójában nem 
vonatkozik, nem lehet azonosulni. Az esetleg hiányos, 
funkcióját betölteni nem képes törvényszöveget ilyen 
esetekben is csak a jogalkotó korrigálhatja25, a jogalkal

23 Lásd részletesebben: Balogh Ágnes: Az életkor jelentősége a szexu-

ális erőszak tényállásának értelmezésénél. Magyar Jog. 2017/5. 
szám, 281–287. old.

24 A Kúria 2017. október 9én kelt 1/2017. számú BJE határozata
25 Ez e tanulmány elkészülte után meg is történt a 2017. évi 

CLXXVII. törvénnyel.
 A módosító jogszabály rendelkezései a következőek:
 1. § (1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

(a továbbiakban: Btk.) 197. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:

 (Öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő,)

 „a) aki a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt
 aa) az (1) bekezdésben meghatározott módon,

mazó nem. Csak a teljesség kedvéért: azt sem hiszem, 
hogy ebben a kérdésben – mint azt más alkotmánybírói 
különvélemények hangsúlyozzák – az Alkotmánybíró
ságnak mulasztásban megnyilvánuló alaptörvényelle
nességet kellett volna megállapítania. Az a körülmény, 
hogy egy a gyermekjogok alapjait sértő súlyos tett a Btk. 
szerint csak tíz éves szabadságvesztéssel büntetendő, s 
nem szabható miatta ki tizenöt év, vitatható lehet ugyan, 
de nem alkotmányossági szempontból.

***

Néhány kritikus gondolatom ellenére nem volt szán
dékom túlságosan sötét képet festeni, s ez nem is lenne 
indokolt. Az új Btk – hála elsősorban az elkötelezett jog
alkalmazók szorgalmának és tudásának, a csökkenő, de 
még meglévő mozgásterek értő kihasználásának – ösz
szességében működik. Ám mindannyiunk közös felelős
sége, hogy még jobban betölthesse a feladatát. 

 ab) a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott sértett sérelmére, 
vagy

 ac) a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott módon
 követi el, vagy”
 (2) A Btk. 197. §a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
 „(4a) A büntetés öt évtől húsz évig terjedő szabadságvesztés, ha 

a (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott 
bűncselekmény a (4) bekezdés a) pont ab) vagy ac) alpontja szerint 
is minősül.”

 2. § Ez a törvény 2018. január 1jén lép hatályba.

Ára: 12 000 Ft
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2017. októberi kiadás
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MOHAI MÁTÉ

A nemzetközi magánjogról szóló  
új törvényünkről

1. Bevezetés

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk markáns befo
lyást gyakorolt a hazai nemzetközi magánjogi szabályo
zásra, mivel az Európai Unió az Amszterdami Szerződés
sel eszközölt módosítás alapján, az Európai Közösséget 
létrehozó Szerződés 65. cikkében – jelenleg: az Európai 
Unió Működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: 
EUMSZ) 81. cikke – megjelölt területeken rendeletek út
ján egységesítette a tagállamok vonatkozó belső szabá
lyozását.1 Az uniós joggal, valamint a nemzetközi ma
gánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet (a 
továbbiakban: Kódex) hatálybalépése óta elfogadott nem
zetközi egyezményekkel, a megváltozott életviszonyok
kal, a közelmúltban életbe lépett Polgári Törvénykönyv
ről szóló 2013. évi V. törvénnyel (a továbbiakban: Ptk.) 
és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tör
vénnyel (a továbbiakban: új Pp.) való összhang megte
remtése érdekében igény merült fel a törvényhozás ré
széről a Kódex felülvizsgálata iránt. Ennek eredménye
ként született meg a nemzetközi magánjogról szóló 2017. 
évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Nmjtv.), mely 2018. 
január 1jén lép hatályba. Jelen tanulmányban az új tör
vény megcélzott eredményeit és leglényegesebb nóvuma
it kíséreljük meg bemutatni, némi uniós jogi kitekintés
sel.

2. Kollíziós magánjog Európában

A kollíziós jogi tárgyú uniós rendeletek az univerzális 
alkalmazás igényével kerültek megalkotásra, ennélfogva 
ezek az adott területet felölelő körben egységes jogként 
(loi uniforme) érvényesülnek, mind uniós, mind harma
dik államokat érintő tényállások tekintetében teljesen 
kiváltva a létező hazai szabályokat, a magyar jog kollíziós 
szabályaivá lényegülve át. Ilyen módon megelőzhető a 
kollíziós jogi szabályozás indokolatlan megkettőződése, 

1 Az Európai Unióról szóló Szerződéshez és az Európai Unió 
Működéséről szóló Szerződéshez csatolt 22. Jegyzőkönyv szerint 
Dánia nem vesz részt az EUMSZ 81. cikkén alapuló intézkedések 
elfogadásában, így az uniós nemzetközi magánjogi jogforrások 
Dániában általában nem alkalmazandóak. A 21. Jegyzőkönyv 
3. cikke szerint az Egyesült Királyság és Írország eldöntheti, 
hogy részt kíváne venni az ilyen jogszabályok meghozatalában 
és alkalmazásában, mely szándékát a vonatkozó javaslatnak 
vagy kezdeményezésnek a Tanácshoz történt benyújtását követő 
három hónapon belül írásban kell bejelentenie a Tanács 
elnökének.

és elérhető, hogy az ugyanolyan tényállásokra uniós és 
Unión kívüli relációban ugyanazon kollíziós szabály le
gyen irányadó. Ezzel szemben egyes uniós eljárásjogi 
normák csupán a tényállás uniós kapcsolatát követelik 
meg az uniós rendeletek alkalmazásához, ami egy párhu
zamos nemzeti eljárásjogi szabályozást tesz lehetővé, il
letve szükségessé; így más joghatósági, valamint elisme
rési és végrehajtási szabályok érvényesülhetnek az Unión 
belüli, illetve azon kívüli relációban. Egyes rendeletek a 
joghatóságot csak uniós kapcsolódású ügyekre nézve ál
lapítják meg, ilyen például a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elis
meréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12i 
1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: Brüsszel IA rendelet), illetve a házassági 
ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban 
a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatá
lyon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27i 
2201/2003/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Brüsszel 
IIA rendelet). Más rendeletek azonban nemcsak uniós 
tagállamok viszonylatában, hanem szintén univerzális 
jelleggel állapítják meg a joghatósági szabályokat, így pél
dául a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az 
alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és vég
rehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttmű
ködésről szóló, 2008. december 18i 4/2009/EK tanácsi 
rendelet (a továbbiakban: tartási rendelet) vagy az örök
lési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó 
jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elisme
réséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben 
kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, 
valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről 
szóló, 2012. július 4i 650/2012/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet (a továbbiakban: öröklési rendelet).

Az uniós jog által nem rendezett kérdések meghatáro
zása korántsem egyszerű, hiszen az egyes rendeletek nem 
körvonalazzák egyértelműen saját tárgyiszemélyi hatá
lyukat. E körben értelemszerűen az Európai Unió Bíró
sága (a továbbiakban: EUB) jogértelmező tevékenységé
nek, folyamatosan fejlődő joggyakorlatának is szerepe 
van.

Bizonyos nemzetközi szerződések, mint például a 2005. 
évi CXL. törvénnyel kihirdetett, a szülői felelősséggel és 
a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcso
latos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irány
adó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és 
végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19én kelt 
Egyezmény (a továbbiakban: 1996. évi hágai gyermekvé
delmi egyezmény) szintén univerzális hatállyal (az egyez
ményben részes államokon kívüli körben is) szabályozzák 
az alkalmazandó jogot; e kérdéskörökre a törvény szintén 
nem ad szabályozást.

Az uniós nemzetközi magánjog jelenleg nem alkot 
teljes és koherens rendszert; a vonatkozó szabályok szin
te egyik vonatkozó részterületet sem fedik le teljesen. Az 
Nmjtv. célja a nemzetközi magánjog uniós (és nemzetkö
zi) jogforrások által le nem fedett aspektusainak egységes 
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szabályokba foglalása. A törvény általános jelleggel ki
mondja, hogy szabályait csak az olyan jogviszonyokra kell 
alkalmazni, amelyekre az Európai Unió általános hatályú, 
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy nemzetközi 
megállapodás hatálya nem terjed ki. Ami az uniós jog és 
az azonos tárgykörű nemzetközi megállapodások kollí
ziós szabályainak viszonyrendszerét illeti, ez magukból 
az uniós normákból vezethető le.

Az uniós jog által nem rendezett kérdések meghatáro
zása korántsem egyszerű, hiszen az egyes rendeletek nem 
körvonalazzák egyértelműen saját tárgyiszemélyi hatá
lyukat, holott a hazai kollíziós jogi jogalkotás csupán az 
uniós jog időbeli és tárgyi hatálya által át nem fogott as
pektusok tekintetében hézagpótló jelleggel kaphat teret. 
E körben értelemszerűen az EUB jogértelmező tevékeny
ségének, folyamatosan fejlődő joggyakorlatának is szere
pe van. Bizonyos esetekben viszont maga az uniós jog
forrás ad felhatalmazást vagy teszi szükségessé, hogy 
alkalmazásához a belső jog állapítson meg rendelkezése
ket. Az Európai Parlament és a Tanács 2008. június 17i 
593/2008/EK rendelete a szerződéses kötelezettségekre 
alkalmazandó jogról (a továbbiakban: Róma I. rendelet) 

1. cikkének (2) bekezdése például a)tól j)ig terjedő fel
sorolást tartalmaz azokról a területekről, amelyekre a 
rendelet hatálya nem terjed ki. Ugyanígy, Az Európai 
Parlament és a Tanács 2007. július 11i 864/2007/EK ren
delete a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalma
zandó jogról (a továbbiakban: Róma II. rendelet) 1. cik
kének (2) bekezdése a)tól g)ig nevesíti azokat a tárgy
köröket, melyek kívül esnek a rendelet szabályozási körén, 
míg a Tanács 2010. december 20i 1259/2010/EU rende
lete a házasság felbontására és a különválásra alkalma
zandó jog területén létrehozandó megerősített együtt
működés végrehajtásáról (a továbbiakban: Róma III. 
rendelet) esetében ugyancsak az 1. cikk (2) bekezdése 
tartalmazza a tárgyi hatály alóli kivételeket. Utóbbi ren
delet csak az ún. „megerősített együttműködésben”2 részt 
vevő tagállamokban – köztük hazánkban – van hatályban, 
így csak ezen államokban kötelező teljes egészében és 
alkalmazandó közvetlenül.

Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4i 
650/2012/EU rendelete – az öröklési ügyekre irányadó 
joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyek

2 Az EUMSZ 328. cikke szerint a megerősített együttműködés 
annak létrehozásakor valamennyi tagállam számára nyitva áll, 
feltéve, hogy azok megfelelnek az együttműködésre felhatal
mazó határozatban megállapított részvételi feltételeknek. A 
Róma III. rendelet esetében ez a határozat a házasság felbontá
sára és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó 
megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló, 
2010. július 12i 2010/405/EU tanácsi határozat Az együttmű
ködés bármely későbbi időpontban is nyitva áll mindazon tag
államok számára, amelyek e feltételek mellett az annak kereté
ben már elfogadott jogi aktusoknak is megfelelnek. A Bizottság 
és a megerősített együttműködésben részt vevő tagállamok 
gondoskodnak annak előmozdításáról, hogy az együttműkö
désben a lehető legtöbb tagállam részt vegyen.

ben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 
valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok el
fogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai örök
lési bizonyítvány bevezetéséről – (a továbbiakban: örök
lési rendelet) az öröklési jogviszonyok majdnem minden 
aspektusát szabályozza, ez alól képez kivételt a szóbeli 
végrendelet alaki érvényessége, amelyet e rendelet kizár 
a hatálya alól. Az Nmjtv. 64. §beli rendelkezése átveszi 
a Kódex 36. §át, és tartalmilag nagyrészt megegyezik a 
rendelet írásbeli végrendeletre vonatkozó szabályaival is 
(27. cikk).

Az uniós kollíziós nemzetközi magánjog egyes általá
nos kérdéseit (renvoi, közrendi záradék) a rendeletek is 
tartalmazzák ugyan, de egy átfogó, rendszerezett általá
nos rész kidolgozásának előkészítését a jogtudomány ép
pen csak elkezdte.3 Burián László véleménye szerint az 
elképzelés az uniós jogalkotás jelenlegi keretei között csak 
részlegesen volna megvalósítható és szándéka ellenére 
még az eddiginél is bonyolultabbá tenné az amúgy is ne
hezen áttekinthető szabályozást. De lege lata mindenkép
pen figyelemmel kell lenni arra, hogy az uniós kollíziós 
jog egységes alkalmazását megnehezíti, hogy a tagállamok 
autonóm kollíziós jogában a nemzetközi magánjog klasz
szikus általános részi jogintézményeinek szabályozása és 
alkalmazása korántsem egységes. Ezért fokozott figyel
met kell fordítani arra, hogy a tagállami bíróságok ezeket 
a jogintézményeket az uniós kollíziós jog alkalmazása 
során ne a nemzeti jogukban megszokott módon, hanem 
a rendeletek szabályainak és az Európai Unió Bírósága 
gyakorlatának megfelelően alkalmazzák.4 

Rövid és középtávon a jogszabályok egy lépésben tör
ténő elfogadása helyett továbbra is ajánlatos a fokozatos 
előrelépés módszerét alkalmazni. Ez a hiányosságok kü
lönálló eszközök révén történő megszüntetését jelenti az 
egyes eszközök közötti koherencia megőrzése mellett. 
Bár az európai nemzetközi magánjogi kódex ötlete több 
okból is vonzó, a politikai realitások alapján úgy tűnik, 
hogy a közeljövőben nehéz lesz ehhez kellő támogatást 
szerezni. A nemzetközi magánjog általános fogalmairól 
alkotott eltérő nézetek (pl. az elsőbbséget élvező kötelező 
jog szerepe és a külföldi jog alkalmazása) és az anyagi jog 
különbségei (pl. a bejegyzett élettársi kapcsolat, az azonos 
neműek közti házasság, válás és a nevek területén) való
színűleg jelentős akadályokat jelentenek. Ebben a tekin
tetben kiemelendő, hogy az Egyesült Királyság, Írország 
és Dánia különleges helyzete már területi széttöredezett
séget eredményezett, és várható, hogy jelenleg a kódexre 
irányuló javaslatok nem fognak javítani ezen az állapoton. 
A keretrendszer teljessé tételében, a kivitelezhetőségre 
tekintettel elsőbbséget élvezhetnek a nem családi vonat
kozású területek, ezután kerítve sort a családjog terüle
tére. A mérlegelés alapján a nem családi területekről a 

3 
Mádl Ferenc – Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi gaz-

dasági kapcsolatok joga. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. 78.
4 

Burián László: Kodifikálható-e az Európai Unió nemzetközi magánjo-

gának „általános része”? Iustum Aequum Salutare, X. 2014. 2. 13.
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Róma I. és II. szerződések további kodifikáció tárgyai 
lehetnek, abban az értelemben, hogy egyetlen jogi aktus
sal kerülnek helyettesítésre. A családjogi intézkedésekre 
vonatkozó speciális jogi eljárásra tekintettel, egyhangúság 
hiányában lehetőségként merül fel a megerősített együtt
működési eljárás [az EUMSZ 392. cikkének (2) bekezdé
se]. A válásra alkalmazandó jogról szóló Róma III. ren
delet volt az első jogszabály, amely ehhez az eljáráshoz 
folyamodott. Előnye, hogy elérhetővé teszi a politikai 
célkitűzéseket, amelyek egy eszköz létrehozására irányul
nak. Nyilvánvaló hátránya, hogy „kétsebességű Európát” 
eredményez, amely kihangsúlyozza a tagállamokban ér
vényesülő eltérő nézeteket. Hosszútávon, ha a hiányos
ságok pótlása megtörténik, és a nemzetközi magánjog 
általános fogalmai további kidolgozásra kerülnek európai 
összefüggésben, mérlegelhető lesz egy átfogóbb nemzet
közi magánjogi keret vagy „kódex” létrehozása.5 

Az uniós kollíziós jog mai fejlődési szakaszában még 
kérdéses, hogy a nemzetközi magánjog nemzetállami fej
lődési szakaszán túlmutató, a „szabadságon, a biztonságon 
és a jog érvényesülésén alapuló térség” létrehozatalának 
érdekében megalkotott kollíziós szabályrendszerek egy 
olyan koherens rendszerré alakíthatóke, amelyek teljes 
egészében a tagállami kollíziós jogok helyébe léphetnek. 
Tekintettel arra, hogy a kollíziós jogegységesítés alterna
tívája, az anyagi jogegységesítés – minden tiszteletre mél
tó kezdeményezés ellenére – belátható időn belül aligha 
fog kézzel fogható eredményeket produkálni, meg kell 
próbálkozni az uniós kollíziós jog általános részi intéz
ményei koherens rendszerének kialakításával. Ez nélkü
lözhetetlen előfeltétele az egységes rendszerbe foglalt 
európai kollíziós jog, egy „európai nemzetközi magánjo
gi kódex” létrejöttének, amelynek szükségességéről – vagy 
legalábbis ehhez nélkülözhetetlen általános részi szabá
lyozást tartalmazó rendelet megalkotásáról – egy idő óta 
– mint láttuk – élénk eszmecsere folyik a nemzetközi 
magánjog tudományának művelői között.6

3. Az új törvény leglényegesebb nóvumairól

A nemzetközi magánjog önálló jogági minőségén, a sza
bályozás tárgyán természetesen az Nmjtv. sem változtat. 
A törvény is a külföldi elemet tartalmazó magánjogi jog
viszonyokra alkalmazandó. Az új jogszabály nem sorolja 
fel még példálózó jelleggel sem, hogy mit kell érteni „kül
földi elem” alatt, olyan sokféle variáció merülhet fel. Kül
földi elem tipikusan a külföldi állampolgárság, a külföldi 
szokásos tartózkodási hely, jogi személyek esetén a kül
földi nyilvántartásba vétel, a külföldön bekövetkezett kár, 
szerződések esetén a külföldi teljesítési hely, de külföldi 

5 http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/20
1301/20130110ATT58829/20130110ATT58829HU.pdf

6 
Burián László: Európai kollíziós jog: Korszak- és paradigmaváltás a 

nemzetközi magánjogban? https://jak.ppke.hu/uploads/articles/ 
12417/file/kollizios_jogegysegesites.pdf

elem lehet például a külföldi szerződéskötés, a külföldi 
házasságkötés, a külföldi örökbefogadás is.

Az Nmjtv. azonban a Kódexnél szélesebb körben en
gedi azt, hogy a felek (vagy bizonyos esetekben csak az 
egyik fél) megválasszák a jogviszonyukra, jogvitájukra 
alkalmazandó jogot. A téma jelentőségére tekintettel a 
jogválasztásra vonatkozó közös szabályokat a törvény az 
általános rendelkezések között állapítja meg, a részletsza
bályok pedig az egyes jogterületekre vonatkozó különös 
részben találhatók. A jogválasztásnak főszabály szerint 
kifejezettnek kell lennie, hallgatóságos jogválasztás tehát 
csak ott lehetséges, ahol a törvény különös rendelkezései 
azt megengedik.

Míg a Kódex a kollízió csupán egy fajtájára, a nemzet
közi kollízió feloldására tartalmaz kapcsoló szabályokat, 
addig az Nmjtv. a kollízió további eseteire vonatkozóan 
is megállapít rendelkezéseket. A törvény 6. §a „Több jog
rendszerrel rendelkező államok” címszó alatt területkö
zi és személyközi kollízióra vonatkozó szabályokat is 
megfogalmaz. E kollíziók nem államok között, hanem 
egy államon belül jelentkeznek, olyan államokban, ahol 
több jogrendszer is létezik – akár területi egységenként, 
akár a személyek különböző csoportjaira nézve.

Mivel a minősítés problematikája nemcsak a kollíziós 
jogban merül fel, hanem a joghatóság megállapítása, il
letve a külföldi határozatok elismerése és végrehajtása 
vonatkozásában is, ezért az Nmjtv. szerint a minősítési 
szabályokat megfelelően alkalmazni kell akkor is, amikor 
a jogalkalmazó saját joghatósága megállapításával kap
csolatban értelmez egy jogintézményt a megfelelő jogha
tósági kapcsolóelv beazonosításához (eljárásjogi minősí
tés). A minősítés kérdése felmerülhet a külföldi határo
zatok elismerése és végrehajtása során is (pl. melyik jog
forrás alapján kell vizsgálni az elismerés és végrehajtás 
feltételeit, a külföldi határozatot hozó bíróságnak volte 
joghatósága a magyar jog szerint).

Az Nmjtv. a renvoi (vissza és továbbutalás) kérdésében 
is változást hoz. A Kódex 4. §a a visszautalást elfogadja, 
a továbbutalást pedig kizárja, azzal, hogy a 21/A. § a visz
szautalás lehetőségét is kizárja. Az új törvény ehhez képest 
csak kivételképpen rendelkezik a renvoiról, de a kivétel 
körében nemcsak a visszautalás, hanem az egyszeri to
vábbutalás figyelembevételét is előírja. A főszabály sze
rint, ha a kollíziós szabály külföldi jogra utal, a külföldi 
jognak a kérdést közvetlenül rendező szabályait kell al
kalmazni (nem kell tehát vizsgálni az adott külföldi jog 
kollíziós jogát), ha viszont a törvény értelmében az ál
lampolgárság szerint kell megállapítani az alkalmazandó 
jogot, akkor (de csak akkor!) a külföldi kollíziós jog visz
szautalását és egyszeri továbbutalását is figyelembe kell 
venni.

A kontinentális jogrendszerekben uralkodó álláspont
nak megfelelően a törvény a külföldi jogot továbbra is 
jogkérdésként kezeli és hivatalbóli alkalmazását írja elő. 
A külföldi jog tartalmának megállapítása a bíróság köte
lezettsége. Újdonság viszont a Kódex vonatkozó rendel
kezéséhez képest, hogy nem csak akkor kell a magyar 
jogot alkalmazni, ha a külföldi jog tartalmát nem lehet 
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megállapítani, hanem akkor is, ha a külföldi jog tartalma 
észszerű időn belül nem állapítható meg. Elképzelhető 
azonban olyan eset is, amikor a nem ismert tartalmú kül
földi joggal legszorosabb kapcsolatot mutató eset a magyar 
jog szerint nem bírálható el megfelelően. Ez esetben al
kalmazható kisegítő jelleggel az alkalmazandó joghoz 
legközelebb álló külföldi jog („szomszéd jog”). A kisegítő 
szabály folytán alkalmazandó jog az ügyhöz nem kapcso
lódik, alkalmazásának oka az, hogy valószínűleg hason
ló rendelkezéseket tartalmaz, mint a törvény alapján 
felhívott jog, amelynek tartalma viszont nem szerezhető 
be. Így például, ha egy ügyben a törvény kollíziós jogi 
rendelkezése alapján az algériai jogot kellene alkalmazni, 
de az algériai jog nem szerezhető be, a bíróság alkalmaz
hatja a tunéziai jogot (az algériai jog szomszédos jogaként).

A külföldi jog alkalmazására és tartalmának megálla
pítására irányuló rendelkezéseket megfelelően alkalmaz
ni kell az Nmjtv. 6. §a szerinti, belső területközi vagy 
személyközi kollíziós jogszabályokra is, hiszen ezek is egy 
külföldi állam jogszabályai. Ugyanakkor, ha e belső 
kollíziós szabályok tartalma nem állapítható meg, nem a 
törvény 8. § (3) bekezdése szerint kell eljárni és ezáltal egy 
másik állam jogára áttérni, hanem a 6. § (3) bekezdése 
szerinti speciális rendelkezés alapján kell megállapítani, 
hogy melyik adott államon belüli jogrendszer alkalma
zandó.

A közrend szabályozását illetően is tapasztalhatóak 
eltérések a Kódex és az Nmjtv. között. Míg előbbi jogsza
bály nem határozza meg, mi minősül közrendnek, addig 
az új törvény a közrendi záradékot szabályozó 12. §ának 
(1) bekezdésében kimondja, hogy akkor ütközik a magyar 
közrendbe (és ezért kell mellőzni annak alkalmazását) a 
törvény értelmében irányadó külföldi jog, ha e jog alkal
mazásának eredménye az adott ügyben nyilvánvalóan és 
súlyosan sértené a magyar jogrendszer alapvető értékeit 
és alkotmányos elveit. A felhívott külföldi jog tehát akkor 
nem alkalmazható, ha az alkalmazás eredménye elvisel
hetetlen lenne a magyar jogrendszer alapvető értékrend
je szempontjából. A közrendi záradék egy generálklau
zula, amelynek tartalommal megtöltése a jogalkalmazó 
feladata. A jogalkalmazó dönti el, hogy az adott ügyben 
alkalmazandó külföldi joggal szemben mikor szükséges 
a magyar jogrendszer alapvető értékeinek és alkotmányos 
elveinek védelme.

A hazai jogesetek alapján egyértelműen megfigyelhe
tő, hogy a közrend fogalmi értelmezésével a bírói gyakor
lat nem elsősorban a külföldi jog alkalmazása során, ha
nem a külföldi határozatok elismerése és különösen a 
választottbírósági ítéletek érvénytelenítése kapcsán ta
lálkozik. A közrend sérelmére történő hivatkozást a 
választottbírósági ítéletet megtámadni szándékozók szá
mos esetben próbálják felhasználni a döntés érdemi 
felülbírálatára, ezzel mintegy fellebbezési lehetőséget 
biztosítva maguknak. A magyar bírói gyakorlat közrend
értelmezése nem tér el a nemzetközi standardoktól, hiszen 
mindazon elvek, irányvonalak, amelyek meghatározóak 
a magyar közrend kereteinek lefektetése során, fellelhe
tőek a különböző nemzeti és uniós joggyakorlatokban. 

Ezen főbb irányvonalak: a közrend tartalmának szűkítő 
értelmezése, amely magában foglalja az alapvető jogelvek 
és a köz érdekeinek sérelmét, de nem terjed ki a téves 
jogszabályértelmezésre, az egyszerű anyagi vagy eljárá
si jogszabálysértésre; a jogintézmény alkalmazásának 
kivételes jellege; a közrend sérelmére hivatkozásra csak 
akkor van lehetőség, ha a külföldi jog alkalmazása vagy 
az ítélet által előidézett hatás a felek relatív jogviszonyán 
túlmutat, a közösségre kihatással van.7 Közrendbe ütkö
zik például, ha a külföldi jog alapján a fiú leszármazott 
kétszer annyit örököl, mint a lány leszármazott, vagy ha 
a gyermek szülői felügyeleti jogát a szülők vallási hova
tartozása, vallásuk gyakorlása alapján kell megítélni. 
Nyilvánvaló a közrend sérelme a – fajra, nemre, nemze
tiségre tekintettel alkalmazott – diszkriminatív jogsza
bályoknál (Legf. B. Pf. IV. 22 284/1994. sz.). Kimondta 
viszont a Kúria elődje a BH 1996/594. sz. közzétett eseti 
döntésében, hogy nem ütközik a magyar közrendbe az 
osztrák jog azon szabálya, amely nem követel meg írás
beli alakot a külkereskedelmi szerződés érvényességéhez, 
bár a magyar jogban (az elbírálás idején) ez (volt) az elő
írás.8

Közrendbe ütközés esetén szükséges a közrend sérel
mének kivédése. Az Nmjtv. 12. § (2) bekezdése szerint, ha 
a közrend sérelme másképp nem hárítható el, a külföldi 
jog mellőzött rendelkezése helyett a magyar jog rendel
kezéseit kell alkalmazni. Elképzelhető olyan eset, hogy a 
közrendbe ütközés önmagában azzal kiküszöbölhető, 
hogy a külföldi jog közrendbe ütköző szabályát a bíró nem 
alkalmazza; ez esetben a magyar jog alkalmazására nincs 
szükség (pl. a felhívott külföldi jognak bizonyos követe
lések el nem évülésére vonatkozó szabálya közrendbe 
ütközik, de e helyett nem automatikusan a magyar jogot 
kell alkalmazni, hanem a külföldi jog általános elévülési 
határidőre vonatkozó szabályát). Ha viszont a közrend 
sérelme másként nem hárítható el, a magyar jog rendel
kezéseit kell alkalmazni a mellőzött külföldi jog helyett.

A közrend egyik kifejeződését az imperatív szabályok 
képezik. Míg a közrendi záradék negatív értelemben védi 
a fórum jogának értékrendjét az azzal összeegyeztethe
tetlen külföldi jog alkalmazásának tilalmával, a feltétlen 
alkalmazást kívánó (imperatív) szabályok pozitív oldalról 
töltenek be hasonló funkciót. Az imperatív szabályok 
konkrét, tételes jogi rendelkezések, az életviszonyok jól 
körülhatárolt szeletét szabályozzák, méghozzá eltérést 
nem engedő módon. Az Nmjtv. 13. § (1) bekezdése legális 
definíciót ad az imperatív szabályok fogalmára: utóbbiak 
a magyar jognak azok a rendelkezései, amelyek tartalmá
ból és céljából egyértelműen megállapítható, hogy azok 
az új törvény hatálya alá tartozó jogviszonyokban is fel

7 
Császár Mátyás: A nemzetközi magánjogi közrend megjelenési formái 

és értelmezése a közrendbe ütközést megállapító bírósági ítéletekben. 

Miskolci Jogi Szemle, VII. 2012. 1. 89.
8 
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tétlen érvényesülést kívánnak (hasonló meghatározás a 
Kódexben nincs). Ha a bíró azt tapasztalja, hogy a tény
állásban felmerülő életviszonyokat a belföldi jog feltétlen 
alkalmazást igénylő normák segítségével szabályozza, a 
kollíziós kapcsolást e tekintetben kiiktatja, és a kérdést 
automatikusan a közvetlen jogrendezést biztosító, köte
lezően alkalmazandó belföldi szabály alapján bírálja el. 
A belföldi imperatív szabályok kötelező alkalmazásán túl 
a jogalkalmazónak a törvény lehetőséget biztosít arra, 
hogy más állam imperatív szabályait is figyelembe vegye, 
ha azok a tényállással szoros kapcsolatban állnak és a 
tényállás megítélése szempontjából meghatározó a jelen
tőségük.

Az Nmjtv. abban is eltér a hatályos magyar nemzetkö
zi magánjogtól, hogy nem rendelkezik a csalárd kapcsolás 
jogintézményéről. A kollíziós magánjognak azonban 
vannak más, konkrétabb eljárásjogi és anyagi jogi eszkö
zei a jogviszonyt rosszhiszeműen, mesterségesen más jog 
alá terelő magatartások kezelésére. Ilyennek tekinthető a 
gyengébb alkupozícióban lévő felekre vonatkozó jogha
tósági megállapodásokkal, illetve jogválasztással kapcso
latos korlátozások, a kizárólagos és a kizárt joghatóságot 
megállapító szabályok, amelyek a nem kívánatos forum 
shopping lehetőségét csökkentik, továbbá a kitérítő kla
uzula, a külföldi határozatok elismerését és végrehajtását 
kizáró szabályok, és végső soron a csalárd kapcsolás el
fogadhatatlan eredménye a közrendi záradék segítségével 
is megakadályozható. E megfontolások alapján a túlhala
dottnak tekinthető csalárd kapcsolás normatív megjele
nítését a törvény mellőzi.

Az Nmjtv. a külföldi jog mellőzése terén további vál
tozásokat is von maga után, mivel az új törvény általános 
rendelkezései már nem tartalmazzák a külföldi jog kére
lemre történő mellőzését. Az expressis verbis rendelkezés 
hiányából azonban nem következik, hogy az Nmjtv. által 
szabályozott jogviszonyokban a felek nem kérhetik az 
eljáró bíróságtól, hogy mellőzze a törvény kollíziós kap
csoló szabálya által kijelölt, az eljáró bíróság szempontjá
ból külföldi jog alkalmazását. Az Nmjtv. célja az, hogy 
egyértelmű, kiszámítható kapcsoló szabályokkal megha
tározza, hogy az egyes ügytípusokban melyik állam joga 
áll legszorosabb kapcsolatban a tényállással. Előfordul
hatnak azonban olyan atipikus ügyek, amelyekben az 
absztrakt jelleggel meghatározott kapcsoló szabály nem 
ehhez a joghoz vezet el, mert a tényállás egy másik joghoz 
lényegesen szorosabban kapcsolódik. Ezen lehetséges 
eseteket szem előtt tartva a törvény – több más állam 
nemzetközi magánjogi törvényéhez, illetve uniós rende
letekhez hasonlóan – egy generálklauzulával kivételesen 
lehetőséget biztosít a jogalkalmazónak arra, hogy eltérjen 
a törvény szerinti kapcsoló szabálytól, s az ún. általános 
kitérítő klauzula alkalmazására akár a felek kérelme alap
ján is sor kerülhet (de az eljáró bíróság a saját belátása 
szerint is dönthet arról, hogy az adott tényállást a törvény 
által főszabályként megjelölt kapcsolószabály helyett egy, 
az üggyel nyilvánvalóan lényegesen szorosabb kapcsola
tot mutató állam joga alapján bírálja el).

Az Nmjtv. általános rendelkezései már nem tartalmaz

nak tételes szabályokat a viszonosság szerepéről sem a 
külföldi jog alkalmazása tárgyában. A viszonosság köve
telménye idegen a nemzetközi magánjogot tápláló esz
méktől, s elvárása egészen kivételes a nemzetközi tör
vényhozásban és a bírói gyakorlatban. Ezért általában 
abból lehet és kell kiindulni, hogy a viszonosság hiánya 
vagy megsértése miatt a külföldi jog alkalmazása nem 
tagadható meg; kivételesen mégis sor kerülhet erre, de 
csak akkor, ha jogszabály a viszonosság fennállását kife
jezetten megkívánja, és ha a konkrét esetben a viszonos
ság hiányát vagy megsértését az érdekelt félnek sikerül 
bizonyítania. A Kódex 6. §a külön kimondja, hogy a 
külföldi állam jogának alkalmazása általában (vagyis ha 
jogszabály másként nem rendelkezik) nem függ a viszo
nosságtól. Ez a szabály a megalkotása korának – a maga 
idejében mindenképpen pozitív, a nemzetközi kereske
delmi kapcsolatokat erősítő – bélyegét viseli magán, és 
ma már nem tartható fenn. Ma egy ilyen „bizalomerősí
tő” szabályra nincs szükség. Magyarország a demokrati
kus államok közösségének és az Európai Uniónak tagja, 
és már csak ezért is evidensnek kell tekinteni, hogy a 
magyar nemzetközi kollíziós szabályok által irányadónak 
tekintett külföldi jog tényleges alkalmazásához nem kell 
viszonosságot megkívánni, és ezt ki sem kell mondani. 
Felmerült ugyanakkor, hogy a leendő törvény indokolá
sában ki kellene térni arra, hogy a szabály kimaradása 
nem jelent semmilyen koncepcionális változást: nem azért 
nem mondja ki a törvény, hogy a külföldi jog alkalmazá
sa nem függ a viszonosságtól, mert a továbbiakban ezt az 
evidens elvet ne tartaná irányadónak a jogalkotó. Emellett 
szól a viszonosságra vonatkozó szabály pedagógiai funk
ciójának, a nemzetközi magánjog elméletével nem min
dennapi szinten foglalkozó jogalkalmazók számára adott 
elvi iránymutatás nyújtása, megőrzése is.9 

A jogalkotó a jogalkalmazók segítése érdekében egy 
ún. általános kisegítő szabályt is megfogalmaz; e gene
rálklauzulának a rendeltetése az, hogy a törvény specifi
kus, egyedileg megszabott rendelkezése hiányában elve
zesse a jogalkalmazót ahhoz a joghoz, amely alapján az 
ügy elbírálható.

Az ún. személyes jog fogalma központi szerepet tölt 
be a természetes személyek jogviszonyaira alkalmazandó 
jog meghatározása kapcsán. A törvény szerinti koncepció 
e vonatkozásban megtartja a jelenlegi lépcsőzetes rend
szert, így a személyes jog meghatározása továbbra is el
sődlegesen az állampolgárság alapján történik. A hatályos 
szabályozáshoz képest azonban a törvény a mai életvi
szonyokhoz való igazodás jegyében differenciáltabb és 
flexibilisebb megközelítést alkalmaz, törekedve a joghé
zagtól mentes szabályozásra. Ennek megfelelően, például 
amennyiben egy személy több állampolgársággal rendel
kezik, amelyek közül egyik a magyar, személyes joga to
vábbra is a magyar jog lesz, de ez alól a törvény kivételt 
állapít meg, amely szerint, ha az illető kettős állampol

9 http://www.kormany.hu/download/c/cf/c0000/NMJ%20
TV%20KONCEPCI%C3%93.pdf
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gárságú személyt a másik állampolgárságához szorosabb 
kapcsolat fűzi, ez utóbbi állam joga tekintendő személyes 
jogának.

Ami a módosítás által különösen érintett egyes speci
fikus tárgyköröket illeti, ebben a kontextusban a család
jog emelendő ki. Az e területen elfogadandó új szabályok 
hozzájárulnak majd a család, illetve a gyermekek érdeke
inek fokozottabb védelméhez; e tekintetben a szabályok 
több aspektusban is egyszerűsítik és gyorsítják az ügyek 
megoldását (pl. szülőgyermek jogviszony, gyámság, csa
ládi jogállás). 

Változnak a cselekvőképesség korlátozásával járó 
gondnoksággal kapcsolatos szabályok is, figyelemmel ha
zánknak a felnőttek nemzetközi védelméről szóló, Hágá
ban, 2000. január 13án kelt Egyezményhez (a további
akban: felnőttvédelmi egyezmény) való tervezett csatla
kozására is. A törvény a gondnoksággal rokonítható, de 
a cselekvőképességre kihatással nem bíró, segítségnyúj
tásra irányuló egyéb alternatív támogatási formákról is 
szól; ezek tekintetében az elsődlegesen elérni kívánt jog
politikai cél a sérülékeny személyek jogainak, érdekeinek, 
jólétének hatékonyabb védelme, az emberi méltóság tisz
teletben tartása mellett.

