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I.
Bevezetés

Király Tibor az új Btk. kodifikációját elindító év-
ben (2000-ben) közzétett tanulmányában – történel-
mi, jogtörténeti visszapillantás után – fontos és idõt-
álló tanulságokat fogalmazott meg a büntetõjog szere-
pérõl. Ennek alapján a büntetõ jogszabályok mindig
önmagukon túlmutatnak, többet fejeznek ki, mint
magát a büntetendõséget, vagyis kifejezik és megfo-
galmazzák az általánosan követendõ magatartási nor-
mákat: az emberölés büntetése mögött a „ne ölj”, a
tolvajlás büntetése mögött a „ne lopj” parancsa állott.
Már Szent István dekrétumában is a mai mûszóval él-
ve olyan jogtárgy csoportok szerepeltek, amelyek ma
is a büntetõjog kitüntetõ védelmében részesülnek,
így: az államhatalom, az államigazgatás, a tulajdon, a
személyek stb.1

A bûncselekmények köre a történelem során válto-
zott ugyan, de ha megkíséreljük történelmi léptékben
végiggondolni, mi minden számított valaha bûncse-

lekménynek, ami ma nem az, és fordítva: mi minden
számít ma bûncselekménynek, ami korábban nem
volt az, látszólag meglepõ eredményre jutunk. Egy-
részt a büntetõjogban, úgy tûnik, találhatók olyan jel-
lemvonások, amelyek korokon, társadalmi rendszere-
ken is túlmutatnak, hiszen alig egy tucat olyan cselek-
mény van, amely ma már nem bûncselekmény, vagyis
minden kor büntetõjoga bizonyos jogtárgyakat válto-
zatlanul védelmezett, amelyeket szinte egységes jegy-
zékbe foglalhatunk és a mai modern büntetõ törvé-
nyekben is változatlanul, vagy esetleg új elnevezéssel,
de õsi tartalommal megjelennek, mint a védett jogtár-
gyakat kifejezõ fejezetcímek.2

Összességében arra a következtetésre juthatunk,
hogy a büntetõ jogalkotásnak nem áll hatalmában
mellõzni azoknak a jogtárgyaknak az oltalmát, ame-
lyek a történeti fejlõdés eredményeképpen erre igényt
formának és jogot kaptak. 

Másrészt fontos tanulság az is, hogy a büntetõjog
tükrözi keletkezésének, alkalmazásának a korát, an-
nak társadalmi, politikai, hatalmi viszonyait, erkölcsi,
világnézeti értékítéleteit. Mindez igaz a 2012 júniusá-
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Az új Btk. Általános részének alapfogalmai (ha-
tály, a bûncselekmény, a tettesek és
részesek, a társadalomra veszélyesség)*

Busch Béla egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)

A büntetõkódexek mindig tükrözik keletkezésük idõszakának társadalmi, politikai, hatalmi viszonyait,
erkölcsi értékítéleteit, világnézetét. Az új kódex preambuluma alapján az egyének alapvetõ jogai élveznek
prioritást a büntetõjogi védelem szempontjából a közösségi érdekekkel szemben. A törvényesség elvének
kodifikálása nemcsak visszatérés haladó törvényhozási hagyományaink fõsodrába, hanem napjaink jogal-
kalmazási igényeivel is találkozik. Az enyhébb büntetõtörvényt nem szabad sematikusan, azaz kizárólag a
büntetési tételek összevetésébõl kiindulva kiválasztani, a kérdés eldöntésénél az egyéb jogintézmények,
így különösen az enyhítõ rendelkezések alkalmazási lehetõségének is jelentõsége van. Szerencsésebb lett
volna, ha a Btk. mellõzi társadalomra veszélyesség bûncselekmény fogalmi elemét és visszatér a formális
bûncselekmény fogalmat rögzítõ klasszikus szabályozáshoz.

* Az új Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló tanulmány-sorozat második tanulmánya (Szerk.)
1 Király Tibor: Tendenciák a büntetõjogban és az eljárásjogban. In: Békés Imre Ünnepi Kötet. ELTE ÁJTK, Budapest, 2000. 247–253.
2 Király: i. m. 247–253.
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3 1978. évi Btk. 1. § elsõ mondat. Hatályos 1993. május 14. napjáig.
4 Az 1993. évi XVII. törvény javaslatának 103. §-ához fûzött indokolás.
5 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 51. § (1) bek. b) pont.
6 A Btk. javaslatának általános indokolása. III. pont.
7 Alaptörvény B) cikk (1) bek.
8 Alaptörvény T) cikk (1) bek.
9 Alaptörvény I. cikk (2) bek.
10 Alaptörvény I. cikk (1) bek.
11 Alaptörvény I. cikk (3) bek.
12 Alaptörvény 38. cikk.
13 A Btk. javaslatának XXIV. fejezetéhez fûzött indokolás.

ban elfogadott és 2013. július 1. napján hatályba lépett
2012. évi C. tv. (Btk.) rendelkezéseire is.

Tanulmányomban nem az egész Btk.-ról és még
csak nem is annak általános részérõl kívánok beszél-
ni, hanem csupán a kódex elsõ három fejezetének ren-
delkezéseit kívánom bemutatni (a preambulummal
együtt). Az egyes résztémák közül is azokra koncent-
rálok, amelyek lényeges újdonságokat is tartalmaznak
az elõzõ kódexhez, az 1978. évi IV. törvényhez (1978.
évi Btk.) képest, illetve korábban is vitatott megoldá-
sokat örökítenek tovább. 

Ennek megfelelõen a törvényesség elvét, az idõbeli
hatályt, a bûncselekmény fogalmát, azon belül is a tár-
sadalomra veszélyesség kategóriájának funkcióját
elemzem, illetve röviden kitérek a tettesség és részes-
ség szabályozására is.

II.
A preambulum

A 1978. évi Btk.-nak nem volt preambuluma, ha-
nem eredeti szövegének 1. §-a fogalmazta meg a tör-
vény célját, azaz azt, hogy a kódex „védelmet nyújtson
a társadalomra veszélyes cselekményekkel szemben,
neveljen a szocialista társadalmi együttélés szabályai-
nak megtartására és a törvények tiszteletére”.3

Ezt az egész rendelkezést hatályon kívül helyzete az
1993. évi XVII. törvény 103. § (1) bekezdése, a kap-
csolódó indokolás szerint azért, mert „a normatív tar-
talmat nélkülözõ, lényegében preambulumnak megfe-
lelõ deklarációt tartalmazó, és részben az Alkotmán-
nyal is ellentétes szöveg fenntartása nem indokolt”.4

Elõdjével szemben a Btk. tartalmaz preambulumot,
amely alapján „az Országgyûlés 

Az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapve-
tõ jogainak, továbbá az ország függetlenségének, terü-
leti épségének, gazdaságának, valamint a nemzeti va-
gyonnak a védelme érdekében, 

Magyarország nemzetközi jogi és európai uniós kö-
telezettségeinek figyelembe vételével, az állam kizáró-
lagos büntetõ hatalmának érvényesítése céljából” al-
kotta meg az új kódexet.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
(Jat.) és a jogszabályszerkesztésrõl szóló 61/2009. (XII.
14.) IRM rendelet kimondja, hogy a társadalmi, poli-

tikai szempontból újszerû, jelentõs törvény tervezeté-
ben preambulum alkalmazható.5

A javaslat indokolása szerint „a Btk. kódex jellegére
tekintettel indokolt”, hogy az új törvény preambu-
lummal kezdõdjön.6

A preambulum ezen felül azért is lényeges, mert ösz-
szeköti a kódexet Magyarország Alaptörvényével, an-
nak is különösen a következõ rendelkezéseivel:

„Magyarország független […] jogállam”.7
„általánosan kötelezõ magatartási szabályt […] az

Alaptörvényben megjelölt, jogalkotó hatáskörrel ren-
delkezõ szerv által megalkotott, a hivatalos lapban ki-
hirdetett jogszabály állapíthat meg”.8

„Magyarország elismeri az ember alapvetõ egyéni és
közösségi jogait”,9 ezeket „tiszteletben kell tartani”,
azok védelme „az állam elsõrendû kötelezettsége”.10

Az alapvetõ jogokra és kötelezettségekre vonatkozó
szabályokat törvény állapítja meg. Alapvetõ jog más
alapvetõ jog érvényesülése vagy valamely alkotmá-
nyos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges
mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alap-
vetõ jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával
korlátozható.11

A nemzeti vagyon megõrzése és védelme az Alap-
törvénybõl eredõ kötelezettség.12

A preambulum ezen felül olyan alapvetõ jelentõsé-
gûnek tekinthetõ jogpolitikai változásokat is jelez,
amelyek az új kódex megalkotásakor már érvényesül-
tek. 

Ezek körébõl a védendõ érdekek fontossági sor-
rendjére vonatkozó jogalkotói állásfoglalás emelendõ
ki. A törvényjavaslat ugyanis „az emberi élethez és
méltósághoz való jogból levezethetõ alapvetõ jogok
sérelmével járó bûncselekményeket elõrébb sorolja”,
míg pl. „az állam elleni bûncselekmények már nem”
annak „elsõ fejezetében szerepelnek”.13

III.
A törvény alapelvei

Az 1878. évi V. tc. (továbbiakban: Csemegi kódex)
Általános Rész I. fejezet Bevezetõ intézkedések között
úgy rendelkezett, hogy bûntettet vagy vétséget csak
azon cselekmény képez, amelyet a törvény annak
nyilvánít. 

496 TANULMÁNY 2014. NOVEMBER



JO
G
T
U
D
O
M
Á
N
Y
I 
K
Ö
Z
L
Ö
N
Y

14 Csemegi Kódex 1. §.
15 Doktor Deodatus (versekbe szedte): A magyar büntetõ törvénykönyv a bûntettekrõl és vétségekrõl (1878. évi V. T. cz.). Eggenberger,

Budapest, 1884. 1.
16 Így pl. Kis Norbert: A büntetõjog alapelvei. In: Büntetõjog I. Az anyagi büntetõjog általános része. Büntetõjogi ismeretek a közszolgá-

lati szakemberképzés számára (szerk.: Kis Norbert). Dialog Campus, Budapest-Pécs, 2011. 26.
17 1978. évi Btk. 2. §.
18 1978. évi Btk. 10. § (1) bek.
19 1978. évi Btk. 37. §.
20 1978. évi Btk. 83. § (1) bek.
21 Lásd pl. Palánkai Tiborné: Az Alkotmánybíróság büntetõjogi tárgyú határozatai; a büntetõjog kodifikációjának alkotmányjogi össze-

függései. Büntetõjogi Kodifikáció. 2002/3. 3–15.; Hollán Miklós: A nullum crimen elve – a (4) bekezdés magyarázata” In: Az Alkot-
mány kommentárja I-II (szerk.: Jakab András). Második, javított, bõvített kiadás. Századvég, Budapest, 2009. 2060–2088.

22 Btk. 1.§ (1) bek.
23 Btk. 1.§ (2) bek.
24 A Btk. javaslat 1. §-hoz fûzött indokolás.
25 BH 2004. 219.
26 1978. évi Btk. 2. §.

Bûntett, vétség miatt pedig senki nem büntethetõ
más büntetéssel, mint amelyet arra, elkövetése elõtt, a
törvény megállapított.14

A Csemegi Kódex színvonalát, idõtállóságát és nép-
szerûségét jelzi, hogy néhány évvel a megjelenése
után rendelkezéseit a joghallgatók – jobb tanulható-
ság végett – versbe is foglalták: „Bûntett, vétség csak
az lesz, Mit a törvény annak tesz; Más büntetést ki-
sem kap, Mint elõzõ törvény szab.”15

Az 1978. évi kódex nem fogalmazta meg kifejezetten
a nullum crimen elvet, de az a törvény több rendelke-
zésébõl kiolvasható volt.16 A korábbi kódex is ki-
mondta ugyanis, hogy „a bûncselekményt az elköveté-
se idején hatályban levõ törvény szerint kell elbírálni”,
az elkövetõre kedvezõbb büntetõtörvényt kivéve „az
új büntetõ törvénynek nincs visszaható ereje”,17 vala-
mint „bûncselekmény az a […] cselekmény, […]
amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli”,18 „a
büntetés […] törvényben meghatározott joghát-
rány”,19 a büntetést […] a törvényben meghatározott
keretek között […] kell kiszabni”.20

Ebben az idõszakban jogrendszerünkben a nullum
crimen elv az Alkotmány és nemzetközi egyezmények
rendelkezéseiben valamint az Alkotmánybíróság ha-
tározataiban jelent meg.21

A Btk. 1.§-a I. fejezet: „Alapvetõ Rendelkezések”
cím alatt kifejezetten megfogalmazza a törvényesség
elvét. Eszerint „az elkövetõ büntetõjogi felelõsségét
csak olyan cselekmény miatt lehet megállapítani,
amelyet – a nemzetközi jog általánosan elismert sza-
bályai alapján büntetendõ cselekmények kivételével –
törvény az elkövetés idején büntetni rendelt.22

Bûncselekmény elkövetése miatt pedig nem lehet
olyan büntetést kiszabni vagy intézkedést alkalmazni,
amelyrõl a törvény az elkövetés – vagy az enyhébb
büntetõtörvény visszaható hatályú alkalmazása esetén
az elbírálás – idején nem rendelkezett.23

A törvényjavaslat indokolása megállapítja, hogy „a
nullum crimen sine lege elv alapján csak az a cselek-
mény minõsülhet bûncselekménynek, amit az elköve-
tése elõtt a törvény büntetendõvé nyilvánított. 

Ez egyrészt az elkövetéskor hatályos törvény alkal-
mazását írja elõ, másrészt megköveteli, hogy a jogalko-
tó törvényben határozza meg a bûncselekményeket”. 

A nulla poena sine lege elve pedig „azt fejezi ki, hogy
az elkövetõvel szemben csak olyan büntetõjogi jogkö-
vetkezmény alkalmazható, amelyet törvény már az el-
követés idején elõírt. Ezen elv értelmében a büntetõ
törvény az alapja a büntetés nemének és a mértékének.
A büntetõjogi jogkövetkezmények nem alakíthatók
szokásjogi úton vagy analógia igénybevételével”.24

A törvényesség elvének kodifikálása jelentõs elõre-
lépés büntetõjogunk fejlõdésében, nemcsak haladó
törvényhozási hagyományaink megerõsítéseként üd-
vözölhetjük, hanem azért is, mert találkozik napjaink
jogalkalmazási igényeivel. 

Korábban a bíróságok az Alkotmányból vezették le,
hogy a büntetõjogunkban nem fogadható el olyan ön-
kényes jogértelmezés, amely a törvény szellemére hi-
vatkozással az ajánlást lényegében az üres ajánlószel-
vénnyel azonosítja. 

Az ilyen értelmezés elvetésének indokaként koráb-
ban arra hivatkoztak, hogy az „sérti a jogbiztonságot,
a nullum crimen sine lege alkotmányos alapelvét és ezen
keresztül a jogállamiság elvét is”.25 Ma már ennek in-
dokaként közvetlenül a Btk. 1. §-a is hivatkozható.

IV.
Az idõbeli hatály

A nullum crimen elvhez szorosan kapcsolódnak az
idõbeli hatályról szóló rendelkezések, amelyekrõl a
Btk. II. fejezete a magyar joghatóság fõcím alatt a 2.§-
ban rendelkezik. 

A törvény – a korábban hatályos joggal egyezõen –
általános szabályként azt írja elõ, hogy a bûncselek-
ményt az elkövetés idején hatályban lévõ törvény sze-
rint kell elbírálni. 

A törvény a visszaható hatály tilalma alól két kivé-
telt határoz meg: a késõbb hatályba lépett enyhébb
szabályozást, illetve – bizonyos esetekben – a nemzet-
közi jog általánosan elismert szabályai alapján bünte-
tendõ cselekmények körét. 

A hatályos kódex már nem utal arra, hogy „egyéb-
ként az új büntetõ törvénynek nincs visszaható
ereje”,26 de a javaslat indokolása kimondja, hogy „a
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28 Btk. 2. § (1) bek.
29 Német Btk. 8. §.
30 Lásd erre pl. Gellér Balázs: A büntetõtörvény hatálya. In: Büntetõjog I. Általános Rész (lektor: Busch Béla). HVG-ORAC Budapest,

2012. 148.
31 BH 1996. 179.
32 Btk. 2. § (2) bek.
33 BH 2000 476.
34 BH 2000. 476.
35 A Csemegi kódex megoldásához való visszatérést javasolta Békés Ádám: Büntetõpolitika és jogbiztonság. Magyar Jog. 2005/8. sz. 484.
36 1878. évi Btk. 2.§.
37 Vö. pl. Karsai Krisztina: A magyar büntetõ joghatóság In: Kommentár a Büntetõ törvénykönyvhöz (szerk: Karsai Krisztina). Complex,

Budapest, 2013. 33-34.
38 BH 1980. 67.

nullum crimen sine lege és nulla poena sine lege el-
vekbõl következik, hogy az új bûncselekményt megál-
lapító, illetve az elbírálást szigorító büntetõ törvény-
nek nem lehet visszaható ereje”.27

1. Az elkövetés idején hatályban levõ törvény

Az idõbeli hatályra vonatkozó szabályozás fõszabá-
lya szerint a cselekményt az elkövetése idején hatály-
ban levõ törvény szerint kell elbírálni.28 Az elköveté-
si idejének tehát különös jelentõsége van a Btk. 2. §-
ának alkalmazásánál, amire figyelemmel legalábbis
érdekes, hogy ennek fogalmát az új kódex – külföldi
példákkal29 ellentétben – nem határozza meg. A bûn-
cselekmény elkövetési idejének meghatározására szá-
mos elméleti és gyakorlati megoldás (magatartási, tevé-
kenységi, cselekményegység, eredmény, okfolyamat
elmélet) alakult ki, amelyeket ehelyütt részletesen
nem ismertetek.30

Elvi szinten azonban rögzíthetõ, hogy annak eldön-
tésénél, miszerint adott esetben mely elméletet és
megoldást kell alkalmazni, abból kell kiindulni, hogy
melyik felel meg leginkább a nullum crimen sine lege el-
vének. 

Ezzel összhangban helyes és továbbra is irányadó
azon gyakorlat, amely szerint a természetes vagy törvé-
nyi egység esetén a cselekmény elkövetési ideje az
utolsó részcselekmény megvalósítása, illetve a folya-
matos elkövetési magatartás befejezése.31

2. Az elkövetõre kedvezõbb büntetõtörvény

Visszaható hatállyal kell alkalmazni az elbíráláskor
hatályban lévõ olyan új büntetõtörvényt, amely sze-
rint a cselekmény már nem bûncselekmény vagy eny-
hébben bírálandó el.32

A korábbi szabályozáshoz hasonló megoldás magya-
rázata a javaslat indokolása szerint a méltányosság,
amely azt kívánja, hogy az elbíráláskor hatályos eny-
hébb büntetõ jogszabályt alkalmazzák, ha a „megvál-
tozott viszonyok következtében az adott jogtárgy
büntetõjogi védelme már nem szükséges, vagy elegen-
dõ az enyhébb büntetõjogi szankcionálás”.

A bûncselekmény elbírálásának ideje a jogerõs ügydön-
tõ határozat meghozatalának idõpontja. Következés-
képpen annak az elkövetõnek a javára, akinek a cse-
lekményét már jogerõsen elbírálták, nem lehet az ezt
követõen hatályba lépett enyhébb törvényt alkalmaz-
ni. Az enyhébb elbírálást eredményezõ új törvény ha-
tályba léphet a cselekménynek az elsõ- és másodfokú
elbírálása között is, ekkor is az új törvényt kell alkal-
mazni, amennyiben enyhébb, mint az elkövetéskor
hatályos törvény, vagy megszünteti az adott cselek-
mény büntethetõségét.33

A Btk. nem ismeri el viszont az ún. legenyhébb büntetõ
törvény alkalmazásának az elvét. Az elkövetést követõen
hatályba lépõ, de az elbíráláskor már hatályát vesztett
büntetõtörvény tehát akkor sem alkalmazható, ha az
tenné lehetõvé a cselekmény legenyhébb megítélését.34

Érdemes azonban ennek kapcsán felidézni a Cseme-
gi kódex sok tekintetben ésszerûbb rendelkezését,35

amely szerint „ha a cselekmény elkövetésétõl az ítélet-
hozásig terjedõ idõben egymástól különbözõ törvé-
nyek, gyakorlat vagy szabályok léptek hatályba, ezek
közül a legenyhébb […] alkalmazandó”.36

Az új törvény szerint a cselekmény már nem bûncse-
lekmény, ha ilyen tényállás már nem található vagy –
az értékhatárok változása vagy más jogszabály módosí-
tás következtében – az eddigi bûncselekmény már
csak szabálysértés. 

Az enyhébben bírálandó el kategória körében pedig
nem csupán a szankciórendszer szabályait kell vizs-
gálni, hanem az akadályokra vonatkozó rendelkezéseket
is, így különösen az idõvel kapcsolatos jogintézmé-
nyeket, az elévülést és a magánindítvány hiányát.37

Elõfordulhat, hogy egyetlen cselekmény vonatkozá-
sában részben az elkövetéskori, részben pedig az elbí-
ráláskori törvény biztosít kedvezõbb elbírálást. Ilyen-
kor nincs lehetõség az új és a régi törvények együttes
vagy kombinatív alkalmazására. Az alkalmazás során
nem lehet összeválogatni a két jogszabály ren-
delkezéséit,38 tilos egy rendelkezést a régibõl, egyet
pedig az újból „kimazsolázni”.

Bûnhalmazat esetén elõfordulhat, hogy az új bünte-
tõtörvény az egyik cselekmény tekintetében enyhébb
(kedvezõbb), míg a másikat illetõen súlyosabb (hátrá-
nyosabb) rendelkezéseket tartalmaz. Ilyenkor ugyan-
csak azt kell megvizsgálni, hogy a halmazati büntetés
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39 BH 1995. 380., BH 1996. 290., EBH 2003. 925. Ennek a megoldásnak a kritikájára lásd Hollán Miklós: Az elkövetõre kedvezõbb bün-
tetõtörvény idõbeli hatályának egyes kérdései. Collega, IX. évf. (2005) 4. sz. 20–27.

40 BH 1995. 380., BH 2013. 232.
41 Polt Péter: A magyar büntetõ joghatóság. In: Új Btk. kommentár 1. kötet. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, Budapest, 2013. 38.
42 Angyal Pál: A magyar büntetõjog tankönyve (Athenaeum, 1909) 107.
43 Több ítélet változat elkészítését javasolja pl. Blaskó Béla: Magyar Büntetõjog. Általános rész. Rejtjel, Budapest, 2013. 131. is.
44 1978. évi Btk. 90. § e) pont. Hatályos 2000,. március 1, napjától 2003. február 28. napjáig.
45 Mivel azokat a 2001. évi CXX. törvény 37. §-a az összes korrupciós bûncselekményre nézve megemelte.
46 Így pl. Kónya István: A magyar büntetõ joghatóság. In: Magyar Büntetõjog Kommentár a gyakorlat számára (szerk.: Kónya István).

3. kiadás. HVG–Orac, Budapest, 2013. 6.
47 1978. évi Btk. 312. § (1) bek. a) pont, (2) bek. c) pont.

az elkövetéskor, vagy az elbíráláskor hatályos törvény
szerint biztosítja-e az enyhébb elbírálás lehetõségét.39

Azonban, ha az utóbbi törvény szerint egy vagy több
cselekmény az elbíráláskor már nem bûncselekmény,
elõször annak (azok) tárgyában az eljárást meg kell
szüntetni (vagy felmentõ rendelkezést kell hozni), s a
fennmaradó cselekmény(ek) tekintetében kell lefoly-
tatni a 2.§ szerinti vizsgálódást.40

Az enyhébb törvény megítélésének kérdésénél a két
törvény (azonos törvény két „idõállapotának”) általá-
nos és a különös részben foglalt összes rendelkezését egy-
aránt össze kell vetni.41

Angyal Pál a gyakorlati jogalkalmazó számára azt a
tanácsot adja: „állapítsa meg a bíróság a két vagy több
törvény összes – úgy általános, mint különös – intéz-
kedéseit, azaz gyakorlatilag állapítsa meg a bíróság a
több törvény mindegyike alapján a cselekmény bün-
tetõjogi következményeit, más szóval hozzon mintegy
annyi elõzetes ítéletet, ahány törvény találkozik és ki-
hirdetendõ ítéletként azt válassza, amelyik a vádlottra
a legkedvezõbb. 