A személyhez fűződő jogok megsértésére vonatkozó 
új szabály a sértett fél szempontjából előnyösebb irány
vonalat követ (szakítás a jogsértés helye szerinti kapcso
lószabállyal). További újításként említhetőek a választott
bírósági megállapodásra alkalmazandó jogról, a kulturá
lis javakról, valamint a fizetésképtelenségi eljárásokról 
szóló – hiánypótló – rendelkezések.

4. Ami nem változik

Meglátásom szerint az Nmjtv. az alábbi területeken nem 
hoz változást.

A törvényben a nemzetközi kollíziós jog szabályainak 
többsége továbbra is az összeütköző jogrendszerek kö
zötti választás feladatát látja el, s az adott nemzetközi 
magánjogi tényállásra irányadó jogot határozza meg.10

Az Nmjtv.ben található kapcsoló szabályok szerkeze
ti felépítése megegyezik a Kódexben található kapcsoló 
szabályok szerkezeti felépítésével, így annak három eleme 
van: a) a tényállást a szabály anyagi jogi jogintézmények, 
jogi fogalmak segítségével határozza meg b) a rendelkezés 

(a kapcsoló elvvel végrehajtott) kapcsolás révén kapcso
latot teremt a tényállás és az alkalmazandó jog között, 

10 
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azaz: kiválasztja az alkalmazandó jogrendszert c) a jogkö-

vetkezmény pedig abban áll, hogy a kollíziós szabály a ki
választott jogrendszer alkalmazását – jogalkotói parancs
ként – kötelezően elrendeli. Látható tehát, hogy jogsza
bálytani szempontból a nemzetközi kollíziós szabály 
szerkezete – a közvetett, utaló szabályozási módszer mi
att – továbbra is alapvetően eltér az anyagi jogi szabályok 
szerkezetétől.11

Az Nmjtv. ugyanúgy nem tartalmaz rendelkezést az 
előkérdés megoldására, mint a Kódex. Ez persze érthető 
is, hiszen az előkérdés konfliktusos helyzete a kollíziós 
nemzetközi magánjog olyan nehéz problémája, hogy 
egyetlen jogban sem alkottak tételes szabályt megvála
szolására.12

5. Konklúzió

Az Nmjtv. a nemzetközi magánjog uniós, illetve nemzet
közi megállapodások által le nem fedett aspektusainak 
egységes, korszerű, egyértelmű és ugyanakkor rugalmas 
szabályokba foglalását adja. A törvény természetesen csu
pán az uniós jog időbeli és tárgyi hatálya által át nem 
fogott területek tekintetében hézagpótló jelleggel tartal
maz rendelkezéseket. Az Nmjtv. a nemzeti szabályozást 
olyan irányba fejleszti, mely elősegíti, hogy az az uniós 
joggal való harmonikus és átlátható egységet alkosson, 
ugyanakkor a szabályozás indokolatlan duplikálódását és 
fragmentáltságát elkerülje.

Uniós szinten rövid és középtávon a jogszabályok egy 
lépésben történő elfogadása helyett továbbra is ajánlatos 
a fokozatos előrelépés módszerét alkalmazni. Bár az eu
rópai nemzetközi magánjogi kódex ötlete több okból is 
vonzó, a politikai realitások alapján továbbra is úgy tűnik, 
hogy a közeljövőben nehéz lesz ehhez kellő támogatást 
szerezni. Az uniós kollíziós jog mai fejlődési szakaszában 
még kérdéses, hogy a nemzetközi magánjog nemzetálla
mi fejlődési szakaszán túlmutató, a „szabadságon, a biz
tonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség” létreho
zatalának érdekében megalkotott kollíziós szabályrend
szerek egy olyan koherens rendszerré alakíthatóke, 
amelyek teljes egészében a tagállami kollíziós jogok he
lyébe léphetnek.

11 
Burián László – Czigler Dezső Tamás – Kecskés László – Vörös Imre: 
Európai és magyar nemzetközi kollíziós magánjog. KRIM Bt., Bu
dapest, 2010. 91.

12 
Mádl Ferenc – Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi 

gazdasági kapcsolatok joga. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. 
140.



TANULMÁNYOK
292018. 1. szám

VARGA ÁDÁM

Mérlegen a rendeletpótlás

1. Bevezetés

Az Alaptörvény egy merőben új és meglehetősen szokat
lan jogintézményt helyezett el az önkormányzatokkal 
kapcsolatos szabályok között. A 32. cikk (5) bekezdésében 
ugyanis azt fektette le az alkotmányozó, hogy amennyi
ben a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási 
kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a mulasztás bí
róság általi megállapítását és eredménytelen felhívást 
követően a megalkotni elmulasztott rendeletet (az Alap
törvény Átmeneti rendelkezései, majd az Alaptörvény 
negyedik módosítása óta már határozatot is) a törvényes
ségi felügyeletet gyakorló megyei és fővárosi kormány
hivatal1 vezetője alkothatja meg.

Az Alaptörvény elfogadását követően még meglehe
tősen homályos és hiányos rendelkezés aztán az Mötv.2 
elfogadásával lett teljes, a technikai részletek megértésé
ben pedig a Bszi.3 szabályai nyújtanak segítséget. Ezek 
összességében igen érdekes képet festenek, hiszen egy 
olyan kapu nyílt meg a végrehajtó hatalom előtt, amely
nek segítségével (vagy annak lehetőségével) nem csak a 
helyi önkormányzatok törvényes működésének kikény
szerítése érhető el, de túl is mutat a törvényességi felügye
leten, egyben rengeteg kérdést is felvet.

Milyen esetekben, milyen körülmények között pótol
hatja a kormányhivatal vezetője a helyi képviselőtestü
let által megalkotni elmulasztott rendeletet? Vajon mi 
indokolta ennek a szabályozásnak a megjelenését a ma
gyar jogrendszerben? Milyen előképek biztathatták a 
normaalkotót erre a radikális lépésre? Valóban nem talált 
az alkotmányozó és a törvényhozó hatalom más lehető
séget a helyi jogalkotó hatalom törvényes működésének 
kikényszerítésére? Alkalmas ez az eszköz a kívánt cél 
elérésére? Milyen hatással van ez a szabály az önkormány
zati autonómiára és a jogforrási rendszerre? 

Olyan kérdések ezek, melyek megválaszolása segíthet 
felvázolni a szabályozás kereteit, elemzésével kísérletet 
lehet tenni a rendeletpótlás gyakorlati és alkotmányos
sági buktatóinak feltárására.

1 A továbbiakban együtt: kormányhivatal.
2 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormány

zatairól.
3 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatá

sáról.

2.  Jogalkotás az önkormányzatoknál.  

A felhatalmazás

A helyi önkormányzatok működése kapcsán megállapít
ható, hogy az ott folyó jogalkotás – az intézmény jellegé
ből adódóan – némileg speciális vonásokat mutat más 
jogalkotók tevékenységéhez képest.

Az Alaptörvény a helyi önkormányzat hatásköreinek 
felsorolásánál kimondja, hogy a helyi önkormányzat a 
helyi közügyek intézése körében törvény keretei között 
rendeletet alkot és határozatot hoz.4 Az önkormányzati 
rendelet jogszabály, amely más jogszabállyal nem lehet 
ellentétes.5 Ezt a követelményt az önkormányzati rende
letek esetében nem csak vertikálisan, de horizontálisan 
is biztosítani kell.6

A Jat.7 értelmében normatív határozatban szabályoz
hatja a helyi önkormányzat képviselőtestülete a saját és 
az általa irányított szervek tevékenységét és cselekvési 
programját, valamint az általa irányított szervek szerve
zetét és működését.8 A törvény azt is kimondja, hogy 
normatív utasításban szabályozhatja a polgármester, a 
főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke és a jegyző a 
vezetése, az irányítása vagy a felügyelete alá tartozó szer
vek szervezetét és működését, valamint tevékenységét.9

Látható tehát, hogy az önkormányzatok működése 
kapcsán a normatív kötőerővel felruházott jogforrások 
közül rendelettel, továbbá normatív határozattal és nor
matív utasítással találkozhatunk.

A hatáskör címzettjét figyelembe véve megállapítható, 
hogy az a rendelet és a normatív határozat esetében min
den esetben a képviselőtestület (a rendeletalkotás a kép
viselőtestület hatásköréből nem ruházható át10), míg a 
normatív utasítás tekintetében az egyszemélyi vezető, 
azaz a polgármester vagy a jegyző.

Az önkormányzati rendeletek két fajtája határolható 
el egymástól. Eszerint a képviselőtestület feladatkörében 
eljárva rendeletet adhat ki egyrészt eredeti jogalkotó ha
tásköre alapján a törvény által nem szabályozott helyi 
társadalmi viszonyok rendezésére, másrészt jogosult tör
vény felhatalmazása alapján végrehajtási rendelet kibo
csátására is.11 Törvény szabályozási kötelezettséget is 
megállapíthat az önkormányzatok számára.12

Amennyiben a rendelet felhatalmazás alapján szüle

4 Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.
5 Alaptörvény T) cikk és 32. cikk (3) bekezdés.
6 

Gyergyák Ferenc: Önkormányzati rendeletek törvényességi felügye-

lete 2012–2014. Új Magyar Közigazgatás, 2016/1. 49.
7 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
8 Jat. 23. § (2) bekezdés
9 Jat. 23. § (4) bekezdés j) pontja
10 Mötv. 42. § 1. pont
11 Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdés
12 

Kiss Barnabás: A helyi önkormányzati rendszer. In: Trócsányi Lász-

ló – Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Ötödik, 
átdolgozott kiadás. Budapest, HVGORAC Kiadó, 2016. 439.
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tik,13 úgy a jogszabály alkotására adott felhatalmazásban 
meg kell határozni annak jogosultját, tárgyát és kereteit.14

Hacsak a felhatalmazást adó jogszabályból kifejezetten 
más nem következik, akkor az önkormányzat a felhatal
mazás jogosultjaként a jogszabályt köteles megalkotni.15 
A „kifejezetten más nem következik” fordulat viszont azt 
mutatja, hogy ez a szabály nem annyira egyértelmű, mint 
amennyire első ránézésre tűnik. Tilk Péter szerint gyak
ran nem világos, hogy mit jelent és milyen formában 
nyilvánul meg ez a kitétel: konkrétan ki kell mondani a 
megalkotás elmaradásának lehetőségét vagy elég, ha csak 
tartalmilag következik belőle. Szerinte ugyanis a „kifeje
zetten” kitétel a második értelmezést sem zárja ki.16

3.  A törvényességi felügyelet jellege 

és jelentősége

A modern demokráciákban az önkormányzati döntések 
feletti kontroll tekintetében többféle megoldást alakítot
tak ki, melynek két fő modellje az angolszász és a konti
nentális rendszer. Előbbiben a szabályozási és befolyáso
lási eszközök élveznek kiemelt jelentőséget, míg utóbbi
ban hagyományosan az a posteriori vizsgálatoké az elsőbb
ség. Emellett minden modellben növekszik az államigaz
gatási szabályozó és instruáló eszközök jelentősége, 
ahogyan a döntések törvényességével kapcsolatos, egyé
ni jogvitákon alapuló jogszerűségi felülvizsgálati eljárások 
fontossága is.17

Hazánkban nem csak a helyi önkormányzatok alkot
mányos helyzete, hanem a felettük gyakorolt – alapvető
en a kontinentális rendszer német típusához sorolható – 
törvényességi kontroll is nagy változásokon ment keresz
tül 2011 óta. 

Általános kiindulási pont, hogy az Alaptörvényből a 
helyi önkormányzatokkal kapcsolatban hiányzik a kol
lektív alapjogra való utalás. Valójában azonban ez önma
gában inkább csak terminológiai és hangsúlybeli változás, 
hiszen az Alkotmánybíróság már korábban is azon az 
állásponton volt, hogy az Alkotmányban tételezett alap
jogok azokat a hatáskörcsoportokat jelentik, amelyek 
elsősorban a Kormánnyal szembeni önállósághoz elen

13 Jat. 5. § (1) bekezdés
14 Ebből is elsősorban a felhatalmazás jogosultja lehet az érdekes, 

hiszen ez rendszerint az önkormányzat képviselőtestülete. A 
Jat. 5. § (1a) bekezdése értelmében azonban társulás esetén – ha 
a társulási megállapodásban meghatározott feladat és hatáskör 
a felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed – az önkor
mányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban 
kijelölt, vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti he
lyi önkormányzat képviselőtestülete jogosult.

15 Jat. 5. § (4) bekezdés
16 

Tilk Péter: A felhatalmazás alapján történő önkormányzati rendelet-

alkotás kötelezőségének egyes gyakorlati kérdései. Kodifikáció, 
2015/1. 88.

17 
Hoffman István: Az önkormányzati döntések kontrolljának főbb mo-

delljei a nyugati demokráciákban. Közjogi Szemle, 2013/4. 42.

gedhetetlenek.18 A hangsúly az Alaptörvény rendszerében 
már nem a Kormánnyal, központi államigazgatással, 
esetleg az Országgyűléssel szembeni jogvédelmen van, 
hanem a helyi közhatalom gyakorlásán, miközben válto
zatlanul érvényesül benne az önkormányzati és az állam
igazgatás elválasztása. Mindezek Patyi András szerint az 
egész szabályozás működésorientáltságát mutatják.19

További fontos változás, hogy az Alkotmány szerint a 
Kormány még a helyi önkormányzatok törvényességi 
ellenőrzését biztosította, míg az Alaptörvény 34. cikk (4) 
bekezdése szerint a Kormány már törvényességi felügye
letet gyakorol az önkormányzatok felett. A törvényessé
gi ellenőrzés törvényességi felügyeletté alakításával a 
központi kormányzattal való viszony is megváltozott, 
ami a rendszeresebb és akár megelőző jellegű kontroll 
mellett az új felügyeleti eszközökben is testet ölt, továbbá 
bizonyos centralizációs törekvéseket is mutat.

Ugyanakkor Ivancsics Imre és Fábián Adrián szerint 
az Alaptörvényben lefektetett beavatkozási lehetőség tá
vol áll a törvénysértések megelőzését szolgáló korszerű 
felügyeleti módszerektől, az elsődleges cél a törvényes 
önkormányzati működés biztosítása, továbbá az önkor
mányzati feladatellátás elősegítése, egyúttal törekvés a 
közigazgatás törvényessége alkotmányos alapelvének 
érvényre juttatására. Cél továbbá az is, hogy tanácsadás
sal segítsék a helyi önkormányzatokat feladataik ellátá
sában, támogassák, védjék a helyi közösségeket, valamint 
növeljék az önkormányzati szervek felelősségérzetét.20

Más szerzőkkel egyetértésben Balogh Zsolt azt emeli 
ki, hogy ez a felügyelet valóban felügyelet, de bírói garan
ciákkal, melyben fontos változás, hogy az önkormányza
ti rendeletek törvényességi vizsgálata az Alkotmánybí
róságtól a bíróság hatáskörébe került. Ezáltal a bírói 
szervezet normakontroll feladatokat is kapott.21

Hoffman István említést tesz róla, hogy nem ismeret
len utólagos felügyeleti eszköz, hogy megfelelő bírói kont
roll mellett az önkormányzat törvénysértő mulasztását 
bizonyos esetekben a felügyeleti hatóság pótolhatja.22 
Mindemellett kifejezetten erős felügyeleti hatáskör, hogy 
a kormányhivatal vezetőjének aktuspótlási joga van az 
önkormányzat jogalkotási kötelezettségének elmulasztá
sa esetére.23

Az új szabályozás értelmezése kapcsán kiindulási pont
ként rögzíteni szükséges, hogy a decentralizáció hatékony 
megvalósítása és a minél korlátozottabb törvényességi 
kontroll között nem vonható párhuzam. Éppen ellenke

18 4/1993. (II. 12.) AB határozat, ABH 1993, 71.
19 

Patyi András – Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog (az 

Alaptörvény rendszerében). Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2012. 
312.

20 
Ivancsics Imre – Fábián Adrián: A helyi önkormányzatokra vonatko-

zó szabályok az Alaptörvényben. In: Drinóczi Tímea (szerk.): Ma-

gyarország új alkotmányossága. Pécs, PTE ÁJK, 2011. 101.
21 

Balogh Zsolt: Önkormányzati jogvédelem. Fundamentum, 2012/2. 
16.

22 
Hoffman (2013): i. m. 41.

23 
Ivancsics – Fábián: i. m. 102.
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zőleg, valódi decentralizáció csak rendszeres és hatékony 
törvényességi kontroll mellett képzelhető el, amit nem 
csak a magyar közjogi hagyományok támasztanak alá, de 
hiányában az állam unitárius jellege is veszélybe kerül
ne.24 Tilk Péter azt is hangsúlyozza, hogy a jogalkotással 
kapcsolatos felügyeleti intézkedések gyakorlásának felté
tele a hiteles és gyors tudomásszerzés.25 Így önmagában 
a szigorú törvényességi felügyeleti szabályozásból nem 
következik az önkormányzati jogok korlátozása.

A kérdés az, hogy a törvényességi felügyelet valóban 
csak törvényességi felügyelete, tényleg csak a törvényes
ség biztosítására szolgále? Esetleg alkalmas arra is, hogy 
a közvetlenül választott, jogalkotási és végrehajtási ha
táskörökkel is rendelkező önkormányzatok felett a vég
rehajtó hatalmi ágba tartozó (ezáltal pedig szükségképpen 
politikailag motivált) megyei kormányhivatalok befolyást 
tudjanak szerezni, végső soron ezzel az önkormányzato
kat de facto képeseke a Kormány alá rendelni? Mivel ez 
a hatályos közjogi rendszerben nyilvánvalóan nem lehet 
deklarált cél (bár az Alaptörvény mutat némi elmozdulást 
az egységes közigazgatás koncepciója felé), ezért felvető
dik, hogy amennyiben ez mégis bekövetkezik, akkor ez 
vajon minek köszönhető. Egyáltalán az alkotmányos ke
retek erre lehetőséget adnake?

4. A rendeletpótlás előképei

Nem lenne teljesen igaz az a megállapítás, hogy a rende
letpótlás intézményének megalkotásával a magyar jog
gyakorlattól teljesen idegen szabályozást vezetett be az 
alkotmányozó. Bár a modern európai gyakorlattól való
ban idegen ez a megoldás26, van magyar előzménye.

Az 1886. évi XXI. törvénycikk olyan önkormányzati 
szabályrendeletek esetén, melyek megalkotását törvény 
tette a törvényhatóság kötelezettségévé, a Kormánynak 
a hiányok pótlására módosításokat vagy átalakításokat 
volt joga megkívánni. Ebben a körben – több eszköz mel
lett – a Kormány jogosult volt rendeleti úton intézkedni 
(ő alkotta meg a rendeletet) ha a szabályrendelet törvény
nyel ellentétes, a szabályrendelet megalkotása megtaga
dása esetén, továbbá alaki vagy tartalmi fogyatékosság 
esetén. Ha a törvényhatóság később megfelelő szabály
rendeletet alkotott, akkor a Kormány megerősítése után 
a Kormány szabályrendelete hatályát vesztette.27

A 1930. évi XVIII. tc. Budapest székesfőváros szabály

24 Ez elég erőteljesen mutatkozott meg, amikor 2010 előtt gyakor
latilag megszűnt az önkormányzatok feletti törvényességi el
lenőrzés.

25 
Tilk Péter: Gondolatok a kormányhivatalok vezetőinek önkormány-

zati rendeletalkotásra vonatkozó (pótlási) hatásköréről. Új Magyar 
Közigazgatás, 2011/8. 9.

26 
Balázs István: A magyar közigazgatás átalakulása a rendszerváltás-

tól napjainkig. Új Magyar Közigazgatás 2012/12. 12.
27 

Fábián Adrián: Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési 

lehetőségei. Dialóg Campus–PTE ÁJK, Budapest–Pécs, 2008. 41.

rendeletalkotásával kapcsolatban kimondta, hogy 
obligatórius szabályrendeletek esetében (amennyiben a 
törvénynek nem felel meg, illetve alaki, vagy tartalmi 
fogyatkozásai miatt nem alkalmas arra, hogy jogszabályul 
szolgáljon) a miniszter egyes rendelkezések kihagyását, 
módosítását vagy a kijelölt hiányok pótlását kívánhatta. 
Ha ezt a megszabott határidő alatt nem alkották meg, 
vagy a miniszter kívánságának megfelelően nem módo
sították, illetve ha a szabályrendelet a módosítás után sem 
felelt meg rendeltetésének, az illető miniszter rendelettel 
intézkedett. Ez hatályát vesztette, mihelyt olyan szabály
rendeletet alkottak, amelyet a miniszter jóváhagyott (ez 
a jóváhagyás hallgatólagosan is megtörténhetett). Ha már 
hatályban levő szabályrendelet ellen utólag merült fel ki
fogás, a szabályrendelet tárgya szerint illetékes miniszter 
a szabályrendelet módosítását vagy hatályon kívül helye
zését rendelte el. A miniszter rendelete ellen panasznak 
volt helye a közigazgatási bírósághoz.28

Első ránézésre is látszik némi hasonlóság a mostani 
törvényi szabályozással (bár itt a bíróság még nem kapott 
szerepet a pótlási eljárásban), azonban mégis nehéz lenne 
közöttük párhuzamot vonni, hiszen a jogszabályi környe
zet teljesen eltérő volt, a mai értelemben vett önkormány
zati autonómiáról, esetlegesen önkormányzati alapjogok
ról semmi esetre sem lehetett beszélni.

Annyi bizonyos, hogy ez a szabályozás a mai jogsza
bályi környezetben még a legenyhébb megfogalmazás 
szerint is szokatlan.

A nemzetközi vonatkozások tekintetében Balázs István 
emeli ki29, hogy annak ellenére, hogy a rendeletpótlás 
kétségkívül hatáskörelvonást jelent, a Helyi Önkormány
zatok Európai Chartája igen megengedően szabályoz, 
miszerint a helyi önkormányzatok hatásköre általában 
teljes és kizárólagos, amit más központi vagy regionális 
közigazgatási szerv nem vonhatja el, és nem korlátozhat
ja, kivéve, ha ezt törvény lehetővé teszi.30 Ezt az előírást 
tehát nem szegi meg a magyar szabályozás.

5. A rendeletpótlás normatív szabályozása

A rendeletpótlás intézményének normatív alapjait az 
Alaptörvény tartalmazza. Ennek eredeti szövege szerint: 
„A fővárosi és a megyei kormányhivatal kezdeményezheti a 

bíróságnál a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalko-

tási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását. Ha a helyi 

önkormányzat a jogalkotási kötelezettségének a bíróság által 

a mulasztást megállapító döntésben meghatározott időpontig 

nem tesz eleget, a bíróság a fővárosi és a megyei kormányhi-

vatal kezdeményezésére elrendeli, hogy a mulasztás orvoslá-

sához szükséges önkormányzati rendeletet a helyi önkormány-

zat nevében a fővárosi és a megyei kormányhivatal vezetője 

28 
Fábián: i. m. 45.

29 
Balázs István: Az önkormányzatokra vonatkozó szabályozás átala-

kulása. MTA Law Working Papers, 2014/3. 9.
30 Helyi Önkormányzatok Európai Chartája 4. cikk 4. szakasz
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alkossa meg.”
31 Az Alaptörvény átmeneti rendelkezései, 

majd ennek megsemmisítése után az Alaptörvény negye
dik módosítása ezen a szabályon hamar változtattak, an
nak körét a rendelet pótlása mellett kiterjesztették az 
önkormányzati határozatokra is.32 Az Alaptörvényben a 
pótlási jogkörrel kapcsolatba hozható további rendelkezés 
nem található.

A részletszabályok ismertetése előtt érdemes egy pil
lantást vetni az alaptörvényi szabály megalkotásának 
körülményeire, ugyanis a teleologikus értelmezést ez 
nagyban elősegíthetné. Az Alaptörvény indokolása azon
ban nem tartalmaz érdemi útmutatót a jogalkotó szán
dékával kapcsolatban. Valójában ez az intézmény sem a 
Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről szó
ló országgyűlési határozatban33, sem az annak gondolat
ébresztőjeként említhető szakértői változatban sem sze
repelt,34 így az Alaptörvény tervezetébe sem került be. 
Tulajdonképpen fel sem merült az alkotmányozás során, 
hogy szükséges lenne az intézmény alapjainak megterem
tése. A rendeletpótlás intézményének alapjául szolgáló 
bekezdés minden előzmény nélkül, csak 2011. április 18
án (azaz az elfogadás napján), egy zárószavazás előtti 
módosító javaslattal került minden előzmény és indoko
lás nélkül a tervezetbe.35 A határozat pótlásának lehető
ségét pedig az Alaptörvény átmeneti rendelkezései tették 
lehetővé, de az eredeti tervezetben ez még szintén nem 
szerepelt, az az Alkotmányügyi Bizottság T/5005/58. 
számú módosító javaslatának elfogadását követően ke
rülhetett bele az ÁRba, indokolása szerint azért, hogy az 
Mötv. tervezetével összhangban alkotmányos alapot te
remtsen az intézkedésre.

A rendeletpótláshoz vezető eljárás részletes szabálya
it az Mötv. és a Bszi. szabályozza, melyek tartalmát a bí
róság gyakorlata árnyalja még tovább. A szabályozás ér
telmében egy többlépcsős rendszer jött létre. Ennek első 
– megelőző – eleme a megyei kormányhivatal önkor
mányzathoz címzett törvényességi felhívása.36 Ennek 
eredménytelenségét követően a kormányhivatal az ön
kormányzat egyidejű tájékoztatása mellett a Kúriához 
fordul,37 melynek határidejére vonatkozóan nincs egyér
telmű jogszabályi megkötés.38 Indítványa tartalmazza a 

31 Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (5) bekezdés
32 Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása 21. cikk 

(1) bekezdés v) pont
33 Az Országgyűlés 9/2011. (III. 9.) OGY határozata az új Alkot

mány elfogadásának előkészítéséről
34 

Patyi András – Szalay Péter – Varga Zs. András: Magyarország al-

kotmányának szabályozási elvei. Szakértői változat. Pázmány Law 
Working Papers, 2011/31. 17–19.

35 T/2627/167. számú zárószavazás előtti módosító javaslat.
36 Mötv. 134. § (1) bekezdés
37 Egyéb indítványozó nem lehetséges a törvény értelmében, a más 

szervtől származó kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell uta
sítani. [Hoffman István: Az önkormányzati rendeletek bírósági fe-

lülvizsgálata – a Kúria Önkormányzati Tanácsa gyakorlata tükrében. 
Magyar Jog, 2014/6. 344.]

38 Ezt Tilk Péter szerint mindenképpen indokolt lett volna szabá

helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége fennállá
sát megalapozó törvényi rendelkezést, azt, hogy a jogal
kotási kötelezettség elmulasztását miért tartja megálla
píthatónak, továbbá a jogalkotási kötelezettség elmulasz
tásával összefüggő, a mulasztás elbírálásához szükséges 
önkormányzati rendeletet.39 A Kúria önkormányzati 
tanácsa nemperes eljárásban vizsgálja az indítványban 
foglaltakat.40 Amennyiben azt megalapozottnak találja, 
úgy határidő tűzésével felszólítja az önkormányzatot, 
hogy tegyen eleget jogalkotási kötelezettségének.41 A Kú
ria erről szóló határozatát a Magyar Közlönyben közzé 
kell tenni.42

Amennyiben a határidő eredménytelenül telik el, ak
kor a kormányhivatal jogosultsága, hogy egy új eljárásban 
30 napon belül ismételten a Kúriához forduljon.43 Ekkor 
azonban már nem a mulasztás megállapítását fogja kérni, 
hanem azt, hogy a Kúria rendelje el a rendelet pótlását.44 
Ez azt jelenti, hogy a mulasztás orvoslásához szükséges 
önkormányzati rendeletet a kormányhivatal vezetője a 
helyi önkormányzat nevében alkothatja meg. Erre a Ma
gyar Közlönyben közzétett határozatában a Kúria szintén 
határidőt tűz és a Bszi. azt is rögzíti, hogy ezt követően 
a helyi önkormányzat a jogalkotási kötelezettség elmu
lasztását már nem orvosolhatja.45

A törvény szövegéből eredően a Kúriának folyamato
san biztosítania kell azt, hogy az önkormányzat egészen 
a rendelet pótlásának elrendeléséig bármikor megalkot
hassa a rendeletet. Ebben az esetben a kormányhivatal 
állásfoglalásának beszerzését követően a Kúria önkor
mányzati tanácsa az eljárást megszünteti.46

Amennyiben a Kúria elrendeli a pótlást, úgy a kor
mányhivatal vezetője alkotja meg a rendeletet a helyi 
önkormányzat nevében, az önkormányzati rendeletre 
irányadó szabályok szerint, amit a kormányhivatal veze
tője ír alá és a Magyar Közlönyben kell kihirdetni, majd 
meg kell küldeni a helyi önkormányzatnak is, ahol aztán 
a jegyző gondoskodik a rendeletekkel azonos közzététe
léről.47

lyozni akár a rendelet megküldésére nyitva álló határidő eltel
tétől számítva, akár a tudomásszerzés idejét figyelembe véve 
[Tilk (2011): i. m. 12.]. Korábban a Kúria a rendelet jogszabály
lyal való összhangjának felülvizsgálatára vonatkozó szabályt 
alkalmazta megfelelően, de ez már nincs hatályban.

39 Mötv. 137. § (1)–(2) bekezdés
40 Bszi. 57. §
41 Bszi. 59. §
42 Bszi. 57. § alapján 55. § (2) bekezdés
43 A jelenlegi szabályozás hatályba lépése előtt jogkövetkezmények 

nélkül maradt, ha az Alkotmánybíróság által megállapított mu
lasztást az önkormányzat nem teljesítette [Nagy Marianna – 
Hoffman István (szerk.): A Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló törvény magyarázata (Második, hatályosított kiadás). Budapest, 
HVGORAC Kiadó, 2014. 528.]

44 Mötv. 137. § (3) bekezdés
45 Bszi. 60. §
46 Bszi. 58. §
47 Mötv. 138. § (1)–(2) bekezdés
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Az Mötv. azt is előírja, hogy a pótolt rendelet helyi 
önkormányzati rendeletnek minősül, de módosítására és 
hatályon kívül helyezésére a helyi önkormányzat csak a 
következő önkormányzati választást követően jogosult, 
addig azonban ez a kormányhivatal vezetőjét illeti,48 az 
érintett helyi önkormányzat csak kezdeményezheti a mó
dosítást.49 Amennyiben ilyen kezdeményezéssel él az ön
kormányzat, úgy a kormányhivatal ezzel kapcsolatos 
döntését – egyet nem értés esetén indokolással ellátva – a 
kézhezvételtől számított 30 napon belül megküldi az ön
kormányzatnak és a miniszternek. Amennyiben a kor
mányhivatal egyetért a kezdeményezéssel, úgy az általa 
megalkotott önkormányzati rendeletet a döntés megho
zatalát követő 60 napon belül módosítja.50 Arra vonatko
zóan nincs szabály, hogy mi történik akkor, ha a módo
sítást nem tartja indokoltnak a miniszter és a kormány
hivatal.

Megemlítendő, hogy érdekes helyzet állhat elő, ha mu
lasztás esetleg közvetlenül az Alaptörvényt sérti, ugyan
is amennyiben az Alkotmánybíróság mulasztásban meg
nyilvánuló Alaptörvényellenességet állapít meg, akkor 
arra nem alkalmazhatók az Mötv. aktuspótlásra vonat
kozó szabályai.51

6. Rendeletpótlás a gyakorlatban

A rendeletpótlás 2012es bevezetése óta számos ügy ke
rült a Kúria önkormányzati tanácsa elé, de túlzás lenne 
azt állítani, hogy az eltelt időben komoly bírósági gya
korlat alakult volna ki a rendeletpótlással kapcsolatban.52 
Bizonyos fontos tapasztalatokkal azonban így is szolgál
nak ezek az esetek.

Az eddig indult huszonnyolc53 ügy közül a legtöbb az 
eljárás első szakaszában véget is ért, ugyanis az önkor
mányzatok többnyire a felszólítást követően (esetenként 
már az eljárás megindítása után, de még a felszólítás előtt) 
megalkották a hiányzó rendeletet. Két alkalommal az 
önkormányzat a megállapított határidőn belül sem alkot
ta meg a rendeletet (ami miatt a kormányhivatal ismétel
ten a Kúriához fordult), de végül még a pótlás elrendelé
sét megelőzően megszületett a hiányzó jogszabály.54

Mindösszesen két esetben fordult elő, hogy a Kúria 
elrendelte a rendelet pótlását. Először Foktő Község Ön
kormányzata képviselőtestülete helyett55 alkotta meg a 

48 Mötv. 138. § (3) bekezdés
49 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok 

törvényességi felügyeletének részletes szabályairól (a további
akban: Korm. rendelet) 14. § (1) bekezdés

50 Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés
51 

Nagy–Hoffman (szerk.): i. m. 528.
52 A konkrét ügyek összefoglalóival kapcsolatban Ld. Gyergyák 

i. m. 57–61.
53 2017. június 20i állapot szerint
54 Köm.5.054/2014/3. számú határozat és Köm.5.001/2014/5. szá

mú határozat
55 Köm.5.009/2013/3. számú határozat

BácsKiskun Megyei Kormányhivatal vezetője az önkor
mányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szó
ló rendeletet56, majd Csömör Nagyközség Önkormány
zata képviselőtestülete helyett57 alkotta meg a Pest Me
gyei Kormányhivatal vezetője a Helyi Építési Szabályzat 
módosítását.58 Megjegyzendő, hogy ezek közül utóbbi 
hatályba sem lépett, ugyanis hiába hirdették ki 2014. ja
nuár 31. napján a Magyar Közlönyben, a képviselőtes
tület által elfogadott teljesen új építési szabályzatot már 
január 16án kihirdették. Ez egyébként a Bszi. értelmében 
nem történhetett volna meg, hiszen a pótlás elrendelését 
követően erre nem lett volna már mód. Ehhez képest az 
új rendelet máig hatályban van. Ez a gyakorlatban is alá
támasztja Tilk Péter azon álláspontját, miszerint ameny
nyiben egyszerre (akár azonos napon) hirdeti ki a rende
letet a kormányhivatal és az önkormányzat, akkor utób
binak kell elsőbbséget adni.59

Előfordult olyan eset is, amikor a Kúria megállapítot
ta a mulasztást, de nem rendelte el a pótlást: Esztergom 
Város Önkormányzata képviselőtestülete ugyanis nem 
alkotott költségvetést a 2013as évre vonatkozóan.60

Az már ez első áttekintést követően is látszik, hogy a 
Kúria maga is ultima ratiónak tekinti a rendelet pótlásá
nak elrendelését, hiszen az egyes önkormányzatok valós 
problémáit figyelembe véve, néhol meglehetősen hosszú 
határidőket szabva61, többszöri felszólítást követően ren
del csak el pótlást. A Kúria eljárása ebből adódóan azon
ban rendkívül hosszadalmas is, hiszen az eleve két sza
kaszból álló eljárásban számos alkalommal lehetőséget 
biztosítanak az önkormányzatoknak mind álláspontjuk 
kifejtésére, mind pedig a rendeletek megalkotására, amit 
ráadásul még több alkalommal újabb felhívások mellett 
ellenőriznek is. A számos garanciális elv miatt hosszúra 
nyújtott eljárás azonban éppen emiatt nehezen tud való
di gyógyírt nyújtani a helyi közösségnek.

Az is egyértelmű tapasztalat, hogy a Kúriának még a 
látszólag objektív körülmények fennállása esetén is van 
lehetősége mérlegelni, hiszen nem rendelte el a rendelet 
pótlását abban a fent írott esetben, amikor Esztergom 
Város Önkormányzata nem alkotta meg a 2013. évi költ
ségvetéséről szóló rendeletét. Ennek oka az volt, hogy a 
döntés már csak a tárgyévet követően született meg, így 
a pótlás elrendelésének nem lett volna értelme.62

56 Foktő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. 
(VI. 19.) önkormányzati rendelete

57 Köm.5025/2013/7.
58 Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 12/2002. 

(IX. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
59 

Tilk Péter: A helyi rendeletalkotás egyes kérdései a Kúria döntései 

tükrében. Kodifikáció, 2014/1. 40–41.
60 Köm.5.072/2013/3. számú határozat
61 Tar Község Önkormányzata például majdnem nyolc hónapos 

határidőt kapott a jogalkotási kötelezettség teljesítésére, mivel 
a jegyzői állás hosszú ideje betöltetlen volt, amellyel kapcsolat
ban ráadásul közigazgatási per is folyamatban volt az eljárás 
idején (Köm.5074/2013/4. számú határozat).

62 Köm.5.072/2013/3. számú határozat
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Az is megállapítható, hogy nem csak az vezethet a Kú
ria eljárásához (és végső soron a rendelet pótlásához), ha 
egy rendelet teljesen hiányzik, hanem az is, ha egy bizo
nyos – felhatalmazás alapján rendezendő – részben hiá
nyos a rendelet, sőt akár az is, ha a rendelet érintett részét 
az önkormányzat nem a felhatalmazásnak megfelelően, 
azaz tulajdonképpen hibásan alkotta meg.63 Előbbi felté
telt a Kúria már az első jogalkotási kötelezettsége elmu
lasztása miatt indult eljárásban megállapította, miszerint: 
„vizsgálhatja egy adott tárgyú önkormányzati rendelet egésze 

megalkotásának elmulasztását, illetve – mint ahogy a jelen 

ügyben is – hatályos rendelet meghatározott rendelkezéseihez 

kapcsolódó törvénysértő helyzetet eredményező mulasztást.”
64 

Utóbbi követelményt a később rendeletpótlásba torkolló 
csömöri mulasztás kapcsán állapította meg65, ahol nem 
volt szó sem hiányzó, sem pedig hiányos rendeletről, ha
nem az önkormányzat nem a jogszabályoknak megfele
lően szabályozott egy tárgykört. Az önkormányzati ren
delet jogszabálysértő rendelkezésének ’ellenszere’ elvileg 
a megsemmisítés, amivel a Kúria élt is, de emellett azt is 
megállapította, hogy a nem a vonatkozó jogszabályi kö
vetelményeknek megfelelő szabályozás is rendeletpótlás
hoz vezethet.

A Kúria ezek mellett több olyan további eljárási zsi
nórmértéket is kialakított, amely ezt követően több ha
tározatban is megjelent. Ezek közé tartozik például, hogy 
„[a]z érintett önkormányzat a törvényességi felhívásban foglal-

takra nem tett észrevételt, a jogalkotási kötelezettségének tel-

jesítéséről nem adott számot. Elmulasztotta azt is, hogy a Kú-

ria által kézbesített felhívásban foglaltaknak eleget téve állást 

foglaljon a mulasztás megállapítására vonatkozó indítványban 

foglaltakra. A Kúria a mulasztást úgy értékelte, hogy az érin-

tett önkormányzat a jogalkotási kötelezettségének nem tett 

eleget.”66 Ide kapcsolódik egy másik visszatérően hivatko
zott érv, miszerint a „Kúria megállapítja: abban az esetben 

ha sem a kormányhivatal sem a Kúria nem tudja hitelt érdem-

lően megállapítani, hogy az önkormányzat megalkotta-e az 

adott tárgyú rendeletet, úgy azt – figyelembe véve a helyi ön-

kormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabálya-

iról szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 9. § d) pontját is – 

úgy kell tekinteni, hogy az önkormányzat nem tett eleget ren-

deletalkotási kötelezettségének, ami alapul szolgálhat a Mötv. 

137. § (3) bekezdése és 138. §-a alapján a rendeletpótlási eljárás-

nak.”
67

Több olyan határozat is született, amely részben vagy 
egészben nem csak a törvényi felhatalmazásra utal a jog
alkotási kötelezettség alapjaként, hanem arra is, hogy az 
önkormányzati rendeletnek legalább áttételesen más jog
szabályoknak is meg kell felelnie.

A Köm.5.006/2014/3. számú határozatban például 

63 Ilyenkor a hiba elvileg már olyan mértékű, mintha nem is al
kotott volna szabályozást az önkormányzat.

64 Köf.5.046/2012/6. számú határozat indokolásának II. 1. pontja
65 Köm.5.069/2012/3. számú határozat
66 Köm.5.006/2014/3. számú határozat indokolásának 13. pontja
67 Köm.5.064/2012/3. számú határozat indokolásának II. 8. pontja

megállapította a Kúria, hogy az érintett önkormányzat
nak figyelemmel kell lennie a hulladékgazdálkodási köz
szolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által 
alkotott rendeletben foglaltakra. Ennek oka, hogy a Ht.68 
88. § (4) bekezdés d) pontja értelmében az önkormányzat 
jogalkotási kötelezettsége a hulladékgazdálkodási köz
szolgáltatási díj megállapítása kapcsán szubszidiárius, 
csak a miniszter által nem szabályozott díjalkalmazási és 
díjfizetési feltételekre terjed ki. A megváltozott minisz
teri rendelet tartalmának pedig nem felelt meg az önkor
mányzati rendelet.

Ugyanígy a már többször említett és később pótlásba 
torkolló Köm.5.069/2012/3. számú határozat alapjául 
szolgáló rendelet eleget tett a törvényi felhatalmazásnak 
annyiban, hogy létezett a rendelet, viszont a helyi építési 
szabályzatban volt egy olyan elem, ami nem felelt meg az 
országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet rendelkezései
nek.

A már többször hivatkozott Köm.5.072/2013/3. számú 
határozatban a Kúria megállapította, hogy „a költségvetési 

rendelet megalkotása közvetlenül az Alaptörvényre visszave-

zethető jogalkotási felhatalmazást jelent, e norma tartalmánál 

fogva nem szabályozandó ’helyi társadalmi viszony’ és kifeje-

zetten nem származékos jogkörben megalkotott norma.”
69 Ez 

azt jelenti, hogy a Kúria világossá tette, hogy a törvényen 
alapuló rendeletalkotási kötelezettség nem feltétlenül 
egyenlő a származékos jogkörben alkotott rendelettel és 
az sem probléma, ha a jogalkotási kötelezettség nem tör
vényen alapul, ha törvény is rögzíti.70

7. Mérlegen a rendeletpótlás

Hogyan kerülhet ez a szabályozás egyáltalán az alkotmá
nyosság mérlegére? Nyilvánvaló, hogy az rendeletpótlás 
intézménye formálisan nem lehet Alaptörvényellenes, 
hiszen az Alaptörvény lehetővé teszi a létét, ráadásul 
nemzetközi szerződésből fakadó kötelezettséget sem fel
tétlenül sért. A rendeletpótlással kapcsolatos kérdésekben 
megoszlanak a szakmai vélemények. A legtöbb szerző 
egyetért abban, hogy hatáskörelvonást jelent, amely azon
ban alkotmányos megalapozottságú.

Gajduschek György említést tesz róla, hogy az új ön
kormányzati rendszerből a legtöbben a önkormányzati 
rendelet pótlását kifogásolják, bizonnyal joggal, ám sze
rinte ennek inkább csak elméleti, semmint gyakorlati 
jelentősége van.71

68 A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
69 Indokolás II.2. pont.
70 Megjegyzendő, hogy azóta az Országgyűlés egy kivételével az 

összes olyan törvényi rendelkezést hatályon kívül helyezte, 
amelyre a Kúria a konkrét döntését alapozta, mivel azok mind 
az Alaptörvény felhatalmazását ismétlik.

71 
Gajduschek György: Változások az önkormányzati rendszerben: – egy 

értelmezési kísérlet. Fundamentum, 2012/2. 69.
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Hoffmann István szerint az aktuspótlás bevezetése azt 
a fontos szemléletbeli változást jelzi, hogy megerősödtek 
az önkormányzati funkció védelmét célzó felügyeleti esz
közök.72 Kiemeli továbbá, hogy az eljárás annyiban haté
kony, hogy a működés alapvető feltételeinek biztosítását 
garantálja, de önmagában nem állítja helyre az önkor
mányzat megfelelő működését.73

Balogh Zsolt szerint figyelembe kell venni, hogy a be
avatkozás nem előzmények nélküli, hiszen két bírósági 
eljárás is megelőzi, amelyre az önkormányzat szabadon 
reagálhat, és elkerülheti az aktuspótlási eljárást. Az ön
kormányzatnak tisztában kell lennie azzal, hogy mivel 
jár az, ha a bírósági felhívásnak nem tesz eleget. A Kúri
ának a határozatában lehetősége van meghatározni a 
rendeletalkotás kereteit és előírni, hogy milyen garanci
ák beépítésével alkothatják meg az önkormányzati ren
deletet, amit aztán a Magyar Közlönyben is közzé kell 
tenni. Mindezek alapján úgy véli, hogy az önkormány
zati autonómiába történő mély beavatkozás ellenére meg
felelő garanciákkal körbebástyázott az eljárás, amely mö
gött látni kell azt a célt, hogy a helyi közösség életviszo
nyainak szükségképpeni rendezéséről van szó, az önkor
mányzat mulasztásának következtében.74

Tilk Péter egyenesen azon az állásponton van, hogy az 
eljárást még egyszerűbbé és hatékonyabbá kellene tenni. 
Szerinte megfontolható lett volna egyfajta automatizmus 
alkalmazásával a kétlépcsős szabályozás összevonása, 
ugyanis ez feleslegesen túlbonyolítja a rendeletpótlás fo
lyamatát. Indokoltnak tartaná, ha a Kúria által a rende
letalkotásra tűzött határidő eredménytelen eltelte esetén 
törvény erejénél fogva megnyílna a kormányhivatal ve
zetőjének rendeletpótlási hatásköre. Ez szerinte azért is 
indokolt lenne, mert a hatályos szabályozás alapján az 
eljárás elhúzódásának lehetősége komoly veszélyként je
lenik meg, ugyanis a második fázisban a bíróság értelem
szerűen nem hagyatkozhat a kormányhivatal kérelmére, 
mivel az abban foglaltak automatikus elfogadása esetén 
a bíróság szerepe formálissá válna.75

Álláspontom szerint az aktuspótlás lehetőségének 
megteremtése sokkal többet jelent egy hatékony törvé
nyességi felügyeleti eszköz megalkotásánál, mivel szétfe
szíti az alkotmányos kereteket. Egyrészt felborítja a jog
forrási rendszerről kialakult paradigmákat, másrészt 
kérdéseket vet fel a hatalmi ágak megosztásának érvé
nyesülésével kapcsolatban, továbbá sérti az önkormány
zati autonómiát is.

A következőkben a rendeletpótlással kapcsolatos ag
gályokat minden szereplő oldaláról megkísérlem külön
külön bemutatni. 

72 
Hoffman (2014): i. m. 340.

73 Uo. 349.
74 

Balogh: i. m. 17–18.
75 

Tilk (2014): i. m. 38.

7.1. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ELJÁRÁSA

Kézenfekvő a rendeletpótlás szükségességét azzal indo
kolni, hogy az önkormányzat nem alkotott meg egy 
szükséges rendeletet, ami végső soron a helyi közösség 
számára hátrányos. Azonban a valóságban rendkívül 
sok oka lehet annak, hogy erre a mulasztásra miért ke
rül sor.

Ebben a körben elsősorban figyelembe kell venni azt, 
hogy az önkormányzat képviselőtestülete egy olyan 
népképviseleti szerv, melynek tagjai közvetlenül a vá
lasztóktól nyerik mandátumukat, amellyel aztán a kö
zösség érdekében, legjobb tudásuk és lelkiismeretük 
szerint élnek. Ha az alkotmányozó a helyi közügyek 
intézésére egy testületi szerv létrehozását tartotta a leg
célszerűbb megoldásnak, akkor azután nem szerencsés 
annak testületi jellegéből következő problémákon meg
ütközni. Márpedig a testületi jellegből adódik, hogy a 
képviselők szavaznak, és csak akkor tudnak döntést 
hozni, ha valamelyik oldal többségbe kerül. Hogy ez 
problémákat okozhat a felhatalmazás alapján megalko
tandó rendeletek esetében? Lehetséges, de az alkotmá
nyozó ezt a kockázatot már a rendszerváltáskor vállalta. 
Ez persze nyilvánvalóan nem járhat a helyi közösség 
érdekeinek sérelmével, de amennyiben az önkormány
zat valóban képtelen ellátni a feladatát, akkor arra nem 
csak a rendelet pótlása lehet a megoldás. Egy döntés ilyen 
módon történő kikényszerítése álláspontom szerint 
semmivel sem kevésbé kritizálható, mintha arra az Or
szággyűlés esetében kerülne sor, miközben ott sem vitás, 
hogy az Országgyűlésnek vannak olyan kötelességei, 
melyeknek törvényalkotásban kell testet ölteniük. 
Ahogy az Országgyűlés feloszlatására is lehetőség van 
például a költségvetés megalkotásának elmulasztásánál, 
úgy a végletekig megosztott és ezáltal működésképtelen 
önkormányzat feloszlatása is célszerű eszköznek mutat
kozik.

Ez még akkor is igaz, ha az Alaptörvény a szabad man
dátum elvét az önkormányzati képviselők esetében kife
jezetten nem fekteti le. Ez ugyanis nem jelenti a szabad 
mandátum hiányát, csupán azt, hogy az nem élvez alap
törvényi védelmet. A képviselők szabad mandátuma vég
letes esetben elvileg korlátozható, de amennyiben a kép
viselőt kifejezetten egy bizonyos szavazat leadására kény
szeríti, az nem korlátozza, hanem lényegében kiüresíti a 
képviselői jogosultságot.

Az is kérdéses, hogy a megegyezés hiányán kívül mi 
vezethet még egy képviselőtestületet arra, hogy ne te
gyen eleget jogalkotói feladatának. A kúriai gyakorlat 
számos példát szolgáltat erre.

– Tar Község Önkormányzata két esetben is arra hi
vatkozott, hogy a jegyzői poszt betöltetlen és folyamatban 
van a közigazgatási per a közös hivatalhoz való csatlako
zással kapcsolatban (Tar mindent elkövetett a csatlakozás 
érdekében). A polgármester szerint rendeletalkotási kö
telezettségének ezért objektív okokból nem tud eleget 
tenni a képviselőtestület. A Kúria ezt az okot hosszabb 
határidő tűzésén keresztül látta csak méltányolhatónak, 



Magyar Jog
36 2018. 1. szám

de ettől még a jogalkotási kötelezettséget teljesíteni kel
lett.76

– Hernádvécse Község Önkormányzata szerint azért 
nem tett eleget a vízgazdálkodási törvényben foglalt jog
alkotási kötelezettségének, mert a vízügyi hatóság nem 
jelölte ki az érintett önkormányzat számára a szennyvíz 
átvételére jogosult szennyvíztisztítót. A Kúria szerint 
viszont a jogalkotási kötelezettség így is fennállt.77

– Kánó Község Önkormányzata arra hivatkozott, hogy 
azért nem alkotott hulladékgazdálkodási rendeletet, mert 
nem tartoznak a címzettek közé, mivel megoldott a 
szennyvíz elszállítása. A Kúria szerint viszont e kötele
zettség nem csak a folyékony hulladékra vonatkozik, így 
igenis van jogalkotási kötelezettség.78

– A hulladékgazdálkodási törvény Jósvafő esetében is 
érdekes példával szolgált79, aminek az alapja az a felhatal
mazó rendelkezés, amely szerint az önkormányzat csak 
szubszidiárius jelleggel, a miniszter által nem szabályozott 
kérdésekben kap felhatalmazást a jogalkotásra. Így az 
önkormányzatnak folyamatosan figyelemmel kell lennie 
a miniszter által alkotott rendeletben foglaltakra, azaz 
tulajdonképpen közvetlenül a miniszteri rendelet módo
sítása tud jogalkotási kötelezettséget generálni az önkor
mányzatoknál.

Bár a fenti érvek közül egyik sem fogott helyt a Kúria 
előtt, azért akad közöttük olyan, amelyik nem teljesen 
megalapozatlan és rámutat arra, hogy az önkormányzatok 
nem feltétlenül alaptalanul állnak ellen jogalkotási köte
lezettségüknek.

Természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni azt 
sem, hogy milyen visszaélésekre adhat módot az önkor
mányzatok számára a szabályozás. Tilk felteszi a kérdést, 
hogy a megegyezésre képtelen, vagy a népszerűtlen sza
bályozást elkerülni kívánó testületek mennyiben látják 
meg a döntés és a politikai felelősség áthárításának lehe
tőségét e hatáskörben. Ő az elkerülés lehetőségét a vala
milyen arányos szankció alkalmazásában látja.80 

Emellett felvetendő, hogy a vonatkozó szabályozás 
szerint a rendelet megalkotásának elmulasztása vezethet 
a rendeletpótláshoz. Ez formálisan nem jelenthet mást, 
mint az érvényes szabályozás hiányát, ami így nem érin
ti a hatály kérdését. Ez alapján kis túlzással csak az ön
kormányzat kreativitásán múlik, hogy egy népszerűtlen 
rendelet hatályba léptetése előtt milyen hosszú felkészü
lési időt tart indokoltnak.

76 Köm.5.074/2013/4. számú határozat és Köm.5.050/2014/3. szá
mú határozat

77 Köm.5.013/2014/3. számú határozat
78 Köm.5.004/2014/3. számú határozat
79 Köm.5.006/2014/3. számú határozat
80 

Tilk (2014): i. m. 40.

7.2. A KÚRIA ELJÁRÁSA

Látható, hogy a Kúria is tapogatózik, még évek múltán is 
nagyon óvatosan nyúl a rendeletpótlás kérdéséhez. Arról 
nem is beszélve, hogy nem csak az eljárás gyakorlatát kel
lett kidolgoznia, hanem számos esetben a jogszabályok 
tartalmi hiányossága okán kénytelen volt néhány fontos 
zsinórmértéket is felállítani. Bár ez alapján eljárása és 
álláspontja szilárdnak tűnik, mégis előfordulnak benne 
logikátlannak tűnő elemek.

Ide sorolható, hogy nagyon sok határozatban megje
lenik az ultima ratio jellegre történő utalás (főleg a tág 
határidőkben és a többszöri felszólításban ölt testet), ame
lyet a Kúria minden egyes határozat indokolásában ala
posan kifejt. Ehhez képest mégis nagyon kiterjesztően 
vonja meg pótolhatóság határát. Abban még kétségkívül 
igaza van a Kúriának, hogy nemcsak a teljesen hiányzó 
rendelet adhat okot a pótlásra, hanem az is, amikor a ren
delet hiányos. Az azonban már vitatható, hogy olyan 
esetekre is rendeletpótlást lehet alapítani, amelyekben 
nem hiányzik a rendelet, csupán ellentétes más jogsza
bállyal (a Köm.5.069/2012/3. számú határozat megfogal
mazása szerint: „nem szabályozta a jogszabályoknak megfe-

lelően”). Ezekben az ügyekben ugyanis alapvetően egy 
jogszabálysértő rendelet megsemmisítése mellett vetődik 
fel a rendeletpótlás lehetősége. Tilk Péter mutat rá arra, 
hogy az Alkotmánybíróság gyakorlatában egyáltalán nem 
kizárt, hogy egyidejűleg induljon meg mindkét irányba 
az eljárás, 81 azonban álláspontom szerint ez a megköze
lítés nagyon messzire vezet, elvi síkon ugyanis megnyit
ja annak lehetőségét, hogy a Kúria szinte szabadon mér
legelve dönthessen bármikor a rendelet megsemmisítése 
helyett/mellett a rendelet pótlásáról. Ennek oka, hogy 
szinte minden jogszabálysértő rendeletre igaz bizonyos 
fokig, hogy nem a jogszabályoknak megfelelően szabá
lyozta az önkormányzat az adott kérdést.

A Kúria gyakorlatának másik kritizálható elemét ab
ban látom, hogy az önkormányzat hallgatását végső soron 
úgy tekinti, mintha a rendelet hiányozna. Korábban en
nek részleteit már kifejtettem, most csak arra kívánok 
utalni, hogy ez miért nincs összhangban a jogszabály ér
vényességi kellékeivel. A Kúria álláspontja annyiban 
mindenképpen logikus, hogy ezzel a megközelítéssel ki
zárja az információhiány miatti döntésképtelenség lehe
tőségét. Viszont így előfordulhat, hogy egy olyan rende
letet pótolnak, amely eközben érvényesen létrejött és 
hatályban van. Ez úgy fordulhat elő, hogy a rendelet ér
vényességi kelléke e körben mindössze annak kihirdeté
se, amely a helyben szokásos módon történik. Ez jellem
zően a hirdetőtáblán történő kifüggesztés. Bár meg kell 
küldeni a kormányhivatalnak, de ennek elmaradása az 
érvényességet nem érinti, ahogy az sem, ha az önkor
mányzat nem reagál a Kúria felhívásaira. Ilyen módon a 
Kúria a praktikum oltárán feláldozhatónak tartana egy 
érvényesen létrejött rendeletet. A valóságban viszont egy 

81 
Tilk (2014): i. m. 39.
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ilyen rendelet a Kúria határozatától függetlenül, sőt a pó
tolt rendelet kihirdetésétől függetlenül is érvényes ma
radna, így érdekes helyzetet teremtene, amikor az később 
mégiscsak előkerülne.

7.3. A KORMÁNYHIVATAL SZEREPE

Érdemes néhány gondolatot szentelni azokra a probléma
forrásokra is, amelyek a kormányhivatal eljárásából ered
hetek.

A kormányhivatal ugyan köteles a fellépésre, de milyen 
következménnyel jár, ha ezzel mégsem él? Hoffmann sze
rint ehhez az ultima ratio eszközhöz leginkább akkor 
fordulnak a kormányhivatalok, amikor a helyi közösség 
működőképessége kerül veszélybe (legtöbbször költség
vetési és zárszámadási rendelet megalkotásának elmu
lasztása miatt).82 Ha valami miatt nincs szándék a fellé
pésre, vagy szakmai hibából nem kerül rá sor, akkor az 
önkormányzat mulasztása következmények nélkül ma
radhat, mivel más szerv vagy személy nem fordulhat a 
Kúriához.

Ehhez kapcsolódóan meg kell említeni az időtényezőt 
is, hiszen a határidők is nagy szerephez jutnak az eljárás 
során. Ezek közül is kiemelkedően fontos a kormányhi
vatal számára, hogy amennyiben a Kúria által mulasztás 
orvoslására adott határidő eredménytelenül telik el, akkor 
30 napja van ismételten a Kúriához fordulni. Világos, 
hogy egy bírósági eljárás nehezen működik határidők 
nélkül, de nehezen képzelhető el, hogy a jogsértő állapot 
fennmaradása azért nyerjen legitimációt, mert a kor
mányhivatal nem fordult időben a Kúriához. Mi történik, 
ha elmulasztja a határidőt a kormányhivatal? Bár erre 
még nem volt példa, de legfeljebb azt tudnám elképzelni, 
ha ilyen esetben az egész eljárás az elejéről kezdődne, azt 
viszont nehezen, hogy ilyenkor egy határidőmulasztás 
miatt fennmaradhatna a jogsértő állapot. Az eljárás azon
ban ennélfogva még inkább elhúzódhat.

Mi történik, ha a rendeletpótlás elrendelését követően 
a kormányhivatal sem alkotja meg a rendeletet? Adódik 
a viszontkérdés, hogy miért ne alkotná meg? Ez nyilván 
csak elvi síkon fordulhat elő, de valami miatt már az ön
kormányzat sem alkotta meg, így a kormányhivatal ese
tében is felvetődik ennek lehetősége. Az adott tárgykör 
szabályozására így nem kerül sor, ami miatt Tilk szerint 
indokolt a kormányhivatalvezetővel szemben is felelős
ségi alakzatokat érvényesíteni.83

Rengeteg problémát szülhet az önkormányzat és a 
kormányhivatal közti együttműködés hiánya is. Előfor
dulhat például, hogy egy pótolt rendelet száma megegye
zik egy időközben megalkotott más tartalmú önkormány
zati rendelettel. Itt Tilk szerint nagy jelentősége lenne az 
együttműködésnek. Részben emiatt hiteles, naprakész 
önkormányzati rendelettárat is hiányol.84
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Hoffman (2014): i. m. 349.
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Tilk (2014): i. m. 41.

84 
Tilk (2011): i. m. 15.

Tilk szerint elgondolkodtató az is, hogy a kormányhi
vatal mennyiben képes a helyi viszonyoknak megfelelő 
jogszabályi rendelkezések kialakítására. Itt is nagy szere
pe lehet az érintett önkormányzattal való együttműkö
désnek, felkészültségnek és a helyi viszonyokban való 
jártasságnak. A kormányhivatal hozzáállásán sok múlhat 
a sablonmegoldások és a mintarendeletek kreativitás nél
küli átvételének elkerülésében.85

Ugyancsak ő hívja fel a figyelmet arra, hogy problémát 
jelenthet, ha a pótolt rendelet ellentétes egy másik önkor
mányzati rendelettel. Ennek elkerüléséhez szerinte szük
séges lenne deregulációs felhatalmazás is.86 Ezzel én nem 

tudok egyetérteni (éppen a túlzott hatáskörelvonás miatt), 
de ettől még valós problémaként jelenhet meg ez a hely
zet. 

Tudvalevő, hogy a helyi önkormányzat feladat és ha
tásköreit a képviselőtestület gyakorolja. Fogalmi zavart 
jelent, hogy az Alaptörvény szerint „az önkormányzat 
nevében” alkotja meg a rendeletet a kormányhivatal ve
zetője. Azaz az önkormányzat helyett és nevében jár el. 
Ez fikció. Alaptörvény által elismerten, de mégiscsak fik
ció. Gyakorlatilag fiktív normák alkotására ad felhatal
mazást az Alaptörvény, ahol az anyagi és az alaki jogfor
rás teljes ellentmondásban van.

Mi garantálja, hogy a pótolt rendelet törvényes lesz? 
Ez a kérdés a szakirodalomban már többször felvetődött 
és a szerzők ez alapján arra jutottak, hogy gyakorlatilag 
önfelügyelet jön létre. Ebben az esetben nem egyszerűen 
arról lehet csak szó, hogy eleve törvénysértő a megalko
tott rendelet (bár nyilván ennek lehetősége is fennáll), 
hanem arról is, hogy utóbb lenne szükséges a módosítás. 
A képviselőtestület nem módosíthatja a rendeletet, leg
feljebb kezdeményezheti azt, ami vagy sikerrel jár, vagy 
nem. Az Mötv. (a korábban bemutatottak szerint) ugyan 
említést tesz ebben a körben a miniszter szerepéről, de 
ennek részletei nincsenek szabályozva.

A probléma abból adódik, hogy törvénysértés esetén 
annak a kormányhivatalnak kellene a Kúria előtt megtá
madni a rendeletet, melynek vezetője megalkotta azt. 
Azért is érdekes ez, mert nem feltétlenül az lehet a gond, 
hogy a rendelet törvénysértő, hanem az, hogy tartalma 
korszerűe, megfelele a helyi viszonyoknak, nem élet
idegene a szabályozás. Ilyen esetekre ugyanis nem terjed 
ki az alkotmánybírósági védelem, az Alkotmánybíróság 
szerint ugyanis a célszerűtlen, korszerűtlen szabályozás 
önmagában még nem hordoz alkotmányossági problé
mát.87 Annyi bizonyos, hogy szükséges lenne rendezni a 
törvényben, hogy ki és milyen fórumhoz fordulhat akkor, 
ha a rendeletet a kormányhivatal nem módosítja. Tilk 
erre már 2011ben javaslatot tett.88
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Tilk (2014): i. m. 39.

86 
Tilk (2011): i. m. 14–15.

87 
Tilk Péter: Az önkormányzatok bírósági és alkotmánybírósági védel-

me az Alaptörvény és az új sarkalatos törvények tükrében. Kodifi
káció és Közigazgatás, 2012/1. 50.

88 
Tilk (2011): i. m. 14.
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Itt kell megemlíteni azt a körülményt is, hogy az az 
egyértelműnek tűnő rendelkezés, miszerint a pótolt ren
delet módosítására és hatályon kívül helyezésére a helyi 
önkormányzat csak a következő önkormányzati válasz
tást követően jogosult, valójában nem is olyan egyértelmű. 
Jellemző ugyanis, hogy nem egy teljes rendelet hiányzik, 
hanem annak csak bizonyos részei. A rendelet pótlására 
ilyenkor technikailag úgy kerülhet sor, hogy a kormány
hivatal vezetője egy módosító rendeletet alkot, amely 
aztán beépül az eredeti normába. Ezen a ponton pedig 
rögtön a dereguláció útvesztőinek legmélyére lehet jutni. 
A Jat. 12. § (1) és (2) bekezdése értelmében ugyanis a mó
dosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik 
és a következő napon hatályát is veszíti. Így pedig feles
leges arról gondolkodni, hogy az önkormányzat módo
síthatjae vagy hatályon kívül helyezhetie a kormány
megbízott által alkotott rendeletet, hiszen ezekben az 
esetekben a Jat. ezt a törvény erejénél fogva megteszi. In
nentől kezdve pedig az önkormányzat nem a pótolt ren
deletet, hanem az eredeti rendeletet tudná módosítani 
vagy hatályon kívül helyezni. Így a jogalkotó szándéka 
azért nem tud érvényre jutni, mert azt éppen saját maga 
korlátozza egy másik törvényi szabállyal.

Nem kizárt, hogy elvileg lehetne kiterjesztően is ér
telmezni a módosításra vonatkozó szabályt: ebben az 
esetben egyetlen pótolt módosító rendelkezés miatt ’érint
hetetlenné’ válna az egész rendelet. Ez azonban már olyan 
szintű hatáskörelvonás lenne, amely véleményem szerint 
nem vezethető le a törvény szövegéből.

Álláspontom szerint a legkomolyabb alkotmányos ag
gályt is a módosítási tilalom veti fel. Az Alaptörvény egy
értelműen felsorolja a jogszabályokat, köztük az önkor
mányzati rendeletet,89 amely más jogszabállyal nem lehet 
ellentétes.90 Bár rendszertanilag nem létezik a pótolt ön
kormányzati rendelet (hiszen az önkormányzati rende
letnek minősül) az Mötv. a módosítási tilalom előírásával 
de facto mégis egy új lépcsőfokot ékel be a jogforrási hi
erarchiába, hiszen ezáltal az önkormányzat rendelete 
tulajdonképpen nem lehet ellentétes a pótolt önkormány
zati rendelettel. Ráadásul alaptörvényi felhatalmazás 
nélkül fosztja meg az önkormányzatot a pótlást követően 
a jogalkotás lehetőségétől, így teremtve Alaptörvényel
lenes helyzetet. 

Nem lehet kérdéses az sem, hogy mind a képviselő
testület tagjai, mind pedig a megyei kormányhivatal ve
zetői megfelelnek a demokratikus legitimáció támasztot
ta feltételeknek. Amíg azonban a képviselőtestület tag
jai közvetlenül a helyi választóktól nyerik el mandátu
mukat, addig a kormányhivatal vezetője választások és 
kinevezések hosszú láncolatán keresztül kapja a megbí
zatását. Ebben a körben tehát utóbbi egyértelműen hát
rányt szenved a demokratikus legitimáció ranglétráján. 
Ha ehhez hozzátesszük, hogy a kormányhivatal vezetője 
egyértelműen a végrehajtó hatalom kinevezett tisztvise

89 Alaptörvény T) cikk (2) bekezdés
90 Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdés

lője, akkor adja magát a felvetés, hogy helyese végső so
ron a választott képviselőtestület helyett egy politikailag 
motivált91 és a kormányzattól függő személy kezébe ten
ni egy olyan hatáskört, ami ilyen erősen avatkozik be az 
önkormányzati autonómiába. Arról sem szabad elfeled
kezni – tulajdonképpen ez az előző gondolat a másik 
irányból megközelítve –, hogy amíg a képviselőtestület 
a helyi választópolgárok közösségét megillető önkor
mányzáshoz való jog alapján92 a helyi közakaratot fejezi 
ki és valósítja meg93, addig erről a megyei kormányhiva
tal vezetője tekintetében szó sincs. Tekintve, hogy a helyi 
jogalkotás is az imént említett önkormányzás jogából 
ered, így problémákat vethet fel, ha ennek egy szelete 
– még ha csak szubszidiárius jelleggel is – egy olyan szerv 
vagy személy kezébe kerül, amelynek egyébként nincs 
jogalkotó hatásköre.

Lenne más lehetőség ebben a körben? Nyilvánvaló, 
hogy a jogalkotó hatáskörrel rendelkező szervek közül az 
Országgyűlés nem alkot rendeletet, a Magyar Nemzeti 
Bank elnökének és az önálló szabályozó szervek vezető
inek rendeletalkotási jogköre pedig igen speciális. Így is 
felvetődhetne, hogy a kormány, a miniszterelnök  vagy 
valamelyik miniszter pótolja a rendeletet. Ez sem segíte
ne a kormányzati függés és az autonómiába való beavat
kozással kapcsolatos problémákon, viszont annyi ered
ménye lenne legalább, hogy egy olyan szerv látná el a 
feladatot, amely maga is rendelkezik jogalkotói tapaszta
lattal. Ezek közül is talán a helyi önkormányzatokért fe
lelős miniszter lenne a leglogikusabb választás.

8. Összegzés

Adódik a kérdés, hogy végső soron mi a célja a rendelet
pótlás intézményének? Álláspontom szerint ugyanis a 
megfelelő eszközök enélkül is rendelkezésre állnak. Ha 
egy önkormányzat „ellenáll” a kötelezettségének, akkor 
arra valószínűleg vagy alapos oka lehet (ami talán nem 
elfogadható, de amelyre nem megoldás az erőből történő 
érvényesítés), vagy olyan szintű felelőtlenség, aminek 
megszüntetésére az Alaptörvény és az Mötv. hatékony 
eszközökkel rendelkezik. A teljesség igénye nélkül: létezik 
a törvényességi felügyeleti bírság intézménye éppúgy, 
ahogy végső soron lehetőség van az Alaptörvény ellene
sen működő képviselőtestület feloszlatására is. 

Ezzel szemben a rendeletpótlás védelmében fel szokták 

91 Gajduschek György hívja fel rá a figyelmet, hogy a kormányhi
vatalok élén politikai kinevezettek, a kormány(párt) bizalmi 
emberei állnak, ami meghagyja az illegitim politikai befolyás 
lehetőségét. (Gajduschek: i. m. 69.) Szente Zoltán pedig azt eme
li ki, hogy önmagában a felügyeleti eszköztár megerősítése – így 
a rendelet pótlásának lehetősége – nem aggályos, csak azzal 
együtt, hogy a kormányhivatalok élére politikai kinevezetteket 
állítottak. (Szente Zoltán: Az önkormányzati rendszer átalakítása. 

Fundamentum, 2012/2. 14.)
92 Mötv. 2. § (1) bekezdés
93 Mötv. 2. § (2) bekezdés
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hozni, hogy ez egy speciális és hatékony eszköz. Ez azon
ban nem fedi a valóságot. Látható, hogy a rendeletpótlá
sig vezető eljárás lassú, körülményes és nem minden 
esetben vezet a várt eredményhez.

Bár a rendeletpótlás intézményét alapvetően rossz 
megoldásnak tartom, azonban még a fennálló keretek 
között gondolkodva is szerencsésebb lenne talán egy olyan 
áthidaló mechanizmus bevezetése, amely valamilyen ele
mi és a közösség érdekeit alapjaiban veszélyeztető hiá
nyosság esetén, kizárólag ideiglenesen léphetne a hiány
zó helyi szabályozás helyébe. Azt sem tartom elképzelhe
tetlennek, hogy itt szerephez jusson akár a kormányhi
vatal vezetője is, de inkább olyan módon, mint egyfajta 
„válságmenedzser”, akinek a tevékenysége a törvényessé
gi felügyelet eszközeire korlátozódna (testület összehívá
sától kezdve egyes hatáskörök felfüggesztésén át a testü
let feloszlatásának kezdeményezéséig). Elképzelhetőnek 
tartanám, ha ebben helyet kapnának olyan – önkormány
zati autonómiába beavatkozást jelentő – eszközök is, ame
lyet a bíróság megelőző döntése alapozna meg (pl. képvi
selőtestület működésének felfüggesztése), de semmikép
pen nem járna egy voltaképpen fiktív jogszabály megal
kotására adott felhatalmazással vagy legfeljebb csak abban 
az esetben, ha a kormánymegbízott arra kapna felhatal
mazást, hogy ideiglenesen a működésképtelenné vált tes
tület jogköreit teljes egészében átvegye. Egy ilyen szabá
lyozás is kritikák tárgyát képezné, de legalább valóban az 
ultima ratio jelleget, nem pedig a politikai nyomásgya
korlás lehetőségét erősíthetné.

A Kúria előtt az elmúlt négy évben mindösszesen bő 
két tucat ügy indult, melyek közül kettő végződött a ren
delet pótlásával. Önmagában ez a szám éppúgy alátá
maszthatná az eszköz indokoltságát, ahogy meg is cáfol
hatná azt. Alátámaszthatná, hiszen elmondható, hogy az 
esetek mintegy 90 százalékában célt ér a megelőző eljárás 
és az önkormányzatok maguk orvosolják a hibákat. Ezzel 
szemben ez az alacsony szám azt is mutathatja, hogy na
gyon kevés a Kúria elé kerülő ügy, ami arra is engedhet 
következtetni, hogy nem volt célszerű bevezetni az in
tézményt, mivel nem élnek vele. Álláspontom szerint 

viszont mindkettő megközelítés téves, valójában a bíró
ság elé kerülő ügyek száma alapján nem lehet megítélni 
a rendszer hatékonyságát. A rendeletpótlás intézményé
nek létjogosultságát ugyanis maga a léte igazolja. Ennek 
oka, hogy az önkormányzatok tisztában vannak vele, 
hogy nem érdemes a kormányhivatalok álláspontjával 
szembe helyezkedni (akár igazuk van, akár nincs), mivel 
az előbbutóbb a rendelet pótlásához vezet.

Tény, hogy közel 3200 helyi önkormányzat működik 
Magyarországon, amelyek működése felett nagyon nehéz 
feladat biztosítani a törvényességi felügyeletet. Az is igaz, 
hogy az önkormányzati autonómia eleve korlátozva van, 
hiszen az csak törvény keretei között létezik. Így önma
gában a rendeletpótlás általi korlátozás nem feltétlenül 
alkotmányossági kérdés. Ez viszont nem jelenti azt, hogy 
minden eleme alkotmányos, azt pedig végképp nem, hogy 
célszerű is. Az intézmény egészét vizsgálva pedig felve
tődik, hogy ténylegesen (tehát gyakorlati értelemben) 
lehete úgy önkormányzati autonómiáról beszélni, ha az 
önkormányzat pontosan tudja, hogy nincs jelentősége 
annak, hogy milyen okok miatt nem alkotja meg a ren
deletet, végső soron ki fogják kényszeríteni.

Természetesen a felhatalmazás kötelezettséget jelent 
a rendelet megalkotására, de ha ez végső soron ilyen úton 
is kikényszeríthető, akkor az meddig tekinthető még 
ténylegesen önkormányzati feladatnak? Az is igaz, hogy 
a többi jogalkotó mulasztása jobban szem előtt van (és 
többségüknél a politikai felelősség által van más megoldás 
is a kikényszerítésre), de vajon ez elegendő indoke arra, 
hogy csak a helyi önkormányzatokkal kapcsolatban léte
zik a rendeletpótlás?