Ha az ilyen elõzõ ítéletek, azaz a találkozó törvények
egyenlõk, úgy az elbíráláskor érvényben lévõ törvény
kell az ítélet alapjául venni.”42 Angyal Pál gyakorlati
tanácsa megszívlelendõ a jelenlegi jogalkalmazók szá-
mára is,43 egyetlen kivétellel, ha a bíró a több törvény
összevetése alapján arra a felismerésre jut, hogy mind
az elkövetéskor, mind az elbíráláskor hatályos törvény
alkalmazása azonos elbírálást eredményez, nem az el-
bíráláskor, hanem az elkövetés idõpontjában hatályos
büntetõ törvény alkalmazásának van helye.

Végezetül megemlítenék egy rövid példát a közel-
múltból, amely rávilágít az enyhébb büntetõtörvény
idõbeli hatályával kapcsolatos szabályok alkalmazásá-
nak nehézségeire és komplexitására: az ítélet szerint a
vádlott hivatali vesztegetést követett el 2000. év õszén
és ezért a bíróság végrehajtandó szabadságvesztésre
ítélte, mert az akkor hatályos törvényi rendelkezések
értelmében tárgyalásról lemondás esetén nem volt le-
hetõség a büntetés végrehajtásának felfüggesztésére.44

A megismételt eljárásban kiderült, hogy a tárgyalásról
lemondás feltételei nem álltak fenn és ezért az általá-
nos rendes eljárás szabályai szerint kell lefolytatni a
büntetõeljárást. Ekkor viszont már az a probléma állt
elõ, hogy az elkövetéskor a büntetési tételek kisebbek
voltak ugyan,45 emiatt ugyan viszonylag rövidebb tar-
talmú szabadság vesztés kiszabása is szóba jöhetett, de

az üzletszerû minõsítés miatt nem volt lehetõség a vég-
rehajtás felfüggesztésére és a feltételes kedvezmény al-
kalmazására. Az elbíráláskor viszont a büntetési téte-
lek már magasabbak voltak, de a több mint tíz éves
idõmúlásra figyelemmel szóba jöhetett volna az enyhí-
tõ szakasz alkalmazása, vagyis viszonylag rövidebb tar-
tamú szabadságvesztés kiszabása, amely mellett már
nem lett volna kizárt a végrehajtás felfüggesztése sem.
Álláspontom szerint sematikus és törvénysértõ (lenne)
egy olyan döntés, amely ilyen esetekben kizárólag a
büntetési tételek összevetésébõl indul ki és figyelmen
kívül hagyja az egyéb jogintézmények, különösen az
enyhítõ rendelkezések alkalmazásának lehetõségét.

Problémát jelent a Btk. Különös Részében foglalt
egyes kerettényállásokat kitöltõ más jogágbeli rendelkezé-
sek változása is. 

A jogirodalom változatlanul irányadónak46 tartja az
1/1999. büntetõ jogegységi határozatban azon iránymuta-
tását, hogy „ha a Különös Rész valamely rendelkezé-
se ún. keretdiszpozíció, és az annak keretét kitöltõ
jogszabályi rendelkezésekben a bûncselekmény elkö-
vetése után olyan mérvû változás következik be,
amely a kötelezettség megszüntetésével vagy a tilalom
feloldásával az addigi büntetõjogi védelmet megszün-
teti, e változás – a meghatározott idõre szóló jogsza-
bályok kivételével – az elbíráláskor hatályban lévõ
büntetõjogi szabályozás visszaható hatályú alkalmazá-
sát alapozza meg”. Álláspontom szerint ez a jogegysé-
gi határozat nemcsak téves, hanem meghozatala feles-
leges is volt. Az 1978. évi Btk. rendelkezései ugyanis a
problémát megfelelõképpen és a jogállami büntetõjog
alapvetõ elveivel összhangban álló módon rendezték.

Az 1/1999. büntetõ jogegységi határozat alkalmazásá-
val kapcsolatos további problémára világít rá azon ügy,
amelyben az elsõfokú bíróság ítéletében a vádlott bû-
nösségét felbujtóként jelentõs értékre elkövetett csem-
pészet bûntettében állapította meg, amelynek bünteté-
si tétele három évig terjedõ szabadságvesztés volt.47 A
másodfokú bíróság indoklása szerint az Európai Kö-
zösség Tanácsa által elfogadott a közösségi Vámkódex
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet 3. cikk (1)
bekezdése szerint mind a Magyar Köztársaság, mind
Románia területe közösségi vámterület, amelybõl kö-
vetkezõen a Románia területén lévõ áruk elveszítették
a nem közösségi áru, tehát a vámáru jellegüket. A ren-
delet 4. cikk 7. pontja szerinti közösségi áruk pedig
vámteher nélkül továbbíthatóak, s ezáltal csempészet
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48 1978. évi Btk. 311. § (1) bek., (3) bek. a) pont.
49 Legf. Bír. Bhar. I. 390/2009. – BH 2010.9.236. – EH 2010 2119
50 Btk. 2. § (3) bek.
51 Alaptörvény XXVIII. cikk (5) bek.
52 53/1993. (X. 13.) AB-határozat, Indokolás IV/1. pont.
53 53/1993. (X.13.) AB-határozat, Indokolás IV/4/a) pont.
54 36/1996. (IX. 4.) AB-határozat, Indokolás II/2. pont.

elkövetési tárgyai nem lehetnek. A másodfokú bíróság
erre figyelemmel az 1/1999. büntetõ jogegységi határo-
zatot alkalmazva megállapította, hogy a büntetõjogi vé-
delem megszûnt, így az 1978. évi Btk. 2. § második
mondatára figyelemmel az elbíráláskori szabályokat al-
kalmazta. Annak alapján viszont megállapította a vád-
lott felelõsségét jövedékkel visszaélés bûncselekmény-
ért, amelynek büntetési tétele egy évtõl öt évig terjedõ
szabadságvesztés volt.48 A Legfelsõbb Bíróság az ítélõ-
tábla ítéletét helybenhagyta. Határozatának indokolása
szerint „a jövedékkel visszaélés bûncselekménye a Btk.
elkövetéskor és elbírálás idején hatályos rendelkezései
szerint is büntetendõ volt. A vádlottak azon cselekmé-
nye pedig, amellyel zárjegy és adójegy nélküli jövedéki
termékeket hoztak be és szállítottak, a jövedékkel vis-
szaélés bûncselekményének megállapítására alkalmas.
Ehhez képest, jóllehet az elbírálás idején a cselekmény
csempészetként nem büntethetõ, ez nem akadálya a
bûnösség jövedékkel visszaélésben való kimondásának.
Egyébként is amennyiben a csempészet büntetendõ
lenne, úgy az (látszólagos) halmazatot alkotna a jöve-
dékkel visszaéléssel, és a specialitás elvének alkalmazá-
sa zárná ki a jövedékkel visszaélés halmazati megállapí-
tását. Azzal viszont, hogy az elbírálás idején a csempé-
szet már nem büntetendõ, elhárul az akadály a jövedék-
kel visszaélés megállapíthatóságával kapcsolatban. Mi-
vel a jövedékkel visszaélés bûntette tekintetében az
elkövetéskori és a másodfokú elbírálás idején hatályos
törvényi rendelkezések azonosak voltak, az sem merül-
het fel, hogy a cselekmény jövedékkel visszaélésként
való minõsítése az 1978. évi Btk. 2. §-ával ellentétes
lenne.”49

Álláspontom szerint a jogerõs ítélet a nulla poena
sine lege elvét is sérti, mert az elbíráláskor hatályos
szabályozás szerint kiszabható büntetés jövedéki vis-
szaélés miatt súlyosabb, mint a csempészet miatt az
elkövetés idején megállapítható. Az adott ügyben te-
hát végsõ soron éppen az 1/1999. számú büntetõ jog-
egységi határozatra figyelemmel került sor az elbírá-
láskor hatályos, de az elkövetõre kedvezõtlenebb tör-
vény visszaható hatályú alkalmazására Ez viszont
nem volt összhangban az akkor hatályos Alkotmány
és a nemzetközi jog már hivatkozott szabályaival.

3. A nemzetközi jog általánosan elismert szabályai sze-
rint büntetendõ cselekmények

A másik kivétel körében a kódex az elkövetés idején
hatályos belsõ jogi szabályokra és belsõ jogi elévülé-

sükre tekintet nélkül lehetõvé teszi valamely személy
megbüntetését olyan cselekmény miatt, amely az el-
követés idején a nemzetközi jog általánosan elismert
szabályai szerint büntetendõ cselekménynek minõ-
sült.50

Ezzel összhangban látható, hogy a törvény 1. §-a a
visszaható hatály tilalmát e cselekmények vonatkozá-
sában kizárja, így azok akkor is büntetendõk, ha az el-
követésekor hatályos magyar büntetõ törvény szerint
nem minõsültek bûncselekménynek. 

A Btk. ezen szabálya az Alaptörvény azon rendelke-
zésén alapul, hogy magyar törvény hiányában sem ki-
zárt valamely személy büntetõeljárás alá vonása és el-
ítélése olyan cselekményért, amely elkövetése idején a
nemzetközi jog általánosan elismert szabályai szerint
bûncselekmény volt.51 Az Alaptörvény ebben a vonat-
kozásban lényegében az Alkotmánybíróság azon ko-
rábbi gyakorlatát kodifikálja, amely szerint „a hábo-
rús és emberiség elleni bûncselekményekre vonatko-
zó normák a nemzetközi jog sajátos részét képezik,
amelyben nem csupán államok egymás közötti kötele-
zettségvállalásáról van szó, hanem amelyben a nem-
zetközi jog az egyes egyénekre is megállapít […] bün-
tetõjogi felelõsséget. A háborús bûncselekmény és
emberiség elleni bûncselekmények esetében olyan
bûncselekményekrõl van szó, amelyek e minõségük-
ben nem a belsõ jog részeként keletkeztek, hanem a
nemzetek közössége tartja õket bûncselekménynek, és
a nemzetek közössége határozza meg tényállásukat”.52

Ennek megfelelõen „a nemzetközi szokásjog”, „a civi-
lizált nemzetek által elismert jogelvek”, „a nemzetek
közössége által elismert jogelvek” az a lex, amely a
magatartást a nemzetek közössége által […] bünteten-
dõnek minõsíti – függetlenül attól, hogy a belsõ jog
tartalmaz-e hasonló bûncselekményeket, vagy hogy a
megfelelõ egyezményeket az egyes országok belsõ jog-
gá tették-e.53 Ilyen esetben a nemzetközi jog határoz-
za meg tehát nemcsak a nemzetközi jog szerint üldö-
zendõ és büntetendõ bûncselekményeket, hanem
azok büntethetõségének összes feltételét is.54

4. Területi és személyi hatály

E vonatkozásban történetileg a következõ jogható-
sági elvek alakultak ki: a területi elv, a személyi elv, az
állami önvédelem elve, az egyetemes vagy univerzális
büntetõ hatalom elve és kisegítõ jelleggel a védelme-
zési elv és a képviseleti elv. 

Ezen elvek a hiányosságaik miatt tisztán soha nem
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55 Vö. pl. Nagy Ferenc: A magyar büntetõjog általános része. HVG-ORAC, Budapest, 2008. 131., illetve Hollán Miklós: Gondolatok a tár-
sadalomra veszélyesség és a materiális jogellenesség különbségérõl. Magyar Jog, LI. évf. 2004/12. sz. 724–732.

56 Kádár Miklós – Kálmán György: A büntetõjog általános tanai. KJK, Budapest, 1966. 231–232., illetve 233., valamint Viski László: Té-
zisek a bûncselekményfogalom felépítéséhez Állam és Jogtudomány. 1974/3. sz. 395–396. 

57 Így pl. Békés Imre: A bûncselekmény fogalma. In: Magyar büntetõjog, általános rész (szerk.: Földvári József). BM könyvkiadó, Buda-
pest, 1980. 88.; Tokaji Géza: A bûncselekménytan alapjai a magyar büntetõjogban. KJK, Budapest. 11., 91.

58 Mellette pl. Békés: I. M. 90.; Földvári József: Magyar Büntetõjog. Általános Rész. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984. 69., ellene pl. Ká-
dár–Kálmán: i. m. 222.

59 Így pl. Földvári József: Magyar büntetõjog. Általános rész. 4., átdolgozott kiadás. Osiris kiadó, Budapest, 1998. 80. Ujvári Ákos: Gon-
dolatok a társadalomra veszélyesség (materiális jogellenesség) jövõbeli sorsáról. Jogelméleti Szemle 2003/1.
http://jesz.ajk.lete.hu/ujvari13.html (2014. 09. 24.).

60 Így pl. Békés Imre: A jogállami büntetõjog bûncselekménytani alapjai. In.: Nyugat Európai hatások a magyar jogrenszer fejlõdésében.
(szerkesztõk: Margitán Éva és Kisfaludi András). ELTE Jogtudományi Kar, Budapest, 1994. 22.; Wiener A. Imre: Elméleti alapok a
büntetõtörvény általános része kodifikálásához. MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, 2000. 57–58. Hollán Miklós: Megkésett búcsú
a társadalomra veszélyességtõl. Jogelméleti Szemle. 2003/4. sz. http://jesz.ajk.elte.hu/hollan16.html (2014. 09. 24.).

61 Wiener: i. m. 50., 58.
62 Györgyi Kálmánt idézi Wiener: i. m. 60.
63 Ld. Pázsit Veronika: Tájékoztató a kodifikációs bizottság ülésérõl. Büntetõjogi Kodifikáció. 2001/2. sz. 33.

érvényesültek és a modern büntetõ törvénykönyvek,
beleértve valamennyi magyar Btk-t is, az elveket kom-
binálva határozták, illetve határozzák meg a saját bün-
tetõ joghatóságukat. 

A hatályos törvényszöveg és az elvek részletes is-
mertetésétõl eltekintek. 

V.
A bûncselekmény fogalma 

és a társadalomra veszélyesség

1. Rövid történeti visszatekintés

A hatályos jogunk bemutatás elõtt érdemes vissza-
tekinteni a bûncselekmény fogalom törvényi szabá-
lyozásának hazai történetére.

A XIX. század végének klasszikus büntetõ kódexei
megelégedtek a bûncselekmény törvényi fogalmának
formális meghatározásával. A klasszikus iskola tanait
és megoldását követte hazánkban a Csemegi kódex is.

A tudományos bûncselekmény fogalmakban a jogel-
lenességet kezdetben formálisan értelmezték, azaz a fo-
galmon egyszerûen a jogszabállyal való ellentétességet
értették. Késõbb alakult ki a materiális jogellenesség tana,
amely szerint a szóban forgó bûncselekmény fogalmi
elemnek csak az egyik oldala a formális jogellenesség,
míg a másik a materiális jogellenesség. Ez utóbbit a
cselekmény azon tulajdonságára vezették vissza, hogy
jogtárgyat sért vagy veszélyeztet, illetve pontosabban
arra, hogy ez összességben társadalmilag káros.55

Az elsõ jogszabály, amely a társadalomra veszélyes-
ség fogalmát alkalmazta, az 1922. évi szovjet Btk. volt
és a II. világháborút követõen jelent meg az európai
szocialista országok büntetõ könyveiben és a büntetõ-
jog tudományban is. 

Hazánkban már az 1950. évi II. törvény a Btá., majd
a két Btk., a 1961. évi V. törvény és a 1978. évi IV. tör-
vény is megfogalmazta a társadalomra veszélyességet,
mint a bûncselekmény fogalmának mellõzhetetlen
elemét, de rögtön felmerült a jogellenességgel való konf-
liktusának problémája is. 

A szerzõk egy része a társadalomra veszélyességet
úgy illesztette be a bûncselekmény fogalom rendsze-
rébe, hogy meghagyta abban – nyilvánvalóan formális
értelemben használva – a jogellenesség fogalmát,
amely lényegében a tényállásszerûség meglétét és a
törvényben szabályozott jogellenességet kizáró okok
hiányát jelentette.56

A szerzõk másik része a jogellenesség fogalmát mel-
lõzve tette meg a társadalomra veszélyességet a bûn-
cselekmény fogalmának elemévé.57

A társadalomra veszélyesség vonatkozásában a szo-
cialista jogirodalom egy része elismerte annak lehetõ-
ségét, hogy a bíróság (jogellenességet kizáró ok hiá-
nyában is) megállapíthassa a tényállásszerû cselek-
mény társadalomra veszélyességének hiányát. Más
szerzõk viszont kifejezetten tagadták ennek lehetõsé-
gét.58

A rendszerváltás idején a társadalomra veszélyesség
megmaradt a bûncselekmény törvényi fogalmában,
így az azzal kapcsolatos nézetkülönbségek is fennma-
radtak. A szerzõk egy része nem tartotta szükségesnek
eltávolítani a társadalomra veszélyesség elemét a bûn-
cselekmény törvényi fogalmából,59 míg másik részük
ezt jobb megoldásnak tartotta volna.60

Az ellenzõk elsõsorban a jogbiztonság veszélyezteté-
sére hivatkoztak, ami a fogalom közvetlenül az adott
esetre való – azaz jogellenességet kizáró ok közvetíté-
se nélküli – alkalmazása esetén merülhet fel. Érveik
szerint éppen ezekben az esetekben mutatkozik meg a
társadalomra veszélyesség fogalmának fõ problémája,
az, hogy „olyan absztrakció, amely nem felel meg a
törvény pontos meghatározása jogállami követelmé-
nyeinek”.61

Alkalmazása Györgyi Kálmán szerint egy olyan zsi-
lip megnyitásához hasonlít, amin nemcsak a kívánt
mennyiségû víz, hanem az egész – addig a gát által
fenntartott – víztömeg átzúdulhat.62

Az ezredforduló után megindult kodifikációs elkép-
zelések és törekvések során végül többségbe került azon
álláspont, amely szerint az új kódex visszatérne a bûn-
cselekmény formális törvényi meghatározásához és
abban értelemszerûen nem használná a társadalomra
veszélyesség fogalmi elemét.63
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64 Btk. 4. § (1) bek.
65 1978. évi Btk. 10.§ (2) bek.
66 Btk. 24. §.
67 Ilyet vetett fel egyik variációként Ligeti Katalin: Az új Büntetõ Törvénykönyv általános részének Koncepciója Büntetõjogi

Kodifikáció. 2006/1. 17.
68 Nagy Ferenc: Stádiumok, elkövetõk és szankciók (Gondolatok és reflexiók az új Btk. általános részi Tervezetéhez). Magyar Jog.

2008/12. 769-782.

2. Az új kódex bûncselekmény fogalma

Éppen erre tekintettel legalábbis meglepõ, hogy az
új kódex lényegében az 1978. évi Btk.-val azonos mó-
don szabályozza a bûncselekmény fogalmát. 

Ennek alapján „bûncselekmény az a szándékosan
vagy – ha e törvény a gondatlan elkövetést is büntetni
rendeli – gondatlanságból elkövetett cselekmény,
amely veszélyes a társadalomra, és amelyre e törvény
büntetés kiszabását rendeli”.64

A társadalomra veszélyesség fogalmát a Btk. 4.§ (2)
bekezdése határozza meg, a korábbiakhoz65 képest
csak annyi különbséggel, hogy az egyéni és a kollektív
érdekek sorrendje – a preambulum kapcsán kifejtett
jogalkotási koncepció alapján – felcserélõdött: mások
személye vagy jogai megelõzik Magyarország Alaptör-
vény szerinti társadalmi, gazdasági, állami rendjét.

Az új kódex alapján tehát a Btk. Különös Részében
írt elkövetési magatartások jogellenes és büntetendõ
cselekmények, absztrakt módon veszélyesek a társa-
dalomra, azonban a konkrét cselekmény elbírálása so-
rán a büntetõügyekben eljáró hatóságoknak minden
esetben vizsgálniuk kell, hogy az adott magatartás
egyáltalán veszélyes-e, illetve hogy milyen fokban ve-
szélyes a társadalomra.

3. Saját álláspontom

Álláspontom szerint szerencsésebb lett volna, ha a
Btk. a klasszikus szabályozáshoz tér vissza. Ez a törvé-
nyesség alapelvének rögzítését (és egyben a normatív
bûncselekmény fogalom mellõzését) jelentette volna,
ami egyben megoldotta volna a társadalomra veszé-
lyesség bûncselekmény fogalmi szerepével kapcsola-
tos problémákat. 

Ennek eredményeként megszûnt volna az a megol-
dás, amelynél a jogalkotó a társadalomra veszélyesség
fogalmával felesleges és szükségtelen – sok esetben
pedig zavaró – sorvezetõt ad a bírói kar kezébe.

Nézetem szerint újra a klasszikus jogellenesség fo-
galomnak kellett volna jelentõséghez jutnia, amellyel
kapcsolatban az a felfogás érvényesült a háború elõtti
magyar jogtudományban és joggyakorlatban, hogy a
tényállásszerû cselekmény jogellenességét csak a tör-
vényben vagy szokásjogilag nevesített okok (pl. jogos
védelem, sértett belegyezése stb.) zárhatják ki. 

Ennek alapján úgy szólt a tétel: jogellenesség = a tör-
vényi tényállás tárgyi oldali ismérvei + a jogellenességet
kizáró okok hiánya.

Tehát kizárja a jogellenességet, amennyiben a disz-
pozíciószerû cselekmény tanúsítására a büntetõ tör-
vénykönyvön kívül más jogszabály kifejezetten enge-
délyt ad, továbbá ilyen cselekmény elvégzésére valakit
jogszabály kötelez, valamint ha a cselekményt jogsza-
bály büntetlennek nyilvánítja. 

Példák: az 1998. évi XIX. törvény (Be.) szerinti
kényszerintézkedések, rendõri lõfegyverhasználat, or-
vosi kötelesség teljesítése, engedélyezett abortusz, stb.

A társadalomra veszélyesség fogalmába egyébként a
bírói gyakorlatban kialakult és a jogirodalomban ne-
vesített olyan jogellenességet kizáró okok sem zsúfol-
hatók bele, mint például a megengedett kockázat vál-
lalása, a hivatásbeli kötelességek teljesítése, a jogsza-
bály engedélye, a házi fenyítõjog gyakorlása, a sértett
beleegyezése. 

Az új Btk. alkalmazásakor egyébként ebben a vonat-
kozásban nincs is szükség a társadalomra veszélyesség
elemére, hiszen a kódex kifejezetten büntetendõséget
kizáró okként határozza meg a jogszabály engedélye
elnevezésû õsi jogintézményt, miszerint „nem büntet-
hetõ az a cselekmény, amelyet jogszabály megenged
vagy büntetlennek nyilvánít”.66

VI.
Tettesek és részesek

A Btk. lényegében egy az egyben átveszi a korábbi
kódex elkövetõkre vonatkozó szabályozását, amely-
nek utolsó lényeges módosítását a közvetett tettesség
kodifikációjával a 2009. évi LXXX. törvény 3. §-a ik-
tatta be 2009. augusztus 9. napjától.

Ebben a vonatkozásban inkább azon kérdések
számbavétele lehet informatív, hogy mely javaslatok
nem kaptak – szerencsére vagy sajnálatos módon – vé-
gül támogatást:

Volt olyan (igaz alternatívaként felvetett) javaslat is,
amely szerint az új kódex nem határozta volna meg az
elkövetõi formákat.67

Egy másik javaslat szerint a közvetett tettesség eset-
köreit csak példálódzóan kellene nevesíteni. 

A kódexnek tehát azt kellett volna kimondania,
hogy „tettes az is, aki a szándékos bûncselekmény tör-
vényi tényállását eszközként felhasznált más személ-
lyel, így különösen e cselekményért gyermekkor, kó-
ros elmeállapot, erõszak, fenyegetés miatt nem bün-
tethetõ, vagy tévedésben levõ személy felhasználásá-
val valósítja meg.”68
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69 Nagy Ferenc: Stádiumok, elkövetõk és szankciók (Gondolatok és reflexiók az új Btk. általános részi Tervezetéhez) Magyar Jog, 2008/12.
769-782.

70 Berkes György: A büntetõjogi felelõsség feltételei. Büntetõjogi Kodifikáció. 2002/3. 28. A kérdéskör dogmatikai feltársáa kapcsán lásd
Hollán Miklós: A személyes tulajdonságok és körülmények tana. In: 90 éves a szegedi jogászképzés (szerk.: Hajdú József). SZTE-ÁJK,
Szeged, 2013. 61–81.

71 Berkes György: A büntetõjogi felelõsség feltételei. Büntetõjogi Kodifikáció. 2002/3. 28.
72 Berkes György: A büntetõjogi felelõsség feltételei. Büntetõjogi Kodifikáció. 2002/3. 28.

A társtettesség tekintetében felvetették a normaszö-
veg pontosítását az „egymás tevékenységérõl tudva”
kitétel helyett „az egymás cselekményérõl tudva”
megfogalmazással, figyelemmel arra, hogy a vegyes
mulasztásos bûncselekményeknél (pl. kiskorú veszé-
lyeztetése) sem zárható ki a társtettesség.69

Megfontolandónak tartották, hogy a törvény rendel-
kezzen arról, hogy az ún. személyes körülmények mely
esetben hatnak ki más elkövetõre.70 Javasolták (mégpe-
dig a közvetett tettesség szabályozása esetén is!) a ré-
szesség limitált járulékosságát, azaz olyan szabályozá-
sát, amely szerint a részesek a tényállásszerû és a jogel-
lenes cselekmény elkövetésében mûködnek közre, azaz
a felbujtás és a bûnsegély ne csak olyan alapcselek-
ményhez járulhasson, amely bûncselekmény.71

Ide kapcsolódik azon javaslat, amely szerint felül
kellett volna vizsgálni a társas bûnelkövetési alakza-
tok szabályait. Ezek számát ugyanis túl nagynak talál-
ták és emiatt a csoportos elkövetést, bûnszövetséget és
bûnszervezetet elkülönítõ szabályozást túl bonyolult-
nak, jogértelmezési nehézségeket okozónak.72

A javaslatok közül csak az elkövetõk törvényi megha-

tározásának mellõzését tartom egyértelmûen elfogadha-
tatlannak. A többi felvetés viszont olyan kérdéseket
érint, amelyek praktikus jelentõségük ellenére a jog-
gyakorlatban mindmáig megoldatlanok. Ezek egy ré-
szének – a fentiekben javasolt vagy más formában va-
ló – törvényi rendezése pedig mindenképpen tovább
fejlesztené büntetõjogunkat.

VII.
Összegzés

Az új Btk. alkalmazása során felmerülõ problémák
és gondok azonban elsõsorban nem újabb jogalkotás-
sal, hanem a jogalkalmazásban résztvevõ bírák, ügyé-
szek, védõk és jogi képviselõk magas szintû szakmai
felkészültségével és az elvégzendõ munka iránti aláza-
tával orvosolhatók és oldhatók meg. 

Bízva Deák Ferenc (Zala Bölcse, majd Haza Bölcse)
idõtálló szavaiban „Ki felülrõl igazságot kíván, annak
lefelé is igazságot kell szolgáltatni”.
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1 Az új Ptk. e logikán egy ponton változtat: a hatályossá nyilvánítást felváltja az alaptalan gazdagodás pénzbeni megtérítése (6:113. §),
egyebekben a PK véleményben kifejtettek irányadóak az új Ptk. alapján létrejött szerzõdések érvénytelensége esetén is, hiszen a PK
vélemény az új Ptk. szabályait elõlegezte meg.

2 Gárdos István: A kölcsönszerzõdésbõl fakadó követelések elévülésének kezdõ idõpontja. Glossza a Kúria jogegységi határozatának tör-
vénybe foglalásához. Jogtudományi Közlöny. 2014. 9. sz.

A devizakölcsön-szerzõdések az elmúlt idõszakban
számtalan kérdést felvetettek elsõsorban e szerzõdé-
sek érvénytelenségével kapcsolatban. Tekintettel ar-
ra, hogy a Ptk. 239/A. §-a lehetõvé teszi, hogy a felpe-
res csupán a szerzõdés érvénytelenségének a megálla-
pítását kérje, a bírói gyakorlatban csupán elvétve me-
rült fel az a kérdés, hogy ha a kereset marasztalásra
irányul, akkor az érvénytelenség mely jogkövetkezménye
alkalmazandó. A deviza alapú kölcsönszerzõdésekkel
kapcsolatos perekben felmerült egyes elvi kérdések
tárgyában hozott 6/2013. PJE (a továbbiakban: „PJE”)
4. pontja szerint a bíróságnak elsõsorban a szerzõdés
érvényessé nyilvánítására kell törekednie. További vizs-
gálatot igényel ugyanakkor, hogy hogyan alakul a köl-
csönszerzõdések érvénytelenségének a jogkövetkez-
ménye abban az esetben, ha a szerzõdés nem nyilvá-
nítható érvényessé. Ebben az esetben elsõdlegesen az
eredeti állapotot kell helyreállítani. Az érvénytelenség
jogkövetkezményeit vizsgáló 1/2010. (VI. 28.) PK vé-
lemény (a továbbiakban: „PK vélemény”) 6. pontja
szerint a szerzõdés ítélethozatalig történõ hatályossá nyil-
vánítására abban az esetben kerülhet csak sor, ha a
szerzõdés nem nyilvánítható érvényessé és az eredeti
állapot sem állítható helyre.1

A PK vélemény 3. pontja szerint az eredeti állapot
helyreállítása csak dolog tulajdonának átruházására
irányuló szerzõdések esetén lehetséges, ezért az a kér-
dés, hogy mi a kölcsönszerzõdés érvénytelenségének a
jogkövetkezménye abban az esetben, ha a szerzõdés
nem nyilvánítható érvényessé, a kölcsönszerzõdés jel-
legadó szolgáltatásának a meghatározása alapján vála-
szolható meg, nevezetesen, hogy a szerzõdés dolog tulaj-
donjogának az átruházására irányul-e.

A kérdés megválaszolásához az alábbiakban vizsgál-
juk, hogy (a) kölcsönszerzõdés esetén mi minõsül a
jellegadó szolgáltatásnak; (b) az érvénytelenség jogkö-
vetkezményei tekintetében mi következik abból,
hogy devizakölcsönök esetén a kirovó és a lerovó
pénznem eltérõ; és (c) hogyan alakul a piaci gyakor-
latban tipikusan alkalmazott annuitásos kamatszámí-
tás esetén az elszámolás.

Ugyancsak releváns az érvénytelenség jogkövetkez-
ményeinek vizsgálata szempontjából, hogy a kölcsön-
szerzõdésekbõl fakadó különbözõ követelések mikor
évülhetnek el. Ezt a kérdést Gárdos István Jogtudo-
mányi Közlönyben megjelent tanulmánya részletesen
vizsgálja, ezért erre a jelen tanulmányban nem térünk
ki.2
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A kölcsönszerzõdés érvénytelenségének 
jogkövetkezménye

Gárdos Péter, Ph.D. ügyvéd (Budapest)

A Kúria joggyakorlat-elemzõ csoportot hozott létre a kölcsönszerzõdések érvénytelensége jogkövetkez-
ményének vizsgálatára. Bár látszólag evidens, hogy a kölcsönszerzõdés érvénytelensége esetén az eredeti
állapotot kell helyreállítani, ez a megoldás a szolgáltatás irreverzibilitása következtében hibás. A jelleg-
adó szolgáltatás ugyanis pénzkölcsön esetén nem a pénz tulajdonjogának átruházása, hanem a pénz hasz-
nálatának biztosítása, így – minden más használati kötelemhez hasonlóan – nem az eredeti állapot hely-
reállításának, hanem a szerzõdés hatályossá nyilvánításának van helye. Ennek során a bíróságnak meg
kell határoznia, hogy az adósnak mennyi tõketartozása áll fenn, és konstitutív hatályú ítéletével ennek
megfizetését kell elrendelnie.
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3 Vékás Lajos: Érvénytelen szerzõdés és jogalap nélküli gazdagodás. In: Liber Amicorum. Studia E. Weiss dedicata. Budapest, ELTE
ÁJK Polgári Jogi Tanszék, 2002, 290.

4 Cottely István: A bankügyletek joga. Budapest, TÉBE, é.n., 161.
5 Bátor Viktor: Kölcsön. In: Magyar Magánjog. IV. kötet. (szerk. Szladits Károly) Budapest, Grill, 1942, 158. és 177.

Az alábbi vizsgálat során a Ptk.-t megelõzõ magánjog
csupán az (a) pont alatt megjelölt kérdés vizsgálatánál
szolgál támpontul, mivel az érvénytelenség jogkövet-
kezményei tekintetében a korábbi joggyakorlatból
nem rekonstruálható világos rendszer. Vékás ezzel
kapcsolatban rámutat, hogy „[a] Ptk. elõtti ítéletek
egy része a szerzõdés érvénytelensége esetén az erede-
ti állapot helyreállítását rendelte el, másik része jog-
alap nélküli gazdagodás címén rendezte a felek jogvi-
szonyát. A döntések kivonatos közlésébõl – sajnálatos
módon – nem állapítható meg, hogy mely esetekben
rendelte el az ítélet az eredeti állapot helyreállítását,
és milyen feltételek mellett folyamodott a bíró a jog-
alap nélküli gazdagodást tilalmazó elvhez. Ezért nem
tudjuk, hogy vajon reverzibilis szolgáltatásoknál ke-
rült-e sor a szerzõdéskötést megelõzõ állapot helyreál-
lítására, irreverzibilis szolgáltatások esetében pedig az
alaptalan gazdagodás megtérítésére. Ma ezt sejtjük,
mert ma ez tûnne logikus választóvonalnak. A bírói
döntések elvi megfontolásainak feltárásához már a
korabeli jogirodalom sem talált megfelelõ támpon-
tokat.”3

I. 
Jellegadó szolgáltatás 

kölcsönszerzõdések esetén

1. Eredetileg irreverzibilis-e a szolgáltatás kölcsönszerzõ-
dés esetén?

Ha a szerzõdés nem nyilvánítható érvényessé, vagy
a bíróság mérlegelése szerint az érvényessé nyilvání-
tás nem megfelelõ jogkövetkezmény, akkor a bíróság
az eredeti állapot helyreállításáról vagy a hatályossá
nyilvánításról rendelkezik. A PK vélemény azonban
az eredeti állapot helyreállítása alkalmazásának lehe-
tõségeit jelentõsen szûkítette a PK 32. számú állásfog-
laláson alapuló korábbi gyakorlathoz képest, így az
eredeti állapot helyreállítása csak eredetileg reverzibilis
szolgáltatás esetén lehetséges. „Eredetileg is irreverzibi-
lis szolgáltatások esetében az eredeti állapot helyreál-
lítása fogalmilag kizárt.” (3. pont)

Eredetileg reverzibilisek a dolog tulajdonának átru-
házására irányuló (dare) szolgáltatások, irreverzibili-
sek viszont a tevékenység végzésében, a tevékenység-
tõl való tartózkodásban, a helytállásban, használati
jog biztosításában stb. álló szolgáltatások. Nem visz-
szafordíthatóak tehát a vállalkozási, a megbízási és a
használati (bérlet, haszonbérlet, haszonkölcsön) szer-

zõdések alapján nyújtott szolgáltatások, valamint a
biztosítási szerzõdés vagy kezesség alapján nyújtott,
helytállásban és kockázatviselésben álló szolgáltatá-
sok.

A PK vélemény alapján tehát a jogegységi indít-
ványban feltett kérdés megválaszolásához elsõdlege-
sen annak vizsgálata szükséges, hogy a kölcsönszerzõ-
désbõl fakadó szolgáltatás jellege alapján a szolgáltatás
eredetileg irreverzibilis-e, ebben az esetben ugyanis az
eredeti állapot helyreállítása fogalmilag kizárt.

Arra a kérdésre, hogy a kölcsönszerzõdés dolog tu-
lajdonjogának átruházására irányul-e, kétféle irányból
lehet megkísérelni válaszolni. Az egyik értelmezési le-
hetõség, hogy a kölcsönszerzõdés tárgya pénz vagy
más helyettesíthetõ dolog, amelyen az átruházással az
adós tulajdonjogot szerez, így az eredeti állapot helyreállít-
hatósága evidens, hiszen ez a körülmény önmagában
alátámasztja, hogy a szerzõdés tulajdonjog átruházásá-
ra irányul. A másik értelmezés azon alapul, hogy a
kölcsönszerzõdés pénz idõleges használatának a jogát biz-
tosítja, azaz a szerzõdés nem tulajdonátruházásra, ha-
nem idegen dolog használatára irányul, az ügylettel
szükségszerûen együtt járó tulajdonátruházás csupán
a pénz speciális jellegébõl elkerülhetetlenül fakadó
következmény, de nem ez a felek szerzõdésének a va-
lódi tárgya, a felek ügyleti akarata nem erre irányul.

Annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy a
kölcsön dolog tulajdonjogának átruházására irányul-e
és így helye van-e eredeti állapot helyreállításának, a
kölcsönszerzõdés jellegadó szolgáltatásának a vizsgá-
lata szükséges. A jogirodalom álláspontja e kérdésben
egységes, ahogy azt a pénzkötelmekre vonatkozó jog-
irodalom legfõbb szerzõitõl származó idézetek világo-
san alátámasztják:

a) „Kölcsönszerzõdésnek nevezzük azt a megállapo-
dást, amellyel a kölcsönnyújtó a másik félnek (köl-
csönvevõ) hitelnyújtási célból pénzt idõleges haszná-
latra ellenszolgáltatásért tulajdonba átenged. (…) A
kölcsönszerzõdésben a kölcsönt nyújtó egyik fél elsõ-
sorban a kölcsönzendõ pénz tulajdonbaadására, a köl-
csönzött összegnek a kikötött idõpontig való átenge-
désére kötelezi magát.”4

b) „A hitelezõ tartozik a kölcsön összegét az adós tu-
lajdonában és ennek folytán használatában a szerzõ-
désszerû visszafizetési idõpontig meghagyni. Ez a hi-
telezõnek az a kötelezettsége, amelyért az adós
kamat?zetés útján ellenértéket ad.”5

c) „Kölcsönszerzõdés esetében a kölcsönadó tulaj-
donképpen sohasem gondol arra, hogy a tulajdonában
levõ dolgot a kölcsönvevõ „tulajdonába” adja. A köl-
csönvevõ tudata is aligha fogja át a kölcsönbe kapott



6 Zoltán Ödön: Kölcsönszerzõdés. Budapest, KJK, 1972, 78.
7 Zoltán Ödön: A bank- és hitelviszonyok. In: A Polgári Törvénykönyv magyarázata (szerk. Eörsi Gyula–Gellért György. Harmadik kö-

tet, Budapest, KJK, 1981, 2426.
8 Roy Goode: Commercial law. 3. kiadás, 2004, Penguin, 578.
9 Christian von Bar–Eric Clive (szerk.): Draft Common Frame of Reference (DCFR) Full Edition. München, Sellier, 2009, 2456.
10 Uo. 2461. 
11 Zoltán: i. m. (6. jegyzet) 78.
12 Gárdos István–Nagy András: A devizahitel jogi alapkérdései. Hitelintézeti Szemle. 2013. 5. sz. 371–387., 383.

dolgon való tulajdonszerzés tényét. Mindkét fél tuda-
tában az idõleges használatra átengedés, illetõleg átvé-
tel áll az elõtérben.”6

d) „A kölcsönszerzõdés célja a hitelezés, s jelentõs
szerepet játszik a bizalmi elem. Ezek a jellegzetessé-
gek a bérleti szerzõdésnél hiányoznak.”7

Az itt kifejtett értelmezés összhangban van a köl-
csön külföldi jogokban kialakult értelmezésével. Roy
Goode például a tág értelemben vett kölcsönt (amely-
be a pénzkölcsön mellett a halasztott vételárfizetést és
a lízinget is besorolja) úgy definiálja, mint valamilyen
elõny biztosítását, amelynek használatáért az adós ké-
sõbb fizet ellenértéket.8 Az Európai Alapelveket to-
vábbfejlesztõ Draft Common Frame of Reference (a to-
vábbiakban: „DCFR”) úgy definiálja a kölcsönt, mint
egy olyan megállapodást, amely alapján a kölcsönadó
átmeneti idõre átengedi egy dolog használatát az
adósnak, és a kölcsön tárgyát az adós egy késõbbi idõ-
pontban köteles visszaadni kamattal vagy kamat nél-
kül. Kölcsön tárgya pénz vagy más dolog egyaránt
lehet.9 A DCFR rámutat, hogy a pénzkölcsönt az euró-
pai államok zöme idõleges használatra irányuló szerzõdés-
nek tekinti.10

A szerzõk tehát a kölcsön elsõdleges tárgyaként, jellegadó
szolgáltatásaként nem a tulajdonszerzést, hanem az idõle-
ges használatot emelik ki. Ahogy Zoltán Ödön monog-
ráfiájában rámutat: „A kölcsönvevõ tulajdonszerzése
tehát valójában a kölcsöntárgy és a kötelem sajátossá-
gából szükségszerûen következõ technikai jellegû
konstrukcionális megoldás.”11

Gárdos István és Nagy András a devizakölcsön-
szerzõdésekrõl írt tanulmányukban kifejtik: „A köl-
csön fogalma (…) egy érdekes ellentmondást rejt ma-
gában. Míg az ügylet gazdasági tartalma idegen va-
gyontárgy ideiglenes használataként írható le, jogilag
a kölcsönadott dolog tulajdonának az átruházásaként
jelenik meg. Ez az ellentmondás a kölcsön tipikus tár-
gyának, a pénznek a sajátos természetébõl fakad. A
pénz elsõsorban fizetésre használható, a fizetés pedig
tulajdonátruházást jelent, ezért pénz esetében nem al-
kalmazható a bérlet, azaz a birtok átruházása és hasz-
nálati jog engedése; pénz esetében ugyanezt a gazda-
sági célt a kölcsön szolgálja, amely tulajdonátruházás-
sal jár. Ezt az ügylet tartalma és formája közötti el-
lentmondást az oldja fel, hogy a tulajdonátruházás
csupán ideiglenes, az adós a kölcsön idõtartamának
lejáratakor köteles a kölcsön összegét visszafizetni (a
kapottal megegyezõ összegû pénz tulajdonát a hitele-
zõ részére átruházni). A tulajdonátruházás ellenére, a

kölcsönszerzõdés alapján nyújtott szolgáltatás lényege
az, hogy az adós a hitelezõ pénzét használja, a hitele-
zõ pedig vállalja az adós hitelképességével, annak jö-
võbeli alakulásával kapcsolatos kockázatokat. A köl-
csön esetében a pénz tulajdonjogának az átruházása
nem végleges, mint például adásvétel esetén, hanem
csupán idõleges; ezért az ügylet gazdasági tartalma
szempontjából jogosan tekinthetõ idegen pénz hasz-
nálatának, az ellenszolgáltatás pedig a használat díjá-
nak (ami a kamat szokásos meghatározása).”12

Az itt kifejtett álláspont, bár a mai jogirodalomban
újszerûnek tûnhet, a korábbi jogirodalomban már
megjelent álláspontot idézi fel. Azonos értelmezést
követett Zoltán Ödön is a kölcsönszerzõdésrõl írt mo-
nográfiájában: „Az ítélkezési gyakorlat az érvényte-
lenség jogkövetkezményeinek megállapításánál álta-
lában a Ptk. 237. § (1) bekezdésében foglalt rendelke-
zést alkalmazza (…). A Budapesti Fõvárosi Bíróság az
egyik ítéletében hangsúlyozottan emeli ki, hogy a köl-
csönszerzõdés esetében a restitúció lehetséges, ezért a
Ptk. 237. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezés
nem alkalmazható (55. Pf. 26 673/1963., Bp. Fõv. Bír.
„Tájékoztató”-ja, 837. sz. jogeset). Ezzel az álláspont-
tal szemben azonban hozhatók fel ellenérvek is. Ab-
ban az esetben ugyanis, ha az érvénytelenség megálla-
pítására a kölcsönösszeg átadását követõen, tehát
olyan idõben kerül sor, amikor a kölcsönvevõ a köl-
csönösszeget már használta, a szerzõdéskötést meg-
elõzõ helyzet valójában nem állítható vissza, mert a
kölcsönösszegnek meghatározott idõn át tartott hasz-
nálata, a szerzõdéskötést megelõzõ helyzet valójában
nem állítható vissza, mert a kölcsönösszegnek megha-
tározott idõn át tartott tényleges használatát nem le-
het meg nem történtté tenni. (…) Kölcsönszerzõdés
esetében is – bár sajátos konstrukció mellett – lénye-
gében huzamos jogviszonyról van szó. Az említett
szempontból aligha tesz lényegbevágó különbséget az,
hogy mi a használat tárgya: pénzösszeg-e, vagy pedig
valamilyen más dolog. Ha egy mosógép bérlete eseté-
ben azt kell mondani, hogy az eredeti állapot nem ál-
lítható helyre, mert a bérlõ a mosógépet meghatáro-
zott idõn át de facto használta (holott pénzzel a hasz-
nálat értéke kiegyenlíthetõ, tehát gazdaságilag vissza-
állítható a szerzõdéskötést megelõzõ helyzet), akkor
bizonyára erre az álláspontra kellene helyezkedni ak-
kor is, ha nem mosógép, hanem 2000 Ft hasznosításá-
nak lehetõvé tételérõl van szó. A már egészben vagy
részben teljesedésbe ment kölcsönszerzõdés érvényte-
lensége esetében tehát tulajdonképpen mindig a Ptk.
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13 Zoltán: i. m. (6. jegyzet) 377–378.
14 Régi Hpt. 2. számú melléklet I. 10.3 pont, új Hpt. 6. § (1) bek. 40. c) pont.

237. §-a (2) bekezdésének alkalmazásával kellene fel-
számolni a felek eredeti jogviszonyát.”13

Ezt az értelmezést alátámasztja és kiegészíti a Hpt.
pénzkölcsönnyújtás fogalma.14 E szerint ugyanis a
kölcsönszerzõdés tárgya nem csupán a pénzösszeg fo-
lyósítása, hanem „[a] hitel és pénzkölcsön nyújtására
irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenység a hitelké-
pesség vizsgálatával, a hitel és kölcsönszerzõdések
elõkészítésével, a folyósított kölcsönök nyilvántartá-
sával, figyelemmel kísérésével, ellenõrzésével, a be-
hajtással kapcsolatos intézkedéseket is magában fog-
lalja.” Nem képzelhetõ el olyan értelmezés, amely az
egységes szolgáltatást megbontja oly módon, hogy a
kölcsön folyósítását reverzibilis szolgáltatásnak minõ-
síti, a Hpt. által a pénzkölcsönnyújtás fogalma alá so-
rolt további szolgáltatás esetén, amelyek tekintetében
az eredeti állapot helyreállítása fogalmilag kizárt azok
facere jellegénél fogva, az érvénytelenség más jogkö-
vetkezményét használja. 

Mindezek alapján véleményünk szerint alappal ál-
lítható, hogy a kölcsönszerzõdés nem dolog tulajdonjogá-
nak átruházására irányuló jogviszonynak minõsül, így az
eredeti állapot helyreállítása a szolgáltatás eredeti irrever-
zibilitása okán kizárt a PK vélemény 3. pontja alapján.