Jelen tanulmány keretei között nem volt célom, hogy 
egyoldalúan megkíséreljem lezárni ezeket a nyitva lévő 
kérdéseket, hiszen olyan összetett témáról van szó, amely 
nem is feltétlenül vezet egyetlen helyes válaszhoz. Arra 
viszont feltétlenül fel kívánom hívni a figyelmet, hogy 
talán öt év tapasztalataiból építkezve érdemes lehet meg
nyitni egy olyan tudományos diskurzust, amely a rende
letpótlás indokoltságát és annak alkotmányos megalapo
zottságát veszi górcső alá.
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PRUGBERGER TAMÁS – TÖRŐ EMESE

Szociális és jogdogmatikai 
problémák a munkaviszony 
megszűnése és megszüntetése körül

A tanulmány összehasonlító jelleggel mutatja be és elem
zi a munkaviszony megszűnési és megszüntetési rendsze
rét a magyar és a fejlett gazdasággal rendelkező nyugati 
államok jogát érintve. Ez vonatkozik a rendszer jogdog
matikai áttekintésére és az egyes megszűnési és megszün
tetési lehetőségek jogszerűségi vizsgálatára, valamint az 
ezekkel kapcsolatos problémák felvetésére. Megvizsgá
lásra kerül a megszűnési esetek közül különösen a jogvi
szonyváltás, a munkáltatói jogutódlás és a munkáltató 
fizetésképtelenségének problematikája, valamint kitérünk 
a munkaviszony megszüntetésének szociális és egzisz
tenciális hatásaira is. A megszüntetési módok tekinteté
ben sok új rendelkezést vezetett be a 2012. évi Mt., ezeket 
is elemezzük összehasonlítva az 1992. évi Mt. szabályai
val. A csoportos létszámleépítés intézményét a vonatko
zó európai uniós irányelv keretei között vizsgáljuk, míg 
végezetül kitérünk a munkaviszony jogellenes megszün
tetése jogkövetkezményeinek elemzésére is.

I.  A munkajogviszony és a lakásbérlet 

megszűnésének és megszüntetésének 

hasonlósága

 
A 2012. évi új Munka Törvénykönyv a korábbihoz ha
sonlóan jogelméletileg helytállóan tesz különbséget a 
munkajogviszony megszűnése és megszüntetése között, 
mivel az előbbi a felek akaratától függetlenül beálló jogi 
tény, míg az utóbbi a felek egyikének vagy mind kettő
jüknek az akaratnyilatkozatától függő jogügylet. A mun
kajogviszony jogdogmatikailag bizonyos mértékig a la
kásbérleti jogviszonyhoz hasonlít. Ugyanis mind a kettő 
szerződésen alapuló tartós jogviszony, amely ha jogi 
tényként, vagy ha a felek részéről szűnik meg, így külö
nösen ha a bérbeadó vagy a munkáltató szünteti meg 
egyoldalúan a jogviszonyt, a másik fél igen sok esetben 
komoly szociális problémával nézhet szembe. Nem vélet
len ezért, hogy a nyugateurópai államok lakásbérleti 
törvényei szerint a lakásbérleti jogviszonyt rendes fel
mondással bérbe adó, azzal iparszerűen foglalkozó (ház)
tulajdonos csak akkor élhet rendes felmondási jogával, ha 
a lakásra neki vagy közvetlen hozzátartozójának van 
szüksége.1 A felmondással ugyanis a bérlő és a vele együtt 
lakó családja kiszolgáltatott helyzetbe kerül, mert nem 

1 Ennek érdekében a bérletről szóló magánjogi kódex szintű sza
bályozásán kívül a lakásbérletről a nyugateurópai államok 
többségében külön törvény szól, mely a bérleti díjakra is kihat.

biztos, hogy rövid időn belül megfelelő lakáshoz tud jut
ni. Ezért van a rendes felmondásnál törvényileg előírt 
felmondási idő, amely csak a rendkívüli felmondásnál 
enyészik el, mivel ilyenkor a bérlő részéről rendeltetésel
lenes használat áll fenn. A lakásbérlet jogi szabályozásá
nak e rendszerében a szociális szempont jelentős mérték
ben előtérbe kerül. Hasonlóan komoly problémát okoz a 
munkavállaló számára is a munkaviszonynak a megszű
nése a munkáltató jogi tényként történő megszűnése, vagy 
a munkaviszonynak a munkáltató részéről történő meg
szüntetése esetén.   

II.  A munkajogviszony megszűnésének 

jogdogmatikai kérdései

1. ÁLTALÁBAN 

Ami a munkajogviszonynak jogi tényként történő meg
szűnését illeti, annak leggyakoribb esete a munkavállaló 
halála. A munkavállaló halálával az Mt. alapján a mun
kaviszony a halál beálltával szűnik meg.2 Amennyiben a 
halál a munkahelyen vagy akár a munkahelyen kívül 
hirtelen következik be vagy pedig a betegszabadság ideje 
alatt, abban az esetben az aznapi munkadíjat vagy az az
napi betegszabadságra járó távolléti díj 85%át köteles 
kifizetni a munkáltató. Ha viszont az éves szabadság ide
je alatt hal meg a munkavállaló, a hátra maradt hozzátar
tozóinak ki kell fizetni a távolléti díjnak az évi ledolgozott 
idővel arányos azt a részét, amelyet a halál beállta miatt 
már élvezni nem tudott. A magyar Mt.nek a hozzátar
tozók szociális és egzisztenciális rövidebb vagy hosszabb 
ideig tartó átmeneti nehézségeit és a temetéssel összefüg
gő többletkiadásait egyáltalán nem figyelembe vevő sza
bályait a munkáltatók általában igyekeznek kiegyensú
lyozni azzal, hogy a szociális alapból nyújtanak segélyt. 
Ezzel szemben a nyugateurópai államokban kialakult 
gyakorlat értelmében a munkavállaló halála esetén szo
ciális megfontolásból a munkaviszony megszűnésére nem 
a halál napjával kerül sor, hanem fikcióval annak a hó
napnak a végén, amelyben meghalt, vagy ha a halálesetre 
a hónap végén került sor, a következő hónap végén. Egyes 
államokban a családot eltartó munkavállalók esetében a 
munkaviszony fiktív megszűnésénél figyelembe veszi a 
jogi szabályozás az adott munkáltatónál eltöltött szolgá
lati idő hosszát is és ennek figyelembevételével a munka
viszony megszűnésének deklarálására az év végével vagy 
a következő év felével kerül sor.3    

Az Mt. 63. § (1) bekezdés b) pontja szerint a munka
viszony megszűnésének másik esete a munkáltató jog
utód nélküli megszűnése. Erre azonban a legritkábban 
kerül sor, tekintettel arra, hogy ha jogi személy a mun

2 Mt. (2012. évi I. tv.) 36. pont
3 Jura Europae (Droit du travail–Arbeitsrecht), Edition technique 

iuris chasseurs, Paris – C. H. Beck Verlag, München, Berlin, 
I–III. 10–90.10.; III. 70.10.–29. (Dánia)
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káltató, akkor akár saját elhatározása alapján vagy akár 
fizetésképtelenség következtében szűnik meg jogutód 
nélkül, végelszámolási –, illetve felszámolási eljárást kell 
lefolytatni, aminek keretében a munkavállalók felmon
dására kerül sor. Ha pedig egy olyan egyéni vállalkozó 
hal meg, akinek vannak törvényes vagy végrendeleti 
örökösei és az örökösök közül egyik sem kívánja foly
tatni a vállalkozást és az örökhagyónak alkalmazottai 
voltak, az örökösöknek kell a munkaviszonyok ilyen 
oknál fogva történő megszűnése esetén felmerülő vég
kielégítés fizetési kötelezettségnek eleget tenni. Ha pedig 
az örökösök netán visszautasítanák az örökséget, akkor 
erről, mint „ipso jure”örökösnek az esetlegesen járó e 
bérjellegű juttatások kifizetése az államot terheli. A mun
káltató jogutód nélküli megszűnésére, mint jogi tényre 
legfeljebb olyan esetben kerülhet sor, amikor a cégbe
jegyzett vagy anélkül működő vállalkozó vagy szabad
foglalkozású olyan egyedül élő személy hal meg, akinek 
nincs sem törvényes, sem végrendeleti örököse. Ilyen 
esetben azonban, ha az elhaltnak nagyobb vagyona van, 
az állam azonnal jelentkezik ipso iure örökösként. Ez 
esetben pedig neki a kötelezettsége, hogy az elmaradt 
béreket és bérjellegű juttatásokat kifizesse. Ha pedig 
örökösök nélküli egyedül álló elhunyt személynek netán 
háztartási alkalmazottja volt, ez esetben állhat fenn a 
munkaviszony jogi ténykénti megszűnése. Ez is azonban 
inkább elméleti feltevés, mivel a gyakorlatban a háztar
tási alkalmazott – különösen, ha az elhalt munkáltatóval 
egy háztartásban lakott – valószínűsíteni, sőt bizonyíta
ni tudja, hogy élettársi viszony állt fenn közöttük, még 
akkor is, ha az alkalmazott a munkáltatóval azonos nemű 
személy. Ezért legfeljebb akkor áll fenn ilyen esetben 
munkaviszony jogutód nélküli megszűnése, ha a háztar
tási alkalmazott külön lakott. 

Az Mt. 63. § (1) bekezdés c) pontja a határozott időre 
kötött munkaszerződésnek a határozott idő lejártával 
történő automatikus megszűnését szintén munkaszerző
dés megszűnésének tekinti. Ez azonban az előző két meg
szűnési módozathoz képest annyiban más, hogy itt az 
előzmény nem a felek akaratától független jogi tény, ha
nem a felek akaratával létrejött jogügylet. Itt tehát jog
ügyleten alapuló munkaviszony megszűnésről van szó, 
míg az előző két esetben jogi tényen alapuló munkavi
szony megszűnésével állunk szemben. Ennélfogva e két 
jogdogmatikailag elkülönülő munkaviszony megszűnés
nél a jogkövetkezmények is eltérőek, ami elsősorban a 
gyakorlatban mutatkozik meg. Ezt nem ártott volna az 
Mt.nek az ide vonatkozó szabályainál valamiféleképpen 
kifejezésre juttatni.

2.  JOGVISZONYVÁLTÁS, MUNKÁLTATÓI 
JOGUTÓDLÁS, A MUNKÁLTATÓ 
FIZETÉSKÉPTELENSÉGE 

Még inkább fennáll ez a probléma az ún. „jogviszonyvál
tás” esetében, vagyis akkor, amikor a munkáltató a sze
mélyében bekövetkező változás miatt kikerül az Mt. ha
tálya alól és a közszféra valamely törvénye (Kjt., Kttv.) 

szerinti foglalkoztatóvá válik. Ezt az esetet az Mt. 63. § 
(1) bekezdés d) pontja szintén munkaviszony megszűnés
ként kezeli, holott ebben az esetben egyértelműen több
oldalú, olyan jogviszonymódosulásról van szó, amely 
jogügyleten, sőt jogügyletsorozaton nyugszik. Megíté
lésünk szerint ezért a jogviszonyváltást a munkaviszony 
megszüntetés speciális eseteként szükséges kezelni, amit 
a munkáltatói jogutódlásnál lenne indokolt szabályozni, 
mégpedig annak speciális eseteként.

Tisztán munkajogi munkáltatói jogutódlásra általában 
vállalat, üzem, üzemrész eladása, vagy valamely cég rész
vényeinek, üzletrészeinek a tőzsdén történő felvásárlása, 
vagy pedig valamely cég fizetésképtelenné válása miatt 
történő kényszerértékesítés kapcsán kerül sor. 

Ha a jogelőd munkáltató ebbéli státusza jogutódlással 
szűnik meg (átalakul), és ennek következtében a jogutód 
vevő válik az Mt. hatálya alatti munkáltatóvá, ez önma
gában véve nem vezet a munkaviszony megszűnéséhez. 
A munkaviszony a jogutód munkáltató és a munkavál
laló között továbbra is fennmarad, azonban a munka
végzés tartalma bizonyos mértékig módosulhat. Ha a 
munkavállaló e változások, módosulások mellett a to
vábbi szolgálatot nem vállalja, a munkaviszonyát jogosult 
felmondással megszüntetni, amit úgy kell tekinteni, 
mintha a munkáltató mondott volna fel és ilyen esetben 
a magyar jog szerint a munkavállaló végkielégítésre jo
gosult. Ugyanakkor az Európa Tanács 77/187. sz. irány
elve értelmében az új munkáltatót a maradni akaró 
munkavállalóknak legalább egy évig terjedő tovább 
foglalkoztatási kötelezettség terheli. Ezt azonban így a 
magyar Mt. nem mondja ki. Csupán annyit mond, hogy 
a munkáltatói jogutódlás önmagában nem szolgáltathat 
okot a munkaviszony megszüntetésének. Lényegében a 
magyar Mt. is ugyanazt tartalmazza, mint ami az irány
elvben lefektetésre került, csak sokkal pongyolábban, 
elnagyoltabban. Ennek ellenére azonban a magyar tör
vény az irányelvvel egyezően biztosítja a munkáltatói 
jogutódlásnál a szociális és egzisztenciális védelmet ezen 
eseten kívül abban is, hogy a munkáltató a munkavi
szonyt végkielégítés fizetés ellenében csak akkor mond
hatja fel, ha gazdasági profilváltást, vagy technológiai 
módosítást végez. Egzisztenciális és szociális biztosíték 
még az is, hogy a jogelőd és a jogutód munkáltató egy 
évig kölcsönösen kezesi felelősséggel tartoznak a mun
kavállalók irányában a ki nem fizetett munkabérekért. 
Az egy éves terminus a jogutód munkáltatót visszame
nőlegesen, míg a jogelőd munkáltatót az új munkáltató
nak az üzemátadást követő egy évre szóló bér ki nem 
fizetésére terjed ki. 

Ez a munkáltató fizetésképtelenné válása, valamint a 
vele szemben indított csődeljárás esetén annyiban mó
dosul, hogy a munkaviszony emiatt történő megszűnése 
során az Európa Tanács 80/1987. sz. irányelve alapján 
Magyarországon a munkáltatók által az általuk alkalma
zott munkavállalók arányában adószerűen befizetett ál
lami központi alapból, az úgynevezett „bérgaranciaalap
ból” három havi munkabér automatikus kifizetésére 
kerül sor. Ennélfogva kicsi annak a veszélye, hogy a mun
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kavállalók a csődtömegnek még a csődeljárás költségeinek 
fedezését sem biztosító elégtelensége folytán ne juthas
sanak hozzá az elmaradt munkabérükhöz vagy legalább 
annak egy részéhez. A nyugateurópai államok többsé
gében azonban az irányelvnél jóval nagyobb lehetőség 
van a kártalanításra, mivel a bérgarancia alapból jóval 
több bértartozáskifizetést biztosítanak, mivel az EU régi 
tagállamainak a többsége 6–8 havi elmaradt bér, vagy 
bérjellegű juttatás kifizetését biztosítja bérelmaradás és/
vagy felmondási idő, valamint végkielégítés kifizetésére.4 
A nyugateurópai európai uniós tagállamokban ezért 
sokkal nagyobb vonalú a szociális biztonság, mint Ma
gyarországon. 

A Bérgarancia Alap Magyarországon a Nemzeti Fog
lalkoztatási Alap egyik alaprésze. A kölcsön odaítélésének 
feltételeiről a Megyei Kormányhivatalok Munkaügyi 
Központja határoz. A munkáltatók azonban az EUirány
elvvel ellentétes visszafizetési kötelezettség miatt a leg
ritkábban élnek ezzel a lehetőséggel, mivel inkább tar
toznak elmaradt munkabérrel a volt munkavállalóik ré
szére, akik az esetek túlnyomó többségében úgysem 
tudják behajtani rajtuk a tartozást, mintsem a Bérgaran
cia Alapnak, amelynek kuratóriuma a behajtásról közvet
len állami eszközökkel gondoskodni tud.

Ezért a Bérgarancia Alap gyakorlatilag nem működik 
Magyarországon, a Csődtörvénynek az a rendelkezése 
pedig, miszerint eljárási költségként elsőbbségi sorrend
ben kell kifizetni a bértartozásokat, azért hatástalan, mert 
a legtöbb esetben a felszámolási vagyon az egyszerűsített 
eljárási költségek fedezetére sem elegendő.

III.  A munkajogviszony megszüntetésének 

módozatai, szociális és egzisztenciális 

kihatásai

1. A RENDSZER ÁTTEKINTÉSE

Áttérve a munkaviszonynak jogügylettel történő meg
szüntetésére, arra közös megegyezéssel, (rendes) felmon
dással, valamint azonnali hatályú (rendkívüli) felmon
dással kerülhet sor. Az új Mt. a kontinentális európai 

4 Bericht der Komission: Sie Umsetzung der Richtlinie des Rates 
80/987/EWG von 20. oktober 1980. zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über demn Schutz der 
Arbeitnehner bei Zahlungsunfahigkeit des Arbeitgebers. 
Komission der EG. Brüssel den 15. §6. 1995. KOM (95) 164. entg.; 
Prugberger: A munkáltató fizetésképtelenségi esetére szóló munkabér-

kifizetés védelmét érintő hazai szabályozás az európai uniós jogi ren-

dezés tükrében /Die ungarische Arbeitnehmerschutzregelung im 
Fall der Zahlungsunfahigkeit des Arbeitsbehmers im Spiegel 
der euroaischen Unionsnorrnen. In Miskolczi Bodnár P. – 

Prugberger T. (szerk,): Bérgarancia és a csőd-, felszámolási eljárás 

reformja / Lohngarantie im Fall der Zahlungsunfahlugkeit des 
Atbeitgebers und das Reform des Konkurs und Auflösungs
prozesses. (Kétnyelvű tanulmánykötet), Novotni Kiadó, Mis
kolc, 2005. 29–34. és 43–44. p. 

jogrendszerek jogdogmatikai felfogásától eltérve, amely 
a tartós szerződések felmondási időhöz kötött nem felró
hatóság, azaz szerződésszegés miatti felmondását rendes 
felmondásként, a szerződésszegés miatti felmondási időt 
mellőző felmondást rendkívülinek jelöli, az új Mt. ettől 
eltérve szerintünk indokolatlanul csak a felmondás és 
azonnali hatályú felmondás terminológiát használja.  

2.  A KÖZÖS MEGEGYEZÉS ÉS A VELE KAPCSOLATOS 
PROBLÉMÁK

Ami a munkaviszonynak közös megegyezéssel történő 
megszüntetését illeti, komoly egzisztenciális problémát 
jelent gyakran az, hogy a felek kölcsönös és egybehangzó 
akaratnyilvánítása helyett a munkáltató erőszakolja rá a 
munkavállalóra a munkaviszonynak közös megegyezés
sel történő megszüntetését és teszi ezt nem egyszer fizi
kai fenyegetéssel vagy azzal fenyegetve, hogy egy életre 
szólóan ellehetetleníti. Ilyen kierőszakolt „kölcsönös 
megegyezéses” munkaviszonymegszüntetésre az esetek 
túlnyomó többségében akkor kerül sor, ha a munkáltató 
nem tudja jogszerűen megindokolni a felmondást, mert 
annak nincsen jogalapja, vagy pedig azért alkalmazza ezt 
a módot, mert a munkavállalónak nem akarja kifizetni a 
felmondási időre jogszerűen járó munkabért, valamint 
az őt megillető végkielégítést. Ugyanakkor e jogellenes 
és antiszociális gyakorlatot elősegíti az Mt.nek a Ptk.tól 
teljesen eltérő jognyilatkozatmegtámadási előírása. Míg 
ugyanis a Ptk.nak a jognyilatkozat megtámadására vo
natkozó előírásai szerint a kényszer vagy a fenyegetés 
megszűnésétől, vagy a tévedés felismerésétől kezdődően 
egy éves elévülési határidőn belül támadható meg a má
sik fél irányában tett nem megfelelő jognyilatkozat, amely 
elévülési időn belül lehetőség nyílik az elévülés megsza
kítására és nyugvására, addig az Mt. 19. pontja értelmében 
a téves munkajogi jognyilatkozat az itt említett körülmé
nyek fennállásának megszűnésétől kezdődően csak har
minc napon belül támadható meg, a nyilatkozat megté
telét követő hat hónapot követően viszont már egyáltalán 
nem. Jogdogmatikailag tehát, míg a polgári jogban a jog
nyilatkozat megtámadhatóságára elvülési határidő áll 
fenn, addig a munkajogban lényegében csak záros határ
időről beszélhetünk. Ezt viszont a munkáltatók vissza
élésszerűen ki is használják, az ilyen módon elküldött 
munkavállalójukat hat hónapon át fenyegetett helyzetbe 
tartva, aminek eltelte után semmiféle igényt a munkál
tatóval szemben érvényesíteni nem tud.5 Az Mt.nek ez 
a szabálya nem csak antiszociális, de egyben jogdogma
tikailag is erőteljesen vitatható. A munkajog ugyanis 
– akárhogy is nézzük – a polgári jog része. A munkaszer
ződésnek éppen úgy helye lenne a Ptk.ban, miként ez a 
magyar Ptk. tervezetekben és az 1928. évi Magánjogi 
Törvényjavaslatban fennállott, és ahogyan ez fenn áll a 

5 Bővebb kifejtését adja Prugberber: Munkáltatói visszaélések a mun-

kaviszony megszüntetése során az új munkajogi szabályozás kihasz-

nálásával. Gazdaság és Jog, 10/2016. 25. p. 



TANULMÁNYOK
432018. 1. szám

nyugateurópai államok többségének Polgári Törvény
könyvében.6 Mindezt figyelembe véve szükséges lenne a 
hatályos magyar Mt.nek a jognyilatkozat megtámadásá
ra vonatkozó 19. pontját kiiktatni és csak arra utalni, hogy 
e vonatkozásban a Ptk. előírásait kell alkalmazni.

3. A FELMONDÁS

Áttérve a munkaviszonynak a felek egyike részéről tör
ténő megszüntetésére, vagyis a felmondásra, annak két
féle módozata ismeretes. Jogdogmatikailag precízen meg
fogalmazva az egyik a rendes, a másik a rendkívüli fel
mondás. A korábbi Mt. a nemzetközileg is kialakult jog
alkotási gyakorlatnak és elméleti szempontnak megfelel
ve ezt a terminológiát használta, míg a 2012. évi új Mt. 
csak felmondásról és azonnali hatályú felmondásról be
szél. Míg a rendes felmondás esetében bármelyik fél ré
széről fennállhat érdekmúlás, bizalomvesztés, jobb mun
kaerőre történő lecserélési szándék vagy jobb munkahely 
kilátásba kerülése, esetleg kisebb kötelességszegés a felek 
bármelyike részéről, vagy valamilyen gazdasági ok. Ezzel 
szemben az azonnali hatályú (rendkívüli) felmondásnál 
általában a felek valamelyikének a hibájára visszavezethe
tő olyan súlyosabb szerződésszegésről, kötelességszegésről 
van szó, amely a munkaviszony további folytatását lehe
tetlenné teszi és ezért, ha az azonnali hatályú felmondásnak 
az okozója a munkavállaló, végkielégítés nem illeti meg, 
ha viszont a munkavállaló a munkáltató magatartása vagy 
kötelességszegése miatt gyakorolja az azonnali hatályú fel
mondást, a munkáltató végkielégítés fizetésére köteles. A 
jogi szabályozás így korrekt és jogelméleti szinten a „helyes 
jog” kritériumának megfelel. Mind a rendes, mind a rend
kívüli felmondásra a másik fél részére címzett írásba fog
lalt nyilatkozattal kerül sor, amelyet rendes felmondás 
esetén csak a munkáltató köteles indokolni, a munkavál
laló viszont nem, a rendkívüli, vagyis az azonnali hatályú 
felmondást mind a munkáltató, mind pedig a munkavál
laló indokolni köteles.  

A (rendes) felmondást vizsgálva, a munkáltató részéről 
történő felmondásnál a Legfelsőbb Bíróság (a mai Kúria) 
Munkaügyi Kollégiuma által meghozott 95. sz. elvi állás
foglalása szerint a munkáltatónak pontosan meg kell in

6 L.: Hennsler – Braun (Hrsg.): Arbeitsrecht in Europa, c. könyv egyes 
országriportok elején található „Einleitung, Rechtquellen, 
Rechtverhaltniss címszavakat, továbbá Jura Europae, I–III. 
10.10—90.10 kilenc EK tagállam munkajogát tartalmazó ripor
tok elején lévő „Quellen” címszavakat, továbbá a német BGB. 
611–630. §§ait, az osztrák ÁBGB. 1153–1164. §ait (mindkettő 
Dienstvertr.), a svájci OR. 319. s. köv. §§ait (Arbeitsund 
Gesamtarbeitsvertr.), a francia Code civil 1710–1711., 1780. 
cikkelyeit (luage de service, contrat du trvail). Magyar áttekin
tését adja Prugberger: Az új Ptk. és a munkajogi szabályozás, különös 

tekintettel az egyéni és a kollektív munkaszerződésre, 79–138. p. és 
Kiss György: Az új Ptk. és a munkajogi szabályozás, különös tekin-

tettel az egyéni munkaszerződésre. 206–220. p. In Manfred Ploetz – 

Tóth Hilda (szerk.): A munkajog és a polgári jog kodifikációs és funk-

cionális összefüggései. Novotni Kiadó, Miskolc, 2001.

dokolnia, hogy mire alapozza a felmondást. Az állásfog
lalása szerint a felmondás oka csak a munkavégzéssel 
állhat összefüggésben és a felmondás okának alaposnak 
és komolynak kell lennie. Mindennek a felmondási ok
iratból világosan ki kell tűnnie. Ennél többet sem az Mt., 
sem az állásfoglalás nem mond, azonban a munkaügyi 
bírói gyakorlat kidolgozta azokat a kritériumokat, ame
lyek esetében az indokolás világos és alapos, valamint a 
munkaviszonnyal oksági alapon összefügg. Korábban a 
bírói gyakorlat e kritériumokat a munkavállaló javára 
szociális és egzisztenciális szempontból szigorúbban, ma 
viszont a globalizáció és a neoliberalizmus hatására a 
munkáltatók előnyére tágabban értelmezi.

A nyugateurópai államok munkajogelméletében a 
munkavállaló egzisztenciáját felmondásvédelmi szabályok 
óvják. A nyugati felmondásvédelmi előírások értelmében 
a tíz fő alatti munkavállalóval dolgozó kis vállalatok, vál
lalkozások esetében lehet csak egyszerű bizalomvesztés
re vagy érdekmúlásra hivatkozva a munkáltató is fel
mondhatja a munkaviszonyt, az ennél több munkaválla
lót foglalkoztató vállalat esetében azonban a felmondás
védelmi jogszabályok komoly indokolási kötelezettséget 
írnak elő. Ezenkívül a felmondásnál ki kell kérni az üze
mi tanács véleményét, sőt Hollandiában az üzemi tanács, 
valamint a munkaügyi hivatal hozzájárulása nélkül mun
kavállalónak felmondani nem lehet.7 Portugáliában ennek 
megfelelően a munkajogi szabályozás a munkáltató ré
széről történő felmondást két részre, „non iusta causa” és 
„iusta causa” felmondásra bontja.8 E nyugateurópai gya
korlat összhangban áll az Európai Szociális Charta 34. 
cikkelyével, amely kimondja, hogy a munkáltató a fel
mondást minden esetben indokolni köteles. Ugyanakkor 
a magyar Kttv. e követelménynek nem felel meg, mert a 
köztisztviselőt bizalomvesztésre hivatkozással bármikor 
felmentheti, a vezető köztisztviselőt (helyettes államtit
kártól felfelé) pedig indokolás nélkül állásából elmozdít
hatja.9 

A jogirodalom a felmondási okokat a következőképpen 
rendszerezi: A munkavállaló terhére szóló felmondási 
okok egy része a munkavállaló hibájából áll fenn, másik 
része pedig olyan, amiről nem tehet. Ez utóbbi körébe 
tartozik az egészségügyi vagy családi ok. Mind a kettőnél 
fenn áll a munkavégzésre vonatkozó alkalmatlanság vagy 
kevésbé alkalmasság. A munkáltató ezenkívül gazdasági 
okból e körülmények fennállása nélkül is felmondhatja a 
munkaviszonyt, amikor is a 2005. évi Hartzreform be
vezetése óta Németországban kötelező az üzemi tanács 
véleményét kikérni akkor is, ha csak egy személy elbo
csátására kerül sor ebből az okból.10 Ami a gazdasági ok

7 
Hoogendoorn–Rogmus: Arbeitsrecht in Niederlanden Rz. 18–37. In: 
Hensler–Braun: 807–819. p. 

8 
Fedtke–Fedtke: Arbeitsrecht in Portugal, Rz. 86. In? Hennsler–Braun, 
1090. p.

9 Kttv. 63. § (2) bek. e) pont
10 

Schafer: Das Hartz Konzept, Arbeitmarksreform ohne Biss Hrsg. 
Deutsche Industrieverlag, Köln, 2005, 10. p.; Weyand – Düwel: 
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ból történő munkáltatói felmondást illeti, problémásnak 
látszik valamennyi európai országra kihatóan, hogy az 
Európai Törvényszék állásfoglalása értelmében a gazda
sági indok helyénvalósága nem vizsgálható, csak az, ha 
arra hivatkozással küldi el a munkáltató a munkavállalót, 
hogy egy másikat felvehessen. Csak ez esetben vitatható 
a gazdasági indok. Csak ekkor lehet felvetni, hogy gaz
dasági indoka a felmondásnak nem volt és arra jogelle
nesen történt hivatkozás. Helyénvaló lenne, ha általános
sá válna az az osztrák gyakorlat, ami ugyancsak a csopor
tos létszámleépítésnél érvényesül, hogy ha az üzemi ta
nács egyhangúan a csoportos létszámleépítés ellen szavaz, 
akkor lehet megtámadni a munkáltató ebbéli határoza
tát.11 Egy ilyen gyakorlat kialakulása jelentősen erősítené 
a munkavállalók szociális és egzisztenciális biztonságát.  

A határozott idejű munkaszerződés esetében a (ren
des) felmondás szabályai némileg módosulva jelennek 
meg. Míg ugyanis a határozatlan idejű munkaviszony 
esetében a munkavállaló a felmondást a munkáltatóval 
csak írásban köteles közölni, viszont indokolni nem kö
teles, addig a határozott idejű felmondást az Mt. 67. § (2) 
bekezdése értelmében indokolni köteles, ami érthető, 
mert a munkáltató hirtelen csak nehezen tud határozott 
időtartamra munkavállalóra szert tenni. Ugyanakkor, 
ha akár a munkavállaló, akár pedig a munkáltató mond
ja fel a határozott időre szóló munkaviszonyt, most már 
az Mt. h. 7. § (6) bekezdésének 5. pontja alapján teljesen 
indokoltan nem a tárgy év végéig, hanem csak addig áll 
fenn a felmondási idő, amíg a határozott időtartam fenn
állott volna.

A határozott időre szóló munkaviszonynál két speci
ális felmondási ok áll fenn a már tárgyalt általános fel
mondási okokon kívül. Speciális felmondási ok a mun
káltató felszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt állása, 
valamint az olyan elháríthatatlan külső ok, ami lehetet
lenné teszi a munkaviszony további fenntartását. Ilyen 
például a munkavégzés helyének természeti csapás folytán 
történő megsemmisülése.

Az új Mt. is a korábbi Mt.hez viszonyítva, leszűkítve 
tartalmazza azokat a felmondási tilalmakat és korlátokat, 
amelyeket a munkáltatók terhére a munkavállalók szoci
ális és egzisztenciális érdekeit figyelembe véve a munka
jogtudomány kialakított, és amelyek az európai államok 
túlnyomó többségében érvényesülnek. Az EU régi tagál
lamai közül Németország az, ahol a betegség tartama alatt 
is fel lehet mondani a munkaviszonyt. Az EU poszt
szocialista új tagállamaiban a szocializmus időszaka alatt, 
így Magyarországon sem lehetett az 1967. évi Mt. alapján 
felmondani a munkaviszonyt a betegség időtartama alatt 
és azt követően egy bizonyos időn belül. Ez a volt kom

Das neue Arbeitsrecht. Hartz Gesetze und Agenda 2010. Nomos 
Verlag, 40–41. p.; Prugberger: A 2005. évi munkajogi reform az 

AGENDA 2010-el és hasznosíthatóságának a kérdése a magyar jogban. 
Jogtudományi Közlöny, 2006/5. sz. 161. p.

11 
Pelzmann: Arbeitsrecht in Österreich, Rz. 149–154. In: Hennsler / 

Braun: 956–957. p.

munista államok többségében most is így van és így volt 
ez Magyarországon is az 1992. évi korábbi Mt. alapján is. 
A 2012. évi új Mt. azonban követve a német megoldást 
lehetővé teszi a munkáltatónak, hogy a munkavállaló be
tegségének időtartama alatt is felmondhassa a munkavi
szonyát. Az 2012. évi új Mt. 65. § (3) bekezdésében fog
laltak szerint a munkáltató az anyaság és a család védel
mében nem gyakorolhatja a felmondás jogát a várandóság, 
a szülési szabadság, a gyermek gondozása céljából igény
be vett fizetés nélküli szabadság ideje, valamint a nő em
beri reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének ide
je alatt. Ezenkívül nem mondhatja fel a munkaviszonyt 
a munkáltató a munkavállaló tényleges önkéntes tartalé
kos katonai szolgálatának az ideje alatt, továbbá a mun
kaviszony kezdetétől számított maximum egy éves idő
tartamon belül, ha a felek ebben kölcsönösen megálla
podnak. 

Ez a hat felmondási tilalom megegyezik a nemzetkö
zileg kialakult szabályozással. Egyes nyugateurópai ál
lamokban a rendes szabadság időtartama alatt sem gya
korolhatja felmondási jogát a munkáltató. Ez volt jellem
ző 1990 előtt a szovjet érdekszférába tartozott államokra, 
így Magyarországra is, azonban ma már Magyarországon 
ez a tilalom szintén németországi hatásra nem érvényesül. 
A mai magyar munkajog az anyaság és a család védelmé
ben előbb felsorolt tilalmak közül is a várandóság eseté
ben fennálló felmondási tilalmat is csak akkor érvénye
síti, ha e tényről – akár előzetesen, akár utólag – a mun
kavállaló a munkáltatót tájékoztatja. A  tájékoztatás a 
felmondás átadását követően is megtörténhet, ebben az 
esetben az új szabályok szerint a tájékoztatás közlésétől 
számított 15 napon belül a munkáltató a felmondást írás
ban visszavonhatja. A visszavonás eredményeképpen a 
munkaviszonyt folyamatosnak kell tekinteni, így a fel
mondás közlése és annak visszavonása közötti időre a 
munkáltató köteles az elmaradt munkabért megfizetni. 
Amennyiben az utólagos tájékoztatást követően a mun
káltató nem vonja vissza a felmondást, úgy az jogellenes
nek minősül, s a munkavállaló érvényesítheti a jogellenes 
felmondáshoz kapcsolódó jogkövetkezményeket.

Ami pedig a reprodukciós eljárás idejét illeti, a jelen
legi legfeljebb csak hat hónapig terjedhető időtartamot 
helyes lenne legalább tizenkét hónapra felemelni és a két
szeres kísérletet, valamint az erre való kétszeres hivat
kozást lehetővé tenni. Erre népességpolitikai szempont
ból lenne szükség. A magyar tételes munkajogi szabályo
zás – mint már jeleztük – a német joghoz hasonlóan le
hetővé teszi a szabadság időtartama alatt történő felmon
dást. Ezt azonban mind a német, mind pedig a magyar 
munkáltatói gyakorlat csak akkor alkalmazza, ha a mun
kavállalót a szabadságról nyomós okból visszahívják és a 
visszahívásnak nem hajlandó eleget tenni. A helyzet 
ugyanis az, hogy Németországban a munkáltatónak a 
felmondást megelőzően tárgyalnia kell, így a szabadság 
alatt felmondásra nem kerül sor, illetve csak úgy, hogy a 
felmondásról szóló okiratot a felmondás ideje alatt kapja 
kézhez, viszont magáról a felmondásról már tud. Magyar
országon ez a gyakorlat még nem alakult ki. Ezért a sza
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badság időtartama alatti felmondásközlés hidegzuhany
ként érintheti a munkavállalót. Ezt figyelembe véve az 
lenne a helyes, ha az Mt. a szabadság ideje alatti felmon
dást csak akkor tenné lehetővé, ha a munkáltató kíván
ságára nyomós okból történő szabadságmegszakításnak 
a munkavállaló nem tenne eleget. 

A munkavállalók szociális és egzisztenciális érdekeit 
védik meg a felmondás korlátozásának a szabályai. A fel
mondási korlátozások a munkáltatóval szemben az álta
lánoshoz képest további követelményeket támasztanak, 
így védve azokat a munkavállalókat, akik a munkaerőpi
acon hátrányosabb helyzetben vannak. Felmondási kor
lát alá esnek azok a munkavállalók, akik az öregségi nyug
díjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül vannak, 
illetve az anya, ha a gyermeke 3 éves kora előtt visszament 
dolgozni. Esetükben a határozatlan idejű munkaviszony 
felmondásának indoka csak olyan munkaviszonnyal kap
csolatos magatartás lehet, ami alapul szolgálhat az azon
nali hatályú felmondásnak is. A munkavállaló képessé
geivel, illetve a munkáltató működésével összefüggésben 
csak akkor lehet felmondani nekik, ha nincs a végzettsé
güknek megfelelő betöltetlen másik munkakör vagy a 
felajánlott munkakört nem fogadja el. Ez az eredeti állás 
munkáltatói felmondása más állás, illetve munkakör fel
kínálásával, amely a nyugateurópai államokban általá
nosan alkalmazott jogintézmény, amelyet a német mun
kajog „Anderungskündigung” terminussal jelöl meg. 
Rajtuk kívül rehabilitációs ellátásban, járadékban része
sülő munkavállalók is felmondási korlátozás alá esnek, 
amennyiben a felmondás oka egészségügyi alkalmatlan
ság, s emiatt az eredeti munkakörben nem foglalkoztat
ható tovább. Ilyenkor az egészségi állapotnak megfelelő 
munkakört kell felajánlani, azonban ha nincs ilyen, vagy 
nem fogadja el a felajánlott munkakört, akkor lehet fel
mondani neki. Megjegyezzük, hogy hasonló megoldás 
alkalmazását írja elő a közalkalmazottak és a köztisztvi
selők esetében a Kjt. és a Kttv. arra az esetre is, ha meg
szűnik a közalkalmazottat, illetve a köztisztviselőt fog
lalkoztató intézmény vagy az a munkakör, amelyben 
dolgozik. Különbség csak az, ha a felajánlott állást nyomós 
indok nélkül nem fogadja el, akkor csak a végkielégítés 
felére tarthat igényt.12

Miként tanulmányunk bevezetésében szóltunk róla, 
a munkaszerződés tartós jogviszonyt hoz létre és mivel 
a munkavállaló a munkaviszony munkáltató részéről 
történő megszüntetésével többnyire szociálisan és eg
zisztenciális nehéz helyzetbe kerül, a munkaviszony a 
felmondást követően csak egy bizonyos idő leteltével 
szűnik meg. A felmondási idő kezdetét a felmondó fél is 
megjelölheti, de ennek hiányában az Mt. 68. § (1) bekez
dése értelmében a felmondás közlését követő napon kez
dődik. A felmondási idő törvényi mértéke 30 nap, amely 
munkáltatói felmondás esetén (csak ekkor!) a munkál
tatónál munkaviszonyban eltöltött idő mértékéhez iga
zodóan meghosszabbodik. A felmondási idő törvényi 

12 Kttv. 69. § (7) bek. és Kjt. 37. § (9) bek.

maximuma 20 év munkában töltött idő esetén 90 nap. 
Ugyanakkor a felek megállapodása esetén a 68. § (3) be
kezdése szerint a korábbi maximálisan egy évvel szemben 
legfeljebb csak 6 hónapos felmondási idő köthető ki. 
Összehasonlításképpen a külföldi jogokkal a felmondá
si időnek megegyezéssel történő megállapítása általában 
egy év. Ez alól a svájci megoldás annyiban kivétel, hogy 
ott a végkielégítés mértéke van egy évben maximálva.13 
Ez viszont kihat arra, hogy a felmondási időt sem álla
pítják meg egy évnél hosszabb időben, mivel hogy annak 
nem sok értelme lenne. Érdemes megemlíteni, hogy a 
külföldi jogok megoldása különösen a germán jogrend
szerekben annyival kedvezőbb, hogy ott a felmondási 
idő kezdete vagy a naptári hónap 15ik, vagy pedig az 
utolsó napja attól függően, hogy a felmondásra a hónap 
első vagy a második felében került sor.14 Az alapfelmon
dási idő a nyugateurópai államokban is általában egy 
hónap.15 A német jogban valamivel kevesebb, mivel a 
Felmondási Törvény (Kün digungschutzgesetz) csak négy 
munkahetet állapít meg.16 Legrövidebb, összesen csak 
két hét az alapfelmondási idő Dániában és az Egyesült 
Királyságban.17 Az alapfelmondási idő azonban vala
mennyi európai állam munkajogi szabályai értelmében 
a magyar jogi rendezéshez hasonlóan a szolgálati idő 
hosszának a függvényében különböző mértékben meg
hosszabbodik. Legkedvezőbb a helyzet a holland jogban, 
mivel ott az öt évnél nem hosszabb munkaviszony egy 
hónap, ami minden további ötödik évbe lépésnél egy 
hónappal meghosszabbodik, egészen a negyedik hónapig 
bezáróan.18 A határozott idejű munkaviszony felmondá
sa esetén a felmondási idő a magyar Mt. szerint legfeljebb 
a határozott idő lejártáig tarthat. Ez a korábbi szabályo
záshoz képest indokolt rövidítés.

Amennyiben a munkáltató mond fel, köteles a mun
kavállalót a munkavégzés alól felmenteni. Ennek mérté
ke a felmondási idő fele, azonban a felek megállapodása 
vagy a kollektív szerződés kedvezőbb mértékben is meg
határozhatja a felmentési időt, akár úgy, hogy a felmon
dási idő egészére mentesíti a munkavállalót a munkavég
zés alól. Szociális és egzisztenciális indoka ennek az, hogy 
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srecht, 3. Aufl. DIKE Verlag, 2013. 194–198. p.
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München, 2006. 4. III, 12.II.5.; Pelzmann: Arbeitsrecht in Österreich, 
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a munkavállaló a felmondási idő alatt sikeresen tudjon 
állást keresni. Az Mt. 70. §a értelmében a munkavégzés 
alól a munkavállalót ilyen esetben az általa kért időpont
ban és időtartamra kötelező felmenteni. A munkáltató 
azonban a munkavállalónak a felmentési időpontra és 
tartalmára vonatkozó kérelmét csak két alkalomra szó
lóan köteles teljesíteni. Ezt a korlátozást azonban a sikeres 
munkahely keresés érdekében helyes volna eltörölni. A 
munkáltatói felmondásnak a munkavállalóra nézve fenn
álló egzisztenciális hátránya miatt ugyancsak szociális 
okból az lenne a helyes, ha a mostani hatályos szabályo
zással szemben távolléti díj helyett átlagkeresetet kapna 
olyan esetben, amikor a felmondásra nem a saját hibája 
miatt, például egészségi okból vagy a munkáltató érdek
körében felmerülő okból kerül sor.

Ami a munkáltató részéről történő felmondás esetén 
a munkavállalónak járó végkielégítést illeti, a legtöbb 
európai állam munkajoga meghatározott szolgálati idő 
leteltét követően biztosítja a munkavállaló részére, amit 
az egyes országok munkajogi szabályai eltérően állapíta
nak meg. A magyar Mt. 77. §a értelmében egyhavi tá
volléti díj összegének megfelelő végkielégítés illeti meg 
a munkavállalót, ha a munkáltatónál legalább háromévi 
szolgálati viszonnyal rendelkezik. A végkielégítés össze
ge a szolgálati viszony hosszával arányosan emelkedik, 
mely huszonöt évi vagy annál több szolgálati jogviszony 
esetén hat havi távolléti díj összegére emelkedik. Abban 
az esetben azonban, ha a munkavállalót védett korában, 
vagyis a nyugdíjkorhatárt megelőző öt éven belül bocsájt
ja el felmondással a munkáltató, az 1992. évi Mt.vel el
lentétben, mely szerint ilyen esetben a törvényben meg
állapított végkielégítés kétszerese illette meg, az új Mt. 
szerint viszont csak kettőtől kilenc havi távolléti díj. 
Szociális szempontból, különösen arra figyelemmel, hogy 
idősebb korban már igen nehéz elhelyezkedni, indokolt 
lenne a régi szabályozáshoz visszatérni. Az viszont helyes, 
hogy a szolgálati időtől függetlenül végkielégítés jár a 
munkavállalónak akkor, ha a munkaviszonya megszűné
sének oka a munkáltató jogutód nélküli megszűnése vagy 
jogviszonyváltás.19 Mint már jeleztük, akkor is jár a mun
kavállalónak a végkielégítés, ha munkaviszonyát megala
pozott indokoláshoz kötött azonnali hatályú felmondá
sával szünteti meg, érthető módon nem jár végkielégítés 
a munkavállalónak akkor, ha a felmondás indoka a mun
kavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása, 
vagy nem egészségügyi okkal összefüggő képessége. Az 
viszont már kifogásolható, hogy a nyugdíjazással történő 
munkaviszony felmondás esetében nem jár végkielégítés. 
A végkielégítés ugyanis kvázi bánatpénzként, hosszú 
szolgálat esetében pedig annak hasonló honorálásaként 
volna felfogható, mint amilyen a közszolgálatban a jubi
leumi jutalom. Ezt figyelembe véve a szolgálati idő hosz
szától függő egytől hat hónapig terjedő összegét helyesebb 
lenne az átlagkereset, nem pedig a távolléti díj mértéke 
szerint megállapítani. 

19 Utóbbit lásd: Kttv. 72. §

A munkavállaló részéről történő (rendes) felmondás 
esetén érthető módon sem a korábbi, sem a jelenlegi 
magyar szabályozás „ex lege” nem biztosít végkielégítést 
a munkavállaló részére, mivel a részéről történő felmon
dásra legtöbbször azért kerül sor, mert vélhetően ked
vezőbb munkahelyet talál, amit nem köteles a munkál
tatójával közölni. A munkáltató ugyanis nem mindig 
tisztességes módon keresztbe tehet a munkavállalójának, 
az új helyet hátrányos információkkal ellátva. Az új Mt. 
azonban a nyugateurópai államok jogi megoldásaival 
egyezően a felmondási időt jóval rövidebben, csak 30 
napban állapítja meg, amelytől azonban a felek közös 
megegyezéssel mind lefelé, mind felfelé eltérhetnek. A 
felfelé történő eltérés azonban a rövidsége miatt vitat
ható módon itt sem haladhatja meg a hat hónapot. Meg
jegyezzük, hogy a nyugateurópai államokban a feleknek 
e téren komoly egyezkedési és a diszpozitív jellegű téte
lesjogi szabályozástól eltérő megegyezési szabadsága 
van. Ennek jegyében a legtöbb nyugateurópai országban 
akkor is biztosít végkielégítést a munkáltató a munka
vállalójának, ha a munkavállaló mond fel, vagy ha közös 
megegyezéssel szűnik meg a munkaviszony.20 Ugyanígy 
igen gyakori az is, hogy a felmondási idő alatt felmenti 
a munkáltató a neki felmondó munkavállalót a munka
végzési kötelezettség alól az erre az időre járó átlagke
reset megfizetése mellett. A magyarországi munkáltatók 
a multinacionális vállalatok mintáját követve hasonló
képpen kezdenek eljárni annak ellenére, hogy a magyar 
tételes jogi szabályozás szerint a felmondási időt teljes 
mértékben a felmondását a munkáltatónak benyújtott 
munkavállalónak le kellene dolgoznia. Határozott időre 
szóló munkaviszony esetén – miként arról már említés 
történt – az írásbeli felmondásában csak megalapozottan 
megindokolva tudja felmondani a munkavállaló. A fel
mondás indoka csak olyan ok lehet, amely lehetetlenné 
teszi a munkaviszony fenntartását vagy körülményeire 
tekintettel aránytalan sérelemmel járna, valamint mun
káltatói jogutódlás esetén, annak következtében a mun
kafeltételek számára hátrányosan megváltoztak. Meg
ítélésünk szerint azonban ilyen esetben is úgy kell te
kinteni a felmondást, mintha a munkáltató mondott 
volna fel.

4. AZ AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁS

Áttérve ezek után az azonnali hatályú (rendkívüli) fel
mondásra, a felmondásnak ez a formája a munkáltató, 
illetve a munkavállaló olyan egyoldalú jognyilatkozata, 
amely akár a határozott tartamú, akár a határozatlan ide
jű munkaviszonyt a másik fél hozzájárulása nélkül azon
nal megszünteti.

Az azonnali hatályú felmondás esetkörei két csoport
ba sorolhatók, ahol meg kell különböztetni: a) indok
láshoz kötött (szankciós) azonnali hatályú felmondást, 
és b) indokolás nélküli azonnali hatályú rendkívüli fel

20 Lásd Jura Europae, I–III. 10.90–90.10
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mondást. Az indokoláshoz kötött szankciós felmondást 
mind a két fél azonos feltételekkel gyakorolhatja, amely 
akkor jogszerű, ha a) írásba foglalták, b) szabályszerűen 
megindokolták és c) határidőn belül közölték a másik 
féllel.

Az azonnali hatályú (rendkívüli) felmondásra ugyan
azt a két oktényezőt állapítja meg a 2012. évi új Mt. is, 
mint az 1992. évi korábbi Mt. Az egyik, amikor akár a 
munkavállaló, akár pedig a munkáltató a másik féllel 
szemben a) a munkaviszonyból származó lényeges köte
lezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal je
lentős mértékben megszegi, vagy b) egyébként olyan 
magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását 
lehetetlenné teszi [Mt. 78. § (1) bek.].

Az első esetben meghatározott magatartás vétkes kö
telezettségszegést jelent, amely akkor valósul meg, ha 
valamelyik fél a munkaviszonyra vonatkozó szabályok 
(Mt., egyéb jogszabály, kollektív szerződés, munkáltatói 
szabályzatok, munkaszerződés) által meghatározott lé
nyeges kötelezettségét jelentős mértékben vétkesen meg
sérti. Ilyen lehet a munkavállaló részéről, ha a munkál
tató sérelmére bűncselekményt követ el (pl. üzemi lopás, 
sikkasztás), a munkáltató bizalmával visszaél, annak 
gazdasági érdekeit jelentős mértékben veszélyezteti (pél
dául üzleti titok kiszolgáltatása, konkurenciával való ösz
szejátszás). A munkáltató részéről pedig az, ha nem fizet 
munkabért, vagy a munkafeltételeket nem biztosítja meg
felelően, ide értve azt az esetet is, ha nem látja el a mun
kavállalót munkával, ami különösen teljesítménybérezés 
esetén lehet igen hátrányos a munkavállaló számára, mert 
keresete alacsony marad.

A másodikként meghatározott ok nem kívánja meg 
a vétkes kötelezettségszegés megvalósítását, hanem ele
gendő egyéb olyan magatartás kifejtése, amely miatt 
nem várható el a másik féltől a munkaviszony fenntar
tása. Ebbe a körbe tartozik olyan bűncselekmény elkö
vetése, amely a munkaviszonnyal nem áll összefüggés
ben, de elkövetőjének további foglalkoztatása rossz fényt 
vetne a cégre. Ilyen lehet továbbá a frekventált munka
vállalónak erkölcstelen, botrányt okozó életmódja, al
koholizmusa, vállalati bizalmas adatok kiszellőztetése, 
a konkurens céggel történő összejátszása, a munka
morált és a munkahatékonyságot rontó antiszociális, a 
munkaközösségbe be nem illeszkedő magatartása, to
vábbá a cég vagyoni helyzetét megingató nagy összegű 
károkozása, még ha vétkessége nem nagyfokú is. Ilyen
kor ugyanis a munkavállaló magatartása – még ha eset
leg vétlen is –, de következményeiben a cég vagy az üzem 
működésére közvetlenül vagy közvetve károsan hat ki, 
amely nemcsak a munkáltatót, hanem a munkavállaló
kat is veszélyezteti egy esetleges csődeljárásból vagy 
eredménycsökkenésből eredő állásvesztés miatt. Ennek 
ellenére azonban e b) pontot jó lenne egy kissé egy
értelműbben, vagyis konkrétabban megfogalmazni, 
mert akár ebbe a b) pontba valamelyik fél bizalomvesz
tése vagy a másiktól való indokolatlan érzelmi eltávo
lodása is belemagyarázható, amely egy munkahelyi vita 
során keletkezett. Ezt a problémát a jogi irodalom is 

felvetette,21 ami indokolttá tenné, hogy a Kúria közigaz
gatási és munkaügyi kollégiuma foglalkozzon ezzel a 
kérdéssel, és hozzon elvi kollégiumi állásfoglalást.  

Áttérve az indokolás nélküli azonnali hatályú felmon
dásra, annak alkalmazása a magyar tételes jogi szabályo
zás értelmében két esetben lehetséges. Az egyik eset a 
próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás, a másik pedig 
a határozott időre szóló munkaviszonynak elszámolási 
viszonnyá történő átalakítása. A próbaidő alatti azonna
li hatályú felmondás bármelyik fél részéről indokolás 
nélkül gyakorolható. Ugyanakkor megfontolás tárgyává 
lehetne tenni, hogy az egy hónapnál hosszabb próbaidő 
kikötése vagy a meghosszabbítása esetén – a lengyel jog
hoz hasonlóan szociális és egzisztenciális szempontból 
átlagkereset térítés mellett –, munkavégzés nélküli pár 
napos felmondási időhöz lehetne kötni a munkáltató ré
széről történő felmondást. Ezzel meg lehetne könnyíteni 
a munkavállaló részére az álláskeresést.

Az indokolás nélküli azonnali hatályú felmondás má
sik esetét a határozott idejű munkaviszonynak a munkál
tató részéről történő elszámolási viszonnyá történő át
alakítása jelenti. Ezzel a lehetőséggel kizárólag csak a 
munkáltató élhet, ha már nem kívánja fenntartani a ha
tározott időre létesített munkaviszonyt. Ennek a követ
kezménye, hogy a munkáltató a határozott időből még 
hátralévő időre, legfeljebb 12 hónapra vonatkozó távol
léti díj kifizetésére köteles. Minthogy ebben az esetben a 
munkáltató a munkavállaló alárendelt helyzetét a saját 
érdekei szempontjából használja ki, helyes lenne, ha az 
alacsonyabb összegű távolléti díj helyett átlagkereset té
rítésére kötelezné az Mt. egy későbbi módosítása a mun
káltatót. 

5. A CSOPORTOS LÉTSZÁMLEÉPÍTÉS

A csoportos létszámleépítés a munkáltató részéről törté
nő felmondásnak egy speciális esete, amikor a saját olda
lán jelentkező gazdasági, vagy vállalat, illetve üzemszer
vezési okból kívánja, vagy kénytelen a felmondási jogát 
úgy gyakorolni, hogy az a törvényben meghatározott 
munkavállalói létszámot érinti. A tömeges felmondásnak 
az EUtagállamaira vonatkozó általános alapnormáit ere
detileg az EGK Tanácsának 1975. február 17én megal
kotott 75/129. sz. irányelve határozta meg. Ezt az irány
elvet azonban először a 91/533. számú Európai Közössé
gi irányelv, majd pedig a 98/59. számú Európai Uniós 
irányelv módosította, mégpedig a munkavállalói oldal 
hátrányára. Meg kell azonban jegyezni, hogy a régi tag
államok továbbra is az 1975. évi irányelv normáit követi 
az EU egyetértésével, a munkavállalókra hátrányos mó
dosításokat viszont csak az új tagállamokra erőltetik, 
mégpedig az oda települt külföldi vállalatok érdekeinek 
megfelelően. Mind az eredeti, mind pedig az újabb irány

21 A munkaviszony megszüntetése indokkal vagy indok nélkül. 
Magyar III. munkajogi Konferencia. Munkaügyi értesítő 
2006/10. számának melléklete.
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elvek szerint csak az olyan „tömeges elbocsátás” tartozik 
eme irányelv alá, amelyet a munkáltató nem a munkavál
lalók személyében rejlő ok, például vesztes sztrájk, hanem 
saját gazdasági helyzet miatt foganatosít. Az ilyen elbo
csátás akkor számított eredetileg tömegesnek, ha 30 napos 
időtartamon belül 20 munkavállalónál kevesebbet fog
lalkoztató üzemben legalább 5 főt, 20 és 100 fő közötti 
alkalmazottat foglalkoztató üzemben 10 főt, 100 és 300 
fő közötti személyzet esetén a munkavállalók legalább 
10%át, 300nál több munkavállalót foglalkoztató üzem 
esetében pedig minimum 30 főt kíván a munkáltató el
küldeni. Ezt a módosítások annyiban változtatták meg, 
hogy a 20 fő alatti üzemekből történő 5 fős vagy azt meg
haladó elbocsájtás kiiktatásra került és most csak akkor 
áll fenn a csoportos létszámleépítés kezdő kritériuma, ha 
20 és 100 fő közötti munkavállalót foglalkoztató üzemből 
20 vagy annál több munkavállalót tervez a munkáltató 
elküldeni. A régi tagállamok többsége ezt a módosítást 
nem vette át, csupán az új tagállamokban – így Magyar
országon is – a módosítást követő szabályok érvényesül
nek ezen a téren. Nem változott viszont a csoportos lét
számleépítésnek irányelvi szinten megfogalmazott a 
tagállamok által választható másik kritériuma, mely sze
rint tömeges elbocsátás esete forog fenn akkor is, ha az 
ilyen elbocsátás 90 napos időtartamon belül 20 főt érint, 
mégpedig függetlenül attól, hogy hány munkavállalót 
foglalkoztatnak az érintett üzemben. Tekintve, hogy ez 
a kritérium a munkavállalók számára kedvezőbb, mert 
jobban megköti a munkavállalók kezét, mint az előbbi, e 
megoldást csak Hollandia és az Egyesült Királyság válasz
totta.22 Természetesen az IMF mindent megtett annak 
érdekében, hogy az új tagállamok ne ezt a kritériumot, 
hanem az előzőt válasszák, azt is a módosítását követő 
formájában.

Az e kritériumok szerinti tömeges elbocsátás esetén a 
munkáltató a tervezett elbocsátásokról a munkaügyi hi
vatalt és a már említettek szerint a munkavállalók érdek
védelmi szerveként a német–osztrák és a holland jog 
értelmében az üzemi tanácsot, a többi európai jogrendszer 
esetében – csakúgy, mint az amerikaiban – a szakszerve
zetet írásban értesíteni és konzultációra legalább 8 nappal 
megelőzően meghívni köteles. Az értesítésnek tartalmaz
nia kell az elbocsátás okait, a tervbe vett elbocsátási lét
számot, valamit az e helyett esetlegesen belépő már em
lített más megoldásokra vonatkozó koncepciót, azaz a 
tárgyalási ajánlatot.

A munkáltató és a munkavállalói érdekvédelem, még
pedig vagy az üzemi tanács vagy a szakszervezet, valamint 
a munkaügyi hivatal között folyó tripartid, az irányelvben 
eredetileg 30 napban meghatározott konzultációt a hiva
tal további 30 nappal meghosszabbíthatja, ha a tervezett 

22 2012:I. tv. (Mt.) 71. §, továbbá: Rolf Birk: Die Massenentlassung 

nach europaischen und nationalem Recht. In: Ünnepi tanulmányok 
Prugberger Tamás professzor 60. születésnapjára. Novotni Ala
pítvány kiadása, Miskolc, 1997. 23–35. p., Hoogendoorm–Rogmus: 

14. sz. jegyzet

elbocsátásokkal kapcsolatos problémák 30 napon belüli 
megoldása kilátástalannak tűnne. Abban az esetben vi
szont, ha sikerül a tárgyaló partnereknek rövid időn be
lül megegyezniük, a tárgyalás 30 napban meghatározott 
idejét 15 napra lerövidíthetik. Csak a konzultációra nyit
va álló fenti határidők letelte után küldheti ki a munkál
tató az elkerülhetetlenné vált felmondásokat, de csak 
akkor, ha a konzultáción megállapodás született a végki
elégítés módjában, vagy a felmondás szociális elfogadha
tóságának kérdésében. Ezen a legújabb irányelvi szabá
lyozás akként változtatott, hogy a tárgyalásra nyitva álló 
alapidőszakot 30 napról 15 napra rövidítette le, mely 
tárgyalási időt 30 napra lehet meghosszabbítani. Az EU 
összes középeurópai tagállamában ez az új szabályozás 
érvényesül, így nálunk is.23 Ugyanakkor a régi tagálla
moknál továbbra is az eredeti 30 napos határidő 60 nap
ra meghosszabbítható és 15 napra lerövidíthető tárgya
lási határidő érvényesül.24 

Ennek oka az, hogy az IMF az EU új tagállamaira rá 
akarta volna erőltetni az amerikai csoportos létszámle
építési rendszert – amely ellentétben az európai uniós 
megoldással –, nem a szociális terv alapján kidolgozandó 
szociálisan igazolhatóság elvén alapuló felmondáson, ha
nem az ún. „szenioritási” elven alapul. Ez azt jelenti, hogy 
míg a régi tagállamokban arra kell törekedni, hogy a fel
mondás lehetőleg csak olyanokat érintsen, akiknél ez 
szociálisan nem, vagy csak kevésbé jelent problémát, eg
zisztenciális, valamint anyagi lecsúszást. Ennek érdekében 
Németországban és Franciaországban a munkáltatónak 
szociális tervet kell készítenie a tárgyalásokra. A többi 
régi EU tagállamban ilyen előírás bár nincsen, de ők is 
ezt az elvet követve járnak el. Az új tagállamoknál és így 
a magyar Mt.ben is csak az szerepel, hogy a tárgyalások 
során arra kell törekedni, hogy minél kevesebb munka
vállalót kelljen elküldeni, azonban a szociális terv felál
lításáról és a szociálisan igazolható elbocsátásról nem esik 
szó [Mt. 72. § (4) bekezdés]. Ugyanakkor a gyakorlatban 
– pl. a MÁV esetében – már kezdik Magyarországon is 
alkalmazni a szenioritási elvet.25 Helyes lenne, ha az Mt. 

23 2012:I. tv. 72–73. §, szakirodalmi feldolgozását lásd Tamás 

Prugberger: Kündigung und Nassenentlassungen in Ungarn und in 

den postkommunistischen Nachtbarlandern Ungarns. In: Festschrift 
für Rolf Birk zum zbzigstem Geburstag. MoohrSiebeck Verlag, 
2008. 643–647. p.; Prugberger T. – JakabNóra: A felmondásra és a 

csoportos létszámleépítésre vonatkozó szabályok Magyarországon és 

a szomszédos posztkommunista országokban. In: Román László 
születésének nyolcvanadik évfordulójára. Stjaupp 41. Pécs, 2008. 
347–361. p. 

24 L. a 15. jegyzetet, továbbá: Rolf Birk: Die Massenentlassung nach 

europaischen und nationalem Recht. In: Ünnepi tanulmányok 
Prugberger Tamás professzor 60. születésnapjára. Novotni Ala
pítvány kiadása, Miskolc, 1997. 23–35. p.

25 A Miskolci Egyetemen 2009ben Prugberger Tamás elnöklete 
alatt álló bizottság előtt megvédett diplomadolgozat foglalko
zott a MÁV csoportos létszámleépítési gyakorlatával, ahol ki
mutatta, hogy az ott alkalmazott szenioritási elven alapult lét
számleépítés mennyire bevált.
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egy mihamarabbi kiegészítése kimondaná ennek tilalmát. 
Szociális szempontból érdemes lenne figyelembe venni a 
román Mt.nek, a Cod Munciinak azt az előírását, amely 
kötelezővé teszi a munkáltatónak, hogyha a helyzete ren
deződik, és munkavállalók felvétele válik ismét szüksé
gessé, akkor a még el nem helyezkedett csoportos lét
számleépítéssel elküldött munkavállalóit köteles vissza
venni, akiknek alkalmazási elsőbbsége van.26 Ilyen elő
írást a magyar Mt. nem tartalmaz, ezért a magyar cso
portos létszámleépítés szabályait ezzel a kötelezettséggel 
sürgősen ki kellene egészíteni. Problémát jelent még a 
magyar csoportos létszámleépítési gyakorlatnál az is, 
hogy bár a leépítéssel kapcsolatos tárgyalásra a munka
ügyi hivatalt meg kell hívni, azonban a hivatal nem kö
teles azon képviseltetni magát és általában a tárgyaláso
kon nem vesz részt, holott közreműködése nagyon hasz
nos lehetne. Így például abban, hogy javaslatot tehet a 
létszámleépítés helyett azzal arányos átmeneti részmun
kaidős foglalkoztatásra azzal a kötelezettségvállalással, 
hogy a hiányzó órakieséseket a munkanélküli segélyből 
pótolná.

A csoportos létszámleépítésnek egy speciális esetét 
jelenti a fizetésképtelenségi eljárással összefüggő mun
káltatói jogutódlás, amikor a jogutód helyett a munka
vállalók irányában a kifizetésre nem került béreket és 
bérjellegű juttatásokat, valamint a csődbe jutott vállalat 
reorganizációjával összefüggő felmondások után járó 
végkielégítési igényeket a bérgarancia alapból fizetik ki, 
de csak három havi bér erejéig. Ahogy ezt már említettük, 
helyes lenne ezt a három havi bérgaranciát szociális szem
pontból a nyugateurópában kialakult gyakorlatnak leg
alább az alsó szintjét megközelítő összegre, úgy 4–6 havi 
bér kifizetésének a lehetőségére felemelni. 

IV.  A munkaviszony jogellenes 

megszüntetésének szabályai kritikai 

értékelés tükrében

1.  JOGELLENES MEGSZÜNTETÉS A MUNKAVÁLLALÓ 
RÉSZÉRŐL

A munkajogviszony jogellenes megszüntetése munkál
tatói és munkavállalói oldalon egyaránt fennállhat. A je
lenlegi munkáltatóbarát szabályozás folytán erre a leg
gyakrabban munkáltatói oldalról kerül sor, azonban 
munkavállalói oldalon is számtalanszor előfordult, főleg 
1990 előtt, amikor még viszonylag könnyen lehetett meg
felelő álláshoz jutni. Munkavállalói felmondásra túlnyo
móan olyan pszichikai állapotban kerül sor, amikor a 
munkavállaló rájön arra, hogy a munkáltató más mun
kavállalókkal szemben mellőzi, háttérbe helyezi, vagy 
nem tesz eleget valamiben a munkavállaló igényének, 

26 
Kokoly Zsolt: A csoportos létszámcsökkentés a román munkajogban. 
Magyar Jog, 2006/12. sz. 762. p.; Gotha: Arbeitsrecht in Rumenien. 
Rz. 165. In: HennslerZBraun: 1156–1158. p.

amit a munkavállaló súlyosan sérelmez és ezért a sérelmet 
elszenvedett napot követően bejelentés nélkül otthon 
marad. A munkavállaló által megvalósított jogellenes 
munkaviszonymegszüntetés tipikus esete, amikor a 
munkavállaló írásbeli és olykor szóbeli nyilatkozat nélkül 
otthagyja munkahelyét és máshol helyezkedik el, vagy a 
felmondási időt nem tölti ki, illetve az azonnali hatályú 
felmondását nem jogszerűen gyakorolja, vagyis nem tud 
felmutatni az azonnali hatályú felmondásra alapos indo
kot. Minél nagyobb képzettséget igényel egy munkakör, 
az ilyen magatartás annál súlyosabban érintheti a mun
káltatót, mivel hirtelen megfelelő munkaerőt beállítani 
meglehetősen nehéz. Ez különösen akkor jelent problé
mát, ha a munkavállaló egy termelési láncolat egyik lánc
szemét jelenti, és ezért a munkáltató által előre nem látott 
hirtelen kiesése a termelésben is kiesést okozhat. Ezért 
annak érdekében, hogy az ilyen munkavállalói magatar
tások megelőzésre, visszaszorításra kerüljenek, a nyugat
európai államokban kialakult szabályozási gyakorlat sze
rint általában hat hónapig, a magas képzettséget igénylő 
munkakörökben pedig egy évig terjedő munkabérnek 
megfelelő kártérítési igénnyel léphet fel a munkáltató az 
őt hirtelen, előzetes közlés, vagyis felmondás nélkül ott
hagyó munkavállalóval szemben.27 

Az 1992. évi korábbi Mt. 101. §a lényegében ezt a 
konstrukciót követte azzal, hogy a munkaviszonyát jog
ellenesen megszüntető munkavállaló kártérítési kötele
zettsége a munkáltató irányában másfél havi átlagkere
setig terjedhetett, amelyet azonban kollektív szerződéssel 
három havi átlagkereset erejéig fel lehetett emelni. Ezzel 
szemben a 2012. évi ma hatályos Mt. 84. §a értelmében 
a munkaviszonyát jogellenesen megszüntető munkavál
laló a munkavállalói felmondás idejére járó távolléti díj
nak megfelelő összegű kártérítési átalányt köteles meg
fizetni, ami 30 napnak megfelelő összegű távolléti díjat 
jelent. Ha pedig a munkavállaló határozott időre kötött 
munkaviszonyt szüntet meg jogellenesen, akkor a hatá
rozott időből még hátralévő időre járó távolléti díjnak 
megfelelő összeget köteles megfizetni, amely azonban a 
háromhavi távolléti díj összegénél több nem lehet. Ösz
szevetve a korábbi és a mai szabályt a nyugateurópai 
megoldásokkal, mind a kettő jóval enyhébb, mint a nyu
gateurópában kialakult. Ezzel szemben a korábbi és a 
jelenlegi magyar megoldás összehasonlításánál az állapít
ható meg, hogy a jelenlegi az enyhébb, kivéve a kollektív 
szerződéssel korábban lehetővé tett szigorítást. Ugyan
akkor a jelenlegi megoldás egyben következetlen is, mivel 
a határozott időre szóló munkaviszony jogellenes mun
kavállalói felmondásának a jogkövetkezménye a kártérí
tés összegszerűségét tekintve sokkal szigorúbb, mint a 
határozatlan időre kötött munkaszerződés jogellenes 
felmondása esetében, holott ez utóbbi sokkal jelentősebb.

27 Jura Europae, I. 10.1041 (D.); 20.102846 (B.); 301035 (Fr.); 
II.60.102830 (NL)



Magyar Jog
50 2018. 1. szám

2.  JOGELLENES MUNKAVISZONY-MEGSZÜNTETÉS
A MUNKÁLTATÓ RÉSZÉRŐL

A munkáltató jogellenes munkaviszonymegszüntetésé
nek leggyakoribb esetei többnyire a következők: a mun
káltató nem foglalta írásba vagy nem indokolta a felmon
dását, nem ad világos, valós vagy okszerű indokot, vagy
is az indokolás nem felel meg a 95. sz. munkaügyi kollé
giumi állásfoglalás kívánalmainak, felmondási tilalmat 
vagy korlátozást sért, határozott idejű munkaviszony 
egyoldalú, indokolás nélküli megszüntetése esetén pedig 
a hátralévő időre, legfeljebb egy évre járó távolléti díjat 
nem fizeti ki előre.

A munkáltató részéről történő jogellenes munkavi
szonymegszüntetés esetében a munkavállalót a korábbi 
jog szerint főszabály szerint vissza kellett helyezni, ami
nek a mellőzését azonban mind a munkáltató, mind a 
munkavállaló kérhette a bíróságtól, amely a visszahelye
zés helyett – a jogellenesség súlyához igazodó – kettőtől 
tizenkét hónapi átlagkeresetnek megfelelő átalánykár
térítést állapított meg. Erre csak diszkriminatív felmon
dás esetében nem kerülhetett sor. Ezzel szemben az új 
Mt. 83. §a értelmében a munkaviszony helyreállítására 
főszabályként nem kerül sor, csupán kivételes esetekben 
akkor, ha a munkaviszony megszüntetése az egyenlő bá
násmód követelményébe vagy felmondási tilalomba üt
között. Egyébként a munkaviszony helyreállítása helyett 
a kiesett munkabérét kell csak megtéríteni, de azt is csak 
a távolléti díj összegének az erejéig. Ez önmagában igaz
ságtalan, mivel nem a munkavállalónak, hanem a mun
káltató jogellenes magatartásának róható fel a munkavál
laló távolléte. Ami pedig a 2012. évi új Mt.ből a vissza
helyezés főszabálykénti kihagyását illeti, a jogalkotó té
vesen azzal indokolta, hogy a nyugateurópai államokban 
is a visszahelyezést csak néhány állam alkalmazza. Ezzel 

szemben főszabály a visszahelyezés, és csak két állam, 
Ausztria és Belgium alkalmazza a visszahelyezésnek 
pénzben történő megváltását.28

Hasonlóképpen teljesen munkavállalóellenesek a 
munkáltatót a munkavállaló irányában terhelő kártérí
tési előírások. Bár a 82. § szerint a munkavállaló teljes 
kártérítést követelhet a munkáltatótól, azonban ennek 
összege az elmaradt jövedelem tizenkét havi összegét nem 
haladhatja meg, végkielégítésre pedig csak akkor jogosult 
a jogellenesen elbocsátott munkavállaló, ha a munkavi
szonya nem felmondással szűnt meg. A munkáltatót kö
telező e kártérítési szabályok annyira kedvezőek, hogy a 
kialakult gyakorlat értelmében a rendes jogszerű felmon
dás helyett a jogellenes felmondást alkalmazzák, mert így 
kevesebbet kell fizetniük a munkavállalónak, mint rendes 
felmondás esetén.29 E méltánytalan és antiszociális hely
zet kiküszöbölése végett minél előbb át kellene venni a 
nyugateurópai államok megoldását, amely szerint a jog
ellenes munkáltatói felmondás esetén a visszahelyezés 
mellett meghatározott összeg erejéig bizonyítás nélküli 
átalánykártérítés (basic anwart), a munkavállaló részéről 
történő eredményes bizonyítás esetén pedig kompenzá
ciós kártérítés (compensatory anwart) jár30. 

28 
Pelzmann, Rz. 195–200.; Mateay–Hübinger: Rz.100

29 A LIGA megbízásából a Szegedi Tudományegyetem szocioló
giai tanszéke által végzett kutatás eredménye. Dr. Babis Erzsé
betnek, a Szegedi Munkaügyi Bíróság tanácsvezető bírájának 
tapasztalata. Feldolgozva Prugberger: Magyar munka- és közszol-

gálati jogi reform európai kitekintéssel. 3. kiadás bővített utánnyo
mása. Novotni Alapítvány kiadása, Miskolc. 2013. 421–422. p.

30 
Hart–Taggart Rz. 66–68. In: H/B, Rz. 5863. In: H/B. 514. p.; 
Hoogendoorn–Rogmanns: Rz. 150–155. In: H/B.813–815. p.
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PETRÉTEI DÁVID – ANGYAL MIKLÓS

Hol tart ma a kriminalisztika 
ontogenezise?