2. Utólagosan irreverzibilis-e a szolgáltatás kölcsönszer-
zõdés esetén?

A PK vélemény utólagos irreverzibilitás esetén sem
teszi lehetõvé az eredeti állapot helyreállítását (6.
pont). Utólagos irreverzibilitás csak eredetileg rever-
zibilis szolgáltatás esetén merülhet fel, tehát ennek
vizsgálatára csak akkor kerülhet sor, ha a kölcsönt – a
fentiek ellenére – nem tekintenénk eredetileg irrever-
zibilis szolgáltatásnak. Devizakölcsön-szerzõdések
esetén az adós gazdasági helyzetének megváltozása minõ-
sülhet oly körülménynek, amely utólagos irreverzibi-
litást eredményez.

A PK vélemény 4. pontja szerint „[c]sak az a fél kö-
vetelheti eredményesen a neki visszajáró szolgáltatást,
aki egyben vállalja, hogy maga is visszatéríti a számá-
ra teljesített szolgáltatást és erre képes is.” A PK véle-
mény alapján tehát eredeti állapot helyreállítása ese-
tén minden esetben vizsgálni kell az eredeti állapot helyre-
állítását kérõ fél fizetõképességét.

A kölcsön rendeltetése az, hogy azt az adós (ingat-
lan, gépjármû, fogyasztási cikk vásárlására vagy eset-
leg korábbi adósság törlesztésére) elköltse. Éppen eb-
bõl fakad a kölcsön az a sajátossága, hogy a folyósítás
és a visszafizetés között szükségszerûen fennáll egy
idõ, amely alatt az adós a keletkezõ jövedelembõl pó-

tolni tudja az elköltött összegeket. Ebbõl következõ-
en, kölcsönszerzõdés esetén tipikus, hogy a szolgálta-
tás irreverzibilissé válik. A kölcsönnek ezt azt alapve-
tõ jellegzetességét tetõzik a mai helyzet sajátosságai. A
devizahitelekkel kapcsolatos probléma alapvetõen a
2008. év végén bekövetkezett gazdasági válságból fa-
kad. Ennek következtében jelentõs árfolyamromlás
következett be, továbbá sokan elveszítették állásukat
vagy csökkent a jövedelmük. Ebbõl fakadóan az adó-
sok jelentõs része – a devizahiteleket megtámadó fe-
lek szinte kivétel nélkül – képtelenné váltak fizetési kö-
telezettségeik szerzõdés szerinti teljesítésére, esedékes tör-
lesztõrészleteikkel késedelemben vannak, reálisan
szóba se jöhet az, hogy a tartozásukat egy összegben
megfizessék. Mindebbõl az következik, hogy kölcsön
esetén – még ha el is tekintünk a szolgáltatás eredeti-
leg irreverzibilis jellegétõl – az eredeti állapot helyreál-
lítása általában nem lehetséges.

A PK vélemény itt idézett rendelkezése az utólagos
irreverzibilitás körébe vonja az az esetet, amikor az
adós maga nem képes az eredeti állapotot helyreállíta-
ni. Ahogy a PK vélemény 6. pontja kimondja, „utóla-
gos irreverzibilitás esetén nem az eredeti állapot pénz-
beli helyreállításával, hanem a hatályossá nyilvánítás
és az ehhez többnyire kapcsolódó ex nunc hatályú el-
számolás útján rendezendõ a felek jogviszonya.” A
PK vélemény 4. pontjából az következik tehát, hogy
ha a fél nem igazolja a perben, hogy pernyertessége esetén
képes az eredeti állapot helyreállítására, akkor a bíróság
még abban az esetben sem rendelkezhetne az eredeti állapot
helyreállításáról, ha a szolgáltatás egyébként reverzibilis.
Ilyen esetben hatályossá nyilvánításra kerülhet csu-
pán sor.

3. Az eredeti állapot helyreállíthatatlansága

Felvethetõ, hogy a PK véleményben kifejtett állás-
pontot, amely szerint eredeti állapot helyreállítására
csak dolog tulajdonjogának az átruházására irányuló
szerzõdés esetén van lehetõség, „rugalmasabban”
szükséges kezelni, mivel a pénztartozás speciális jellege
eltérõ megközelítést igényel. Ezt a megközelítést tá-
maszthatja alá, hogy Weiss Emilia is arra mutat rá, az
érvénytelenségrõl írt monográfiájában hogy „[s]em a
fizikai lehetetlenség, sem a gazdasági célszerûtlenség
nem fog pl. általában a klasszikus érvénytelenségi
szankció, az eredeti állapot helyreállításának alkalma-
zása ellen szólni a gazdasági forgalom jelentõs számát
kitevõ adásvételi szerzõdéseknél, a jelentõsége szem-
pontjából sokkal hátrább álló csereszerzõdéseknél és
különösen az érvénytelen szerzõdések jelentõs számát



15 Weiss Emilia: A szerzõdés érvénytelensége a polgári jogban. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1969, 417.

kitevõ kölcsönszerzõdéseknél.”15 Ez az értelmezés
vélhetõen azon a kézenfekvõ és elsõ ránézésre nehe-
zen megcáfolható állításon alapul, amely szerint a ka-
pott pénz (pontosabban: az azzal megegyezõ összegû pénz)
visszaadható, így az eredeti állapot helyreállíthatatlansága
fel sem merülhet. Ha az adós a kapott összeget megfize-
ti a hitelezõnek, míg a hitelezõ a kapott kamatot vis-
szafizeti az adósnak, azzal az eredeti állapot helyreáll.
Véleményünk szerint ez az álláspont téves, mivel az így
létrejövõ eredmény valójában nem az eredeti állapotot
állítja helyre. Ennek vizsgálata során abból szükséges
kiindulni, hogy mit jelent az eredeti állapot helyreál-
lítása, és ezzel összevetni, hogy kölcsön esetén a tõke
és a használat idejére járó kamatok visszafizetése ezzel
azonos eredményre vezet-e.

Az eredeti állapot helyreállításának koncepcionális
kiindulópontja a következõ: „A szerzõdéskötés elõtt
fennállott helyzet visszaállítása a kötelem teljes felszá-
molását jelenti, olyan helyzetet kell tehát teremteni,
mint amilyen akkor lett volna, ha a felek a szerzõdést
meg sem kötik.” [3/2010. (XII. 6.) PK vélemény 2.
pont.] Az eredeti állapot helyreállítása megvalósításá-
nak lényege a felek által nyújtott szolgáltatások ter-
mészetben történõ kölcsönös visszatérítése (PK véle-
mény 3. pont). Az eredeti állapot helyreállítása esetén
is érvényesül az a követelmény, hogy „[a]z érvényte-
lenség jogkövetkezményei levonásánál a bíróságnak
gondoskodnia kell az eredetileg egyenértékû szolgál-
tatások értékegyensúlyának a fenntartásáról, meg kell
akadályoznia bármelyik fél jogalap nélküli gazdago-
dását”. (PK vélemény 8. pont.) „Ebbõl következõen
az eredeti állapot helyreállítása nem azt jelenti, hogy a
teljesített szolgáltatások „egy az egyben” kerülnek
visszatérítésre, hanem azt, hogy az eredeti állapot
helyreállítása során érvényesülnie kell annak az elv-
nek, hogy az eredetileg fennállt értékegyensúly fenn-
maradjon”. (PK vélemény 8. pont.)

A fenti elvek alapján adásvétel esetén az eredeti ál-
lapot helyreállítása az eladott dolog visszaadását és a
vételár visszafizetését jelenti. A kölcsön esetében en-
nek látszólag az felelne meg, hogy az adós visszafizeti
a kölcsönt, a hitelezõ pedig visszafizeti a kapott kama-
tot. Ez azonban nem megfelelõ megoldás.

Amint erre a fentiekben rámutattunk, az adós a köl-
csönösszeget, bár tulajdonátruházás történt, nem vég-
leges jelleggel, hanem idõlegesen kapta meg, azt a
szerzõdés érvényessége esetén is vissza kellene fizet-
nie. A kölcsönösszeg visszafizetése tehát nem az eredeti ál-
lapot helyreállításának sajátos következménye, hanem az
adóst a kölcsönszerzõdés alapján terhelõ alapvetõ kötele-
zettség. Míg tehát a fenti példában szereplõ adásvétel
esetén az eladott dolog visszaadása a felek szerzõdésé-
hez képest változást eredményez, hiszen a szerzõdés
az eladott dolog tulajdonjogának végleges átruházásá-

ra irányult, azaz a vevõt nem terhelte a szerzõdés alap-
ján a dolog tulajdonjogának a visszaruházása, addig a
kölcsönösszeg visszafizetése lényegében a szerzõdésben
meghatározott céllal azonos eredményre vezet. Ugyanez a
helyzet például bérleti szerzõdés esetén is, ahol az ere-
deti állapot helyreállítása a szolgáltatás eredeti irre-
verzibilitása következtében fel sem merül. A bérleti
szerzõdés érvénytelensége esetén a bíróság nem ren-
delkezik a bérelt dolog visszaadásáról, pláne nem az
eredeti állapot helyreállítása körében. 

A bérlõ a bérelt dolgot nem azért köteles visszaadni,
mert az eredeti állapotot kéne helyreállítani, hanem
azért, mert megszûnt a használat jogcíme, azaz a bé-
relt dolgot érvényes jogcím nélkül tartaná magánál. A
kölcsönösszeg visszafizetése, illetve a bérelt dolog vis-
szaadása nem a szerzõdéskötés idejére visszamenõleg,
hanem csupán a jövõre nézve számolja fel a felek kö-
zötti jogviszonyt.

A kölcsön kapott pénz visszafizetésének kötelezett-
sége önmagában jelzi, hogy a kölcsönszerzõdés alap-
ján nyújtott szolgáltatásnak nem a tulajdonátruházás a
lényege, hanem az, ami a kölcsönbõl a törlesztés után is
megmarad: az adós meghatározott ideig használhatta az
adott összeget. Az pedig, hogy az adós a kölcsönkapott
összeget használhatta, minden más használati köte-
lemhez hasonlóan, a szolgáltatást eredetileg irreverzi-
bilissé teszi.

Az eredeti állapot helyreállításának problémáját jól
jelzi az adós által fizetett kamat rendezésének a kérdé-
se. Adásvétel esetén a vevõ köteles visszaadni a meg-
szerzett dolgot, az eladó pedig köteles visszafizetni a
dolog vételárát. Kölcsön esetén e megoldással látszó-
lag azonos eredményre vezet, ha a hitelezõt a bíróság
kötelezi az adós által már megfizetett kamat visszafi-
zetésére, hiszen ez vezet arra az eredményre, amely a
szerzõdés megkötését megelõzõen fennállt, amely sze-
rint a kölcsönösszeg a hitelezõé, míg a kamatok az
adósé. 

Az analógia azonban nem megfelelõ. A kamat nem a
tulajdonátruházás ellenértéke (nem vételár), hanem a
használatért (mégpedig a használattal idõarányosan) fize-
tendõ díj. Ezt jól kifejezi, hogy a kamatot a jogiroda-
lom egységesen az idegen pénz használatának az el-
lenértékének tekinti (amely világosan kifejezi, hogy a
kölcsönt idegen pénz használatának és nem idegen
pénz tulajdonjoga megszerzésének tekinti a jogi „köz-
nyelv” is). A kölcsön visszafizetésének tehát nem pár-
ja a kamat visszafizetése. A kamat a meg nem történtté
nem tehetõ használat díja, amely akkor is megilleti a hite-
lezõt, ha a tõke visszafizetésre került. A kamat visszafize-
tése azt eredményezné, hogy az adós ingyenesen hasz-
nálta a kölcsönösszeget. Ez következik a PK véle-
ménybõl is, amely szerint „[a] másik fél szolgáltatását
egyoldalúan használó fél (…) kamat illetve használati
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díj megfizetésére köteles.” (PK vélemény 10. pont.) A
hitelezõ tehát az eredeti állapot helyreállítása körében
nem lenne kötelezhetõ a kamat visszafizetésére, hi-
szen az a használatba adott pénz ellenértéke. Ebbõl vi-
szont az a PK vélemény logikájával össze nem egyez-
tethetõ helyzet következne, hogy kölcsönszerzõdés
esetén az eredeti állapot helyreállítására oly módon
kerülne sor, hogy az adós visszaadja a kapott összeget,
míg a hitelezõ semmilyen szolgáltatás visszatérítésére
nem lenne köteles. (A kamattal kapcsolatos további
problémákat az alábbiakban vizsgáljuk.)

Mindebbõl tehát az következik, hogy kölcsönszerzõ-
dés esetén eredeti állapot helyreállításának nincs helye, mi-
vel a kölcsönszerzõdésbõl fakadó szolgáltatás jellegé-
bõl adódóan irreverzibilis, így az eredeti állapot hely-
reállítása esetén nem lehetne a PK véleményben kifej-
tett elvek szerint rendelkezni a visszatérítendõ szol-
gáltatásokról. Az alábbiakban ezért azt vizsgáljuk,
hogy a kölcsönszerzõdés hatályossá nyilvánítása ese-
tén melyik felet milyen kötelezettség terhelné.

4. A kölcsönszerzõdés hatályossá nyilvánítása

4.1 A hatályossá nyilvánítás általában

„Ha a szerzõdéskötés elõtt fennállt helyzet visszaál-
lítása – akár eredeti, akár utólagos irreverzibilitás
folytán – nem lehetséges vagy nem célszerû és a szer-
zõdés érvényessé sem nyilvánítható, a bíróság a szer-
zõdést a határozathozatalig terjedõ idõre hatályossá
nyilvánítja és rendelkezik az esetleg ellenszolgáltatás
nélkül maradt szolgáltatás ellenértékének pénzbeli
megtérítésérõl.” (PK vélemény 6. pont.)

A szerzõdés ítélethozatalig való hatályossá nyilvání-
tása azt jelenti, hogy a bíróság elfogadja a szerzõdés alap-
ján eddig történt teljesítéseket, és a jövõre nézve rendezi a
jogviszonyt. A szerzõdés hatályossá nyilvánítása esetén
a bíróság az ítélethozatallal cezúrát alkalmaz: ami a
szerzõdés teljesítése címén addig történt, azt nem
érinti; ugyanakkor, mivel a szerzõdés a jövõre nézve
érvénytelen, az alapján a jövõben sem szolgáltatás,
sem ellenszolgáltatás nem követelhetõ, a már teljesí-
tett, de ellenszolgáltatás nélkül álló szolgáltatás ellen-
értékét pedig meg kell téríteni. Az ellenértéknek
egyenértékûnek kell lennie, különben valamelyik fél
vagyoni elõnyhöz jutna.

Ahogy a Kúria a BH2013. 241. számú ügyben rámu-
tatott: a Ptk. 237. § (2) bekezdés szerinti hatályossá
nyilvánítás körében az eljáró bíróságoknak fõszabály-
ként nem a szolgáltatások értékegyensúlyát kell vizsgálni-
uk, hanem csak azt, hogy van-e olyan szolgáltatás, amely-
nek ellenszolgáltatása nem történt meg. A szolgáltatások
értékegyensúlyának az érvénytelenség körében törté-
nõ vizsgálatára csak akkor kerülhet sor, ha a szerzõdés
uzsorás szerzõdés, vagy ha a szerzõdés érvénytelensége
a szolgáltatások feltûnõ értékaránytalanságára alapí-
tott megtámadás következtében kerül megállapításra.

4.2 Hatályossá nyilvánítás kölcsönszerzõdések esetén

Kölcsönszerzõdés esetében a hatályossá nyilvánítás
következtében a felek addigi teljesítései nem válnak
jogalap nélkülivé, ezért azt egyik fél sem köteles vis-
szaadni. Az adós tehát jogosult volt a kölcsönt hasz-
nálni, a hitelezõ pedig jogosult a megkapott kamatra
és a hiteldíjra. A jövõre nézve azonban az adós a köl-
csönt nem használhatja, azt köteles visszafizetni (a ná-
la lévõ kölcsönösszeg visszafizetés hiányában jogalap
nélküli gazdagodást eredményezne), a hitelezõ pedig
további kamatra nem jogosult. Hatályossá nyilvánítás
esetén tehát a bíróságnak meg kell határoznia, hogy az
adósnak mennyi tõketartozása áll fenn, és konstitutív hatá-
lyú ítéletével ennek megfizetését kell elrendelnie.

A bíróság ítélete az ítélethozatal idõpontjáig teljesí-
tett szolgáltatásokba nem nyúlhat bele, kivéve, ha a fe-
lek által teljesített szolgáltatások nem voltak egyenér-
tékûek, akár azért, mert a hitelezõ többet szedett be,
mint amennyi megilletné, akár pedig azért, mert az
adós hátralékban van kamatfizetéssel. Ebben az eset-
ben a hatályossá nyilvánítás idõpontjáig esedékessé
vált kötelezettségek teljesítésére kell kötelezni a hátra-
lékban lévõ felet a hatályossá nyilvánított szerzõdés
feltételeinek megfelelõen. Az alábbiakban azt vizsgál-
juk, hogy hatályossá nyilvánítás esetén a bíróság a tar-
tozást milyen pénznemben határozza meg, illetve,
hogy hogyan szükséges kezelni az annuitásos kamat-
számítást a fennálló tõketartozás meghatározása során.

4.3 A hatályossá nyilvánítás és a profit

A bírói gyakorlatban felmerült az a kérdés, hogy ha-
tályossá nyilvánítás esetén hogyan szükséges kezelni a
profitot, azaz, hogy a szerzõdésnek az ítélethozatal
idõpontjáig történõ kikényszerítése azt is jelenti-e,
hogy erre az idõtartamra a fél a szerzõdésben biztosí-
tott profitra is jogosult. A felvetés jogosnak látszik, hi-
szen aggályosnak tûnhet érvénytelen szerzõdés esetén
profithoz juttatni a felet.

A BDT2009. 2020. számú ítélet „címe” kiemeli,
hogy „A szerzõdés hatályossá nyilvánítása nem azo-
nos az érvényessé nyilvánítással. A szerzõdés hatá-
lyossá nyilvánítása esetében a szolgáltatást nyújtó fél
a természetben vissza nem adható szolgáltatásért
olyan mértékû ellenszolgáltatásra tarthat igényt,
amely a szolgáltatás tényleges értékére és a szolgálta-
tás nyújtásával kapcsolatban indokoltan felmerült
költségekre korlátozódik, s amely hasznot nem tartal-
maz.” Az indokolás rámutat: „A Ptk. 237. § (2) bekez-
dése szerinti elszámolás alapján a szolgáltatást nyújtó
fél a természetben vissza nem adható szolgáltatásért
olyan mértékû ellenszolgáltatásra tarthat igényt,
amely a szolgáltatás tényleges értékére és a szolgálta-
tás nyújtásával kapcsolatban indokoltan felmerült
költségekre korlátozódik, hasznot az érvénytelen
szerzõdés alapján sem a szolgáltatást nyújtó (vállalko-
zó), sem szolgáltatást elfogadó (megrendelõ) nem rea-



16 Bátor Viktor: Pénztartozás. Kamat. In: Magyar magánjog (szerk. Szladits Károly). III. kötet, Budapest, Grill, 1941, 226.

lizálhat.” A BDT-ben kifejtett álláspont véleményem
szerint téves, és az nincs is összhangban a bíróságok
többségének álláspontjával.

A Legfelsõbb Bíróság egy eseti döntésében színlelt
szerzõdés alapján vizsgálta a felek elszámolásának
kérdését. Bár a bíróság a keresetet végül elutasította,
mivel az elszámoláshoz szükséges adatokat a felperes
nem bizonyította, de az ítélet indokolásából az tûnik
ki, hogy az elszámolásra a felek megállapodása alapján
került volna sor: „Az eredeti állapot helyreállítására, il-
letve az érvénytelen szerzõdés érvényessé nyilvánítá-
sára a perbeli esetben nem kerülhetett sor. Ezért a
ténylegesen létrejött polgári jogi megállapodást a ha-
tározathozatalig terjedõ idõre hatályossá kellett nyil-
vánítani, és a perben a felek között el kellett számol-
ni. Azt azonban, hogy a leplezett szerzõdésben milyen
összegû díjazásban állapodtak meg, a felperes a per-
ben nem tudta bizonyítani. Ennek igazolására ugyan-
is a színlelt munkaszerzõdés önmagában nem alkal-
mas, további megfelelõ bizonyíték pedig e körben
nem keletkezett. Nem igazolta a felperes az általa
nyújtott szolgáltatás tényleges értékét sem, az e vonat-
kozásban szükséges szakértõi bizonyítást ugyanis fel-
hívás ellenére sem indítványozta. Ezért a keresetet el
kellett utasítani.” (LB-H-PJ-2010-63. bírósági határo-
zat)

A már hivatkozott BH2013. 241. számon közzétett
ítéletben a Kúria a bérleti szerzõdés érvénytelenségé-
nek a jogkövetkezményét oly módon vonta le, hogy a
szerzõdést hatályossá nyilvánította, de – mivel az ér-
vénytelenség oka nem a szolgáltatás és az ellenszolgál-
tatás arányában rejlett – az érvénytelen szerzõdésben
megállapított bérleti díj mértékét nem változtatta
meg, azaz a bíróság ítéletében a szerzõdésben rögzített
profitot is megfizetni rendelte. A BDT2014. 3111.
számú ügyben a bíróság az elszámolás körében vizs-
gálta, hogy az ellenszolgáltatás nélkül maradt szolgál-
tatás tekintetében a felek milyen áron kötelesek elszá-
molni: az elszámolásra az érvénytelen szerzõdésben
rögzített áron került sor. „Az érvénytelenség lehetsé-
ges jogkövetkezményei közül a szerzõdés határozat-
hozatalig terjedõ idõre történõ hatályossá nyilvánítá-
sát választotta, és rendelkezett az ellenszolgáltatás
nélkül maradt szolgáltatás ellenértékének pénzbeli
megtérítésérõl, ennek megfelelõen az elszállított
1314,3 tonna búza szerzõdés szerinti vételárának meg-
fizetésére kötelezte az I. r. alperest.”

Kétségtelen, hogy a fent kifejtett álláspont ahhoz
vezet, hogy a szolgáltatást nyújtó fél nem csak a költ-
ségeinek megtérítésére lesz jogosult, hanem az érvény-
telen szerzõdés alapján profitra is szert tesz. Ha azonban a
bíróság beavatkozna a szerzõdésbe és az elszámolás
során profittal csökkentett ellenszolgáltatás megfize-
tésére kötelezné a felet, akkor a szolgáltatást igénybeve-

võ fél gazdagodna. Egy bérlet szerzõdés példáján: ha a
bérleti díj a piacon jellemzõen 20% profitot tartalmaz,
és ha a fél, aki ténylegesen használta a bérleményt,
nem lenne köteles a profit megfizetésére, akkor a pro-
fit mértékével gazdagodna, hiszen olyan áron jutna a
szolgáltatáshoz, amelyen az adott szolgáltatás a piacon
nem érhetõ el. Indokolt ezért, hogy az ítélet hatályos-
sá nyilvánítást esetén a szerzõdést valóban annak tar-
talma szerint kényszerítse ki.

II. 
A tartozás pénzneme

1. Bevezetés

A PJE határozat 1. pontja kimondta, hogy a deviza
alapú kölcsönszerzõdések devizaszerzõdések. „A felek
a hitelezõnek és az adósnak a kölcsönszerzõdésbõl fa-
kadó pénztartozását egyaránt devizában határozták
meg (kirovó pénznem), és azt mindkét fél forintban
volt köteles teljesíteni (lerovó pénznem).” Ahhoz,
hogy a hatályossá nyilvánítás során alkalmazandó el-
számolás részletei tekintetében a bíróság helyes dön-
tést hozzon, a kirovó és a lerovó pénznem fogalmának
és jelentõségének részletesebb vizsgálata szükséges.

2. A pénztartozás fogalma

Noha a pénztartozás a polgári jogviszonyok egyik
legalapvetõbb fogalma, annak definícióját a Ptk. nem
rögzíti. A jogirodalom egységes álláspontja szerint de-
finíció hiányában pénznek azt a jószágot tekinthetjük,
amely a pénz közgazdasági funkcióját betölti. „Ami-
kor azonban nem valamely különleges jogszabály ér-
telmezésérõl van szó, hanem általában pénzrõl, pénz-
tartozásokról, pénz alatt kétségtelenül azokat a jószá-
gokat (pénznemeket) értjük, amelyek valamely adott
helyen és idõben a pénz gazdasági és jogi természetû
szerepeit betöltik.”16

A pénz ezen definíciójából következik, hogy pénz-
tartozás alatt a Ptk. kizárólag a pénz fenti definíciójá-
nak megfelelõ tartozásokat érti. Nem minõsül ezért
pénztartozásnak a pénzegyedtartozás, amely esetén a
fél egy meghatározott pénzdarab átadására vállal köte-
lezettséget, és ugyancsak nem tartozik ide a pénznem-
tartozás, amikor a fél meghatározott pénznem (pl. ki-
zárólag EUR) fizetésére vállal kötelezettséget. A pénz-
tartozás fogalma a Ptk. 231. §-ából vezethetõ le. E §
szerint a pénztartozást – ellenkezõ kikötés hiányában
– a teljesítés helyén érvényben levõ pénznemben kell
megfizetni. Más pénznemben vagy aranyban megha-
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17 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk körébõl. II/1., Budapest, Grill, 1932, 237.
18 Grosschmid Béni: i. m. (17. jegyzet) 237., ugyanígy Bátor: i. m. (16. jegyzet) 269.
19 Grosschmid: i. m. (17. jegyzet) 238.
20 Grosschmid: i. m. (17. jegyzet) 501.
21 Grosschmid: i. m. (17. jegyzet) 519.
22 Szladits Károly: A magyar magánjog vázlata. II. rész, Budapest, Grill, 1933, 49.
23 Bátor: i. m. (16. jegyzet) 177.
24 Meznerics Iván: A pénztartozások joga és a devizajog. Budapest, Tébe,1944, 35.

tározott tartozást a fizetés helyén és idején érvényben
levõ árfolyam alapulvételével kell átszámítani. Lénye-
gében ezzel azonos szabályt tartalmazott a kereskedel-
mi törvény is. A Kt. 326. §-a ugyanis rögzítette, hogy
„Ha a szerzõdés számolási értékrõl vagy oly pénznem-
rõl szól, mely a teljesités helyén forgalomban nincsen,
a fizetés a teljesités helyén a lejárat napján jegyzett ár-
folyam szerint, országos pénznemben történik.”

E definíciókból következõen pénztartozás esetén a fe-
lek a tartozást nem közvetlenül, hanem szükségszerûen,
minden esetben értékegyenlet útján határozzák meg.
Ahogy többek között Grosschmid, Bátor és Meznerics
rámutat: az adós pénztartozás esetén arra vállal köte-
lezettséget, hogy az esedékességkor annyit fog fizetni (le-
róni), amennyi megegyezik a szerzõdésben kirótt pénztarto-
zással. A kirovó és a lerovó pénznem különbözõsége
tehát minden pénztartozás esetén releváns. A Magya-
rországon forintban kirótt és a szerzõdéskötés idõ-
pontja szerint Magyarországon teljesítendõ tartozás
esetén is tekintettel kell lenni arra, hogy a lerovó
pénznem a Ptk. 231. §-a alapján csak a teljesítés idõ-
pontjában határozható meg. E két fogalom eltérésébõl
következik ugyanis, hogy a magyar törvényes fizetõ-
eszköz változása és a teljesítési hely megváltozása au-
tomatikusan, szerzõdésmódosítás nélkül meghatároz-
za, hogy az adós miben lesz köteles leróni a tartozását.
Ha Magyarország törvényes fizetõeszköze az euró
lesz, akkor minden korábban kirótt tartozás – a felek
eltérõ megállapodásának hiányában – euróban lesz le-
rovandó. Ha pedig a teljesítési hely a szerzõdéskötést
követõen megváltozik (Ptk. 279. §), ez az új teljesítési
hely fogja meghatározni a lerovás pénznemét. Mind-
erre tekintettel szükséges vizsgálni a kirovó és a lero-
vó pénznem fogalmát.

3. Kirovó pénznem; a szabad számolás elve

A háború elõtti és a háborút követõ magánjogi iro-
dalom evidenciaként kezelte a kirovó és a lerovó
pénznem különbségét, és még a devizakorlátozások
idõszakában is elismerte többnyire a magyar jog a fe-
lek azon jogát, hogy a tartozást bármilyen pénznem-
ben kiróhatják (ún. szabad számolás vagy szabad kirovás
elve).

Grosschmid Béni a Kirovó összeg címen belül
Alaptétel alcímen rögzíti a szabad számolás elvét.
„Kiróható a tartozás akármiféle pénznemben, mely
erre egyáltalán alkalmas. Bel-, külföldiben; tetszéssze-

rû fajosítással.”17 Már Grosschmidnál megjelenik az a
megfogalmazás, hogy a kirovó pénznem jelenti a tar-
tozás gerincét: „egyéb kinálkozó elnevezések (e he-
lyett: kirovó összeg): számolási, gerinc-, alap-) összeg
stb.”18

Grosschmid találó analógiával mutatja be a kirovó
és a lerovó pénznem különbségét. A két pénznem el-
térése azzal azonos, mintha a szerzõdés azt tartalmaz-
ná, hogy „Szolgáltasson Ön 10 mázsa búzát gaboná-
ban. Értve: annyi gabonát (akármifélét, buzát, rozsot,
kétszerest stb.), amennyi mindenkori érték szerint =
10 mázsa búza. (...) A 10 mázsa búza (...) ez a kirovó
összeg.”19

Grosschmid vizsgálja azt a kérdést is, hogy a bíróság
milyen pénznemben marasztalhat: „Mely pénznemben
szóljon a marasztalás? A kirovóban. Végrehajtás el-
rendelése, foganatosítása szintén.”20 „Hogy tehát szó
sincs arról, hogy az idegen pénznemû tartozás akár a
lejárattal, akár a késedelem következtében az itthoni
pénznemben (valuta fori) volna átcsontosítandó.”21

Grosschmidhoz hasonlóan Szladits is a fentiek sze-
rint tett különbséget kirovó és lerovó pénznem kö-
zött. „A szûkebb értelemben vett pénztartozásban
eszerint fogalmi különbség áll elõ a pénztartozás kitû-
zésének módja: kirovása és teljesítésének módja: lero-
vása között. Fogalmilag minden pénztartozásban különb-
séget kell tenni kirovó és lerovó pénznem között: amaz a
kötelmi szolgáltatás mértékét, emez a tényleges fizetés esz-
közét határozza meg.”22

Ugyanezen megközelítést követte Bátor Viktor, aki
szerint a tartozás tartalmát érdemben a kirovó összeg,
„a pénztartozás gerince” határozza meg; ettõl függ,
hogy a lerovó pénznembõl mennyit kell adni a tarto-
zás teljesítéséhez, azaz a tartozás tartalmát a kirovó és
nem a lerovó pénznem határozza meg. Az adós (ebben
az összefüggésben ideértve a kölcsön folyósítására kö-
teles hitelezõt is) mindig a kirótt tartozást teljesíti,
bármi is legyen a ténylegesen szolgáltatott lerovó
pénznem. Bátor evidenciaként mutat rá, hogy „Bár-
miben történt a lerovás, ezzel a hitelezõ nem azt a pénzös-
szeget adta kölcsön, amelyben a lerovás történt, hanem azt
a pénzösszeget, amelynek lerovása céljából a fizetést tel-
jesítette.”23

Meznerics Iván 1944-ben megjelent monográfiája a
következõ fõbb megállapításokat tartalmazza. „A
pénztartozások kirovása bármely jószágnemben tör-
ténhetik. (Szabad számolás).”24 „Hazai jogrendsze-
rünk és általában az európai jogrendszerek elismerik
a pénztartozások kirovásának azt az alapvetõ tételét,



25 Meznerics: i. m. (24. jegyzet) 37.
26 Meznerics: i. m. (24. jegyzet) 43.
27 Meznerics: i. m. (24. jegyzet) 38.
28 Grosschmid: i. m. (17. jegyzet) 384.
29 Grosschmid: i. m. (17. jegyzet) 384.
30 Grosschmid: i. m. (17. jegyzet) 385.

hogy a kirovás akármilyen jószágnemben történhetik.
(Szabad számolás rendszer.)” (36.) Sõt, a háború miatt
bekövetkezett korlátozásokra tekintettel a szerzõ kife-
jezetten hangsúlyozza, hogy „az ügyletkötõ felek tehát
a devizakorlátozások idején is szabadon választhatják
meg a kirovó jószágnemet.”25

Meznerics vizsgálja, hogy belföldi és külföldi között,
valamint belföldi és belföldi között létrejött jogvi-
szonyban is helye van-e a tartozásnak a teljesítés helyé-
nek törvényes pénznemétõl eltérõ pénznemben való
kirovására. Meznerics mindkét esetben igenlõ választ
ad. „A tartozás kirovó pénznemének a megállapításánál
(…) a devizajogi szabályok nem korlátozzák a felek
ügyleti szabadságát. A pénzbeli szolgáltatás mértékét
tehát a felek a devizakorlátozások idején is bármely
jószágnemben, külföldi pénznemben is meghatároz-
hatják.”26 Meznerics ennek alátámasztására idézi a Kú-
ria ítéletét, amelyben kimondta, hogy „Az idegen pénz-
nemben vagy számolási egységben való kötelemválla-
lást ugyanis jogszabály nem tiltja és az, ha célzata vagy
elõidézett hatása szerint nem irányul a gazdasági élet
rendes menetének megbontására, veszélyeztetésére, az
állami élet rendjét nem sérti.” (P VII. 586/1935.)

A marasztalás pénznemével kapcsolatban Mezne-
rics osztja Grosschmid fent idézett álláspontját: „Az
idegen pénzben kirótt tartozás hazai pénzre való konvertá-
lásának a bírói ítéletben tehát elvileg nincs helye.”27

A fentiekbõl következik a PJE határozat 1. pontjá-
ban kifejtett állítás helyessége, nevezetesen, hogy pol-
gári jogilag nem különböztethetõ meg a deviza alapú hitel
(amikor tehát forintban történik a fizetés) és a devizahitel
(amikor a fizetésre is devizában kerül sor). Ennek oka,
hogy a feleket megilleti a szabad számolás joga, azaz a
kirovó pénznemet – jogszabályi tilalom hiányában –
bármilyen pénznemben meghatározhatják. Ez a lehe-
tõség nem a devizakölcsönök körében merült elsõként
fel, például az irodabérleti piacon szinte nem létezik
olyan szerzõdés, amelyben a bérleti díj nem euróban
(azt megelõzõen pedig jellemzõen német márkában)
van kiróva. Ezen jogviszonyok kapcsán soha senki
nem állította, hogy a szabad számolás elve csak akkor
illetné meg a feleket, ha legalább valamelyik fél tevé-
kenysége kapcsolódik az adott devizához (például
euróban kirótt bérleti díj esetén a bérlõnek keletkezik
euróban bevétele, vagy a bérbeadónak keletkezne
euróban fizetési kötelezettsége). Továbbá, amint arra
fent rámutattunk, a Ptk. 231. § (1) bekezdése szerint
az idegen pénznemben kirótt, Magyarországon telje-
sítendõ pénztartozások esetén éppen az a fõszabály,
hogy a tartozásokat annak ellenére forintban kell leró-

ni, hogy a kirovásra milyen formában került sor.
Ahogy azt a fenti idézetek alátámasztják, a pénztarto-
zás tartalmát a kirovó összeg határozza meg, a lerovó
pénznem csak a teljesítés szempontjából bír jelentõ-
séggel. Mindebbõl tehát az a PJE határozatban is tö-
mören megjelenített következtetés fakad, hogy a devi-
za alapú hitel ezért devizatartozást foglal magában, az-
az polgári jogi szempontból devizahitelnek minõsül.
A deviza alapú hitel megnevezésnek tehát csak az ef-
fektivitási kikötéssel ellátott devizahiteltõl (amit a
köznyelv igazi devizahitelnek nevez) való megkülön-
böztetésként van jelentõsége.

4. Lerovó pénznem

A szakirodalom a pénztartozás teljesítését lerovás-
nak, azt a pénznemet pedig, amelyben a pénztartozást
teljesíteni kell, lerovó pénznemnek is nevezi. A lero-
vó pénznem szabályát a Ptk. 231. § (1)–(2) bekezdése
világosan rögzíti: a pénztartozást – a fizetés helyén és ide-
jén érvényben levõ árfolyam alapulvételével átszámítva – a
teljesítés helyén érvényben levõ pénznemben kell megfizet-
ni. A szabály – lényegét tekintve – változatlan formá-
ban érvényesül a magyar magánjogban. Grosschmid
meghatározása szerint: „Fizetendõ a tartozás, eltérõ
kikötés (intézkedés) esetén kívül (…), azon pénznem-
ben, mely törvényes fizetõ eszköz (s közönségesen
egyszersmind valuta), még pedig ott s akkor, hol s
amidõn a fizetés történik.”28 Grosschmid egyértelmû-
en állást foglal a mellett, hogy ezen összegnek csupán
a teljesítés tekintetében és nem a tartozás vonatkozá-
sában van relevanciája, ezért is nevezi a lerovó pénz-
nemet „leolvasandó, leszámlálandó, szolgáltatandó”
összegnek.29 „A kirovó összeget úgy vesszük, mint
amely maga a bevégzett substancia, nem csupán mér-
téke valamely más substanciának.”30

A felek a diszpozitivitás elvébõl fakadóan a lerovó
pénznem meghatározásában is szabadok. Effektivitási
kikötésnek nevezzük azt a szerzõdéses rendelkezést,
amely szerint a pénztartozást a teljesítési hely törvé-
nyes fizetõeszközétõl eltérõ pénznemben, rendszerint
a kirovó pénznemben kell teljesíteni. A lerovó pénz-
nem meghatározza, hogy milyen fizetõeszközzel lehet
teljesíteni az adott tartozást (nem meghatározó azon-
ban a pénztartozás minõsítése szempontjából). A lero-
vó pénznemben való fizetés a kirovó pénznemben
meghatározott tartozást teljesíti.

Mindezt egy példán szemléltetve: Egy 1000 Euró ösz-
szegû tartozást itthon (1EUR=300HUF árfolyam ese-
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31 http://www.lb.hu//sajto/ei-az (2014. 08. 08.).

tén) 300 000 forint lerovásával lehet teljesíteni. Köl-
csönszerzõdés esetén a 300 000 forint megfizetésével az
1000 Euró összegû folyósítási vagy törlesztési kötele-
zettség teljesítése történik meg. 300 000 forint folyósí-
tásával tehát a hitelezõ 1000 Euró kölcsönt nyújt, és ez-
zel az adósnak 1000 Euró összegû törlesztési kötelezett-
sége keletkezik, amelyet elõreláthatólag majd forintban
kell teljesítenie. Ha azonban a körülmények változnak
(pl. Magyarország csatlakozik az euró-övezethez, vagy a
hitelezõ a követelést engedményezi egy ausztriai sze-
mélynek és ezért a tartozást Ausztriában kell teljesíte-
ni, vagy az adós Kanadába költözik, és ott vezetnek el-
lene végrehajtást), akkor a lerovó pénznem változhat,
anélkül, hogy ez a tartozás összegét érintené.

5. Összegzés: a tartozás pénzneme és a marasztalás 
pénzneme

A fent kifejtettekbõl az következik, hogy az adós tar-
tozása a kirovó pénzben áll fenn, az pedig, hogy a kirótt tar-
tozást milyen pénznemben kell leróni, a szerzõdés rendelke-
zésétõl függ. A szerzõdés eltérõ rendelkezésének hiá-
nyában a tartozást a teljesítés helyén és idején érvény-
ben lévõ pénznemben kell megfizetni (Ptk. 231. §).

Devizahitel esetén tehát az adós tartozása devizában
(jellemzõen svájci frankban vagy euróban, kivételesen
japán yenben) áll fenn. Ahogy azt a fenti idézetek alá-
támasztják, az adós nemteljesítése vagy a szerzõdés ér-
vénytelensége esetén a bíróság a kirovó pénznemben ma-
rasztalja az adóst. Ez az álláspont mindenben összhang-
ban van a Kúria Polgári Kollégiuma vezetõjének 2012.
október 29-ei körlevelével, amely az idegen pénznem-
ben meghatározott követelés végrehajtásának elrende-
lése tárgyában úgy foglalt állást, hogy „Ha tehát a ki-
rovó pénznem Euro, és a lerovó pénznem forint, akkor
a helyes megfogalmazás az lenne, hogy „500 000
Eurónak a kifizetéskor megfelelõ értékû forint” vagy
„500 000 Euro kifizetéskori forintegyenértéke”; ha
azonban a kirovó pénznem forint, és a lerovó pénznem
Euró, akkor a helyes megfogalmazás „15 000 000 fo-
rintnak a kifizetéskor megfelelõ értékû Euro”, illetve
„15 000 000 forint kifizetéskori Euró-egyenértéke”.” A
körlevél ennek kapcsán helytállóan mutatott rá, hogy
ha a végrehajtható okirat nem a kirovó pénznemben
rögzítené a fennálló tartozást, azzal a felek megállapo-
dásába avatkozna be, és a végrehajtható okirat kiállítá-
sa és a végrehajtás közötti idõ árfolyamváltozásából fa-
kadó kockázatot a szerzõdéstõl eltérõen telepítené.31

Mindebbõl az következik, hogy a bíróság a tõketar-
tozást a kirovó pénznemben köteles meghatározni, és
a tartozást az adós – a szerzõdés eltérõ megállapodása
hiányában – a Ptk. 231. §-a alapján forintban köteles
teljesíteni.

III.
Hatályossá nyilvánítás 

annuitásos kamatszámítás esetén

Az érvénytelenség jogkövetkezményének rendezése
során tekintettel kell lenni arra, hogy a kölcsönszer-
zõdések két alapvetõ kamatszámítási módszert alkal-
maznak. A Ptk. kamatszabálya azon alapul, hogy a ka-
mat az idegen pénz használatának ellenértéke. E sza-
bályból következõen a futamidõ alatt fizetett kamat fo-
lyamatosan csökken, mivel a fennálló tõketartozás is csök-
ken.

A kölcsönszerzõdésekben azonban a törlesztõrészlet
jellemzõen úgy van megállapítva, hogy a törlesztés ös-
szege minden hónapban azonos (annuitásos kamatszámí-
tás). A törlesztõrészleten belül a kamat aránya folya-
matosan csökken és párhuzamosan nõ a tõketartalom
aránya. Az annuitásos kamatszámítás esetén a futam-
idõ elején az adós túlnyomó részt kamatot fizet. 

A kétféle kamatszámítási módszer között lényeges,
az érvénytelenség jogkövetkezményei kapcsán rele-
váns különbség, hogy az annuitásos kamatszámítás csak
akkor tükrözi a felek megállapodását, ha a szerzõdés az
eredetileg rögzített feltételeknek (futamidõ, törlesztõrés-
zletek száma, esedékesség) megfelelõ törlesztéssel szûnik
meg, hiszen ebben az esetben összességében az adós
valóban a tõke után járó kamatot fizeti meg. Ha azon-
ban törlesztésre nem a szerzõdés szerint kerül sor,
például mert a bíróság az érvénytelenségre tekintettel
a szerzõdést hatályossá nyilvánítja, és rendelkezik a
fennálló tõketartozás egy összegben való megfizetésé-
rõl, akkor az adós túlfizetésben lesz, mivel olyan tõke
után is fizetett kamatot, amelyet a bíróság ítélete kö-
vetkeztében nem használt. Ez abból következik, hogy
az egyenlõ törlesztõrészletek csak oly módon érhetõ-
ek el, ha a futamidõ kezdetén a törlesztés kamatrésze
jelentõsen meghaladja a tõketörlesztést.

Ha tehát a bíróság az érvénytelenség jogkövetkez-
ményeként a szerzõdést hatályossá nyilvánítja, akkor
annuitásos kamatszámítás esetén a fennálló tõketarto-
zást oly módon kell meghatároznia, hogy figyelembe veszi
azt is, hogy az adós a kamatok tekintetében mekkora túlfi-
zetésben van.

IV.
Összegzés

A fentiek alapján álláspontunk szerint a kölcsönszer-
zõdés nem dolog tulajdonjogának átruházására, hanem
idegen pénz használatára irányuló jogviszonynak minõsül,
így az eredeti állapot helyreállítása a szolgáltatás eredeti ir-



reverzibilitása okán kizárt a PK vélemény 3. pontja
alapján. A 2008-as gazdasági válság következtében a
perek túlnyomó részében ettõl eltekintve is az eredeti
állapot helyreállíthatatlanságát kellene megállapítani
utólagos irreverzibilitás miatt, mivel az eredeti állapot
helyreállítását kérõ fél a kapott kölcsön visszafizetésé-
re nem lenne képes.

Az eredeti állapot helyreállíthatatlansága következ-
tében – ha az érvénytelenség oka nem küszöbölhetõ ki
– a szerzõdést az ítélethozatalig hatályossá kell nyilváníta-
ni. Ilyen esetekben a bíróság az ítéletében állapítja
meg a kirovó pénznem alapulvételével az adós fennál-
ló tõketartozását, és ennek megfizetésére kötelezi a bí-
róság az adóst.
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1 Csécsy Andrea–Fézer Tamás–Havasi Péter–Tóth Endre Tamás–Varga Nelli: A kártérítési jog magyarázata (Complex Kiadó Kft. – Buda-
pest 2010. IV. Fejezet 8. Cím 270.)

2 Pákozdi Zita: A bírói jogkörben okozott károk megtérítése és a tisztességes eljárás (Miskolci Jogi Szemle 2011./2., 87–100.)

I.

1. A tanulmány célja annak a vizsgálata, hogyan ér-
telmezi a magyarországi bírói gyakorlat a jogalkalmazó
döntésein alapuló deliktuális kártérítési felelõsség sajá-
tos feltételeit. Elterjedt ugyanis – a következõkben ki-
fejtettek szerint hibás alapokból kiindulva – az a véleke-
dés, hogy a jogalkotóhoz hasonlóan a jogalkalmazó is
kivételes helyzetet élvez, a kártérítési felelõsségének a
megállapítására szinte soha nem kerül sor, kárt okozó
magatartásai a legtöbbször következmény nélkül ma-
radnak. A jogirodalomban található olyan, Tóth Endre
Tamás által bemutatott nézet, amely szerint a bírósági
ítélkezés egyre inkább a jogalkotáshoz hasonlóan im-
munitásra tesz szert,1 sõt Pákozdi Zita egyik tanulmá-
nyában úgy fogalmaz, hogy a bírói jogkörben okozott
károk megtérítése olyan szûk körben érvényesül,
amely már alkotmányossági kérdéseket is felvet.2 A bí-
rói gyakorlat kritikája sokszor abban fogalmazódik
meg, hogy amíg a kártérítési jogviszony más károkozó
szereplõi – különösen az egészségügyi szolgáltatók el-

len indított perek tapasztalataiból kimutathatóan –
gyakran igen nehezen, kisebb hatékonysággal tudják
magukat kimenteni a felelõsség alól, a legnagyobb gon-
dosság elõírt vagy ki nem mondott követelménye miatt
a felelõsség már-már objektív; addig a jogalkalmazók
elleni perekben mintha mindez éppen fordított lenne.
A jogalkalmazó kivételes helyzetét alátámasztani lát-
szik egyrészt a kirívóan súlyos jogsértés, mint a kártéríté-
si felelõsség látszólagos többletkövetelménye; másrészt a
hosszabb idõszakban teret nyert azon értelmezés, hogy
a jogerõs bírósági ítéletnek a tartalma abban az esetben
sem vezethet a kártérítési felelõsség megállapításához, ha
egyébként a felelõsség valamennyi feltétele fennállna.