1. A kriminalisztika ostrom alatt

A cím választása nem véletlen: utalás az amerikai krimina
lisztika atyjának tekintett Paul Kirk fél évszázaddal ezelőtti 
cikkére.1 A szerző ebben a tanulmányában a kriminaliszti
kát az egyedi azonosítás művészetének aposztrofálja. Elha
tárolja egymástól ugyanis a „meghatározást” (identification) 
és az „egyedi azonosítást” (indi viduali zation); meghatározás 
alatt értve egy tárgy csoportokba sorolását, azaz pl. festékek 
fajtájának, kábítószerek hatóanyagának meghatározását. 
Egyedi azonosítás alatt pedig a nyom egyetlen nyomhagyó 
tárgyra való visszavezetését érti, azaz az ujjnyom azonosí
tását a világ egyetlen másik ujjával, a lábbelinyom azonosí
tását az egyetlen konkrét lábbelivel stb. 

A kétféle azonosítás nem feltétele egymásnak: a kivé
telesen jó minőségű lábbelinyomot akkor is tekintheti a 
nyomszakértő egyedi azonosításra alkalmasnak, ha 
egyébként nem tud nyilatkozni a nyomhagyó cipő gyár
tójáról, gyártási idejéről, színéről stb. És viszont: az égés
maradványból ki lehet mutatni (meg lehet határozni) a 
gázolajat anélkül is, hogy azonosítanánk a benzinkutat, 
ahonnan a gázolaj származik. 

A nemzetközi történések mindennapjait szemlélve, a 
külföldi szakirodalmat böngészve az az érzésünk támad
hat, hogy a kriminalisztika az ezredforduló idejére ostrom 
alá került. Ennek oka, hogy számos alkalmazott eljárás 
nem rendelkezett alapvető validáltsággal, hibaszázalékuk 
egyes esetekben máig sem ismert, akkreditációs, sőt alap
vető minőségbiztosítási hiányosságaik voltak; illetve 
egyáltalán, bizonyos területeken a tudományos normák
nak megfelelő alapkutatások sem történtek meg. A krízis 
gyökere ugyanakkor leginkább az egyedi azonosítás (in
dividualizáció) episztematológiai alapjai kimunkálásának 
hiányosságaiban keresendő.2 Az Egyesült Államokban a 
mérföldkőnek számító Daubertítéletet követően élénk 
tudományos viták bontakoztak ki, amik lassan hatással 
lettek a jogalkalmazásra és a gyakorlati (szakértői) mun
kára is. A hosszú és máig nem lezárt folyamat újabb mér
földköve a 2009es úgynevezett NASjelentés3, mely ha
tározott javaslatokat fogalmaz meg a forenzikus tudomá
nyok megerősítése érdekében az Egyesült Államokban. 
Ilyen követelmények a kriminalisztikai módszerek validi

1 
Paul L. Kirk: The Ontogeny of Criminalistics; Jurnal of Criminal 
Law and Criminology, (2) 1963, 235–238.

2 Lásd Pyrek, K. M. (2007) Forensic Science Under Siege: The Challenges 

of Forensic Laboratories and the Medico-Legal Investigation System. 
Academic Press, Amsterdam.

3 National Research Council of the National Academy of Science: 
Strengthening Forensic Science in the United States: A Path 
Forward; hozzáférhető: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/
grants/228091.pdf; 2016. december 21.

tásának, korlátainak, mérési bizonytalanságának tudo
mányos igényű kutatása, az eredmények tudományos 
közleményekben történő megjelentetése; a szakértői la
boratóriumok adminisztratív függetlensége a bűnüldöző 
szervektől; az akkreditáció, minőségbiztosítás, minőség
irányítás; az etikai kódexek stb.4 A javaslat alapján NIFS 
(National Institute of Forensic Science) néven önálló 
szövetségi szervet hoztak volna létre; ez a szerv végül 
2013ban az Egyesült Államok Igazságügyminisztériu
mának (U.S. DoJ) szerveként, National Comission on 
Forensic Science néven jött létre (Nemzeti Kriminalisz
tikai Bizottság).5 

A kriminalisztika jogi célok érdekében, jogi keretek kö
zött megvalósuló tudományos megismerés.6 A XXI. század
ra elszakadt a büntető eljárásjogtól, eszköztára bevethető a 
magánnyomozásoktól kezdve a szabálysértési jogon át a 
munkabalesetek kivizsgálásáig nagyon sok területen. A 
megismerés eszköztára rohamosan fejlődik, a szaktermé
szettudományok alapkutatásainak megfelelően. A krimina
lisztikai megismerési módszertan sok hasonlóságot mutat 
az orvosi diagnosztikával7 vagy akár a régészettel is.

2. A kezdetektől a közelmúltig

  
A modern kriminalisztika a XIX. századi megszületése
kor nagyrészt gyakorlati módszerek összessége volt, híján 
a részletes elméleti megalapozásnak. A kriminalisztikával 
szemben támasztott jogalkalmazói igények alapján ez a 
gyakorlatorientált megközelítés semmilyen problémát 
nem okozott. Természetesen a kriminalisztika hátterében 
létezett néhány axiomatikus állítás, pl. hogy minden 
érintkezés nyomot hagy, vagy hogy a múlt megismerhe
tő. Ezek részletes kibontására, sőt explicit kijelentésére 
azonban, érdemi igény híján, nem került sor.8 Tudomány
elméleti értelmezésben tehát ebben a korszakban a kri
minalisztika még mint születő szaktudomány (inter
diszciplina), de semmiképpen sem mint önálló tudomány 
volt jellemezhető; a tudás (episztémé) és vélekedés (doxa) 
még élesen nem határolódott el egymástól.  

Gyökeres változást hozott Európa keleti felében a má
sodik világháborút követő időszak, a szovjet hatásra elter
jedő új filozófia, a dialektikus materializmus. Ez a szocia
lista országok kriminalisztikai elméletére pezsdítően ha
tott, talán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy igényt teremtett 
az elméleti háttér kidolgozására, majd létre is hozta azt. Az 

4 
John M. Butler: U.S. initiatives to strengthen forensic science & 

international standards in forensic DNA; Forensic Science Inter
national: Genetics, 18 (2015) 4–20. old.

5 Lásd https://www.justice.gov/ncfs; hozzáférés 2016. december 21. 
6 Lásd Angyal Miklós: A kriminalisztikai megismerés, avagy a krimi-

nalisztika megismerése; in: A munkát nem lehet eltitkolni – Tisz
teletkötet Tremmel Flórián professor emeritus 75. születésnap
jára; PTE ÁJK, Pécs, 2016., 9–13.

7 Lásd H. J. Swofford: The Emerging Paradigm Shift in the Epistemology 

of Fingerprint Conclusions; Journal of Forensic Identification, (3) 
2015, 201–213.

8 Lásd pl. Endrődy Géza: A bűnügyi nyomozás kézikönyve, Losonc, 
1897.
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ideológiailag erősen átszínezett filozófia beépítése a tudo
mányokba tudatos, tervszerű tevékenység volt. A marxis
ta természetfilozófia jelentette azt az előretolt éket ami az 
egyes szaktermészettudományokba a marxizmus eszmei 
offenzíváját szolgálta.9 Erre kifejezett politikai akarat is 
létezett.10 Az általános vélekedés szerint a szaktudományo
kat persze nem pótolja a dialektikus materializmus, „mind
össze” a valóság megismerésének egyetlen általánosan 
érvényes eszközeként valamennyi szaktudomány elvi hát
terét nyújtja.11 Erre azért van lehetősége, mert a dialektikus 
materializmus valamennyi tudomány eredményeinek ál
talánosítása12, a filozófia pedig deklaráltan nem csupán 
tudomány, hanem mindig ideológia is.13 

Azt részrehajlás nélkül meg kell állapítanunk, hogy a 
maga korában a dialektikus materializmus ismeretelmé
lete szilárd elméleti alapokat adott a kriminalisztikának. 
Az anyagi világ objektivitása, megismerhetősége, megis
merésének módszerei, a fogalmi gondolkodás, a formális 
logika és annak meghaladásaként a dialektikus logika stb. 
mind komoly alapot nyújtottak a kriminalisztikai gon
dolkodáshoz, lévén annak célja múltbeli események meg
ismerése a jelenkorban hátramaradt nyomok alapján. 

Azt is belátjuk azonban, hogy a világ megismerésének 
később feltárt pszichológiai, illetve kognitív tudományos 
aspektusai időközben nem (vagy alig14) kerültek beépí
tésre, a világtörténelem és világgazdaság pedig a gyakor
latban cáfolta a marxista történelemfelfogást és közgaz
daságtant: a dialektikus materializmus sok tekintetben 
valóban egyfajta „bizantikus államvalláspótlékká”15 me
revedett. Tulajdonképpen az 1961ben megjelent Krimi
nalisztika a hatvanas évek elejéig keletkezett dialektikus 
materialista eredményeket megfelelően inkorporálta, az 
azt követő bőséges és magas színvonalú filozófiai, logikai, 
ismeretelméleti, ontológiai anyagot azonban nem (vagy 
alig) építették be a kriminalisztika tudományába a ké
sőbbi átfogó munkák sem.   

Látnunk kell ugyanakkor azt is, hogy a pszichológiai, 
kognitív tudományos eredmények a rendszerváltás után 
sem épültek be a hazai kriminalisztika tudományába, 

9 
Elek Tibor: A műszaki és természettudományok művelésének és ok-

tatásának néhány filozófiai problémájáról; in: Elek Tibor (szerk.) A 

természettudományos megismerés ismeretelméleti kérdései, Kossuth 
Könyvkiadó, Budapest, 1972., 35. old.

10 Az MSZMP VIII. Kongresszusának határozata, 1962 ősze. Lásd 
Elek Tibor: i. m. 38. old.

11 
Kertész Imre: A tárgyi bizonyítékok elmélete a büntetőeljárási jog és 

a kriminalisztika tudományában; Közgazdasági és Jogi Könyvki
adó, Budapest, 1972., 11. old.

12 
Bíró Gábor: Fizika és filozófia kapcsolata; in: Bíró Gábor – Tóth And-

rás – Szabó Piroska: Válogatott fejezetek a modern fizikából; Tan
könyvkiadó, Budapest, 1983., 401. old. 

13 
P. Kovácsné dr. Wittmann Gizella: A filozófia metodológiai funkciója; in: 
Elek Tibor (szerk.): A természettudományos megismerés ismeretelméle-

ti kérdései; Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1972., 74. old.
14 Lásd Ádám György: A megismerés csapdái; Magvető Könyvkiadó, 

Budapest, 1987.
15 

Varga Csaba: A bírói ténymegállapítási folyamat természete; Akadé
miai Kiadó, Budapest, 1992., 7. old.

holott szakirodalmi említésük megtörtént.16 Hiányérze
tünk – többek között – K. R. Popper munkássága kapcsán 
lehet, aki nem csak, hogy kritizálta a marxista filozófia 
számos nézetét17, de falszifikáció elmélete ConanDoyle 
abdukciós logikájú hősének gondolatait tette tudományo
san is értékelhetővé. Popper szerint a hipotéziseket a cá
folatok kísérletei alá kell vetni és mindaddig igaznak 
tartani, míg nem sikerül cáfolni (falszifi kálni) őket. Co
nanDoyle hőse, Sherlock Holmes „szerint” pedig ha min
dent kizártunk a hipotézisek közül ami lehetetlen, akkor 
ami marad – bármenyire is valószínűtlen – az a helyes. A 
falszifikáció sem tekinthető azonban a valóság megisme
rését lehetővé tevő általános módszerének.18

A rendszerváltozást követően a „marxista filozófia” 
gyakorlatilag teljes egészében indexre került, holott a di
alektikus logika, a dialektikus materializmusra épülő 
ismeretelmélet ideológiai semlegességgel szemlélve hor
doz értékeket. Gyakorlatilag nem történt meg a dialekti
kus materializmus és a más, korábban polgárinak mondott 
filozófiai áramlatok (pl. a Wittgenstein vagy a fentebb 
idézett Karl Popper által képviselt neopozitivizmus) tu
dományos ütköztetése, versengése. Nem történt meg an
nak vizsgálata sem, hogy a modern természettudományok 
filozófiai megalapozására alkalmase a dialektikus ma
terializmus (ahogy ezt saját magáról „fénykorában” állí
totta), vagy egyáltalán nem alkalmas, vagy kevésbé alkal
mas más, egyébként ugyancsak konzisztens és valid filo
zófiai eszmeáramlatokhoz képest.

Ez érződik a rendszerváltozást követően megjelent 
kriminalisztikai munkákon is, amik vagy nem tárgyalják 
a kriminalisztika filozófiai, ismeretelméleti alapjait; vagy 
ha tárgyalják, akkor azt dialektikus materialista alapon 
teszik (csak nem mindig nevezik meg). 

A múlt megismerésének legkorszerűbb kriminaliszti
kai lehetőségét ma, nézetünk szerint, a dialektikus ma
terialista ismeretelmélet és a kognitív megközelítés szin
tézise jelenti.19 

Az Egyesült Államokban a kriminalisztika fejlődéséből 
kimaradt a dialektikus materializmus, és különösebb 
igény sem mutatkozott a „forensic science” elméleti meg
alapozására. A bizonyítással foglalkozó elméleti munkák 
döntő többsége a bizonyításra vonatkozó szabályok elem
zésére, főleg a bizonyítékok kizárására koncentrál.20 Ter
mészetesen az egyes szaktudományok vagy anyatudomá
nyok rendelkeztek saját metodológiával, tudományos 
módszertannal, pl. a vegyészet, a biológia stb. Magát a 

16 
Angyal Miklós: Episztémé és intuíció a helyszíni és halottszemlén. 
Bűnügyi Szemle, Különkiadás, 2010/1. 72–74. o.; Angyal Miklós: 

A kognitív tudományok jelentősége a post-mortem diagnózisokban. 
Medicus Universalis, 2014/1. 15. o.

17 
Karl R. Popper: A nyitott társadalom és ellenségei (ford. Szári Péter). 
Balassi Kiadó, Budapest, 2001.

18 
Földesi Tamás: A megismerhetőség modern problémái; Kossuth 
Könyvkiadó, Budapest, 1971., 142–144.

19 
Angyal Miklós: A bűnügyi helyszín kognitív kriminalisztikai szak-

értői elemzése az iskolai lövöldözések problémaorientált rendőrségi 

megközelítésének elősegítésére; Belügyi Szemle, 2013. 10., 127–143.
20 

Kármán Gabriella: Bizonyítás az angloamerikai büntetőeljárási rend-

szerben; Kriminológiai Tanulmányok 51., Budapest, 2014., 110–129.
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forensic sciencet általában véve azonban alkalmazott 
tudománynak tekintették és tekintik, aminek gyakorlati 
művelése nem kötődik a filozófiához, feladata pedig a 
bíróság előtt felmerülő tudományos ténykérdések meg
válaszolása. Az elméleti háttér szerepét olykor a matema
tikai statisztika töltötte be, illetve a szerényen csak „tu
dományos módszernek” (scientific method) nevezett 
megismerési módszertan.

A „tudományos módszer” lépései: a vizsgálat, a kérdés 
megfogalmazása, a hipotézis felállítása (azaz a lehetséges 
válasz), a tesztelési módszer kiválasztása, a tesztelés, és a 
következtetés (vagy analízis). A következtetés lehet a hi
potézis elvetése vagy igazolása.21 A legutóbbi időkben 
kezdték meg a kognitív tudományok beépítését a bűnügyi 
megismerés módszertanába.22

A hazai „szocialista kriminalisztika” célként fogalmaz
ta meg a tudomány tételes joghoz kötöttségét, abban ugyan
is garanciális értékeket fedeztek fel. A „szocialista krimi
nalisztikában” a büntetőeljárás célja az objektív (materiá
lis23) igazság kiderítése, és a nyomozás a bírósági tárgya
lással egyforma súlyú. Az Egyesült Államokban a ténykér
déseket laikus esküdtek döntik el; a bizonyítási szabályok 
jelentős része azzal foglalkozik, hogy az esküdteket ne 
befolyásolja hamisan az előterjesztett bizonyíték. A bün
tetőeljárás érdemi része, a bizonyítás a bíró és az esküdtek 
előtt zajlik, kontradiktórius eljárásban, az ügyész és ügyvéd 
„szócsatájaként”, a tanúk keresztkérdezésével. Az eljárás 
során a bizonyítás jogszerű lefolytatásával az esküdtek 
meggyőzése a cél. Gyakorlatilag nem létezik a nyomozó
hatóságok vizsgálati munkája: a „vizsgálati szakasz” a bí
róság előtt zajlik. Ilyen körülmények között a bizonyítási 
eljárások egyszerűsödnek, hiszen lényegében a bíróság előtt 
mindenki tanú, aki vallomást tesz: legyen szó egy bizonyí
tási kísérlet eredményéről, a bűnjel szakértői vizsgálatáról, 
vagy a vádlott védekezéséről. Kutatott terület pl. a „hely
színelőkhatás”, azaz az esküdtek irreális elvárása a rendőri 
munkával kapcsolatban: a népszerű filmek és sorozatok 
alapján megvannak az elképzeléseik, hogy milyen bizonyí
tékoknak „kell” keletkezni egy adott bűncselekmény esetén, 
és esetleg hajlamosak felmenteni a vádlottat, ha ilyen bi
zonyítékok nem állnak rendelkezésre.24

(Érdekességként említjük meg, hogy az utóbbi időben 
ennek ellenkezőjét, az ún. „C.S.I. hatás hatást” is megfi
gyelték. Ennek lényege, hogy hogy azok a tévénézők, 
akikről azt gondoljuk, hogy ki vannak téve a helyszíne
lőktípusú műsorok befolyásának, találkoznak azzal a 
média hisztériával, hogy őket ez befolyásolja, vagyis ön
beteljesítő jóslatként működik. Ha pedig ennek hatására 
az esküdti székben elkezdenek kompenzálni, azaz tuda
tosan nagyobb hangsúlyt fektetni a személyi bizonyíté

21 
Robert J. Girod: Logical Investigative Methods; CRC Press, Boca 
Raton FL USA, 2015., 9–12. o.

22 Uo., 13–59.
23 Lásd Elek Balázs: Az igazság és a jogerő összefüggései; hozzáférhető 

http://www.unimiskolc.hu/~wwwdeak/Collegium%20
Doctorum%20Publikaciok/Elek%20Bal%E1zs.pdf 2015. április 22.

24 
Petrétei Dávid: Gondolatok a helyszíni krimináltechnika egyes elméle-

ti és gyakorlati kérdéseiről; Belügyi Szemle, 2013. 10., 35–38. old.

kokra, kínosan pontosan mérlegelni a szakértők hibale
hetőségeit, akkor éppen „önfelszámoló” jóslat, és így a 
végeredmény a vádnak kedvezhet, a tudományos bizo
nyíték értéke tehát devalválódik.)

A szakértők a bíróság előtt tett tanúvallomásukat meg
előzően, egyfajta előzetes meghallgatáson számot adnak 
egyrészt saját szakértelmükről, másrészt az általuk hasz
nált módszerek validitásáról és tudományos elfogadott
ságáról.25 Ennek alapján a bíró dönt, hogy az esküdtek elé 
engedie a bizonyítékot, illetve a szakértőt; ez elvben 
szavatolja, hogy csak minősített szakember validált ered
ményei szerepelhessenek a bizonyításban.

3.  A világ kriminalisztikája 

és a kriminalisztika világa 

Sok jel mutat arra, hogy világszerte a validitás lesz az új 
zsinórmérték a bűnügyek bizonyítása során, pontosabban 
az akkreditáció, azaz a minőségbiztosítás és a módszerek 
validitásának független, külső tanúsítása. A 2009/905/
JHA számú EU tanácsi kerethatározat szerint daktilosz
kópiai és genetikai személyazonosítást büntetőügyekben 
kizárólag akkreditált laboratóriumok végezhetnek. Az 
Európai Igazságügyi Szakértői Intézetek Hálózata 
(ENFSI) a tagság feltételéül szabta, hogy a tagintézetek a 
laboratóriumukat akkreditáltatják. (A Bizottság 2009ben 
az ENFSIt a „forensic science” monopol szervezetének26 
nyilvánította az Unióban.) 2011 decemberében a Tanács 
elfogadott következtetései27 szerint 2020ig fejleszteni 
szükséges a forenzikus tudományokat, és létre kell hozni 
egyfajta közös európai forenzikus térséget, mintegy 
„forenzikus Schengent”. E célkitűzésekben ugyan nem 
szerepel a bűnügyi helyszíni munka kötelező akkreditá
lása, de az középtávon (2020 után) valószínűleg várható. 

Elképzelhető, hogy az „akkreditáció utáni” világ kri
minalisztikájában a munka minőségét, és így a bizonyíték 
értékét elsőként egyetlen kérdés mentén fogják megítél
ni: az egység, illetve a módszer akkreditált?

Az akkreditáció előkészítése szoros nemzetközi ösz
szefogással valósul meg. Az ENFSIn és annak munka
csoportjain kívül az Europol, a CEPOL egyaránt össze
fogja a szakterület képviselőit Európa (vagy világ) szer
te. Hatalmas lehetőség előtt áll a szakterület, ha az egyes 
országok, egyes intézetek összegyűjtött tudása, legjobb 
módszerei, bevált eljárásai megosztásra kerülnek. Ter
mészetesen akadnak nehézségek és (leküzdendő) akadá
lyok: az eltérő jogszabályi környezet, az eltérő szervezeti 
struktúrák és kultúrák, és így tovább. Az akkreditált 
igazságügyi szakértők által végzett laboratóriumi tevé
kenységek eredményének egyenértékűként való elisme
rése ugyanis „egyenlő bánásmódot” is jelent, azaz az el
fogadhatóság, a felhasználhatóság mellett az értékelhe

25 
Thomas Buckles: Crime Scene Investigation, Criminalistics, and the 

Law; Delmar Learning, NY USA, 2007. 252. old.
26 Lásd http://www.enfsi.eu/projects/monopolyprogrammes

mp/mp2009 hozzáférés 2015. április 22.
27 Lásd http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/

pressdata/en/jha/126875.pdf  hozzáférés 2015. április 22.
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tőség egyenlőségét is.28 Ez utóbbi már csak azért is fontos, 
mert önmagában az akkreditáció termésetesen csupán 
jelentősen mérsékli, de nem szünteti meg a hiba kocká
zatát.29 (E kockázat további mérséklésére szolgálnak a 
rendszeres kötelező jártassági vizsgálatok illetve teljesít
ményértékelések és auditok, amik a modern akkreditált 
munkafolyamatok kötelező elemei.)

3.1.  A KRIMINALISZTIKA BIZONYÍTÁSELMÉLETI 
MEGHATÁROZOTTSÁGA

Az angolszász és a kontinentális „eltérő jogszabályi kör
nyezet” legáltalánosabb kérdésének megítéléséhez idézzük 
fel a már említett tényt is, hogy a „szocialista krimina
lisztika” szerint a büntetőeljárás célja az abszolút igazság 
megállapítása, mert minden más bírói önkényhez vezet
ne, az pedig a dolgozók elnyomásához. Éppen ezért a 
kriminalisztika a legszorosabban összefonódott a tételes 
joggal, mert abban ugyancsak garanciális elemeket fedez
tek fel. Továbbá a kriminalisztika feladata nem „pusztán” 
a bíróság előtt felmerülő tudományos ténykérdések meg
válaszolása, hanem a múlt megismerése, a múltbéli tény
állás feltárása. Az amerikai (és számtalan egyéb nyugati) 
büntetőeljárás processzuálisan igazságos: a törvényes 
bizonyítás célja a bűnösség vagy nem bűnösség megálla
pítása, nem pedig a teljes tényállás hiánytalan felderítése. 
Megjegyzésre érdemes, hogy a hazai polgári perrendtar
tás is hasonló elvű bizonyítást követ. A hatályos magyar 
büntetőeljárás (Be.) sok szempontból a „szocialista” állás
ponthoz áll közelebb, jóllehet ezt már átáttöri egyegy 
rendelkezés (pl. az ügyész által nem indítványozott, vádat 
alátámasztó bizonyítást nem kötelező lefolytatni30). A „ko
rábbi Be.”31 5. § (1) bekezdés határozottan a teljes igazság 
kiderítését írta elő, kiterjesztve a bűncselekmény okaira 
és az elkövetést lehetővé tevő körülményekre. A dualiz
muskori eljárási kódex, a Bp.32 ezzel szemben még (?) 
kifejezetten előírta, hogy pl. a nyomozás csakis azokra az 
adatokra terjedhet ki, amik szükségesek a vádló tájékoz
tatásához, hogy vádat emeljene vagy ne.33 (Szándékosan 
nem hozunk példákat a két eltérő megközelítés szerinti 
jogrendszerben előfordult justizmordokról, és főleg nem 
kezdünk azok alapján értéktartalmú összehasonlításba.)

A materiális igazság vagy az eljárási igazság elérése 
közti megkülönböztetés érzésünk szerint a büntetőeljárás 
tárgyalási szakaszában tehető csak meg elvi éllel; ismert, 

28 
Grósz Tamás: Kezdeti lépések egy Európai Forenzikus Tudományos 

Térség létrehozása felé. ELTE ÁJK Doktori Iskoláinak III. Konfe
renciája. Jogi tanulmányok. 1. kötet. 2012. 224. o. http://epa.
o s z k . hu /02 6 0 0/02 687/0 0 0 0 4/p d f/ EPA02 687_ jog i _
tanulmanyok_2012_01_215225.pdf 2015. május 5.

29 
Richard Gill: Study on Obstacles to Cooperation and Information – 
sharing among Forensic Science Laboratories and other 
Relevant Bodies of Different Member States and between these 
and Counterparts in Third Countries (JLS/D1/2007/025) Final 
Report, Version 10. December 2008

30 Be. 75. § (1) bek.
31 1973:I. tv.
32 1896:XXXIII. tcz.
33 Bp. 83. §

egyedileg azonosított vádlott személy esetén. Az eljárás 
korai szakaszában, főleg az ismeretlen elkövető ellen fo
lyó nyomozás során ez a distinkció nem tehető meg (il
letve nem elfogadható); ekkor a tényállást a lehető legtel
jesebb mértékben kell felderíteni. Fokozottan igaz ez a 
feljelentéskiegészítési eljárásra, illetve említhető a bün
tetőeljárás elrendelését megelőző bizonyos három nap34 
alatti adatszerzés, hogy egyáltalán bármilyen bűncselek
mény gyanúja felmerüle. Napjaink ijesztő tendenciája, 
hogy a „büntetőeljárás” felderítési szakaszra korlátozódik, 
a terheltek pedig életüket vesztik az elfogásukra tett kí
sérlet közben. Elsősorban a terrorcselekmények elköve
tőire vagy az arra készülő szélsőségesekre gondolunk. Az 
ilyen cselekményeknél életbe vágó, hogy a (tervezett) 
bűntett részleteit a lehető leggyorsabban és legpontosab
ban megismerje a hatóság, a résztvevők teljes körét fel
térképezze, és őket elfogja, mielőtt a cselekményt elkö
vetik vagy megismétlik. A tipikus terrorista elkövető 
elfogása viszont nem ritkán az elkövető halálával végző
dik. Hangsúlyozzuk, hogy ezt a tényt sajnálatosnak tart
juk, és hangsúlyozzuk azt is, hogy a teljes igazság eléré
sére való törekvés is csak a jogszabályok keretei között, 
tehát igazságos eljárás során képzelhető el.

A magunk részéről tehát inkább a teljes tényállás hiány
talan felderítésének pártjára helyezkedünk. Lássunk egy 
hipotetikus példát! A vádlottal szemben processzu álisan 
igazságos bizonyítást folytatnak le, emberölés vádjával. 
Tanúk, szakértők, nyomozati iratok stb. csatarendbe állí
tásával. A vádlott hallgat, érdemi vallomást nem tesz. En
nek ellenére a vád a jogszerű bizonyítási eljárás során a 
teljes tényállás ismerete nélkül is bizonyítást nyer, és a 
vádlottat elítélik. Hipotetikus példánkban azonban a vád
lott nem egyedül követte el a cselekményt. Az eljárásban 
azonban nem a tényállás hiánytalan tisztázása volt a cél, 
hanem a terheltet mentő vagy terhelő bizonyítási eszközök 
jogszerű összegyűjtése. Tegyük fel, hogy megtalálták a 
helyszínelők a sem sértetthez, sem terheltünkhöz nem 
köthető bűnjeleket is a helyszínen, azonban azokat az ügy 
szempontjából indifferensként interpretálták. A vádlott 
nem vallott a bűntársára. „Egyedül viszi el a balhét.” A szó 
szűkebb értelmében ez nem justizmord, hiszen rábizonyí
tottak egy emberölést, amit valóban elkövetett. „Mindösz
sze” egy másik elkövető úszta meg a felelősségre vonást.

Hasonló alapokon álló, súlyosabb következménnyel 
járó valódi justizmordot vázol fel Elek Balázs is.35

Témánk szempontjából az is fontos, hogy a krimina
lisztika szilárd ismeretelméleti és pszichológiai alapjai 
sokkal fontosabbak a teljes tényállást feltáró jogrendsze
rekben, mint a processzuálisan igazságos bizonyítást le
folytató jogrendszerekben. Talán nem túlzás azt állítani, 
hogy ezen alapok kialakulásához szükség is volt azokra 

34 Be. 170. § (3) bek.
35 A jogerő és az igazság összefüggései, in: Deák Ferenc Állam és 

Jogtudományi Doktori Iskola által szervezett 2012. április 19i 
Collegium Doctorum konferencia tanulmánykötete. Bíbor Ki
adó, 2013, 1–10., hozzáférhető: http://www.unimiskolc.
hu/~wwwdeak/Collegium%20Doctorum%20Publikaciok/
Elek%20Bal%e1zs.pdf ; 2016. december 23.
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a büntetőeljárási rendelkezésekre, amik a materiális igaz
ság elérését tűzték ki célként.

Itt fontos azonban elvi éllel leszögeznünk, hogy sem a 
materiális igazság keresése, sem a tényállás „teljes” tisz
tázása nem jelentheti álláspontunk szerint az irreleváns 
részletekre kiterjedő (vagy azokban egyenesen elvesző) 
túlbizonyítást. Éppen ezért elvetjük azt a megközelítést, 
ami a processzuálisan igazságos bizonyítást annak idő
szerűsége és gazdaságossága miatt célszerűbbnek vagy 
magasabb rendűnek minősíti.

Tremmel Flórián bizonyításról írt monográfiájában 
felvázolja a bizonyíték lényegének négyféle megközelíté
sét. Lételméleti szempontból a bizonyítékok ontológiai 
jelenségek, önmagukban tények, objektív létezők, füg
getlenül a hatóság tudatától. Gnosszeológiai (a mi szó
használatunk szerint episztemiológiai) szempontból a 
bizonyítékok lényege azok ismeretelméleti vonatkozása. 
Logikai megközelítésben a bizonyítékok a büntetőeljá
rásban logikai érvként (argumentumként) szerepelnek. 
A normatív megközelítés szerint pedig a bizonyítékok 
mint jogintézmények vizsgálhatók.36

„A bizonyítás lényegi eleme a megismerés, mely folya
matban természetesen jelentős szerepet játszanak a logi
ka szabályai, különösen a közvetett bizonyításnál, vala
mint a bizonyítás eljárásrendje, a bírói meggyőződés, a 
pszichológiai tényezők is hangsúlyosak.”37

Különösen a pszichológiai megközelítést kiegészíthetjük 
újabban a társas megismerésre vonatkozó kutatásokkal38 
és az argumentációelmélettel, gondolva akár a szemlebi
zottság tevékenységére, akár a bírói tanácsra, ahol társas 
megismerés és (ideális esetben) argumentáció zajlik.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a kriminalisztika 
fogalma, tárgya, módszertana nagyban függ a jogszabályi 
környezettől, ide értve a büntetőeljárás, a nyomozás és a 
bírósági tárgyalás célját; és a bizonyítás általános elveitől, 
így a bizonyítás jellegétől, céljától és megengedett eszkö
zeitől is. Szélsőséges esetben a kriminalisztikát a jogtudo
mány részének, pusztán a büntető eljárásjog segédtudomá
nyának tekinthetjük, vagy olyan gyakorlati, alkalmazott 
szakterületnek, aminek egyetlen célja a bíróság előtt fel
merült tudományos kérdések megválaszolása. 

E két szélsőséges álláspont helyett mi azt valljuk, hogy 
a kriminalisztika önálló, keresztmetszeti39 és interdiszcip
lináris40 tudományterület, sajátos módszertannal. Kerete
it valóban az eljárási jogszabályok jelölik ki, irányát a jogi 

36 
Tremmel Flórián: Bizonyíték a büntetőeljárásban; Dialóg Campus, 
Pécs, 2006., 75–79.

37 
Háger Tamás: Gondolatok a büntetőeljárás fogalmáról és a bizonyítás 

elméleti hátteréről; Iustum Aequum Salutare X., (a Pázmány Pé
ter Katolikus Egyetem jogtudományi folyóirata) (3) 2014., 51–64.

38 Lásd pl. Csanádi András – Harsányi Szabolcs Gergő – Németh Dezső: 

Társas megismerés és munkamemória; Pszichológia, (2) 2009., 145–163.
 Andras Csanadi – Ingo Kollar – Frank Fischer: Scientific Reasoning 

and Problem Solving in a Practical Domain: Are Two Heads Better 

Than One?; ICLS 2016 Proceedings, 50–57. 
39 

Angyal Miklós (2016): i. m.
40 

Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika tendenciái. A bűnügyi nyomozás 

múltja, jelene, jövője; Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2014., 
35. old.

célok adják. Tartalommal a szaktermészettudományok 
eredményei, az egyes releváns társadalomtudományok 
(pszichológia, szociológia, nyelvészet stb.) és magának a 
kriminalisztika tudományának az eredményei töltik ki. 
Általános módszertanát a filozófia (lét és ismeretelmélet; 
formális, dialektikus és modern logika; információelmé
let stb.), a matematika (valószínűségszámítás és Bayes
teoréma, matematikai és fuzzy logika, játékelmélet stb.) és 
a kognitív tudományok adják. Gyakorlati műveléséhez 
számítógépekre van szükség; nem csak a sui generis digi
tális bűnjelek41 feldolgozásához, hanem gyakorlatilag bár
milyen adatbázis kezeléséhez, számításhoz, méréshez; sőt 
a video vagy fényképdokumentáció kezeléséhez is. A 
jogszabályi keretek mellett, egy másik dimenzióban a kri
minalisztikát átszövi a minőségbiztosítás (eszközök kalib
rációja, módszerek validitása, személyzet kompetenciája, a 
minőségirányítás akkreditálása), a környezetvédelmi és 
munkavédelmi szabályok; ideális esetben a menedzsment
szemlélet és a költséghatékonyság eszméje.  

3.2  A KRIMINALISZTIKA „SZERVEZETSZOCIOLÓGIAI” 
MEGHATÁROZOTTSÁGA

Az eltérő szervezeti struktúrák is megnehezítik a „foren
zikus Schengen” létrehozására irányuló közös európai 
munkát. Gondoljunk például a legszembetűnőbb különb
ségek egyikére: igazságügyi szakértők dolgozhatnake a 
rendőrségen belül, vagy sem? Meghatározó, példaértékű 
külföldi nyomozó szerveknél nem okoz aggályt a „rend
őrségi szakértés” az igazságszolgáltatásban. Az Egyesült 
Államokban közismert az FBI Laboratórium42 mint a 
nyomozó szerv szakértői apparátusa. Említhetnénk to
vábbá a szintén közismert Viselkedéstudományi Egység 
(BSU43) munkatársait, akik szakértőként a bíróság előtt 
előadják a vádlott személyiségrajzát, a kézjegyértékű 
mozzanatokat44, amelyek akár különböző modusú bűn
cselekményeket is összekapcsolhatnak, felfedve a sorozat
jelleget.45 Ugyancsak az Egyesült Államokban a Szeszes
ital, Dohány, Lőfegyver és Robbanóanyagrendészeti 
Hivatal (ATF) feladata a tűzesetek, gyújtogatások szak
értői vizsgálata. Ehhez impozáns méretű laboratórium 
áll rendelkezésükre, ahol akár épületrészleteket tudnak 
felépíteni majd felgyújtani, hogy a szakértők ennek alap
ján rekonstruálják a tűzesetek lefolyását, a tűz okát stb. 
A labor használatának egyenesen feltétele, hogy a vonat
kozó ügyben az ATF (is) nyomozzon.46 Természetesen az 

41 
Fenyvesi Csaba (2014): i. m., 69–71.

42 Lásd: http://www.fbi.gov/aboutus/lab; 2015. május 2.
43 Lásd: Robert K. Ressler – Ann W. Burgess – John E. Douglas: Sexual 

Homicide – Patterns and Motives; Lexington Books, New York NY 
USA, 1995., ix. p.

44 Lásd: John E. Douglas – Ann W. Burgess – Allen G. Burgess – Robert 

K. Ressler: Crime Classification Manual; JosseyBass, San Francis
co CA USA, 2006., 19–30 pp.

45 Lásd: John Douglas – Mark Olshaker: Sorozatgyilkosok; GABO 
Könyvkiadó, 1998., 230. oldal, vö.: Crime Classification Manual 
i. m., 42. p.