Alaposabb, az utóbbi évek elvi jelentõségû bírósági
döntéseit elemzõ vizsgálat után azonban egyértelmûen
arra a következtetésre lehet jutni, hogy ez a feltételezett
megkülönböztetés nem áll fenn; ugyanakkor a kártérítési
felelõsség feltételeinek a rendszertani értelmezése so-
rán a jogalkalmazás sajátosságaitól – így különösen a
jogértelmezõ tevékenységtõl, a jogi normák érvénye-
sülése végett a közhatalmi döntések betartásának a kö-
telezettségétõl – nem lehet eltekinteni.

TANULMÁNY 

Kivételes-e a jogalkalmazó kártérítési 
felelõssége? 

Pribula László, habilitált egyetemi docens, Debreceni Egyetem (Debrecen)

A jogalkalmazó szerv közhatalmi feladatainak az ellátása során az eljárásban részt vevõ személyekkel
közjogi, imperatív normákat tartalmazó, de garanciális elõírásokkal szabályozott jogviszonyban áll. A
jogbiztonság alapvetõ követelménye, hogy a közhatalmi szerveknek a mindenkire kötelezõ döntéseit ne
lehessen kétségbe vonni. Ugyanakkor a jogalkalmazás folyamatában is történhetnek olyan hibák, téve-
dések, amelyek vagyoni és nem vagyoni károkat okoznak, a károkozás általános tilalma a jogalkalmazó-
ra is vonatkozik. Ezeket a hibákat elsõdlegesen az adott eljárás keretei között, a rendes és rendkívüli jog-
orvoslatok igénybe vételével kell kiküszöbölni, azonban végsõ soron nem zárható ki a kártérítési felelõs-
ség sem. A bírói gyakorlat kiemelkedõen fontos feladata a jogalkalmazó speciális kártérítési felelõsségé-
nek az értelmezése. Az utóbbi idõszak döntéseinek elemzése alapján arra a következtetésre lehet jutni,
hogy nem igazolható a vélekedés, amely szerint a jogalkalmazó a kártérítési felelõsség szempontjából ki-
vételezett helyzetben lenne; ugyanakkor a felelõsség zsinórmértékének a jogalkalmazás lényegéhez, cél-
jához kell igazodnia.



3 Fõvárosi Ítélõtábla 7.Pf.21.260/2007/4. – BDT 2008.1829.

2. A jogalkalmazás – ideértve mind a közigazgatási
szervek hatósági jogalkalmazói tevékenységét, a fe-
gyelmi eljárások döntéshozatalát, a közjegyzõk és a bí-
róságok igazságszolgáltatási feladatait – lényege az
absztrakt jogi normáknak a konkrét élethelyzetre vo-
natkoztatása, ennek alapján a rendszerint nem jogkö-
vetõ magatartások miatt felmerült jogviták eldöntése,
jogok és kötelezettségek létrehozása, módosítása vagy
megszüntetése. A jogalkalmazó szerv és az eljárásban
részt vevõ ügyfél között közjogi, alá-fölérendeltségen
alapuló jogviszony keletkezik, amelynek egyik lénye-
ges, döntõ jellemzõje, hogy a jogalkotó által biztosított
közhatalmi funkciójánál fogva a jogalkalmazó döntése
az eljárásban részt vevõ felekre nézve kötelezõ, még ab-
ban az esetben is, ha a jogvita természeténél fogva azt
a fél megalapozatlan, téves, indokolatlan, kifejezetten
„rossz” döntésként értékeli. A jogalkalmazó szerv te-
vékenységére vonatkozó szabályok természetesen az
önkényes, a bizonyított tényektõl elrugaszkodó, az
anyagi jogszabályokat figyelembe nem vevõ döntése-
ket a legmesszebbmenõkig törekszenek kivédeni:
ezért a jogalkalmazó igen részletes, számos garanciális
eljárást magában foglaló törvényi szabályozás szerint
köteles a közhatalmi feladatait ellátni. A vonatkozó
szabályok megsértése ellenére született téves dönté-
sekkel szemben a kár elhárítására elsõdlegesen a leg-
alább egy alkalommal igénybe vehetõ rendes jogorvos-
lat, kivételes ténybeli vagy jogi hibák esetén rendkívüli
jogorvoslat áll rendelkezésre. Az így felépített, a sérel-
mezett rendelkezések megváltoztatását biztosító rend-
szer tehát lehetõség szerint maga is igyekszik minimá-
lisra szorítani a károkozás lehetõségét, amely azonban
természetesen még ilyen feltételek mellett sem zárha-
tó ki. A jogalkalmazó kártérítési felelõsségét azonban
csakis ebben a speciális, más jogviszonyok feltételeitõl
lényegesen eltérõ rendszerben lehet értelmezni. 

II.

A jogalkalmazó kártérítési felelõsségének elvi hatá-
rait egy, a közvélemény érdeklõdését széles körben ki-
váltó polgári per vetette fel.

A per alapját a Kúria jogelõdje egy halálbüntetést ki-
szabó ítéletének mintegy ötven évvel késõbbi hatályon
kívül helyezése jelentette. A Legfelsõbb Bíróság az
1959. évben egy volt, Ságvári Endrével szemben is el-
járt csendõrnyomozót háborús bûntettek miatt halál-
büntetésre ítélt, amelyet végre is hajtottak. A jogerõs
ítéletet azonban felülvizsgálati indítvány alapján egy
2006. évben meghozott ítélet hatályon kívül helyezte,
és a vádlottat részben felmentette, részben a büntetõ-

eljárást megszüntette. Ezt követõen az alapeljárásban
kihallgatott tanú, akivel szemben ugyanez a nyomozó
a második világháború során szintén eljárt, keresetle-
velet terjesztett elõ a felülvizsgálati bírósággal szem-
ben. A keresete szerint kérte annak a megállapítását,
hogy a bíróság megsértette a személyhez fûzõdõ jogait
azzal, hogy az ítélet szerint a sérelmére is elkövetett
cselekmény nem háborús bûntett, valamint hogy a ta-
núvallomásának hitelességét kétségbe vonta; kérte a
személyiségi jogsértés alapján a jogsértéssel elõállt do-
log – tehát az ítélet – megsemmisítését, és részére jel-
képes összegû nem vagyoni kártérítés megfizetését.

A személyiségi jogi perben eljárt bíróság úgy foglalt
állást, hogy a per felperesét érintõ jogsértés nem való-
sulhatott meg, mivel egyrészt a vádlott eljárása törvé-
nyességének a megítélése a személyhez fûzõdõ jogait
eleve nem érinti, másrészt a megváltoztató határozat
alapja nem a felperesi tanúvallomás hitelessége, ha-
nem a cselekmény eltérõ jogi minõsítése volt.3

A per folyamán azonban fontos elvi vita folyt arról,
hogy egyáltalán vizsgálható-e a bírósági ítélet alapján a
felelõsség kérdése, továbbá amennyiben a személyiségi
jogsértés mégis megállapítható lett volna, úgy az ho-
gyan érintette volna a jogerõs (és egyébként már vég-
re is hajtott) ítélet jogkövetkezményeit.

A per alperese ugyanis ellenkérelmében felvetette a
felelõsség alóli immunitást azzal a hivatkozásával,
hogy a felülvizsgálati eljárásban meghozott határozat
rendelkezését és indokolását nem lehet vizsgálni,
nincs arra jogi lehetõség, hogy a kártérítési per bíró-
sága a sérelmesnek tartott határozatot felülbírálja,
egyáltalán vizsgálat tárgyává tegye. Az érdemi védeke-
zés így rámutatott a jogalkalmazás feladatából eredõ
kötelezõ jellegû döntések kétségbe vonása és az általá-
nos károkozási tilalom elvi megszegése közötti – való-
jában csak látszólagos – ellentmondásra.

Annak az elemzése elõtt, hogy a személyiségi jogvi-
tában eljáró bíróság hogyan kísérelte meg az így je-
lentkezõ jogelméleti problémát megoldani, érdemes
áttekinteni a hatályos jogszabályi környezetet és az
ennek alapján kialakuló bírói gyakorlatot.

III.

1. A kártérítési jog két alapvetõ elve egyrészt a teljes
kártérítés követelménye, tehát a károkozót úgy kell köte-
lezni, hogy a károsult olyan helyzetbe kerüljön, mint-
ha a kár nem következett volna be; másrészt a káron-
szerzés tilalma, amely szerint a károsult akár a károko-
zó, akár más terhére nem juthat a kárt meghaladó
elõnyhöz.
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A deliktuális kártérítési felelõsségbõl tehát nyilván-
valóan következik, hogy a jogalkalmazó szerv által
okozott károk megtérítését a károsult alappal követel-
heti, nincs törvényi mentesítés – akár a kártérítési fe-
lelõsség alóli kivétellel, akár a károkozás jogszerûvé
nyilvánításával.

2. A jogalmazó szerv felelõssége a 2014. március 14.
napjáig hatályos Ptk. (a továbbiakban: régi Ptk.) 349.
§-ának (1) és (3) bekezdésén alapuló államigazgatási (a
jogirodalomban már akkor is következetes elnevezés-
sel: közigazgatási), valamint annak altípusaként meg-
határozott, de speciális elõírást nem tartalmazó bírósá-
gi és ügyészségi jogkörben való károkozásért fennálló
kártérítési felelõsségen alapult. A szabályozás rend-
szertani sajátossága volt továbbá, hogy egyébként a
közigazgatási jogkörben okozott kárért való felelõsség
pedig a Ptk. 348. §-ának (1) bekezdése szerinti alkal-
mazott károkozásáért fennálló felelõsség speciális al-
esete. A kártérítési felelõsség megállapításának feltét-
elei: 1./ a kár bekövetkezése, 2./ jogellenes károkozó
magatartás, 3./ felróható károkozó magatartás, 4./ oko-
zati összefüggés a károkozó magatartás és a kár bekö-
vetkezése között, ezen felül speciálisan 5./ a rendes jog-
orvoslati lehetõségek kimerítése, vagy hogy a kár ren-
des jogorvoslattal nem elhárítható. A kártérítési fele-
lõsség feltételei bármelyikének a hiánya a jogalkalma-
zó kártérítés jogcímén való marasztalását kizárja.

A 2014. március 15. napjától hatályos 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: új Ptk.) vonatkozó 6:548–
549. §-ai a fenti rendszerben, egyetlen jelentõs kivé-
teltõl eltekintve, nem vezetettek be újításokat; csupán
fogalmi egyszerûsítéseket, valamint a következetes bí-
rói gyakorlatban alkalmazott értelmezéseket építettek
be a szabályanyagba. 

Ettõl kezdõdõen a közigazgatási, bírósági, ügyészsé-
gi, és a gyakorlatban megelõzõen is ide sorolt közjegy-
zõi és végrehajtói jogkörben okozott kárért való fele-
lõsség egységes elnevezése felelõsség a közhatalom gya-
korlásával okozott kárért. A felelõsség feltételei a koráb-
bi szabályozással azonosak annyiban, hogy a közigaz-
gatási jogkörben okozott kárért a felelõsség további
követelménye – feloldva ezzel egy korábbi dogmatikai
hiányosságot –, hogy a kár a közigazgatási határozat
bírósági felülvizsgálata iránti eljárásban nem volt el-
hárítható.

A Pp. 164. §-ának (1) bekezdésébõl következõ azon
általános eljárásjogi szabályából, hogy a felmerült té-
nyeket általában az a fél köteles bizonyítani, akinek ér-
dekében áll, hogy azokat a bíróság valónak fogadja el,
a kártérítési perekben az következik, hogy a károsult
köteles bizonyítani a kár bekövetkezését és annak
mértékét, valamint a károkozó magatartás és a kár be-
következése közötti okozati összefüggést, míg a kár-
okozó bizonyíthatja, hogy a károkozás nem volt jogel-
lenes, vagy a felelõsség alól kimentheti magát azzal,
hogy a kár megelõzése, elhárítása érdekében úgy járt
el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

3. A jogalkalmazó felelõssége szempontjából a fel-
tétételek többségének semmilyen specialitása, értel-
mezési nehézsége nincs: a kár bekövetkezése, a jogal-
kalmazói magatartás és a kár bekövetkezése közötti
okozati összefüggés az általános rendelkezésekkel tel-
jes mértékben azonosan értelmezendõ. Az általános
felelõsségi szabályok szerint kell megítélni a jogelle-
nesség feltételét is. A károkozás általános tilalmából
következõen ugyanis minden olyan magatartás jogel-
lenes, amely eredményeképpen kár következik be, ki-
véve ha a károkozást törvényi rendelkezés megengedi
– így jogos védelem, károsult beleegyezése, jogszabály
által megengedett károkozás. Ebbõl következõen a
jogalkalmazótól is általános elvi elvárás, hogy az eljá-
rásban részt vevõk, az eljárással kapcsolatba kerülõk
részére se vagyoni, se nem vagyoni károkat ne okoz-
zon, amelybe ütközõ magatartás esetén a jogellenesség
feltétele is megvalósul.

A közhatalmi szerv felelõsségének speciális, ugyan-
akkor a gyakorlatban értelmezési nehézséget nem
okozó további feltétele a rendes jogorvoslati lehetõségek
kizártsága vagy kimerítése, tehát hogy a kár rendes
jogorvoslattal nem volt elhárítható, illetve a kár elhá-
rítására alkalmas rendes jogorvoslati lehetõségeket a
károsult igénybe vette. Mindebbõl következõen nincs
helye a kártérítési felelõsség megállapításának, ha a
kár elhárítására még rendelkezésre állt volna jogor-
voslati eljárás. A kár elhárítására alkalmas jogorvosla-
ti lehetõség igénybe vételének kötelezettsége nem ön-
magáért való, formális feltétel; hanem annak oka az,
hogy a jogorvoslati fórum megteremtése éppen az
esetleges jogszabálysértõ határozatok, mulasztások,
egyéb tevékenységek következményeinek az elhárítá-
sát szolgálja; így a kár megelõzésének a biztosítására
elsõdlegesen a közhatalmi szerv eljárásán belül kell le-
hetõséget teremteni, ehhez képest csak végsõ eszköz
lehet a jogalkalmazó szervvel szembeni kártérítési ke-
reset elõterjesztése. A hatályos törvényi rendelkezés
meghatározza az elvárt kárelhárítás terjedelmét a jogor-
voslati rendszer tekintetében, azt a rendes jogorvosla-
ti lehetõségekre, valamint a közigazgatási határozatok
esetében kivételesen még a bírósági felülvizsgálat
igénybe vételére – de azokra nézve feltétlenül – szû-
kítve. A rendes jogorvoslati eszközök körébe tartozik
a fizetési és a bírósági meghagyással szemben elõter-
jesztendõ ellentmondás, a határozatok elleni fellebbe-
zés, a kijavítási és kiegészítési kérelem, az igazolási
kérelem, de nem tartozik közéjük a rendkívüli perújí-
tási és felülvizsgálati kérelem. A károsult akkor telje-
síti a kárelhárítási kötelezettségét, ha jogosultságával
úgy él, hogy a jogorvoslati kérelme érdemben elbírál-
ható legyen. Amennyiben tehát a fellebbezést a bíró-
ság, közigazgatási szerv érdemben nem tudja elbírál-
ni, mivel azt hivatalból el kell utasítania, akkor a ká-
rosult a kártérítési felelõsség megállapításához szük-
séges kötelezettségének nem tesz eleget. A nyitva álló
rendes jogorvoslati lehetõség elmulasztása – kivéve,
amennyiben a hatóság, bíróság a közlés vagy a jogor-



4 Petrik Ferenc: A felelõsségi eszme változásai a kártérítési jogban (Gazdaság és Jog 2002/7–8., 3–11.)
5 A szigorúbb megítélésre jó példa a Fõvárosi Ítélõtábla elemzett 7.Pf.21.260/2007/4. számú ítéletének indokolása, amely szerint az íté-

leti rendelkezés esetleges személyiségi jogot sértõ kitételével kapcsolatban a bíróság nem hivatkozhat arra, hogy szabad véleménynyil-
vánítási jogát gyakorolja, mivel az igazságszolgáltatási feladatát látja el.

voslati tájékoztatás elmaradásával vagy más módon
akadályozta a felet jogosultságának gyakorlásában –
mérlegelési lehetõség nélkül, objektív jogkövetkez-
ményként vonja maga után a közhatalmi jogkörben
okozott kár megtérítése címén elõterjesztett kereset
elutasítását.

4.A jogalkalmazóval szemben érvényesített kártérí-
tési igények elbírálása során kiemelt jelentõsége van a
felróhatóság értelmezésének.

A polgári jogi felelõsség zsinórmértéke az elvárha-
tóság, amelynek hiánya a felróhatóság. A régi Ptk. 4. §-
ának (4) bekezdése és az új Ptk. 1:4. §-ának (1) bekez-
dése általános szabálya szerint a polgári jogi viszo-
nyokban úgy kell eljárni, ahogy az az adott helyzetben
általában elvárható. A felróhatóság nem a fél tudatál-
lapotától függõ vétkességen, hanem az adott jogvi-
szonyban szereplõ, a személyek meghatározott cso-
portja által az általános elvárhatósági normák szerint
követendõ magatartáson alapul.

A kártérítési jogviszonyban a felróhatóságot szigo-
rúan kell értelmezni, abból kiindulva, hogy minden-
kinek tartózkodnia kell azoktól a magatartásoktól,
amelyek károkozáshoz vezethetnek, és a károkozótól,
aki saját magatartása körülményeivel tisztában van,
aki a károkozás elkerüléséhez szükséges feltételeket
biztosítani tudja, lényegesen nagyobb kárelhárítási
készenlét az elvárható.

A kártérítési perek kimenetelét döntõen befolyásol-
ja a magyarországi bírói gyakorlat azon felfogása,
amely – elsõdlegesen a károsultnak a jogviszony jel-
legzetességeibõl eredõ eleve elnehezült helyzetét mél-
tányolva – a bizonyítás döntõ súlypontját a felróható-
ságra helyezi. A károsult bizonyítási kötelezettségeit
enyhíti ugyanis az exkulpációs rendszer, amely szerint
a károkozó magatartás felróhatóságát nem kell bizo-
nyítani, hanem a kiindulópont az, hogy minden kár-
okozó magatartás felróható, és ennek ellenkezõjét a
károkozónak kell igazolnia. Mint ahogy Petrik Fe-
renc fogalmaz: „A polgári jogi kártérítõ felelõsség sajátos-
sága: az eredménybõl következtet vissza, hogy a kárral ösz-
szefüggésben a jogellenesség megvalósult-e.”4 Mindez az
egészségügyi szolgáltatók kártérítési pereiben („mû-
hiba-perek”) azt eredményezte, hogy az egészségrom-
lás, halál bekövetkezése és a kezelés hiányosságai kö-
zötti okozati összefüggés természettudományos bi-
zonytalanságát nem az okozatosság, hanem a felróha-
tóság körében értékeli, úgymint a nyilvánvalóan szak-
értelemmel nem rendelkezõ betegtõl vagy annak hoz-
zátartozójától az okozatossági feltétel részében csak
annak a bizonyítását várja el, hogy a halál, egészség-
romlás a kezelés során vagy azzal egy idõben követke-

zett be, de nem várja el a konkrét magatartás megneve-
zését, hanem – különösen az iratok hiányából eredõ –
bizonyítatlanságot a károkozónak megjelölt egészség-
ügyi szolgáltatók terhére értékeli úgy, hogy amennyi-
ben a minimális okozatossági követelmény bizonyított,
úgy az egészségügyi szolgáltatót terheli annak a bizo-
nyítása, amely eredményeképpen a felelõsség alól ma-
gát kimentheti. Mindazok a hiányosságok, bizonyta-
lanságok, amelyek a kezeléssel összefüggésben kelet-
keztek, így mindenekelõtt az iratok hiányai, kellõen
meg nem indokolt döntés, vizsgálat elmaradása, már
azt eredményezik, hogy az egészségügyi szolgáltató
eredményesen nem tudja magát kimenteni a felelõs-
ség alól.

A bizonyítási teher súlyának a felróhatóságra helye-
zése egyértelmûen a károkozó perbeli pozíciójának
gyengülése, az objektivizálódás irányában hat.

Felvethetõ ezzel szemben a kérdés, hogy a bizonyí-
tási terhet a bíróságok a jogalkalmazó deliktuális fele-
lõssége tekintetében, akár következetlenül, máskép-
pen értékelik-e, ha annak szûkítõ értelmezésével szé-
lesebb körû kimentést engednek.

Alapos, részletes, a jogintézmény lényegét figyelem-
be vevõ vizsgálat alapján minderre egyértelmûen
nemleges válasz adható.

IV.

1. Az elvárhatóság fogalmát a jogalkotó csak általá-
nosságban adja meg, a konkrét jogvitákban annak
meghatározása a jogalkalmazás feladata. A felelõsség
mércéje az esetek többségében jelentõsen objektivizált,
a társadalom tagjai általában kifejtett és követendõ
magatartásait veszi alapul. Szoros az összefüggése a
károkozás általános tilalmával: megfigyelhetõ, hogy a
kártérítési jogviszonyokban a károkozó terhére rótt
felróhatóság jellemzõen ahhoz a kötelezettségéhez
igazodik, hogy lehetõleg kerülje el a károkozást, és ak-
kor cselekszik vagy mulaszt felróhatóan, ha nem tett
meg a helyzetéhez képest mindent a kár bekövetkezé-
sének elhárítása érdekében. Általában nincs indok ettõl
eltérõ, enyhébb követelményt felállítani a jogalkalma-
zó szervekkel szemben sem: nyilvánvalóan a bíróság,
hatóság munkatársaitól ugyanolyan – ha nem szig-
orúbb5 – elvárás, hogy a jogalkalmazó tevékenységük
során a velük kapcsolatba kerülõ személyek becsületét
ne sértsék, törekedjenek vagyonuk megóvására, a kár-
veszélyes helyzetek elkerülésére.

Más azonban a mérce a számos szubjektív elemet
magában foglaló jogértelmezési tevékenység körében.
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6 BDT 2007. 1709.
7 BH 2000. 55.
8 BH 1996. 311.

A közhatalmi jogkörben okozott kárért való felelõs-
ség körében az elvárhatóság két követelményhez iga-
zodik: egyrészt biztosítani kell, hogy az eljáró hatóság
a jogszabályoknak megfelelõen, az ügyfél érdekeire fi-
gyelemmel végezze a munkáját, másrészt biztosítani
kell az eljárás céljának érvényesülését is. Az eljárás cél-
ja az absztrakt jogszabályi rendelkezéseknek a konk-
rét jogviszonyra történõ alkalmazásával a jogvita elbí-
rálása, amely nem egy mechanikus, hanem az esetek
nagy többségében többféle megoldást is felvetõ elem-
zõ-mérlegelõ tevékenységen alapul. Ez a kettõsség
csak úgy oldható fel, hogy a jogalkalmazási, értelme-
zési kérdésben – de kizárólag ebben a kérdésben! – el-
foglalt, utóbb tévesnek bizonyult álláspont csak nyil-
vánvaló, kirívó tévedés esetében alapozhatja meg a kár-
térítési felelõsséget.

A fenti látszólagos többletkövetelmény legfõbb fél-
reértelmezése abból ered, amennyiben a tévedést a
jogellenesség és nem a felróhatóság megfelelõjének te-
kinti. A jogalkalmazóval szemben utóbb sikertelenül
fellépõ fél ugyanis a téves, hibás értelmezést gyakran
a jogellenes, jogszerûtlen magatartás szinonimájaként
kívánja meghatározni. Ez a megközelítés azonban
nem helytálló, abból kiindulva, hogy a kártérítési jog-
viszonyban a jogszerû károkozás a kivételes, ebbõl kö-
vetkezõen a magatartást az teszi jogellenessé, hogy a
mindenkire kötelezõ tilalommal szemben, károkozás-
ra vezetett. A károkozó felelõssége azonban nem ob-
jektív, ezért nem felelõs azokért az egyébként jogelle-
nesen bekövetkezett károkért, amelyek elkerülése, el-
hárítása végett mindent megtett, ami általában elvár-
ható. Ha a jogalkalmazói tévedés károkozásra vezet,
nem vitatható el a károkozótól a kimentés lehetõsége,
tehát bizonyíthatja, hogy ennek ellenére elvárható
módon járt el, és a károkozást elkerülni mégsem lehe-
tett. 