46 Lásd: http://www.atf.gov/press/releases/2009/12/122309atf
fireresearchlaboratory.html; 2014. december 2.
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ATF más, pl. ballisztikai laboratóriumot47 is működtet, 
kezeli az erre vonatkozó nemzeti adatbázist stb. Német
országban az 1951ben alapított Szövetségi Bűnügyi 
Rendőrség (BKA) az amerikai FBI megfelelője, amelynek 
közel 70 különböző – köztük szakértői – beosztásban 
mintegy 5500 munkatársa van.48  Végül (de nem utolsó
sorban) Olaszországban említhetnénk a Raggruppamento 
Carabinieri Investigazioni Scientifiche szervet, amely a 
„karabélyos hadtest” azaz az olasz csendőrség szakértői 
egysége; a csendőrök által végzett nyomozásokban szak
értőként működnek közre a Ra.C.I.S. tagjai.49

Hazánkban a szakértői összeférhetetlenség problémá
jára kitalált megoldás a rendőrségi szakértés megsemmi
sítése volt 2007. január 1jével.50 Ezt követően egy rész
leges visszarendeződés következett be, amennyiben pl. a 
Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (BSZKI) visszakerült 
az Országos Rendőrfőkapitányság alá. Nem sokkal ké
sőbb létrehozásra került a BSZKI szervezetén belül a 
Bűnügyi Technikai Főosztály, az ország bűnügyi techni
kai egységeit szakfelügyelő osztállyal és egy „világszín
vonalon felszerelt” elit központi helyszínelő egységgel. 
A  BSZKI szakértői osztályai az ENFSItagság szerinti 
követelményeknek megfelelően akkreditálásra kerültek. 
A helyszíni bűnügyi technikai tevékenység akkreditálá
sa ugyancsak megkezdődött.51 

2017ben a BSZKI és az ISZKI (Igazságügyi Szakértői 
és Kutatóintézetek) összeolvadásával létrejön a Nemzeti 
Szakértői és Kutató Központ (NSZKK), a tényleges hely
színi bűnügyi technikai tevékenység, illetve annak or
szágos szakirányítása pedig a Nemzeti Nyomozó Irodához 
kerül. Az új intézet az Országos Rendőrfőkapitányság 
szervezetében marad, irányítását a rendészetért felelős 
miniszter végzi, de számos kérdésben kötelezően együtt
működve az igazságügyért felelős miniszterrel, vagy őt 
bevonva a döntésekbe.52

4. A kriminalisztika művelőinek oktatása

A kriminalisztika „szervezetszociológiai” beágyazottsá
gának egy másik dimenziója a kriminalisztikával foglal
kozó személyzet képzése, továbbképzése, részükre a mo
dern elméleti háttér és gyakorlati módszerek oktatása stb. 

Hazánkban helyszíni kriminalisztikai munkát végez 
egyfelől a bűnügyi technikus: a bűnügyi szolgálati ághoz 
tartozó (elvben) polgári ruhás állomány. Ugyancsak hely
színi kriminalisztikai munkát végez a közlekedési bal
esethelyszínelő: a közrendvédelmi szolgálati ághoz tar

47 Lásd: http://www.nist.gov/pml/div681/grp13/sbc.cfm; 2014. 
december 2.

48 Lásd: http://www.bka.de 2015. május 4.
49 Lásd: http://www.carabinieri.it/Internet/Arma/Oggi/RACIS/ ; 

2014. december 2.
50 

Petrétei Dávid: A szakértői összeférhetetlenségről, Belügyi Szemle, 
2013. 6.

51 
Petrétei Dávid: A helyszini tevékenység akkreditálása, Magyar Bűn
üldöző, 2016. 1–2., 71–77.

52 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet a Nemzeti Szakértői és Ku
tató Központról, 2. § (2), (4), (7) bek.

tozó egyenruhás állomány. Munkájukat külön „kódex”, 
belső szervezetszabályozó szabályozza. Helyszíni krimi
nalisztikai munkát végeznek országos kizárólagos hatás
körrel és illetékességgel robbantásos helyszínek vonatko
zásában a Készenléti Rendőrség tűzszerész helyszínelői. 
A Magyarországon működő „másik” nyomozó hatóság, a 
Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) ugyancsak rendel
kezik bűnügyi technikai egységekkel. Nem büntetőeljá
rásokban, de kétségkívül kriminalisztikai eszközökkel 
járnak el a Katasztrófavédelem tűzvizsgálói tűzesetek 
helyszínén. Ezenkívül számos közigazgatási szerv végez 
gyakorlatilag (tartalmilag) kriminalisztikai jellegű vizs
gálatokat, helyszíni szemlét saját mindennapi eljárása 
keretében: gondoljunk a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági 
Hivatalra, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bá
nyakapitányságaira, vagy a munkavédelmi szervekre – 
utóbbiak vonatkozásában az Óbudai Egyetem „specialis
ta a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések ki
vizsgálása” területén ezen a néven indított szakirányú, 
kriminalisztikai jellegű továbbképzést 2014ben.

A kriminalisztikáról számos magasztos gondolat került 
publikálásra az utóbbi évtizedekben. Ezek alapján körvo
nalazható egy afféle szuperelv: kriminalisztika csak egy
féle van. Az egyféle kriminalisztika legáltalánosabb, ugyan
akkor modernizált, aktualizált alapjait „illene” minden 
olyan szakembernek elsajátítania, aki ilyen módszereket 
használni fog a szakterületén. Ez a legkevésbé sem a tételes 
jog vagy az aktuálisan legpontosabbnak tekintett tudomá
nyos fogalmak magoltatását jelentené, hanem ismeretel
méleti, logikai és kognitív alapokat nyújtana az egyén kri
minalisztikai gondolkodásának kialakulásához, továbbá a 
legáltalánosabb, ekként felszínes, de átfogó ismereteket 
nyújtana valamennyi kriminalisztikai részterületről. Ha 
ezt a képzést megtisztelik jelenlétükkel a fent felsoroltakon 
kívül pl. bírósági vagy ügyészségi fogalmazók, igazságügyi 
orvosszakértő jelöltek, egyéb igazságügyi szakértő jelöltek 
is, akkor az a tananyag és oktatás színvonalával szemben 
komoly elvárásokat ébresztene. Nem lehetne meghaladott 
tananyagok alapján a levegőbe beszélni.

A fentebb vázolt „a kriminalisztika alapjai” modulra 
ráépülhetne számos újabb modul, pl. a helyszíni szemle 
alapjai, a kihallgatások alapjai, a krimináltechnika alapjai, 
a krimináltaktika alapjai stb. Ezt követhetnék már mély
ségben az egyes szűkebb szakterületek: a fényképészet, a 
helyszíni ujjnyomkutatás, a közlekedési balesetek vizs
gálatának általános kérdései stb. Ezek természetesen ösz
szeintegrálhatók lennének technikusi, bizottságvezetői, 
nyomozói, balesethelyszínelői stb. szaktanfolyamokká. 
Még magasabb szinten lennének a komplexebb modulok: 
fegyveres helyszínek feldolgozása (lőiránydokumen
tálástól a fegyver szakszerű csomagolásáig stb.), vérnyo
mok felkutatása és elemzése, vegyszeres ujjnyomkutatás, 
tűzesetek, robbantások. Ha nem csak a krimináltechnikára 
gondolunk, akkor folyamatos hosszabbrövidebb tovább
képzési modulokat lehetne összeállítani pl. az eltűnések 
nyomozásától a felismerésre bemutatáson át az elemző
értékelő munka alapjaiig. 

Ugyancsak a szakértelem elmélyítését szolgálná a tech
nikusok és szakértők előírt közös gyakorlata. A szakér
tőjelölteknek kötelező lenne pl. havi 12 órát szemlebizott
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ság mellett eltölteni (persze olyan bizottság mellett, ame
lyik kijár helyszínekre), hogy valós, közvetlen tapaszta
latai legyenek a bűnjeltárgyakról. A technikusoknak 
ugyanígy, továbbképzés keretében 23 napot kellene el
tölteni nyomszakértő, fegyverszakértő stb. mellett, a keze 
alá dolgozva, hogy tapasztalatokat gyűjtsön a bűnjeltár
gyak későbbi sorsáról.

4.1.  SZEMÉLYZETI KIVÁLASZTÁS, CÉLIRÁNYOS 
KÉPZÉS

Megalapozottan feltehető, hogy noha a jog csak egyféle 
rendőrt ismer, valójában nagyon sok különböző személyi
ségű szakember teljesít szolgálatot. Néhány szakterületen 
a személyiség vizsgálatára a kiválasztáskor komoly hang
súlyt fektetnek, pl. operatív munkakörök esetében; más 
szakterületek esetében pedig nem (városi vizsgáló a járőr
ből lesz). Indokolt lenne feltárni, hogy létezneke olyan 
személyiségvonások, amelyek inkább jellemzőek egy „jó 
helyszínelőre”, és olyanok, amelyek egyáltalán nem. A kép
zés során személyre szabott lehetne a kompetenciafejlesz
tés, ha a személyiség alapvető vonásai ismertek. Ez hazánk
ban is bevett és működő gyakorlat a vezetőképzés során.

A kiválasztás, képzés és kompetenciafejlesztés mind azt 
a célt szolgálná, hogy a kiképzett szakemberek bátran és 
önállóan gondolkodva el tudják végezni a bűnügyi hely
színek feldolgozását. Ennek során kizárólag tartalmi szem
pontok vezetnék őket: mi szolgálja a felderítés és bizonyí
tás érdekét. Ehhez persze nyugodt általános légkörre van 
szükség, hogy a tényleges munka ne az ellenőrzés sokszor 
öncélú elvárásainak akarjon megfelelni. Egy példa az örök 
„vita” a helyszíni szemle rögzítési formájáról: a jegyzőkönyv 
időigényes, az eljárási cselekménnyel egy időben sokszor 
aránytalanul nehezen készíthető el. A Be. 168. § (1) alapján 
a nyomozó hatóság éppen ezért jelentésben is rögzítheti a 
szemle eredményeit. Ez semmilyen szempontból semmivel 
sem kevésbé hiteles, jogszerű, illetve szakszerű a jegyző
könyvi rögzítéshez képest, legalábbis a törvény szerint. 
Mégis a vezető vagy a szakirányítás sokszor előírja a jegy
zőkönyvi rögzítést általában. De a sort a végtelenségig 
lehetne folytatni a „szemleköteles bűncselekmények” irre
ális taxációjától a bűnjeltárgyak csomagolásának, hitelesí
tésének és dokumentálásának öncélú komplikálásáig.

Hazánkban ilyen „általános” vagyis a közigazgatás egé
szét átfogó kriminalisztikai oktató intézmény egyelőre nem 
létezik. A jelenlegi gyakorlat szerint az ORFK Rendőrségi 
Oktatási és Kiképző Központ (ROKK) a rendőrség iskola
rendszeren kívüli, úgynevezett belső elismertségű képzé
seinek tervezését, szervezését és végrehajtását végzi két 
bázisán (Dunakeszin és Csopakon). Mindkét telephelyen 
a Belügyminisztérium által rendeletben53 meghatározott 
rendészeti feladatokat ellátó szakszemélyzet (bűnügyi tech
nikusok, bizottságvezetők, balesethelyszínelők) felkészí
tése és vizsgáztatása zajlik. Úgy véljük ugyanakkor, hogy 
ezt a feladatot a jövőben a Nemzeti Szakértői és Kutató 
Központtal történő, a lehető legszorosabb elméleti és gya
korlati együttműködéssel kell végrehajtani. 

53 68/2012. (XII. 12.) BM rendelet

Ha nem is túl messze tekintünk, azt látjuk, hogy Len
gyelországban a lengyel rendőrség Központi Bűnügyi 
Technikai és Szakértői Laboratóriuma (a „lengyel BSZKI”) 
feladata a helyszínelők és bizottságvezetők képzése; előb
biek 52 napos alaptanfolyamon vesznek részt, a bizott
ságvezetők erre épülő további öt nap képzésben részesül
nek; folyamatosak a hosszabbrövidebb továbbképzések 
a legváltozatosabb szakterületeken.54 Horvátországban az 
oktatás, kiképzés megoszlik a Rendőrakadémia és a 
Vučetić Intézet (a „horvát BSZKI”) közt, de mindkettő a 
horvát központi rendőrség alárendeltségébe tartozó szerv. 
Bizottságvezetői szaktanfolyamon csak legalább öt év 
bűnügyi gyakorlattal rendelkező rendőr vehet részt; a 
technikusi szaktanfolyam három hónapos. Itt is folyama
tosak a továbbképzések, amiket pl. a magasabb szerveze
ti egységbe kerüléshez mindenképpen teljesíteni kell.55

A tudományegyetemek jogi karain tapasztalható saj
nálatos tendencia visszafelé veti a joghallgatók (a jövő 
jogalkalmazóinak!) kriminalisztika oktatását. A Nemze
ti Közszolgálati Egyetem (NKE) Rendészettudományi 
Karán 2015 ősze óta létezik Kriminalisztikai Intézet, négy 
tanszékkel, mely a rendőrtisztek és NAV tisztek krimi
nalisztikai képzését végzi. Az Intézetnek igen komoly 
szerepet kell vállalnia nem csak a (rendőr)tisztek főisko
lai (BA) és egyetemi (MA) képzésében, de az elmélet és 
gyakorlat összehangolásában, így a rendőrség bűnügyi 
technikai egységeivel és a Nemzeti Szakértői és Kutató 
központtal való szorosabb együttműködésben is. Úgy 
véljük, hogy a jövő egyetemi szintű kriminalisztikai tan
anyagának kiemelt hangsúlyt kell fektetnie a gondolko
dási (konvertáló, rendszerező, logikai, kombinatív stb.) 
képességek fejlesztésére és a természettudományok ered
ményeinek bemutatására, hogy ezáltal nagyobb teret 
kaphassanak a kriminalisztikai megismerés lehetőségei.

5. Zárás?

 
Az elmúlt évtizedek eredményei, a változó kulturális és 
jogi környezet egy az abszolút igazságot kereső eljárástól 
a processzuálisan igazságos bizonyításon át az akkreditált 
eszközökkel és módszerekkel történő bizonyításig eljutó 
ívet rajzolt a kriminalisztika tudományának horizontjá
ra. Ez az ív több paradigmát is megdöntött vagy megdön
teni látszik: Leibnitz a dolgok csak önmagukkal azonosak 
posztulátumától elértünk ennek Wittgensteini tagadá
sáig, majd Cole antitéziséig, miszerint az egyediség sem
mivel sem több annál, mint amit ez alatt értünk…56  

A nemzetközi szakmai és tudományos élet tehát pezseg. 
A magyar kriminalisztika előtt tornyosuló jelenkori kihívás, 
hogy lépést tartson az elmélet és a gyakorlat fejlődésével.

54 P. Trojanowski közlése a 2015. március 18–19én megrendezett 
varsói „Forensic Science Conference” során.

55 D. Barlović közlése a 2014. szeptember 23–26. között megren
dezett zágrábi CEPOLkonferencián.

56 Lásd Simon A. Cole: Forensic whitout uniqueness, conclusions whitout 

individualization: the new epistematology of forensic identification. 
Law, Probability and Risk. 2009 (8) 233–255. doi: 10.1093/lpr/
mgp016
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SZALMA JÓZSEF*

A munkajogi kártérítési felelősség 
osztályozása – és helye a magánjogi 
felelősség rendszerében  

1. Kérdésfelvetés

Első szempillantásra úgy tűnhet, hogy a munkajogi kár
térítési felelősség osztályozása, a kárfelelősségi rendszeren 
belüli helye, azaz jogi természetének vizsgálata csupán 
doktrinális jelentőséggel bír. Pedig, anélkül, hogy 
prejudikálnánk a válaszadást, eleve úgy tűnik, hogy a 
munkajogi kártérítési felelősség hovatartozása (magánjog, 
közjog), korántsem csupán teoretikus kérdés, ugyancsak 
applikatív, azaz kodifikációs, jogértelmezési és jogalkal
mazási jelentőséggel (is) bír.1

Annál inkább, mert a munkajogi kártérítési felelősség 
gyűjtőfogalom, melynek több alkotó eleme, vagy vizsgál
ható szempontja van, de olyan kérdés is, amely közös ne
vezőinél fogva, akár általánosan is meghatározható és 
mintegy egységében minősíthető esernyőjogintézmény
ként is szerepeltethető.

2. A munkajogi felelősség és alakzatai

Ha kolloquiálisan keresnénk a definíciót (habár: omnis 
definitiones periculosus est), akkor a kártérítési felelősség 
általános ismérveiből kiindulva, de a speciális felé halad
va, azt mondhatnánk, hogy a munkajogi kártérítési fele
lősség a munkavégzéssel, vagy a munkajogviszonnyal 
kapcsolatos (akár szerződési, akár szerződésen kívüli) 
kényszerítő jogszabályok, kötelezettségek megszegéséből 
keletkezik, – aminek következtében a munkavállaló, a 
munkáltató, vagy harmadik személy (vagyoni, vagy nem 
vagyoni) kárt szenved. Ennélfogva, a károsult irányában, 
a kárért felelősségre vonható alany meghatározása, fő
szabályként okozói alapon történik (munkáltató és mun
kavállaló kölcsönös kárfelelőssége), kivételként azonban, 
a törvényi kárfelelősségtelepítés útján (munkáltató fele
lőssége munkavállaló harmadik személynek okozott ká
ráért), a hagyományos, vagy általánosan elfogadott meg
oldás szerint, a munkáltató harmadik személy iránti 
kárfelelősségét szabja meg. 2

Amennyiben a munkajogi kártérítési felelősséget al
kotó elemeire bontjuk, annak alapján, hogy ez a munka
viszonnyal és a munkavégzéssel kapcsolatos és annak 

1 Ld. József Szalma: Kodexfrage oder einheitliches Arbeitsrecht im 

ungarisches Recht, Journal on European History of Law, Brünn–
Brno (Cseh Köztársaság), 2013/2. sz. 118–122. old.

2 Ld. Szalma József: A munkajog hatása a polgári jogra, Magyar Jog, a 
Magyar Jogász Egylet folyóirata, Budapest, 2015/3. sz. 182–187. old.

alapján, hogy ki a kárfelelős és ki a károsult, – tényállástól 
függően, több lehetőség forog fenn. 

Közelebbről: (a) a munkáltató munkavállaló iránti kárfe-

lelősségéről akkor lehet szó, ha a munkaadó okozta, jogel
lenes magatartásával, a munkavállalónak a kárt. (b) Meg
fordítva, a munkavállaló munkáltató irányában való kárfe-

lelősségéről akkor beszélünk, amikor a munkavállaló jog
ellenes magatartásával munkáltatójának kárt okozott. 
Mindkét esetben a saját magatartásért való kárfelelősség 
szabályairól van szó. 

Ha a munkajogviszonynál maradunk, és a munkavég
zéssel kapcsoltban, a munkaidő alatt, a munkavégző 
(munkavállaló, alkalmazott) harmadik személynek okozott 
kárt, akkor a mások magatartásáért való felelősség

3 talaján 
állunk, hiszen ilyenkor a károsult harmadik személynek 
jogában áll a munkáltatótól megtérítenie kárát.4 Ez eset
ben, a harmadik személynek a káráért elsődlegesen, azaz 
az elsődleges perben, a munkáltató felelős, de a másodla
gos perben, a munkáltató visszkereseti joggal (regresszjog) 
élhet a munkavégzővel szemben, különösképpen, ha ő a 
harmadik személy kárát szándékosan, vagy súlyos gon
datlansággal okozta.

Ha a felelősség jogcíme szerint vesszük szemügyre a 
munkajogi kártérítési felelősséget, akkor két alapvető 
felelősségi jogalap említhető: (c) a szerződési és a (d) szer-

ződésen kívüli (deliktuális) felelősség.5 Attól függően, hogy 

3 Ld. Ptk. 6:540–6:543. paragrafusait, in: Polgári Törvénykönyv, 
Patrocínium, Budapest, 2015, a továbbiakban: Ptk., 307–308. 
old. Ld. a magyar jogelméletben: Földi András: A másért való 

felelősség a római jogban, Jogelméleti és összehasonlító polgári 
jogi kitekintéssel, Rejtjel Kiadó, Budapest, 2004, 315–373. old.

4 Vö. René Savatiére, Traité de la responsabilité civil en droit Français 
– civil, administratif, professionnel, procedural, préface de 
Georges Ripert, tome deuxieme, Conséquences et aspects divers 
de la résponsabilité, Paris, R. Pichon et R. DurandAuzias, Pa
ris, 1951, 127, 562. széljegyzet és a köv. A szerző megjegyzi, hogy 
a jogi személy, mint kollektivitás által okozott kár, nem mindig 
alapozza meg a jogi személy felelősségét. Ha többen okoznak 
kárt akár mint a jogi személy tagjai, akkor a vétkességük ará
nyában, a többes károkozás szabályaiként közöttük megoszlik 
a kárfelelősség. A jogi személy felelőssége csak akkor indokolt, 
ha ezt a törvény előirányozza. (Ibid, op. cit., 128. old. 563. Bis 
és a köv.  old.

5 Ld. a francia jogra vonatkozóan: Ambroise Colin et Henri Capitant: 
Traité de droit civil, tome II: Obligations, Librairie Dalloz, Paris, 
1959, 713–726. old. Hivatkozván a Code civili 1382. szakaszára, 
a szerzők megállapítják, hogy a deliktuális felelősség akkor áll 
be, ha valaki másnak jogellenesen kárt okoz, a szerződési fele
lősség pedig akkor jön létre, amikor a felek, azaz az egyik fél, 
nemteljesítés útján, megszegi(k) a szerződést. A két felelősségi 
rendszer azonban koegzisztál és ennélfogva számos ellentmon
dást, problémát vet fel – a felelősség egysége, különbözősége és 
kumulálása tekintetében. Ld. erre vonatkozóan: Grandmulin: 
De l’unité de la responsabilité, thèse, Rennes,1892, A. Brun: Rapports 

et domaines des résponsabilités contractulelle et délictuelle, thèse, 
Lyon,1939; Rodiére: Etudes sur la dualité des régimes de res-

ponsabilité, J. C. P.,195o, I. 861; stb. A magyar jogra nézve, ld. pl. 
Szalma József: Gondolatok a kontraktuális és a deliktuális felelősség-

ről, különös tekintettel az új Ptk. vonatkozó szabályozására, in: Acta 



TANULMÁNYOK
592018. 1. szám

a kár a szerződés (esetünkben a munkaszerződés)6, vagy 
egy kényszerítő jogszabály, azaz törvényi tilalom (általá
nos károkozási tilalom)7 megszegéséből következette be, 
a kárfelelősség lehet szerződési és deliktuális.

Nem utolsósorban, a kárfelelősségi feltételek szempont
jából vizsgálva, túlmenően az általános felelősségi felté
teleken, mint a kár létrejötte8, a jogellenesség9, okozatos
ság10 stb., a munkajogi felelősség lehet: (e) alanyi felelős
ség, amennyiben a felróhatóságot megszabó kártelepítés 
a szubjektív (v. vékességi) körülményektől függ11; vagy (f) 
tárgyi, azaz objektív (v. okozatossági), ha a cselekményből, 
vagy mulasztásból bekövetkező kár iránti felelősség pusz
ta okozatossági körülményen, tényeken, különösképpen 

facultatis PoliticoJuridicae Universitatis Scientiarium 
Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae, tom. LI 
Ann.2014, Budapestini, ELTE, 2014, 209–226. old.; Szalma József: 
Felelősség a szerződésszegésért, Publicationes Universitatis 
Miskolciensis, Tomus XXXIII, University Press, Miskolc,2015, 
p. 335–353; Szalma József: Felelősség a szerződésszegésért, in: Decem 
anni in European Union, III, Miskolci Jogtudományi Műhely, 
szerk. Sápi Edit, Miskolc, Egyetemi Kiadó, 2015,170–191. old.; 
Szalma József: Felelősség a szerződésszegésért (tanulmány), Jogtu
dományi Közlöny, MTA Állam és Jogtudományi Bizottságának 
folyóirata, Budapest, 2015/4. sz.183–192. old.; Szalma József: Eu-

rópai doktrinális hatások az új Ptk. felelősségi szabályaira, in: Glossa 
Iuridica (tematikus szám: Jog és felelősség), KRE ÁJK, Budapest, 
2015, II. évfolyam 1–2. szám, 23–34. old. Ld. továbbá: József 
Szalma: Abgrenzung der zivilerechtlichen von der strafrechtlicher 

Haftung, Journal on European History of Law, Brünn–Brno, 
2012/1. sz. 32–43. old. 

6 Ld. a Ptk. 6:137. paragrafusát (Szerződésszegés). Pl. in: Polgári 
Törvénykönyv, Patrocínium, Budapest, 2015 (a továbbiakban: 
Ptk.), 237. old. 

7 Ld. a Ptk. 6:518, 6:519. paragrafusait. In: Ptk, 304. old.
8 A német BGB 823. paragrafusának (I) bekezdése megszabja 

azokat a joggal oltalmazott értékeket, amelyeknek megsértése 
kárfelelősséggel jár. Nevezetesen e rendelkezés szerint, kárté
rítési felelősséggel tartozik az, aki jogellenesen és vétkesen 
megsérti másnak jogát vagy joggal oltalmazott javait, vagyis 
életét, testét, egészségét, vagy szabadságát és hasonló jogait. 
Vagyis, a kárfelelősség az alanyi jogok megsértéséből fakad. Ld. 
pl. Hein KötzGerhard Wagner, Deliktsrecht, Zehnte neubearbeitete 
Auflage, Luchterhand, Wolters Kluwer, München, 2006, 49–41. 
old. Hasonló megoldást tartalmaz az osztrák OÁPtk, és svájci Kt. 

9 Ld. a Ptk. 6:518., 6:520. paragrafusait. In: Ptk., 304. old.
10 Ld. a Ptk. erre vonatkozó főszabályát, mely szerint a kárért az 

a felelős, aki azt okozta: a Ptk. 6:519. paragrafusát. Ugyanakkor 
figyelembe kell venni a Ptk. 6:521. paragrafusát is, mely szerint 
nem állapítható meg az okozati összefüggés azzal a kárral kap
csolatban, amelyet a károkozó nem látott előre és nem is kellett 
előre látnia. Itt a Ptk. a jogi okozatosságot, mely egyébként tel
jesen objektív jelleggel bír, egy szubjektív, előreláthatósági kö
rülménytől teszi függővé. Ld. Szalma József: Okozatosság és pol-

gári jogi felelősség, Novotni Alapítvány a Magánjog fejlesztéséért, 
Miskolc, 2000, 34. оld.; Szalma József: Szerződésen kívüli (delik-

tuális) felelősség az európai és a magyar magánjogban, ELTE ÁJK 
Budapest Bíbor Kiadó, Miskolc, 2008, 395. old.; Szalma József: 

A polgári jogi felelősség alapelvei, Atlantis Kiadó, Újvidék, 2008, 
72. old.  

11 Ld. Ptk. 6:519. paragrafusát. In: Ptk. 304. old.

veszélyes üzem, dolog használatán alapul, vétkességtől 
függetlenül.12 Vagyis, a munkajogi felelősségre vonás oká-

ról van szó, arról, minek alapján történik a kárfelelősség 

telepítése. A vétkességi felelősség azon múlik, hogy vala
kinek a károkozás szándékában volt, tehát az a felelős 
személy, aki a kárt tudatosan okozta, vagyis a jogellenes 
cselekményt is akarta és annak következményeit is. Ezzel 
szemben, az okozatossági felelősség esetében, a károkozó 
az, akinek a jogellenes magatartásból következett be a 
kár. (Adott esetben e két feltétel másmás személy fele
lősségét vonhatja magával. Ugyanis egyes felelősségi fel
tételek, mint a vétkesség és az okozatosság, rendeltetésük 
szerint, nemcsak felelősségi feltételek, hanem egyúttal 
rámutatnak a felelős személyre, sőt, a felelősség mértékére is. 
Ilyen, felelősségmértékmeghatározó körülmény pl. a 
társvétkesség és a többes okozás, amikor vagy a felelősség-

megosztásra, vagy az új Ptk. szerint egyetemleges felelősség-

re kerülhet sor). De ilyen tényező a károsult és a harmadik 
személy károkozási hozzájárulása is.

A munkajogi felelősség akkor lehet objektív, veszélyes 
üzemi felelősség, ha a munkavégzés fokozott kárveszéllyel 

járó dolog használatával, vagy tevékenység végzésével kap
csolatos. Pontosabban, ha a kár a veszélyes üzemből, 
ugyan emberi (munkavállalói) közreműködéssel kezelt 
dologhatásból eredt. Olyan dologból, vagy tevékenység
ből, amely helyzeténél, működésénél vagy egyéb sajátossá-

gánál fogva, fokozott kárveszélyt hordoz. Helyzeténél fog
va egy általában nem kárveszélyes dolog magával vonhat 
veszélyes üzemi felelősséget. Pl. szabályszerűen parkolt 
gépjármű nem tekinthető veszélyes üzemnek, dolognak, 
de helytelenül parkolt, vagy mozgó gépjármű, igen. Ve
szélyesnek, pontosabban fokozott kárveszéllyel járónak 
minősíthető dolog lehet a munkaeszköz és ennek hasz
nálata esetében, mint az általános veszélyes üzemi pol
gári jogi felelősség, a munkajogi felelősség is eltekint a 
vétkességi felelősségi feltételtől. Ilyenkor szerintem (a 
svájci Kt. megoldását figyelembe véve), a felelősségre 
vonható alany nem a munkavállaló, hanem a veszélyes 
üzem tulajdonosa, vagy bérlője, s ez rendszerint a vállal
kozó.

A magyar jogban, és ritkábban előfordulóan, kivéte
lesen, más jogrendszerekben is, a vétkesség „objektivizálódott.” 
Ugyanis a klasszikus vétkességfogalom helyett a „szub
jektív” felróhatóság az adott helyzetben általában elvár
ható magatartás tiszteletben tartásától függ. (Nyilván 
Marton Géza és Eörsi Gyula doktrínáinak hatására. Meg
jegyezhető, hogy Marton tanait a vétkesség objektivi
zálásáról Max Rümelin, a kortárs német felelősségjogász 
nem fogadta el és ennek a francia jog sem örvendett). Ami 
tulajdonképpen nem csupán az okozatosságon nyugvó 
objektív felelősséget kellene jelentse, hanem ettől eltérő
en, szubjektív felelősséget, akármennyire is „objektivi
zálódott” a vétkesség.

A vétkesség „objektivizálódása” azáltal történt, hogy a 
szubjektív felróhatóság fogalma a károkozói magatartást 

csupán „külsőleg” ítéli meg, míg a „belső” szubjektív elha

12 Ld. Ptk. 6:535., 6:536. paragrafusait. In: Ptk. 306–307. old.
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tározást mellőzi. Ezzel azonban még „nem léptünk be” az 
igazi, objektív, vagy veszélyes üzemi felelősség körébe. 
Ugyanis, ezen „objektivizált” „szubjektív” felróhatósági 
mérce helyébe – szemben a civilisztika túlnyomó részé
ben elfogadott szubjektív szándék, vagy gondatlanság 
helyett, – a különböző tipizált helyzetekre alkalmazott 
sztenderdek szerinti elvárhatóság lépett, így maradván a 
szubjektív felelősségi körben. E sztenderdek szerint, 
amennyiben polgári jogi (nemkereskedelmi) jogviszonyról 
van szó, akkor a jó házigazda (bonus pater familias), ha 
kereskedelmi (v. vállalkozói) jogviszonyról van szó, akkor 
az üzleti szokások és a szokványok, ha pedig szakmai tar-

talmú (ügyvédi, orvosi, mérnöki) jogviszonyról van szó, 
akkor adott szakma, vagy hivatás szabályaitól való eltérés 
tekinthető a szubjektív felróhatóság (objektivizált) mér
céjének.

A „tárgyiasított vétkesség” vagy elvárhatósági felelős
ségi mérce13 és a hagyományos, pszichológiai értelemben 
vett, vétkességre alapozott szubjektív felelősség között, 
lényeges különbség mutatható ki. Ugyanis, a vétkességnek 

vannak fokozatai (szándékosság és gondatlanság), az elvár-

hatósági felelősségnek pedig nincsenek. Adott esetben, az 
általában elvárhatóval14 ellentétes magatartás kártérítési 
felelősséget von magával, függetlenül a szándéktól. Az 
elvárhatóságtól a legkisebb eltérés is teljes felelősséghez 
vezet. Az elvárhatósági felelősséget valló és vállaló (ma
gyar) doktrínában, a felelősség mértéke nem különbözhet 
aszerint, hogy valaki „nagyon” vagy „kicsit” tért el az ál
talában, adott helyzetre nézve elvárt magatartástól. A kár
okozónak az elvárttól való legkisebb eltérése is, szándé
kától függetlenül, az ő teljes kárfelelősségét vonja magá
val. Ezzel szemben, a (szubjektív) vétkességre alapozó 
Ptk.k közül, mint pl. az osztrák OÁPtk., a vétkesség 
fokától, azaz a szándékosságtól és a gondatlanságtól teszi 
függővé a felelősség mértékét.15 Ugyanis, a kárt szándé
kosan okozónak (böser Absicht) a károsultnak a teljes 
kárát köteles megtéríteni, azaz mind a felmerült kárt 
(damnum emergens), mind az elmaradt jövedelmet 
(lucrum cessans). A gondatlanul eljáró károkozónak azon
ban csupán a felmerült kárt köteles megtéríteni. Ennek a 
megoldásnak indokolt kritikája szerint, a kártérítési jog 
célja nem a károkozónak vétkességfokozat szerinti „bün
tetése”, hanem mint a gyengébb félnek, a károsultnak a 
kártalanítása, vagyoni helyzetének károkozás előtti álla
potának helyreállítása (in integrum restititutio). Ebből a 
szempontból szemlélve, az „elvárhatósági” mércének elő
nye abban mutatkozik meg, hogy a károsultat helyezi 
oltalmi körének középpontjába, és a sztenderdizált ma
gatartástól való legkisebb károkozói eltérés is a teljes kár 

13 Ld. Ptk. 6:142. paragrafusának második mondatát (a szerződé
si felelősségnél) a szerződést megszegő fél felelőssége, az előre
láthatóság hiánya esetén, kimentést nyer. In: Ptk. 238. old. 

14 Ld. a Ptk. 6:519. paragrafusát, in: Ptk., 304. old. 
15 Ld. az Osztrák Általános Polgári Törvénykönyv (Allgemeines 

Bürgerliches Gesetzbuch) 1324. paragrafusát. In: Kodex des 
Österreichisches Rechts, Bürgerliches Recht 2012/13, 43. 
Auflage, ABGB, 137. old.

megtérítéséhez vezet. Hátránya, hogy az elvárhatósági 
mérce korlátozva van, az új Ptk. megoldása szerint az 
előreláthatósági mércével, vagyis, amely kárt a károkozó 
nem volt köteles előre látni, vagy adott helyzetben nem 
látott, láthatott előre, neki nem róható fel és ezzel a ká
rosult fokozott oltalma csökkent, csorbult. 

A csupán elvárhatóságra épülő felelősségi jogcím, 
– amit egyébként az új Ptk. is, a régire támaszkodva, el
fogadott, de mintájukra az Mt. is 16 – nem maradhatott 
meg egymagában, mert a vétkesség fokai, különösen a 
különleges felelősségek körében felelősségmérték
meghatározó, vagy utólagos felelősségtelepítési jelentő
séggel bírnak. Így a gépjármű felelősségbiztosításnál a 
biztosítónak (az eredményes primáris kárfelelősségi per
ben marasztalt teljesítőnek), visszkereseti v. regresszjoga 
van a balesetet okozó járművezető iránt, ha a járműve
zető szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból okozta a 
kárt. Úgy tűnik, hogy a munkajogi felelősségnél sem 
mutatkozik elegendőnek a csupán „az elvárttól” való el
térése a károkozónak, hanem pótfeltételként szükséges a 
szubjetív mérce is, különösképpen a másodlagos, azaz 
visszkereseti perben. Ha a kárt munkavégzés közben, 
munkaidő alatt, a munkavégző harmadik személynek, 
nemcsak az elvárttól eltérő jogellenes magatartásával, 
hanem emellett még szándékosan is okozta, szinte kivé
tel nélkül, minden európai jogrendszerben a munkáltató, 
harmadik személy iránti felelősség alapján megvalósított 
teljesítését követően, visszkereseti joggal élhet a károko
zó munkavégzővel szemben. Úgy tűnik, így van ez, így 
kellene legyen, vagy van az Mt.ben fellelhető joghézagok 
ellenére, a magyar jogban is.

Mint az általános szerződési felelősség, úgy a munka-

jogi szerződési felelősség is, tartalmában kettős: (a) Az első 
a munkaszerződésbe foglalt jogok és kötelezettségek irán
ti teljesítési felelősség, összhangban a pacta sunt servanda 
elvével. Ezt a felelősséget nevezzük primáris felelősségnek, 
vagy szerződési kötelemnek (Schuld). Ez, esetünkben, a 
munkáltató és a munkavállaló kölcsönös kötelezettsége. 
A másik felelősség, a szekundáris felelősség (Haftung) a 

16 Ld. Mt. 179. paragrafusának (1) bekezdését: A munkavállaló a 
munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével 
okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az 
adott helyzetben elvárható. A (3) bekezdés azonban a munkavál
laló kártérítési felelősségét korlátozza, négyhavi távolléti díjának 
összegével. De szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás 
esetén a teljes kárt kell megtéríteni. Ezzel szemben a munkálta
tó munkavállalóval szembeni kárfelelőssége teljes, az Mt. 167. 
paragrafusának (1) bekezdése alapján. Persze, a (2) bekezdés 
szerint a munkáltatónak nem kell megtéríteni a kárnak azt a 
részét, amelyet a munkavállaló vétkes magatartásával okozott. 
Vö.: Ptk. 6:143. paragrafusának (2) bekezdését (mely szerint a 
kártérítés mértéke a szerződésszegésnél a szerződés megköté
sének időpontjában fennálló vagy fenn nem álló előrelátható
ságtól függ). Az előreláthatóság, mint a felelősség mértékének 
meghatározója, a Ptk. 6:521. paragrafusában előirányzottak 
szerint a deliktiuális kárra is vonatkozik. (In: Ptk. 304. old.). A 
Ptk. teljes kártérítésre vonatkozó általános szabályát a 6:522. pa
ragrafusának (1) bekezdése irányozza elő.
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szerződés megszegéséből (nemteljesítés, késedelmes teljesí
tés, nem szerződésszerű teljesítés, azaz kötelességszegés) 
eredő károk megtérítésének kötelessége.