A jogalkalmazás egyik fõ sajátossága az értelmezõ,
elemzõ szellemi tevékenység. A jogszabályi rendelkezé-
sek absztrakt volta miatt azoknak a konkrét jogvi-
szonyban alkalmazhatósága megköveteli a gyakran
nem egyértelmû, nem csak egy megoldást magában
rejtõ normaszöveg nyelvtani, logikai, rendszertani,
történeti szempontú értelmezését. A jogalkalmazás fo-
lyamatában ritkán érvényesül az automatizmus, a kü-
lönbözõ jogviták elbírálása más-más szempontok fi-
gyelembe vételét igényli. Gyakran a jogalkalmazó
csak korábbi esetekre visszautalva, a jogalkotó feltéte-
lezhetõ akaratát vizsgálva, az adott jogvitát tágabb,
akár nemzetközi összefüggésekben értelmezve, juthat
el az ügy lezárásához. Ez a folyamat magában hordoz-
za a többes értelmezés lehetõségét, amelyek közül va-
lamelyik az adott ügy lezárásától függõen utóbb téves-
nek minõsülhet, bár ezen téves megoldás is megfelelõ

logikai szabályok alkalmazásával, a jogszabályok szö-
vegéhez igazodóan nem contra legem értelmezésével is
indokolható.

Amennyiben a gyakorlat nem engedné meg a kellõ-
en indokolható, nem a logikai szabályok semmibe vé-
telével alkotott, nem önkényes, de utóbb tévesnek mi-
nõsített jogalkalmazási tevékenység miatti kártérítési
felelõsség alóli kimentést, úgy éppen azt a feltétlenül
szükséges értelmezõ szabadságát, mérlegelési jogkörét
tenné semmissé, amely nélkül a hatékony, eredmé-
nyes ítélkezés, döntéshozatal nem valósulhatna meg.
A jogalkotó azért teremtette meg az eljárási garanciá-
kat, a fellebbviteli rendszert, hogy a tévedéseket még
a jogalkalmazás folyamatán belül kiiktassa. Nem ki-
zárható ugyanakkor a tévedés ennek ellenére való be-
következése, ennek szankcionálása azonban nem le-
hetséges a jogalkalmazás fentiekben vizsgált sajátossá-
gainak figyelmen kívül hagyásával.

A következetes bírói gyakorlatban tehát a jogalkal-
mazó szervtõl elvárható magatartás megítélése során
érvényesül az elv, hogy önmagában a jogszabályok
helytelen alkalmazása nem elégséges a kártérítési
igény megalapozására; ehhez olyan többlet tényállás
is szükséges, amely az elõzõeken túl az általános gon-
dossági mérce megsértését is magában foglalja. Az ál-
talános gondossági mércével pedig a kirívóan súlyos
jogalkalmazási, jogértelmezési tévedés az ellentétes,
ezt a mércét nem sértõ értelmezõ tevékenység viszont
belefér a jogalkalmazás szabadságába, abból kártéríté-
si kötelezettség nem keletkezhet.

Mindezek alapján nem állapítható meg önmagában a
jogalkalmazó szerv felróhatósága – azaz sikeresen ki-
mentheti magát a felelõsség alól –, ha a határozat a
jogorvoslati eljárásban utóbb tévesnek minõsül,6 ha a
jogalkalmazó a bizonyítékokat tévesen értékelte,7
vagy a jogszabályokat eltérõen értelmezte.8

2. A jogalkalmazó szerv, hasonlóan a polgári jog-
alanyok bármelyikéhez, a károkozást mind aktív tevõ-
leges, mind passzív mulasztó magatartásával meg tud-
ja valósítani. A bírói gyakorlat elemzése alapján egy-
értelmûen az a megállapítás tehetõ, hogy a mulasztáson
alapuló felelõsségnek a gyakorlatban nincsenek speciá-
lis értelmezési problémái, a felelõsség zsinórmértéke a
jogalkalmazóval szemben talán még szigorúbb is. Így
megalapozza a jogalkalmazó kártérítési felelõsségét a
késedelmes ügyintézés vagy az intézkedési kötelezett-
ség elmulasztása. A határidõk betartása, az intézkedé-
si kötelezettség terjedelme ugyanis általában nem igé-
nyel jogszabályértelmezõ tevékenységet, tekintettel
arra, hogy a jogszabályi rendelkezések többnyire kel-
lõen konkrétak és egyértelmûek. Mindezek alapján a
felelõsség alóli kimentés a kirívóan súlyos jogalkal-



9 EBH 2000. 312.
10 BH 2003. 152.

mazási tévedésre hivatkozással, lényegében szóba sem
jöhet. Az eljárást szabályozó törvény ugyanis kellõ
részletességgel, garanciális szabályokkal meghatároz-
za a jogalkalmazó szerv ügyintézési kötelezettségeit, a
legtöbb cselekményre megfelelõ és szigorú határidõt
is szab. Így megállapításra került a jogalkalmazó fele-
lõssége, amikor az építési hatóság a törvényben írt hat
hónapos határidõn belül nem vizsgálta az ügyfél
kérelmét,9 vagy amikor a bíróság másfél évig nem
rendelte el a szakértõi bizonyítást.10 A bíróság passzi-
vitásának különösen a 2003. július 1. napját követõen
indult perekben alkalmazható Pp. 3. §-ának (2) bekez-
dése szerinti sajátos felelõsségi forma bevezetése is kü-
lönös jelentõséget adott. Ennek értelmében ugyanis
amennyiben a bíróság elmulasztja a feleknek a jogvi-
ták elbírálásához, a perek tisztességes lefolytatásához
és ésszerû idõn belül történõ befejezéséhez való jogá-
nak érvényesítésével kapcsolatos kötelezettségét, a fél
– az alapvetõ jogait ért sérelemre hivatkozással – sére-
lemdíjra valamint vagyoni kártérítésre tarthat igényt,
ha a sérelem a jogorvoslati eljárásban nem orvosolha-
tó. A jogintézmény lényegében egy új, objektivizált
felelõsségi formát jelent, mivel a sérelemdíj és a kárté-
rítés megítélését nem zárja ki, ha a bíróság nevében
eljárt személynek az okozott jogsértés közvetlenül
nem volt felróható.

Hasonló eredményre jut az elemzõ vizsgálat a jogal-
kalmazó azon aktív tevékenysége által bekövetkezett
károkért való felelõsség megítélése során, amikor a
károkozó magatartás nem a jogértelmezõ tevékenység-
hez kapcsolódik. Nyilvánvalóan a közigazgatási szerv
ügyintézõje, bíróság alkalmazottja, közjegyzõi iroda
közremûködõje tevékenysége során magatartásaival,
így a személyiségi jogot sértõ közlésekkel, a képmás,
hangfelvétel engedély nélküli közzétételével, a moz-
gáskorlátozottak jogainak figyelmen kívül hagyásával
vagy számos nem részletezendõ módon nem vagyoni
és vagyoni károkat okozhat – esetükben sem a jogsza-
bály, sem a bírói gyakorlat semmilyen speciális több-
let tényállást nem kíván meg, a felelõsség zsinórmér-
téke más károkozóéval teljes egészében azonos. A fel-
sorolt károkozó magatartások következményei jellem-
zõen a rendes jogorvoslati eszközökkel sem küszöböl-
hetõk ki, tehát még ebbõl az okból is indokolatlan a
felelõsség különleges elbírálásáról beszélni.

V.

1. A jogerõs bírósági ítéletnek – és az ítélet hatályú
egyéb határozatoknak, így a jogerõs fizetési megha-
gyásnak, bírósági meghagyásnak és végzéssel jóváha-

gyott egyezségnek – minden más közhatalmi aktustól
megkülönbözetõ jellegzetessége, hogy a jogvitát végle-
gesen lezárja, a jogszabályok érvényesülésének biztosí-
tása végett mindenkire kötelezõ döntést tartalmaz. Az
ítélettel elbírált jog utóbb vitássá már nem tehetõ, a
res iudicata kizárja, hogy a jogvitában érintett felek il-
letve jogutódaik ugyanazon ténybeli alapból származó
ugyanazon jog iránt egymással szemben ismételten
keresetet indíthassanak. Az anyagi jogerõhöz kapcso-
lódó végleges és kötelezõ jelleg csak és kizárólag az
utóbb felmerülõ kivételes ténybeli és jogi hibák or-
voslására hivatott rendkívüli perorvoslati eszközökkel –
perújítás, felülvizsgálat, alkotmányjogi panasz; továb-
bá ugyanerre az eredményre esetlegesen vezetõ igazo-
lási kérelem, kézbesítési vélelem megdöntésére irá-
nyuló kérelem – törhetõ fel. A különleges feltételek
alkalmazása miatt, részletes eljárási szabályokkal
megalapozott rendkívüli perorvoslati eszközökön túl
azonban nem lehet elvitatni a jogerõs ítéletek, ítélet
hatályú döntések tartalmában foglalt kötelezõ rendel-
kezéseket. Minden olyan eszköz, amely ezen elvárá-
sok ellen hat, nyilvánvalóan a jogbiztonság érvénye-
sülését gyengíti.

Ugyanakkor az általános kártérítési szabályok nem
zárják ki annak a lehetõségét, hogy a bírósági szerve-
zeten belüli hiba miatt a jogerõs ítélet tartalma, az ál-
talános elvárhatósági követelmények mellett, a felek-
nek vagy másoknak kárt okozzon, mivel elméletileg
elképzelhetõ olyan, a jogszabályokkal ellentétes, az
alapvetõ elvárásoknak egyértelmûen meg nem felelõ,
téves jogerõs ítéleti rendelkezés, amellyel okozati ös-
szefüggésben vagyoni vagy nem vagyoni károsodás
következik be. Amennyiben azonban a kártérítési fe-
lelõsség a hibás ítélet tartalma alapján kerül megálla-
pításra, úgy kétséges a fentiekben részletezett, végle-
ges és kötelezõ joghatás értelme.

Mindez a kettõsség a kártérítési perekben eljáró jog-
alkalmazót fontos kihívás elé állította.

Az így felmerülõ problémát a joggyakorlat hosszú
idõn át annak a megfogalmazásával kívánta rendezni,
hogy az ítélethez kapcsolódó anyagi jogerõbõl azt a
megoldást vezette le, mely szerint az ítélet tartalmi
rendelkezésére alapított kártérítési igény eleve alapta-
lan azért, mert a felelõsség egyik feltétele, a jogellenes-
ség hiányzik.

2. Az 1990-es években irányadó bírói gyakorlat
nagyjából következetesen képviselte azt az álláspon-
tot, hogy a bírósági ítélet tartalmára alapított kártérí-
tési kereset, a jogellenesség hiánya miatt, nyilvánvaló-
an alaptalan – ebbõl következõen mindaddig, amíg az
59/1993. (XI. 29.) AB-határozat meg nem semmisítet-
te a Pp. 130. §-a (1) bekezdésének korábbi i) pontját, a
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12 BH 1996. 155

keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának,
ezt követõen a kereset érdemi vizsgálat nélküli eluta-
sításának volt helye.

A Kúria jogelõdje, a Legfelsõbb Bíróság ezt a jogi
álláspontot számos eseti döntésében részletesen indo-
kolta. A fenti alkotmánybírósági határozat megszüle-
tése elõtt közzétett egyik eseti döntése szerint11 nyil-
vánvalóan alaptalan az a bírósági jogkörben okozott
kár megtérítése iránti igény, amely jogerõs ítélet tar-
talmát jelöli meg a kereseti kérelem alapjaként. Az
eseti döntés alapjául szolgáló jogvitában a bírósággal
szemben kártérítési keresetet elõterjesztõ fél azt állí-
totta, hogy egy korábbi perben öröklési szerzõdés és
végrendelet érvénytelenségét megállapító, valamint
az öröklésre érdemtelenség megállapítására irányuló
keresetet elutasító bíróságok a jogszabályokat helyte-
lenül alkalmazták, és ennek következménye a kerese-
tének törvénysértõ elutasítása, amely miatt bírósági
jogkörben okozott kára keletkezett, s ennek megtérí-
tésére, többek között, az eljárt bíróságok kötelesek. A
kártérítési pert lezáró érdemi döntés indokolása rá-
mutatott arra, hogy a jogerõs ítéletnek a Pp. 229. §-
ának (1) bekezdése szerinti anyagi jogereje azt jelenti,
hogy a bíróságok a keresettel érvényesített jogot vég-
legesen elbírálták, és a felek azt többé vitássá nem tehe-
tik. A jogerõs ítélet megváltoztatására csak rendkívüli
perorvoslat eredményeként kerülhetett volna sor; a
bíróságok és más hatóságok bármilyen késõbbi dönté-
süknél a jogerõs ítéletet kötelesek figyelembe venni. A
bíróságokról szóló, a perbeli idõszakban hatályos
1972. évi IV. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerint,
ha a bíróság valamely ügyben hatáskörét vagy annak
hiányát megállapítja, vagy az ügy érdemében határoz,
ez a döntés minden más szervre kötelezõ. Azon túl,
hogy az ítéletben foglalt döntés a felekre végleg irány-
adó, az idézett jogszabály a jogerõ másik pozitív hatá-
sáról rendelkezik: az ügy érdemben hozott döntése
minden más késõbb eljáró szervet (ideértve a bírósá-
got is) köti. Mindazokban az esetekben tehát, amikor
a fél bírósági jogkörben okozott kár megtérítése irán-
ti követelése jogalapjául a saját ügyében hozott, sze-
rinte törvénysértõ jogerõs ítélet tartalmát jelöli meg, a
kártérítési per bírósága nem állapíthatná meg a döntés jog-
ellenességét, amely a kártérítési felelõsség egyik feltéte-
le. Ebbõl következõen kizárt, hogy a fél jogvitájában
keletkezett jogerõs ítélet tartalma bíróság kártérítési
felelõsségét eredményezze, ezért az ilyen címen elõ-
terjesztett követelés nyilvánvalóan alaptalan.

Hasonló jogi indokolást fogalmazott meg, az alkot-
mánybírósági határozat után azonban már más jogkö-
vetkezményre vezetõen, a büntetõbírósági ítélet tar-
talmára alapított kártérítési keresetet elutasító jogerõs
ítélet.12 Ebben az esetben a büntetõügyben eljáró bí-

róság a per felperesét könnyû testi sértés vétségében
mondta ki bûnösnek, pénzbüntetésre és bûnügyi költ-
ség megfizetésére kötelezte, míg más személyeket a
felperes által emelt vádak alól felmentette, mert a ren-
delkezésre álló bizonyítékok alapján bûnösségük nem
volt megállapítható. A kártérítési perben elõterjesz-
tett keresetlevél a kiszabott pénzbüntetés, bûnügyi
költség és védõi díj, továbbá az eljárással kapcsolatban
felmerült egyéb költség megfizetésére kérte a büntetõ-
ügyben eljárt bíróságot kötelezni azzal az indokkal,
hogy a büntetõbíróságok nem folytatták le megfelelõ-
en a bizonyítási eljárást, tudatosan egyoldalúan érté-
kelték a meghallgatott tanúk vallomását, és ezért ke-
rülhetett sor az elítélésére, valamint más személyek
felmentésére, és emiatt szenvedett el anyagi hátrányt.
A jogerõs ítélet viszont hangsúlyozta, hogy amennyi-
ben az érvényesíteni kívánt kár a büntetõbíróság által
kiszabott pénzbüntetésbõl és bûnügyi költségbõl áll,
úgy ezt a kereseti kérelmet a polgári bíróságnak érde-
mi vizsgálat nélkül kell elutasítania. Ebben a körben
bármilyen bizonyítási eljárás vagy minõsítõ jellegû
megállapítás a jogerõs büntetõítélet polgári bíróság ál-
tali revízióját jelentené, amelyet jogszabály nem tesz
lehetõvé. A büntetõítéletnek a Pp. 9. §-ának (1) bekez-
désébõl következõen nemcsak a rendelkezõ részét, ha-
nem a bûnösséget megalapozó tényállását sem lehet
polgári perben vitássá tenni, hiszen eltérõ vagy ellenté-
tes ténymegállapítás a bûnösség kérdésére is kihatna.
Mivel a per felperese a kárigényét azoknak a tények-
nek a vitatására alapozta, amelyeket a büntetõbírósá-
gok valónak fogadtak el, és amelyeken a bûnössége
nyugszik, ez a körülmény a kereset érdemi vizsgálatát
önmagában is kizárta.

3. A 2000-es évek bírósági gyakorlata továbbfejlesz-
tette az ítélet tartalmára alapított kereseteknek a jog-
ellenesség hiánya miatti alaptalanságát indokoló ál-
láspontját, ezzel együtt megjelentek a kérdés dogma-
tikai bizonytalanságát felvetõ megoldások is.

Az egyik kiemelkedõ jelentõségû eseti döntés a jog-
ellenesség hiányát az ítéleti rendelkezésen túl az azt
megalapozó eljárási szabályok kártérítési alapú megíté-
lésére is kiterjesztette. A perben fellépõ felperes a bí-
rósági jogkörben okozott kár megtérítése címén elõ-
terjesztett keresetét arra alapította, hogy a személyhez
fûzõdõ joga, jó hírneve megsértése tárgyában eljáró fe-
lülvizsgálati bíróság jogellenesen, az eljárási szabá-
lyok megsértésével – a felülvizsgálati eljárásban a fe-
lülmérlegelés tilalma – hozta meg a döntését. Az eseti
döntés indokolása azt fejtette ki, hogy a bíróságok a
vitássá tett vagy megsértett jogról – a törvényben sza-
bályozott eljárás során – véglegesen döntenek, jogal-
kalmazási tevékenységük során biztosítják a jogsza-



13 Debreceni Ítélõtábla Pf.III.20.612/2005/10. – közzétéve: BDT 2006. 1495.
14 Debreceni Ítélõtábla Pf.II.20.341/2008/16. – közzétéve: BDT 2009. 1949.

bályok érvényesülését, e jogalkalmazó tevékenységük
keretében hozott végleges döntésük mindenkire köte-
lezõ, beleértve az ügyben érintett személyeket és az ál-
lam szervezeteit is. Az anyagi jogerõvel rendelkezõ
jogerõs ítéletet jogszabálysértésre hivatkozással már csak
a Pp. által biztosított rendkívüli perorvoslattal, az egy
ízben elõterjeszthetõ felülvizsgálati kérelemmel lehet
támadni, ettõl eltekintve a jogerõs érdemi döntés jog-
szabálysértõ voltára a Pp. szabályainak megsértése
okából sem lehet hivatkozni. Ebbõl következõen alap-
talan az arra történõ hivatkozás a kártérítési kereset
ténybeli és jogalapja körében, hogy az alapperben el-
járó bíróság az eljárás szabályainak megsértésével
hozta meg ítéletét. Kifejtette, hogy a sérelmezett jog-
alkalmazás ugyanúgy az érdemi döntésben ölt testet, mint
az anyagi jogi jogszabályok alkalmazása, ezért az ítélet
tartalmától elválaszthatatlan eljárásjogi jogalkalmazás
sem ad alapot a sérelmezett ítélet jogellenessége vizs-
gálatára, és erre alapítottan a kártérítési igény érvé-
nyesítésére. A kártérítési perben eljáró bíróság tehát
nem vizsgálhatja a jogerõs (ebben az esetben a felül-
vizsgálati eljárásban hozott) ítélet jogellenességét.

A tévesnek állított rendelkezésekre alapított kárté-
rítési keresetek elbírálása során meghozott ítéletek el-
vi jelleggel törekedtek annak a megfogalmazására,
hogy az alapügyben hozott döntés jogellenességét
azért sem lehet megállapítani, mert a kártérítési per
nem jelenthet a fél számára új jogorvoslati fórumot.

Ezt az álláspontot részletesen kifejti egy, a bírósági
jogkörben okozott kár iránti keresetet elutasító jog-
erõs ítélet.13 Az alapügyben elbírált jogvitának az volt
a lényege, hogy a per felperese belterületen közleke-
dett személygépkocsijával, amikor az út szélén parko-
ló másik gépjármû bal elsõ ajtaját annak vezetõje kitá-
masztotta, ezt a felperes nem észlelte, és kellõ oldaltá-
volság hiányában a kikerülés során annak érintõlege-
sen nekiütközött. A perben eljáró másodfokú bíróság
kiegészítette az elsõ fokú eljárás bizonyítási hiányos-
ságait, a perben eljárt szakértõket együttesen meghall-
gatta, így feloldotta a szakvélemények közötti ellent-
mondásokat, és az elsõfokú ítéletet megváltoztatva, a
marasztalást a felperesre terhesebb 70 – 30 % közreha-
tás alapul vételével határozta meg. A kártérítési kere-
setet a jogerõs ítéletet meghozó bírósággal szemben
arra alapította a felperes, hogy nem fordított kellõ fi-
gyelmet a szakértõi véleményekben fellelhetõ ellent-
mondásokra, így nyilvánvalóan nem megfelelõ tény-
állásra alapította az ítéletét; nem úgy járt el, ahogy az
adott esetben általában elvárható, hozzáállása nem
egyeztethetõ össze a lelkiismeretes bírói munkával,
ezáltal sérült a tisztességes tárgyaláshoz való joga. A
kártérítési perben meghozott jogerõs ítélet kifejezet-
ten rámutatott arra, hogy az eljárt bírósággal szemben

indított kártérítési per nem jelenthet új jogorvoslati fóru-
mot a fél számára a kedvezõtlen döntést tartalmazó
jogerõs ítélet felülvizsgálatára. Ez is az oka annak,
hogy kártérítés alapjául nem szolgálhat, ha a fél a jog-
erõs ítéletet érdemben vagy eljárási szabálysértésre hi-
vatkozva továbbra is vitatja.

Az elõzõekben ismertetett ítélet indokolásának
azonban megfigyelhetõ egy sajátos megközelítési
módszere is. Továbbra is fenntartja azt az álláspontot,
hogy az ítéleti rendelkezést támadó kereset, a jogelle-
nesség hiánya miatt, nem alapozhat meg kártérítési
igényt. Ugyanakkor a felelõsséget a felróhatóság hiá-
nyára is alapozza. Ezzel felveti azt a jogalkalmazási bi-
zonytalanságot, hogy vagy eleve kizárt, hogy a bírósági
ítélet tartalma kártérítés alapjául szolgáljon – ez eset-
ben teljesen szükségtelen a felróhatóság vizsgálata –,
vagy pedig a kirívóan súlyos jogalkalmazási hiba mi-
att elméletileg megállapítható a téves ítéleti rendelke-
zésen alapuló kártérítési felelõsség attól függõen,
hogy a károkozó bizonyítani tudta-e, hogy a kár meg-
elõzése, elhárítása érdekében úgy járt el, ahogy az
adott helyzetben általában elvárható.

A felhívott ítélet indokolása ugyanis egy részrõl úgy
fogalmaz, hogy kizárt, hogy a fél jogvitájában keletke-
zett jogerõs ítélet tartalma a bíróság kártérítési fele-
lõsségét megalapozná. Ezzel ellentétesen azonban az
indokolás azt is tartalmazza, hogy a kereset csak ak-
kor lehetne alapos, ha megállapítható lenne, hogy az
elsõ fokú döntés felróható okok miatt a bizonyítékok ki-
rívóan okszerûtlen mérlegelésén alapul. Bírósági jog-
körben okozott kárról abban az esetben lehet szó, ha
az az igazságszolgáltatás gyakorlásával okozati össze-
függésben keletkezett, vagyis a bíróság feladatai telje-
sítése körében megvalósított vagy elmulasztott tevé-
kenységgel függ össze. Ebbõl következõen a bírósági
útra tartozó ügyekben hozott bírósági határozat –
mint amelyben kifejezésre jut, testet ölt az igazság-
szolgáltatási tevékenység – adott esetben kárt okozhat,
amennyiben a kár rendes jogorvoslattal nem volt el-
hárítható, illetõleg a károsult a kár elhárítására alkal-
mas rendes jogorvoslati lehetõségeket igénybe vette.
Az ilyen kár megtérítését igénylõnek kell az általános
szabályoknak megfelelõen bizonyítania, hogy kára ke-
letkezett, és ez a jogellenes bírósági határozattal össze-
függésben van – a perbeli esetben az indokolás szerint
azonban kirívóan okszerûtlen mérlegelés nem volt
megállapítható. A döntés tartalmazta az elvileg „jogel-
lenes” bírósági határozat fogalmát is, amely tehát el-
lentétben áll a korábbi, ismertetett bírói gyakorlattal,
de a saját indokolásának elsõ részével is.