A deliktuális felelősségnél nincs primáris és szekundáris 
felelősség, hacsak primárisként nem számítjuk a törvényi 
forrású általános károkozási tilalmat. Persze, feltehető a kér
dés, hogyan választható el egymástól a munkajogviszonyt 
alapító szerződési és a deliktuális felelősség. Különösen ak
kor és amennyiben mindkettő tényszerűen fennáll. Ebben 
a tényállásban kérdés, hogy kumulálható-e a térítés. 

Per definitionem, a munkajogi szerződési felelősség a 
szerződés megszegéséből, míg a munkavégzés közben beál
ló deliktuális károkozás az általános jogi aktus, a törvényi 
(Ptk.) károkozási tilalom megszegéséből ered. Ez azonban, 
az elhatárolás tekintetében, nem elegendő. Tényszerűen 
elő fordulhat, hogy egy jogellenes cselekmény, vagy mu
lasztás egyidejűleg ellentétben áll a szerződéssel és az általános 

károkozási tilalommal. Vegyük példaként az orvosi felelős-

séget, ami tekintettel a gyógykezelési szerződésre és arra 
is, amit az EÜ törvény szabályoz. Az orvos részéről fenn
áll a tájékoztatási kötelesség, amit a törvény kényszerítő 
jogszabállyal irányoz elő. Ennek mulasztása tehát delik
tum, törvényszegés. Maga a kezelési szerződés legtöbb
ször, jogi természeténél fogva, csupán eszköz és nem 
célkötelem. Tehát az orvosnak mindent meg kell tennie, 
amit a hivatás előirányoz, a beteg gyógyulása érdekében. 
Az orvosi felelősség akkor áll be, ha az orvos eltért a szak
mai szabályoktól, akár a diagnózis, akár a kezelés tekin
tetében. Ugyanakkor a beteg, aki nem tartotta be az or
vosi tanácsokat, mentesíti az orvost a felelőssége alól.17

Az új Ptk. megoldása szerint a non cumul elve18 érvé
nyesül, – vagyis, a párhuzamos, azonos tényállásból elő
álló deliktuális és szerződési felelősség esetén csupán egy 
felelősségi jogcímen jár a károsultnak a kártérítés. Kérdés, 
hogy ez minden esetben indokolte. Ha műtét során, or
vosi műhibaként az orvos a beteg testében felejti a tam
pont, vagy netán az orvosi műszert (ami előfordult a ma
gyar orvosi praxisban és bírói gyakorlatban), ez nemcsak 
szerződésszegés, hanem deliktum is. Itt a szerződéssze
gésből egy (pl. negatív, vagy pozitív szerződési érdekkár), 
a deliktumból más kár (munkahelyi baleseti testi sérele
mért járó jövedelempótló járadékszolgáltatási kötelezett
ség) származhat.19 Ennélfogva, adott esetben, akár két 
jogcímen is igényelhető lehetne a kártérítés. Mindegyik 
jogcímen azt a kárt, ami a szerződés vagy törvényellenes 
magatartásból következett.

Ami szerintem nem áll ellentétben a magyar és külföl
di jogirodalomban vitatott „káronszerzési tilalmával”.20 
Ugyanis, amennyiben különböző (szerződési és deliktuális 

17 Ld. József Szalma: Haftung für Rat, Auskunft und Gutachten im 

ungarischem Recht, Wirtschaft und Recht im Osteuropa (WiRO), 
München, 2016/3. szám, 65–70. old.

18 Ld. a Ptk. 6:145. paragrafusát, in: Ptk. 238. old. 
19 Ld. a Ptk. 6:528. paragrafusát, in: Ptk., Patrocinium, Bp. 2016, 

320. old. 
20 Ld. Szalma József: Káronszerzés tilama, Magyar Jog, 2015/12. sz. 

727–731. old.

forrásokból), de azonos károkozó cselekményéből vagy 
mulasztásából származnak a károk, a teljes térítés elvének 
(Ptk.) értelmében a károsultat mindegyikért kárpótolni 
kell. Nota bene (megjegyezzük), a káronszerzés tilalma 
szinte felesleges, ha van jogalap nélküli gazdagodás 
(condictio indebiti), márpedig (a Ptk.ban) van.21 Egyébként 
a káronszerzés tilalma (Grosschmid)22 arról szól, hogy do
log (pl. közlekedési jármű) totálkára esetén a kárfelelős 
által történő teljes kártérítés kifizetését követően, a káro
sult az egyébként tulajdonában levő dologmaradványt, azaz 
a roncsot (residium), mert egyébként jogalap nélkül gaz
dagodhatna. Ez (a residium) a károkozót illetné meg. 23

Ezen túlmenően, a magyar jogban az egyes hivatások
ra nézve (ügyvédi, orvosi hivatás), kötelező a (szakmai) 
felelősségbiztosítás.24 Kérdés, hogy ezek és a fakultatív biz
tosítások, melyek rendszerint kockázatokban, vagy biz
tosítási összegben limitáltak (korlátozottak) a törvény, 
vagy biztosítói általános üzletkötési feltételek útján, min
den, – ezekben a hivatásokban előforduló kárkockázato
kat lefedneke. Pl. azt, hogy az ügyvéd mulasztotte a 
megbízó ügyfél ügyében meghozott kedvezőtlen elsőfokú 
bírói döntés ellenében, határidőn belül fellebbezni, azaz 
rendes perorvoslattal élni. Tehát nem tűnik egyértelmű
nek, hogy a non cumul elve a szerződési, a deliktuális, 
vagy akár a felelősség biztosítására nézve általánosítha
tóe, indokolt volnae. Azonos kár azonban nem kumu
lálható különböző jogalapokon. Így az Mt. helyesen álla
pítja meg, hogy munkabaleseti szociális járadékszolgál
tatással csökkenthető a károkozói térítés, de tegyük hoz
zá, amennyiben pedig a szociális járadékszolgáltatás a 
károsult teljes kárát fedezi, nem kumulálható.25

3.  A munkajogi felelősség általános  

és különleges kárfelelősségi jellemzői

3.1.  A MUNKASZERZŐDÉS MEGSZEGÉSÉBŐL 
SZÁRMAZÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG ÉS A PTK. 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSA.  
AZ MT. MINT LEX SPECIALIS. A PTK. ÉS AZ MT. 
DISKURZUSA

A munkajogi kártérítési felelősség alapvonulatában nem 
különbözik az általános, polgári jogi kártérítési felelősségtől. 
Ugyanis az általános kártérítési felelősség felelősségi felté-

telei jelen kell legyenek a munkajogi felelősségnél is26, 
ahhoz, hogy a károkozó felelősségre vonható lehessen. 

21 Ld. a Ptk.6:579–6:582. paragrafusait. In: Ptk. 316. oldal.
22 Ld. Grosschmid Béni, Fejezetek kötelmi jogunk köréből, I. kötet 

első kiadása 1898, második kiadása 1901, második kötet, 1900, 
jubileumi kiadás, 1932–1933. Ebben ld. a kártérítést (III. fejezet), 
a szolgáltatás módját (VI. fejezet), a naturális szolgáltatást (IX. 
fejezet), a pénztartozást (X. fejezet). 

23 Vö.: Ptk. 6:579. paragrafusának (1) bekezdését. In: Ptk. 316. old.
24 Ld. a Ptk. 6:470. paragrafusát. In: Ptk. 295. old.
25 Vö. az Mt. 172. paragrafus a) pontját.
26 Ld. Mt. 166. paragrafusának (1)–(3) bekezdéseit. Ld. továbbá, 
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Ez azt jelenti, hogy (a) a munkavégzéssel kapcsolatosan 
kár-következmény állt be, hogy a (b)cselekmény, vagy a 
mulasztás jogellenes volt, (c) hogy a cselekmény vagy mu
lasztás és a kárkövetkezmény között (döntő, adekvát, ti
pikus) okozati összefüggés

27
 mutatható ki, (da) hogy ameny

nyiben szubjektív felelősségről van szó, a cselekvő vagy 
mulasztó vétkes (a magyar jogban eltért az általában adott 
helyzetben elvárt magatartáskövetelménytől, bár az Mt. 
favorizálja a vétkességet); (db) továbbá amennyiben meg 
vannak a tárgyi v. veszélyes üzemi felelősség feltételei, 
mivel a kár a fokozott veszéllyel járó, munkavégzés köz
ben használt dologhatás eredményeképpen jött létre, ak
kor az objektív, okozatossági felróhatóság a felelősségi 
jogcím.

Annálfogva, hogy az általános kárfelelősségi feltéte
leknek jelen kell lenniük a munkajogi felelősségnél is, a 
munkajogi felelősséget a polgári jogi kártérítési felelősség 
körébe sorolhatjuk. Annak alapján, hogy tényállástól füg
gően, a munkajogi felelősség lehet saját, vagy mások ma
gatartásáért való felelősség, továbbá tárgyi, vagy alanyi 
felelősség, normatív alapját figyelembe véve (attól függő
en mely jogforrás megsértéséről van szó) pedig akár szer
ződési, vagy szerződésen kívüli – a munkajogi felelősség 
méltán minősíthető, mint a különleges polgári jogi fele
lősség egyik sajátos esete. Bizonyítják ezt a külföldi pol
gári jogi kódexek, mint a német BGB, mely a munkajogi 
kártérítési felelősséget kötelezettségszegésként minősíti.28

Az új magyar Ptk. szabályozza a szerződési felelősség 
általános ismérveit, de a munkajogi felelősséget nem vet
te fel a különleges felelősségi alakzatok körébe. Helyette 
a munkajogi felelősséget úgy, mint szerződési és szerző
désen kívüli felelősséget a Munka törvénykönyve (Mt.) 
szabályozza, kifejezetten hivatkozva a Ptk. mögöttes sza
bályaira. Ugyanis, amennyiben az Mt. nem tartalmaz a 
munkajogi felelősségre nézve különleges szabályt, akkor 
a Ptk. (általános felelősségi) szabályai a mérvadóak. 
Ugyanígy, a (teljesítési és nemteljesítési) felelősséget is 
magával vonó (egyedi) munkaszerződést, az új magyar 
Ptk. nem vette fel egyes szerződéseket tartalmazó szabá
lyainak körébe. Ehelyett a munkaszerződést az Mt. sza
bályozza. Történt ez annak ellenére, hogy a magyar vo
natkozó jogirodalomban, többek között, az összehason
lító kodifikációs gyakorlatra hivatkozva, nem utolsósor
ban, a munka világának jogi stabilitása érdekében, 
Prugberger professzor és vele együtt munkajogász kuta
tó társai, valamint e sorok szerzője is, mind a munkaszer
ződésnek, mind a munkajogi felelősségnek felvételét ja
vasolta az új Ptk.ba. Sőt, az új Ptk. végleges szövegének 

Szalma József: Okozatosság és polgári jogi felelősség, Novotni Kiadó 
a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2000, 73. old. 

27 Ld. Mt. 179. paragrafusának (2) bekezdését, mely egyébként a 
felelősségi feltételek fennforgásának bizonyítási terhét szabályoz
za. Ugyanis a munkavállalói kárfelelősség esetén a kárt, valamint 
az okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania.

28 Ld. a BGB 280. paragrafusát (Schadenersatz wegen Pflicht
verletzung) in: Prütting, Wegen, Weinreich, BGB Kommentar, 
Luchterhand, 2007, 436. old. 

országgyűlési elfogadása előtt, a megfelelő normatív szö
veg kidolgozását is, Prugberger professzorral együtt vál
lalta, a munkaszerződés és a munkajogi felelősségre néz
ve a szabályozási keretek normatív megfogalmazását.

3.2.  AZ EGYEDI ÉS A KOLLEKTÍV MUNKASZERZŐDÉS 
MEGSZEGÉSÉBŐL EREDŐ KÁRFELELŐSSÉG

Egyedi és szolgálati munkaszerződés megszegéséből 

származó kárfelelősség. A munkaszerződés a munkavál
laló és a munkáltató között megkötött egyedi, visszterhes, 
tartós, vagy határozott időre szóló, a magyar jogban for
mális (írásbeli) szerződés, melynek tartalmát a munka
vállaló és a munkáltató közötti kölcsönös kötelezettségek 
rögzítése képezi, egyfelől a munkavállaló munkavégzési 
kötelezettségeit, másfelől a munkáltató munka bérfizetési 
kötelezettségeit. A munkaszerződéssel jön létre a mun
káltató és a munkavállaló közötti munkaviszony. A mun
kajogi viszonyt tehát a munkaszerződés hozza létre. A 
munkaszerződés magánjogi jellegű szerződés. Ez azt je
lenti, hogy a felek elvben mellérendeltek, egyenrangúak. 
Ezen nem változtat az a tény, hogy a munkáltatónak jo
gában áll megszabni a munkavégzést. Ugyanis a munka
vállaló javára a munkáltató kötelezettségeként munka
végzésért megfelelő térítés jár. 

Az összehasonlító jogirodalom, de a magyar jogiroda
lom is, megkülönbözteti a munkaszerződést a szolgálati 
szerződéstől. A kettő közötti különbség elsősorban a 
szerződés felei tekintetében mutatható ki. Míg a szolgá
lati szerződés elsősorban a közigazgatási (közszolgálati), 
a munkaszerződés a verseny azaz vállalkozói szférában 
megkötött foglalkoztatási szerződés. A közszolgálati 
munkaszerződésre jellemző, hogy a munkavállaló, – azaz 
ebben a munkajogviszonyban – az alkalmazott, munka
végzési kötelezettsége előre, legtöbbször törvényben meg
határozott, úgy, mint illetékesség és főként cél- ritkábban 

eredménykötelem. Pl. a bíró igazságszolgáltatási, vagy az 
ügyintéző ügyintézési tevékenysége. Ezzel szemben a 
munkaszerződés esetében a munkavégzés tartalma alap
vetően a munkaszerződésben van megszabva, tartalmá
ban pedig főszabályként eredménykötelem. Míg a köz
szolgálati munkavégzés területén országos ún. tripartit 
(kormányzat, munkáltatók és munkavállalók képviselő
inek) egyeztetése jellemző, addig a versenyszférában in
kább maga a vállalkozáson belüli, munkáltató és a mun
kavállaló képviselői közötti egyeztetés a jellemző.

Habár a vállalkozói szerződés is munkavégzésre kötelez 
(a vállalkozói szerződést a Ptk. egyébként szabályozza)29, 
a munkaszerződéstől főként abban különbözik, hogy bi
zonyos, a megrendelő által, a megbízott meghatározott 
eredmény elérését célozza meg (pl. egy épület felépítése). 
Rendszerint a cél elérése határozza meg a vállalkozói 
szerződés tartamát, szemben a munkaszerződéssel, mely 
főszabályként meghatározatlan időre szól.

Mindkét szerződéstípus (munkaszerződés, szolgálati 
szerződés) esetében a szerződés megszegése (nemteljesítése, 

29 Ld. a Ptk. 6:238–6:256. paragrafusait. In: Ptk. 256–259. old.
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részleges teljesítése amennyiben a szerződés teljes szol
gáltatás nyújtásáról szól, vagy nem szerződésszerű telje
sítése) szerződési felelősséget von magával. A szerződés
szegő köteles megtéríteni a szerződéshez hű félnek a 
szerződésszegésből származó kárát. Vonatkozik ez mind
két félre, a munkáltatóra és a munkavállalóra egyaránt. 
Más szóval, ha a szerződést a munkaadó szegte meg, ak
kor ő a munkavállalónak köteles megtérítenie a szerző
désszegésből eredő kárát, és megfordítva, ha a szerződést 
a munkavállaló szegte meg, kártérítési felelősséggel tar
tozik a munkáltatónak. Elvben, összhangban a Ptk. teljes 
kártérítési elvének, e kárfelelősség a teljes kár megtéríté
sére kötelezi a szerződést megszegő kárfelelőst.

A kollektív munkaszerződés megszegéséből szár-

mazó kárfelelősség. Az egyedi munkaszerződésnek tisz
teletben kell tartania a kollektív (vállalkozáson belüli, azaz 
speciális, vagy közszolgálati esetben általános) szerződés 
szabályait.30 A lényeg abban van, hogy a kollektív szerződés 
rendeltetése, az egyes munkatevékenységek szerinti mini
málbér meghatározása. A szerződéskötési szabadság köré
be tartozik az ezen felüli bérezés. Vonatkozik ez főként a 
versenyszférára. Amennyiben a vállalkozáson belül meg
kötött kollektív szerződés egyes munkavégzési kategóriák 
számára előirányzott minimálbérezés és adott egyedi mun
kaszerződésben megszabott munkabér kisebb a kollektív 
szerződéssel előirányzottnál, a munkavállaló differenciál 
kártérítési igénnyel fordulhat a bírósághoz. Vagyis, köve
telheti a vállalkozásban megkötött kollektív munkaszer
ződés egyes munkatevékenységekhez fűződő minimálbér 
és az egyedi munkaszerződésben megszabott ennél alacso
nyabb bérezés közötti különbséget.

4.  A munkajog és a polgári jog jogági 

kapcsolata, különös tekintettel a polgári jogi 

(deliktuális és szerződési) felelősségre

Az elmondottak alapján egyértelműnek tűnik, hogy a 
munka és polgári jog egymással szoros kapcsolatban 
állnak. A munkabérek szintje megszabja a fogyasztás 
szintjét. Ily módon a bérek befolyásolják a termelés szint
jét, megszabják a szolgáltatás, termelés (vállalkozás) és a 
fogyasztás kapcsolatát, kiváltván nemcsak a mikro ha
nem makro gazdasági hatásokat.

E kapcsolatra való tekintettel az új Ptk. kidolgozása so
rán tudományos diskurzus alakult ki. Voltak és vannak olyan 
álláspontok, melyek szerint a munkajog jogági szempont
ból szemlélve, ezzel együtt a munkajogi felelősség, közjogi 
jellege miatt, nem tartozik a polgári joghoz, hanem az el
különült munkajoghoz. Más vélemény szerint azonban, a 
munkajog, különösképpen a szerződési és deliktuális mun
kajogi felelősség szerves része a polgári jognak. E két egy
mással ellentétes nézet mögött tulajdonképpen kétféle 

30 Ld. Szalma József: A munkaszerződés, szolgálati szerződés és a kol-

lektív szerződés, Jogtudományi Közlöny, 2014/7–8. sz. 373–378. 
old.; Szalma József: A munkaszerződés, szolgálati szerződés és a kol-

lektív szerződés, Magyar Jog, 2014/1. sz. 52–57. old.

gazdaságfelfogás húzódik meg. Az egyik a liberális, a má
sik a szociális piacgazdálkodás elméletén alapul. Az első 
szerint a munka világa kizárólag a munkaerő kereslet és 
kínálat kérdése, a második szerint pedig a tulajdon és tőke 
szociális felelősséggel jár, vagyis azzal, hogy a tulajdonnak 
tágabb értelemben vett társadalmi felelőssége is van. Ne
kem úgy tűnik, hogy az utóbbi álláspontot képviseli 
Prugberger professzor számos munkájában.

Ennek a diskurzusnak igen fontos eleme a kollektív 
szerződések joga, vagyis a munkavállaló és a munkaadó 
közötti, nemcsak munkabéri egyeztetése. Hosszú távon 
szemlélve, a munkáltatónak érdeke az, hogy a munkavál
laló tisztességes bért nyerjen és ezzel a munkaadó moti
válja a foglalkoztatottat. A munkavállalónak pedig tartós 
érdeke az, hogy a vállalkozás eredményes legyen, hogy a 
vállalkozás terméke, szolgáltatása, jó hírnévnek örvend
jen, és ennek eredményeképpen a piacon megfelelő érté
kesítést nyerjen. Ez pedig kihat a bérek emelési lehetősé
gére. A munkabéri megállapodásnál azonban a munkál
tató és a munkavállaló ellenérdekeltek: A munkaadó ér
deke, hogy kiesebb, a munkavállaló érdeke, hogy nagyobb 
bértérítést nyerjen.

A munkáltató és a munkavállaló, alapvető érdekellen
tétük ellenére, hosszú jogfejlődés eredményeképpen, Eu
rópában és Magyarországon közös nevezőt találtak és 
ennek fő eszköze a kollektív szerződés jogintézménye. A 
munkavállaló is beleegyezhet a bérezési stagnációba, a 
munkahelyek csökkentés nélkül, ha a munkáltató új be
ruházási ciklus előtt áll. Ez után azonban a munkáltató
nak is, pozitív gazdálkodása esetén, érdekében áll, hogy 
dolgozóit, akik a nyereséghez hozzá járultak, bérnövelés
sel, további eredményes munkavégzésre serkentse.

A jogösszehasonlító kitekintés azt mutatja fel, hogy 
az egyedi munkaszerződés szerves része a polgári jognak 
és ebben is egyet értek Prugberger professzorral. Már 
csupán annálfogva is, hogy a kontinentális Ptk.k (pl. a 
német BGB31, az Osztrák ÁPtk.32, a svájci Kt.33, a francia 
Code civil34) kötelmi jogában, azaz ennek egyes szerző

31 Ld. a BGB 242. paragrafusát (Arbeitsvertrag), 611. paragrafusát 
(Dienstvertrag), 631. paragrafusát (Werkvertrag). In: Prüttinng, 
Wegen, Weinreich, BGB Kommentar, Luchrehand, 2007. 

32 Ld. ABGB, Dienstvertrag (szolgálati szerződés), 100, 152., 154., 
1151–1161., 1486. paragrafusait, pl. in: Kodex des österreichischen 
Rechts, Bürgerliches Recht, 2012–13, LexisNexis, Wien, 2012–
13. Vö.: WelserZöchlingJud, Bürgerliches Recht, Bd. II. 
Schuldrecht – Allgemeiner Teil, Schuldrecht – Besonderer Teil, 
Erbrecht, 14. Auf lage, Manz‘ sche Verlags und universit. 
Buchhandlung, Wien, 2015, Der Dienstvertrag – Par. 1151. 
ABGB, und Abgrenzungen, ad 285. oldaltól.

33 Ld. a svájci Code des obligations (Kt.) 319–355. szakaszait me
lyek szabályozzák a contrat de travailt, vagyis az egyedi mun
kaszerződést, valamint a kollektív munkaszerződést és a szol
gálati szerződést, ld. in : Code des Obligations, Cancellarie federale, 
2001, ad 122. old. et suit.

34 Ld. a Code civil 1780. szakaszát, – contart de travail, vagyis a 
kódex szóhasználata szerint: contrat du louage des domestiques 
et ouvriers (a munka bérlete), in: Code civil, 102. édition, Édition 
Dalloz, Paris, 2003, 1568. old. 
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déseket szabályozó részében, szinte kivétel nélkül, a mun
kaszerződés, mint külön nevesített szerződés, nyert sza
bályozást. Ettől az új Ptk. eltért és a munkaszerződés 
szabályozását a Munka Törvénykönyvére bízta35, meg
hagyván, hogy a Munka Törvénykönyvében nem szabá
lyozott kérdésekben mérvadó a Ptk. „háttér” – szabályo
zása.36 Ugyanez történt a munkajogi felelősség szabályo
zása tekintetében is.37 Ennek a felelősségnek szabályozá
sát is átvállalta a Munka Törvénykönyve.38 Történt ez 
annak ellenére, hogy a jogösszehasonlítás azt mutatta 
ki, hogy a munkajogi felelősség is, úgy mint különleges 
felelősségi alakzat, helyet foglal az európai kontinentális 
Ptk.kban. Prugberger professzorral együtt, társszerzők
ként írt munkáinkban, vagy önálló vonatkozó munká
imban, megfelelő érvekkel, azt az (egyetértő) álláspontot 
képviseltem, hogy mind a munkajogi szerződési, mind a 
munkajogi deliktuális felelősségnek helye volt volna az 
új Ptk.ban, már a jogösszehasonlításban elfogadott ko
difikációs gyakorlat szempontjait, tapasztalatát is figye
lembe véve. Az ellenkező nézetet valló szerzők szerint, 
akik a munkajogi felelősséget szívesebben látták és látják 
a Munka Törvénykönyvében, azt vallották, vagy vallják, 
hogy a munkaszerződés, a munkajogi szerződési és 
deliktuális felelősség új Ptk.ba való inkorporációja „ki-

ürítette” volna a Munka Törvénykönyvét, ami persze, ha 
egyáltalában érvnek számít, részben igaz. Vannak olyan, 
főként külföldi szerzők, de akadnak magyar szerzők is, 
akik szerint a munkajog a munkaszerződés révén a polgári 

jog speciális ága (Sonderzivilrecht), míg a munkavégzéshez 
fűződő kényszerítő jogszabályokkal előirányzott szociális 

jogok (pl. egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, baleset
biztosítás), a közjog részeit képezik, pontosabban a szoci
ális jogot (Sozialrecht) alkotják. Ugyanis, a munkaszer
ződés a közérdekű és alkalmazotti, továbbá munkaválla
lói oldal oltalmát szolgáló korlátozások ellenére, a polgá
ri jog diszpozitív szabályozási körébe tartozik. Szemben a 
szociális joggal, mely a munkavégzéssel kapcsolatos, azaz 
ehhez fűződő imperatív (kényszerítő) szabályokat tar
talmazza. „Kiürülésről” tehát szó sincs, hiszen a munka
jog polgári jogi és közjogi részeinek kodifikációs elkülö
nítésével nem sérül a vegyes szerkezetű, viszonylag elkü
lönült jogági besorolás lehetősége (Arbeitsrecht). Csupán 
az észszerű szabályozási besorolásról van szó.

A kollektív szerződések jogát egy európai Polgári tör
vénykönyv szabályozza, az egyedi munkaszerződéshez 
fűződően, ez pedig a svájci kötelmi törvénykönyv. Ezt a 

35 Ld. az Mt. 42–62. paragrafusait.
36 Ld. A Munka Törvénykönyve – 2012. évi I. törvény, kiegészítve 

a 2012. évi LXXXVI. törvény (Mth.) vonatkozó részeivel és az 
1992. évi XXII. törvény hatályos szakaszaival, Novissima Kiadó, 
Budapest, 2012, – 10. old., 31. paragrafusát. E tanulmányban: Mt.

37 Ld. az Mt. 177. paragrafusát, mely szerint a kár megtérítésére 
az Mt.ben nem szabályozott részben a Ptk. XXXI. fejezetének 
szabályait kell alkalmazni.

38 Ld. Mt. 166–177. paragrafusait (a munkáltató kártérítési fele
lőssége), valamint 179–191. paragrafusait (a munkavállaló kár
térítési felelőssége).

joganyagot a magyar Munka Törvénykönyve vállalta fel39, 
szintén az egyedi munkaszerződéshez fűződően.

A munkajogi felelősség Mt. általi szabályozása végül is 
jelentősen eltért a Ptk.ban elfogadott általános felelősségi 
alakzattól. Az eltérés különösképpen és többek között, a 
többes károkozásnál mutatkozott meg. Míg a Ptk. a többes 
károkozásnál főszabályként az egyetemleges felelősséget 
irányozza elő (szemben az összehasonlító polgári jogban 
előirányzott kivételes egyetemlegességgel)40, ezzel szemben 
az Mt. a vétkességi, vagy okozatossági hozzájárulás alapján 
a primáris osztott felelősséget.41 Nekem úgy tűnik, hogy ez 
a megoldás lett volna a helyes a Ptk.ban is.42

5. Összegzés

Tételes jogi szemszögből szemlélve, a munkajogi felelős
ség keletkezzen a munkaszerződés –, akár a károkozás 
általános törvényi tilalmának – megszegéséből, alapve
tően polgári jogi felelősségnek minősíthető. Függetlenül 
attól, hogy az új Ptk. sem a munkaszerződést, sem a mun
kaviszonyból eredő, vagy ezzel kapcsolatos károkat nem 
szabályozta, átengedvén ezt az Mt. szabályozási hatáskö
rébe. Az Mt. és a Ptk. egymáshoz úgy viszonyul e tekin
tetben, hogy amennyiben a munkajogi felelősség adott 
kérdését illetően, az Mt. nem szabályoz, a Ptk. általános 
kárfelelősségi szabályai a mérvadóak. Ha az Mt. a mun
kajogi felelősség vonatkozásában eltér a Ptk.tól, akkor 
az Mt. a mérvadó (lez specialis derogate legiu generali). 
Az Mt. pedig, sok tekintetben eltér a Ptk.tól, némely 
esetben indokoltan, némely esetben nem. Pl. eltér a kár
térítés mértéke tekintetében, ami kérdés, hogy indokolte. 
A tételesjogi vizsgálat mellett, a jogelméleti és jogössze
hasonlítási érvek, a szükségtelen eltérések miatt, amellett 
szólnak, hogy a munkajogi kártérítési felelősségnek, he
lye volt volna az új Ptk.ban, mégpedig a különleges fe
lelősségi alakzatok körében. 

39 Ld. Mt. 276–284. paragrafusait.
40 Ld. pl. A svájci Kt. 143. paragrafusának (2) bekezdését, mely 

szerint a többes károkozás esetén fellépő egyetemlegesség csak 
akkor érvényesül, ha a törvény az egyetemlegességet kifejezet
ten, egyes esetekre szólóan, előirányozza. Az egyetemlegesség 
ebben az esetben is csak akkor érvényesülhet, ha a vétkességi 
és az okozatossági hozzájárulás alapján az egyes károkozók sze
rinti (osztott) felelősség mértéke nem állapítható meg. Ld. in: 
Code des Obligations, Cancelarie féderale, Payot, 2001, 13. old. 

41 Ugyanis az Mt. 181. paragrafusának (1) bekezdése értelmében 
(melyben több munkavállaló együttes felelősségét szabályozza), 
a kárt a munkavállalók vétkessége arányában, ha ez nem álla
pítható meg, közrehatásuk arányában viselik.

42 Ld. Szalma József: Egyetemleges és osztott felelősség a többes károko-

zás esetén – különös tekintettel az új Ptk. rendelkezéseire, Magyar 
Jog, 2016/6. sz. 321–328. old. Ld. a Ptk., 6:524. paragrafusát 
(Többek közös károkozása), in: Ptk. 305. old.



Szerzők:  
Bacher Gusztáv, Baranyi Bertold, 
Bodoki Gábor, Böszörményiné Kovács Katalin, 
Burai-Kovács János, Döme Attila, Ébner Vilmos,  
Éless Tamás, Faludi Gábor, Farkas Attila, 
Goldea Zsuzsanna, Aleku Mónika, Harsági Viktória, 
Juhász Csaba, Juhász László, Juhász Linda, 
Kapa Mátyás, Káposznyák Aliz, Király Miklós, 
Köblös Adél, Kövesné Kósa Zsuzsanna, Kőrös András,  
Lázár-Kocsis Edina, Légrádi István, Máté Viktor,  
Mikó Ádám, Okányi Zsolt, Orosz Árpád,  
Osztovits András, Paksi Gábor, Parlagi Mátyás,  
Prokopovitsch László, Rák Viktor, Reviczky Renáta, 
Ribai Csilla, Szabó Sarolta Édua,  
Szécsényi-Nagy Kristóf, Szőcs Tibor,  
Tálné Molnár Erika, Timár Kinga, Tóth Ádám,  
Varga István, Virág Csaba, Völcsey Balázs,  
Zaicsek Károly

SzerkeSztő:  
Varga István

Lektor: 
Németh János

könyvünk az új Pp. szabályainak magyarázatát tartalmazza első kézből, a törvény előkészítését az első 
pillanattól meghatározóan befolyásoló kodifikációs téma- és munkabizottsági elnökök és tagok tollából. 
A kommentárban minden témakört olyan szakértő ismertet, akinek az a szűken vett szakterülete. A szer-
zői csapatot szerkesztőként Varga István tanszékvezető egyetemi tanár (eLte ÁJk Polgári eljárásjogi 
tanszék), ügyvéd, a Polgári Perjogi kodifikációs Főbizottság tudományos titkára irányítja. A kötet lektora 
Németh János professzor emeritus, a Főbizottság elnöke, az Alkotmánybíróság volt elnöke.

A szerzők célja, hogy tudományosan megalapozott, de elsősorban a mindennapi gyakorlati jogalkalmazói 
igényeknek megfelelő kommentár szülessen. Az első és második kötet szakaszonként haladva ismerteti 
az új Pp. szabályait. A harmadik kötet a Pp.-n kívüli magyar jogszabályokat (kiemelten a választottbíró-
sági eljárást), valamint a nemzetközi és uniós normákat (jogsegély-szerződéseket, joghatósági- és jogse-
gély-rendeleteket, valamint a sui generis európai uniós eljárásokat) dolgozza fel.

A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja I–III. 
és Az új Pp. iratmintatára együttes ára: 30 000 Ft

I–III. kötet ára: 20 000 Ft

A POLGÁRI PERRENDTARTÁS  
ÉS A KAPCSOLóDó  
JOGSZABÁLyOK  
KOMMENTÁRJA I–III.

Az I–II. kötetek megjelenési  
időpontja:  
2018. február 23.

A III. kötet megjelenésének  
várható időpontja:  
2018. április

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 1037 Budapest, Montevideo utca 14. FAx: (36-1) 349-7600 TeLeFOn: (36-1) 340-2304 • info@hvgorac.hu www.hvgorac.hu

W
EB

ES VÁSÁRLÁS–5%



A büntetőeljárási törvény  
mAgyArázAtA
Az új, 2017. évi büntetőeljárási törvény magyarázata  
a kodifikációs bizottság korábbi tagjaitól

Szerzők: bánáti jános, belovics ervin, erdei árpád,  
Farkas ákos, Kónya istván

SzerkeSztők: belovics ervin, erdei árpád

A büntető anyagi jog és a büntetés-végrehajtási jog megújítását követően az azokat 
összekötő láncszem, a büntetőeljárási jog új alapokra helyezése is szükségessé vált. 
Az eljárások időszerű befejezése, valamint a büntető igazságszolgáltatás hatékony 
működése iránti társadalmi igény mellett az újrakodifikálást az is indokolta, hogy az 
elfogadása óta több mint száz módosításon átesett jelenlegi Be. időközben jelentős 
mértékben inkoherenssé vált.

A 2017. június 13-án elfogadott új büntetőeljárási törvény magyarázatára vállalkoztak 
a kodifikáció indulásakor meghatározó szerepet betöltő kodifikációs Bizottság elnöke és tagjai: Bánáti János büntetőügy-
véd, a Magyar Ügyvédi kamara elnöke; Belovics ervin, a legfőbb ügyész büntetőjogi helyettese, tanszékvezető egyetemi 
tanár; erdei Árpád professor emeritus; Farkas Ákos intézetigazgató egyetemi tanár; valamint kónya István büntetőbíró, 
a kúria elnökhelyettese.

Az új kódex a büntetőeljárás minden szakaszában, valamint számos jogintézménye vonatkozásában lényeges, több 
esetben koncepcionális újdonságokat vezet be. A kézikönyv gyakorlati útmutatást nyújt a jövőbeni szabályozásról a tár-
gyalótermekben megforduló valamennyi jogászi hivatásrend tagjai számára, ugyanakkor szerzői kiemelt hangsúlyt 
fektetnek a magyarázatok tudományos megalapozottságára is.

ára: 15 000 Ft

megjelenés: 2018. március

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 1037 Budapest, Montevideo utca 14. FAx: (36-1) 349-7600 TeLeFOn: (36-1) 340-2304 • info@hvgorac.hu www.hvgorac.hu

W
EB

ES VÁSÁRLÁS–5%

A munKAviszony megszűnése 
és megszüntetése
A bírói gyakorlat széleskörű bemutatásával,  
iratmintákkal
Szerző: lőrincz györgy

„e könyv alapvető célja, hogy a lehető legrészletesebben, gyakorlati példák bemu-
tatásával bővítse a jogkereső közönség tárgybeli ismereteit. ennek szükségességét 
illetően egy adat: a kúria a felmondások és az azonnali hatályú felmondások gyakorla-
tát vizsgáló joggyakorlat-elemző csoportja ezernél több peres ügyet vizsgált, amelyek 
közül többségben voltak azok a jogesetek (53%), amelyekben a felmondás, illetve az 
azonnali hatályú felmondás jogellenesnek minősült. Végül a téma súlyát illetően indo-
kolt kiemelni, hogy a munkaügyi perek 25-30%-a a munkaviszony megszűnésével, 
illetve megszüntetésével összefüggésben indul. A jogi ismeretek bővítése mellett ezért 
indokolt olyan gyakorlati helyzeteket is elemezni, mint például a munkáltatói felmondás 
előkészítésének praktikus kérdései.”

„Feltehetőleg sokak számára meglepő, de tény: a munkaviszony megszűnésére, illetve megszüntetésére vonatkozó sza-
bályozás az elmúlt ötven évben meghatározó módon nem változott. A megszűnés és megszüntetés jogcímei, a felmon-
dási tilalmak és korlátozások esetei természetesen részben módosultak, de az alapintézmények, sőt a normarendszer 
fogalmi eszköztára állandónak bizonyult. ehhez képest meglepőnek látszik az is, hogy a joggyakorlatban, így a bírói gya-
korlatban a mai napig a munkaviszony megszűnésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos esetek dominálnak, szinte 
napról napra találkozunk ide kapcsolódó példákkal, jogesetekkel. ennek feltehetőleg az az oka, hogy a viszonylag állandó 
szabályozás mellett folyamatosan új élethelyzetek alakulnak ki, amelyek megoldása, megítélése újszerű hozzáállást, illetve 
az általános szabály újszerű interpretálását igényli. ebből az következik, hogy a könyvben hangsúlyosan szerepelnek a 
bírói gyakorlatból vett esetek, elsősorban a kúria döntései.” Részletek a könyv előszavából
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