Ugyanez a kettõsség figyelhetõ meg egy másik ha-
sonló tárgyú jogerõs ítélet indokolásában is.14 A kere-
set alapjául szolgáló tényállás szerint az alapperben
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házassági vagyonközösség megosztása iránt igen rész-
letes bizonyítás volt folyamatban. A jogerõs ítélet ren-
delkezésével elégedetlen fél azért indított kártérítési
keresetet, többek között, az eljáró másodfokú bíróság
ellen, mert állítása szerint az elsõ fokon eljáró bíróság
az ellenérdekû fél perelhúzó magatartásához segítsé-
get nyújtott, azt nem szankcionálta megfelelõen, a bi-
zonyítási eljárást nem megfelelõen folytatta le, a jog-
szabályok téves alkalmazásával hozott döntései ered-
ményeként nõtt a per idõtartama; a másodfokú eljá-
rásban pedig szabálytalan összetételû tanács járt el, a
jogerõs ítélet téves megállapításokat tartalmazott, és
nem is volt végrehajtható. A kártérítési perben meg-
hozott jogerõs ítélet indokolása kiemelte, hogy nyil-
vánvalóan alaptalan az a bírósági jogkörben okozott
kár megtérítése iránti igény, amely jogerõs ítélet tar-
talmát jelöli meg a kereseti kérelem alapjaként; a jog-
erõs ítélet anyagi jogereje ugyanis azt jelenti, hogy a
bíróságok a keresettel érvényesített jogot véglegesen
elbírálták, s azt a felek többé vitássá nem tehetik,
megváltoztatására csak rendkívüli perorvoslat ered-
ményeként kerülhet sor. Mindazokban az esetekben,
amikor a fél bírósági jogkörben okozott kár megtérí-
tése iránti követelése alapjául a saját ügyében hozott,
szerinte törvénysértõ jogerõs ítélet tartalmát jelöli
meg, a kártérítési per bírósága nem állapíthatja meg a
döntés jogellenességét; ebbõl következõen kizárt,
hogy a fél jogvitájában keletkezett jogerõs ítélet tartal-
ma a bíróság kártérítési felelõsségét alapozza meg. Az
ítélet tartalmától elválaszthatatlan eljárásjogi jogal-
kalmazás sem ad alapot a sérelmezett ítélet jogellenes-
sége vizsgálatára, az erre alapított kártérítési igény ér-
vényesítésére. Az ítélet indokolása ugyanakkor felhív-
ta a kártérítési felelõsség további feltételei körében a
felróhatóság hiányát is azzal, hogy egyébként sem len-
ne helye a kártérítésre kötelezésnek azért, mert az
esetleges téves jogszabály-értelmezésen alapuló hatá-
rozat meghozatala a bíróság vétkességének megállapí-
tásához nem elegendõ, erre nyilvánvaló és kirívó jog-
sértés esetén van jogi lehetõség. Az indokolásnak ez a
része ugyancsak nyitva hagyja azt a kérdést, hogy a bí-
rósági ítélet tartalma, felróhatóság esetén, alapot ad-
hat-e kártérítési igény érvényesítésére.

4. A bírósági ítéletek tartalmának kártérítési alapú
immunitását megfogalmazó értelmezéseken túl meg-
jelentek a bírói gyakorlatban olyan döntések is, ame-
lyek a jogalkalmazónak a határozata rendelkezésén
alapuló felelõsségét egyértelmûen felróhatósági ala-
pon vizsgálták – tehát meghaladták a jogellenesség hi-
ányára alapított korábbi felfogást.

Egy ilyen jogi indokolást tartalmazó döntés alapja
az volt, hogy az elsõfokú ingatlan-nyilvántartási köz-
igazgatási szerv a per felperesének tulajdonjog-bejegy-

zés iránti kérelmét elutasította azzal, hogy a vállalko-
zó egyéni cége nevén nem szerezheti meg az ingatlan
tulajdonjogát, mivel az egyéni cég jogalanyisággal
nem rendelkezik, majd a másodfokú közigazgatási
szerv határozatával az elsõ fokú határozatot helyben-
hagyta. Ezt követõen azonban a felperes a közigazga-
tási határozat felülvizsgálata iránt keresetet terjesztett
elõ, ennek eredményeképpen a bíróság a jogerõs köz-
igazgatási határozatot hatályon kívül helyezte, és a
másodfokú közigazgatási szervet új eljárás lefolytatá-
sára kötelezte azzal az indokolással, hogy az 1990. évi
V. törvény 15. §-ának (1) bekezdése szerint az egyéni
vállalkozó – kérelmére – a cégjegyzékbe egyéni cég-
ként bejegyezhetõ. A kártérítési perben a felperes köz-
igazgatási jogkörben okozott kár megtérítése címén
bérleti díj fizetési kötelezettségbõl keletkezett kár és
elmaradt haszon címén kérte a közigazgatási szervek
marasztalását. A kártérítési pert elbíráló jogerõs
ítélet15 hangsúlyozta, hogy az állandósult ítélkezési
gyakorlat szerint csak a kirívóan súlyos jogalkalmazási
és jogértelmezési tévedés alapozza meg a jogalkalmazó
szerv kárfelelõsségét. A tévedések súlyának értékelé-
sére általában akkor kerül sor, amikor a jogalkalma-
zásnál tényállást kell megállapítani, jogszabályokat
kell értelmezni, és ezek egybevetésével kerül sor a
döntés meghozatalára. Ilyen esetben a téves jogalkal-
mazás a felróhatóság körén kívül esik, amely a jogal-
kalmazó szerv felelõsség alóli mentesülését eredmé-
nyezi. Ennek kapcsán kiemelte, hogy az a tény, mely
szerint a Legfelsõbb Bíróság elvi bírósági határozat-
ként is közzétette a felek közigazgatási jogvitájában
hozott határozatát, kétséget kizáróan bizonyítja azt,
hogy a közigazgatási szerveknek az abban foglaltaktól
eltérõ téves jogalkalmazása a felróhatóság körén kívül
esik, ezért õket a téves döntésért kártérítési felelõsség
nem terheli.

Kétségtelen, hogy a döntés nem a bírósági ítélet, ha-
nem a közigazgatási határozat rendelkezése vonatko-
zásában helyezi a hangsúlyt a felróhatóságra. A meg-
különböztetésre elméletileg alapot adhat az anyagi
jogerõ hiánya, kérdéses ugyanakkor, hogy az új Ptk.
hatályba lépését követõen ez a kettõs megközelítés
fenntartható-e.

Az új Ptk. 6:548. §-ának (1) bekezdése ugyanis úgy
rendelkezik, hogy a közigazgatási jogkörben okozott
kárért a felelõsség további feltétele, hogy a kár a köz-
igazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti el-
járásban nem volt elhárítható. Ezzel a kártérítési per
elõfeltételének határoz meg egy olyan anyagi jogerõ-
vel bíró, mindenkire kötelezõ, a jogvitát végleges jel-
leggel lezáró határozat meghozatalát, mint amilyen
határozat a bírósági jogkörben okozott károk iránti
igény érvényesíthetõségének a feltételeként már eleve
fennállt. Az elvárt kárelhárítás, a bírósági út igénybe



16 Debreceni Ítélõtábla Pf.II.20.041/2012/4., Kúria Pfv.IV.21.582/2012/3.

vételének a kötelezettsége, mindenképpen feloldja azt
a dogmatikai problémát, hogy csak a bírósági ítéleti
rendelkezés jogellenességének a kizártságát lehetne
megállapítani, de a bírósági felülvizsgálattal érintett
közigazgatási határozat rendelkezésérõl ilyen kijelen-
tést már nem lehet tenni.

5. Az utóbbi idõszak bírói gyakorlatában már talál-
hatók olyan jogi megközelítések, amelyek a jogerõs
ítélet rendelkezését részletes vizsgálat alá veszik, és
annak alapján bírálják el a kártérítési keresetet, hogy
a jogalkalmazó szerv bizonyítani tudja-e, hogy úgy
járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható –
az elvárhatóság követelménye pedig a kirívóan súlyos
jogalkalmazás esetén sérül.

Az egyik ilyen ügyben a jogvitára az eljáró bírósá-
gok eltérõ pertárgy érték számítása adott alapot.16 A
per tárgya ingóságok értékesítésére irányuló szerzõ-
dés semmissége alapján az abban érintett ingóságok
kiadása volt. A kereset a pertárgy értékét az ingóságok
elõadott együttes értékében jelölte meg, amelyhez ké-
pest a perben lefolytatott szakértõi bizonyítás az ingó-
ságok lényegesen kisebb értékét határozta meg, ame-
lyet a felperes is elfogadott. A jogerõs ítélet a perkölt-
ség számításakor a keresetlevélben megjelölt pertárgy
értéket vette alapul, és ennek megfelelõen a részben
pervesztes felperest magasabb összegû perköltség
megfizetésére kötelezte. Kifejtette, hogy a Pp. 78. és
81. §-a szerint a perköltségviselésnél az elsõfokú bíró-
ságnak a pervesztesség-pernyertesség arányában kell
határoznia. Az, hogy a felperes milyen pertárgyértékû
követelést érvényesít a perben, az õ döntésén múlik; a
Pp. 24–26. §-aira figyelemmel a pertárgyértéket a fel-
peresnek kell megjelölnie, de ennek hiányában is a
keresettel érvényesített követelés értéke lesz irányadó
a pertárgyérték meghatározásánál. A Pp. 27. § (1) be-
kezdésébõl következõen a pertárgyérték vonatkozásá-
ban a keresetlevél benyújtásának az idõpontja az
irányadó, és a kereset utóbb történõ leszállítása az ere-
detileg érvényesített pertárgyértéket nem annullálja.
A felülvizsgálati ítélet azonban a jogerõs ítéletnek a
peres felek perköltség viselésére vonatkozó részét ha-
tályon kívül helyezte, és a felperes javára állapított
meg perköltséget. Az utóbbi ítéleti indokolás szerint a
felperes eredeti kérelme ingóságok kiadására irányult,
és ezt a keresetet az eljárás során változatlanul fenn-
tartotta, ugyanazokra az ingóságokra tartott igényt.
Azok értékét az általa meghatározott összegnél a szak-
értõ alacsonyabb mértékben állapította meg, erre te-
kintettel a felperes az ingóságok értékére tett nyilat-
kozatát módosította. Mindezek alapján az eljárás per-
tárgyértékét a követelt ingóságok szakértõ által meg-
állapított értékében kellett volna megállapítani. A
kártérítési per – azon az alapon, hogy a felperes nem

jutott hozzá idõben az õt megilletõ perköltség összeg-
hez, és kölcsön felvételére kényszerült – a téves per-
költség számítással okozott károk megtérítésére tár-
gyában volt folyamatban. A perbeli, a keresetet eluta-
sító elsõ fokú ítéletet helybenhagyó jogerõs ítélet
azért találta alaptalannak a követelést, mert nem volt
megállapítható az alapperben jogerõs ítéletet hozó bí-
róság felróható jogalkalmazása. Kifejtette, hogy sajátos
és részleteiben a bírósági gyakorlatban kidolgozott
esete az államigazgatási (bírósági) jogkörben okozott
kárnak az, amikor a kár téves jogalkalmazásból fakad.
E tekintetben következetes a bíróságok álláspontja,
hogy csak a kirívóan súlyos jogalkalmazási és jogértel-
mezési tévedés alapozza meg a jogalkalmazó szerv
kárfelelõsségét. A kártérítési felelõsség tényállási ele-
mei között azonban ezt a kérdést a felróhatóság, s nem
a jogellenesség vizsgálata körében kell figyelembe ven-
ni. A tévedések súlyának értékelésére általában akkor
kerül sor, amikor a jogalkalmazásnál tényállást kell
megállapítani, jogszabályokat kell értelmezni és ezek
egybevetésével kerül sor a döntés meghozatalára.
Ilyen esetben a téves jogalkalmazás a felróhatóság kö-
rén kívül esik, amely a Ptk. 339. §-ának (1) bekezdése
értelmében a jogalkalmazó szerv felelõsség alóli men-
tesülését eredményezi. 

A konkrét perbeli esetben pedig nem történt kirívó-
an súlyos jogértelmezési hiba, ugyanis a jogerõs ítélet
és a felülvizsgálati eljárásban meghozott ítélet között
az eltérõ jogértelmezés lényege abban állt, hogy az in-
góságok átruházására irányuló szerzõdés érvénytelen-
ségére, illetve az ingók kiadására irányuló kereset vo-
natkozásában a pertárgyértéket az ítéletben az ingósá-
goknak a kereset elõterjesztésekor meghatározott ér-
tékében, vagy utóbb a szakértõi vélemény által meg-
határozott, a felperes által akkor már elfogadott érték-
ben kell-e meghatározni. A pertárgy értékének a meg-
határozásáról a Pp. 24–26. §-ai adnak iránymutatást, s
azok megengednek egy, az alperes által alkalmazott, a
szabályok nyelvtani szövegezése szerinti szigorúbb és
egy, a felülvizsgálati ítéletben elfogadott méltányo-
sabb értelmezést is. Teljes egészében ezt az álláspon-
tot vette át a kártérítési per felülvizsgálati ítélete is,
amikor az indokolásában azt fogalmazta meg, hogy a
kár megítélésének egyik alapvetõ feltétele a felróható-
ság (vétkesség) megállapításának kérdése. A bírósá-
gok tevékenységük során jelentõs részben jogértelme-
zõ tevékenységet végeznek. 

A vétkesség megítélése körében itt is alkalmazni
kell az általános elvárhatósági mércét, azaz azt kell
vizsgálni, hogy az eljárt bírák úgy jártak-e el, ahogy az
az adott helyzetben általában elvárható, a legjobb tu-
dásuk szerint ítélték-e meg az adott jogi kérdést. Az
elvárhatóság szintjének – a kirívóan és nyilvánvalóan
téves jogértelmezés – a vizsgálata pedig szintén jog-
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17 Kúria Pfv.III.20.542/2012/6.

szabály értelmezési kérdés, azaz a törvényi rendelke-
zésekkel nem kerül ellentétbe.

A tanulmányban elemzett értelmezési problémát
kiélezetten vizsgálta a Kúria egyik, bírósági jogkör-
ben okozott kár megtérítése iránti perben hozott fe-
lülvizsgálati ítélete.17 A kártérítési követelés jogalapja
egy házassági vagyonjogi perben elkövetett azon hiba
volt, hogy a jogerõs ítéletet meghozó bíróság egyes in-
gatlanok vonatkozásában figyelmen kívül hagyta,
hogy ezek csak részben tartoztak a vagyonközösség-
hez, és ez azzal a következménnyel járt, hogy meg-
emelkedett mindkét házastárs jutója, amelynek ered-
ményeként a kártérítési per felperesének a volt házas-
társa részére magasabb összegû megváltási árat kellett
megfizetnie. Az alperesi védekezés kapcsán a jogerõs
ítélet kifejezetten kiemelte, hogy tarthatatlan az állás-
pont, hogy fogalmilag kizárt a jogerõs bírósági döntés
meghozatalának jogellenessége. Ezzel szemben a fe-
lülvizsgálati kérelem egyik jelentõs hivatkozása éppen
a jogellenesség és a felróhatóság elhatárolása volt. En-
nek kapcsán a felülvizsgálatot elõterjesztõ alperesi bí-
róság azt adta elõ, hogy a kártérítési per bírósága nem
bírálhatja felül a más ügyben hozott sérelmezett jog-
erõs ítéletet, nem ítélheti meg, hogy a kártérítési ke-
reset alapjául szolgáló ítélet téves-e vagy sem, a jog-
erõs ítélet felülbírálatára csak a jogorvoslati rendszer
keretében kerülhet sor; a jogerõs ítélet tartalmára ala-
pított kártérítési perekben a felülbírálat a jogbizton-
ság sérelmét eredményezné, a kártérítési perben eljá-
ró bíróságnak nincs jogosultsága egy jogerõs ítélet
jogellenességét kimondani. A felülvizsgálati ítélet a
jogerõs ítéletet hatályában fenntartotta. A felülvizsgá-
lati kérelemben elõadottakra úgy reagált, hogy a bíró-
sági jogkörben okozott kár megtérítésének törvény-
ben meghatározott feltétele, hogy az az igazságszolgál-
tatás mûködésével, a bíróság feladatainak ellátása kö-
rében kifejtett tevékenységgel vagy mulasztással áll-
jon oki összefüggésben. Ezt meghaladóan azonban a
kár bekövetkezéséhez vezetõ alapper lefolytatása és az
annak során hozott határozat jogerõ-hatása a bírósági
jogkörben okozott kár megtérítése iránti perre nem
terjed ki. Kétségtelen, hogy e speciális típusú kártérí-
tési peres eljárás az alapperben korábban hozott jog-
erõs ítélettel kapcsolatban nem teremt újabb jogor-
voslati lehetõséget, tehát az nem bírálható felül. Nincs
akadálya azonban annak, hogy a kártérítési per bíró-
sága – az elõbbiek érintése nélkül – vizsgálhassa az
alapper bíróságának az esetleges károkozó magatartá-
sát vagy mulasztását, illetõleg az ebbõl származó eset-
leges kártérítési felelõsség fennállását. Ezek a kérdé-
sek ugyanis az alapperben nyilvánvalóan nem képez-
ték vizsgálat tárgyát, és ezért annak eredménye sem
jelenhetett meg a jogerõs ítéletben. A perbeli esetben

pedig ez a magatartás az a jogalkalmazási tévedés volt,
hogy az alapper bírósága az egyébként nem kirívóan
súlyos számítási hiba észlelését követõen sem hivatal-
ból, sem pedig kérelemre nem intézkedett ennek kija-
vításáról. Mivel a magatartás felróhatóságát kellett ér-
tékelni, ebben a vonatkozásban a felelõsség azért állt
fenn, mert ez a jogalkalmazási hiba már az elvárható-
ság zsinórmértékével ütközött, és ezért kiemelkedõen
súlyos mulasztásnak volt tekinthetõ.

Az ítélet indokolása lényegében szakított az ítéleti
rendelkezés jogellenességének a kizártságára alapított
gyakorlattal. Annak a hangsúlyozásával, hogy a kárté-
rítési per nem eredményezheti az alapügyben hozott
ítéleti rendelkezés felülbírálatát, elvi jelleggel kimond-
ta, hogy az ítélet meghozatalához vezetõ jogalkalmazói
tevékenység vagy mulasztás a kártérítési felelõsség ál-
talános feltételei alapján vizsgálható annyiban, hogy a
felróhatóság zsinórmértéke a jogalkalmazás lényegi
jellemzõihez igazodik. Azt ugyan továbbra is hangsú-
lyozta, hogy a kártérítési per nem jelenthet újabb fel-
lebbviteli fórumot, ez a kitétel azonban csak formális,
ugyanis természetszerûen a kártérítési perben hozott
ítélet nem fogja az érintett alapítélet rendelkezését
expressis verbis megváltoztatni vagy helybenhagyni;
azonban ez a kártérítés alóli mentességet nem eredmé-
nyezhet, hiszen egyébként az ítélet meghozatalához
vezetõ minden jogalkalmazói magatartás a kártérítési
felelõsség szempontjából vizsgálható.

VI.

1. A tanulmány elején problémafelvetõ jelleggel be-
mutatott jogvitában eljáró bíróság is a jogalkalmazás
sajátosságaihoz igazodó, de az immunitást feltétlenül kizá-
ró megoldást választott. A jogerõs ítélet végleges és
kötelezõ jellege, valamint a károkozás általános tilal-
ma közötti látszólagos ellentmondást a következõk
szerint oldotta fel. Kifejtette, mely szerint nem vitás,
hogy a bírósági eljárásokat szabályozó jogszabályi ren-
delkezések – a Pp. és a Be. – értelmében az anyagi és
alaki jogerõ feloldása, a bírósági eljárásban hozott ha-
tározat módosítása vagy megsemmisítése csak az eljá-
rási törvényekben meghatározott okokból és módo-
kon lehetséges. Ezért a személyiségi jogsértés megál-
lapítása sem adna módot arra, hogy a személyiségi jo-
gi pert elbíráló bíróság elrendelje a jogsértéssel elõál-
lott „dolog”, vagyis a más ügyben hozott bírósági íté-
let megsemmisítését. Ugyancsak nem jogosult ez a bí-
róság a büntetõügyben meghozott ítélet elengedhetet-
len részét képezõ, a cselekmény jogi minõsítésének a
felülbírálatára. Ezzel együtt azonban a bíróságok jogi



státusza, igazságszolgáltatási feladata nem zárja ki ele-
ve, hogy személyiségi jogi, kártérítési per alanyaivá
váljanak, és a felelõsségük megállapítható legyen
azért, ha az ítéletben az adott eljárás kereteit megha-
ladó, szükségtelen és egyben személyiségi jogot sértõ
megnyilvánulást tettek, kárt okoztak. Összességében
tehát nincs immunitás, de van a jogalkalmazási fel-
adatokból értelemszerûen következõ specialitás. 

2. A kapcsolódó jogesetek elemzése alapján megálla-
pítható, hogy a jogalkalmazó kártérítési felelõsségét
érintõ perekben a bírói gyakorlat fokozatosan, egyre

alaposabb elvi értelmezési tevékenységet végezve elju-
tott odáig, hogy a felelõsség feltételei közül a felróha-
tóság szempontjainak a meghatározása igazodik a jog-
alkalmazás sajátosságaihoz, az adott helyzetben általá-
ban elvárható kitétel nem kerülhet ellentétbe a jogal-
kalmazó mérlegelési, jogszabály-értelmezõ jogkörének
szabadságával. Minden más nem speciális feltétel – a
kár, a jogellenesség, az okozati összefüggés – teljes egé-
szében az általános szabályok alapján ítélendõ meg.
Mindezek alapján tehát olyan megállapítás semmiképpen
sem tehetõ, hogy a jogalkalmazó szerv a kártérítési fele-
lõssége tekintetében kivételezett helyzetben lenne.

JO
G
T
U
D
O
M
Á
N
Y
I 
K
Ö
Z
L
Ö
N
Y

526 TANULMÁNY 2014. NOVEMBER



JO
G
T
U
D
O
M
Á
N
Y
I 
K
Ö
Z
L
Ö
N
Y

1 Bolgár György–Kárpáti László–Traytler Endre: A bûnügyi védõ munkája. Budapest, KJK, 1965. 433.
2 Így például az arra való utalással, hogy a vádlottnak „több dobása nincs”, „örüljön, hogy megúszta próbára bocsátással”, stb. Az ilyen

jellegû figyelemfelhívásokat egyébiránt a bíróságok is megteszik, de úgy vélem, mindez nyomatékosabbnak tûnhet egy védõvel lefoly-
tatott magánbeszélgetés során – akár az ügyvédi irodában, akár a bíróság folyosóján, stb.

3 Cannella szerint a gyermekek {illetõleg fiatalkorú személyek} gondolkodásmódja a különbözõ ismeretanyagok folyamatos bõvülésé-
vel napról-napra fejlõdik, noha még (általában) nem rendelkeznek a felnõttekéhez hasonló logikával. Ennek ellenére egyre befogadób-
bak és nyitottabbak a külvilág eseményei felé. Cannella, Gaile Sloan: Deconstructing early childhood education: social justice and rev-
olution. New York; Washington: Peter Lang GmbH Europäischer Verlag der Wissenschaften, 1997. 47.

I. 
A védõi funkció a fiatalkorúakkal 

szemben lefolytatott bírósági eljárásban

1. A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
(a továbbiakban: Be.) 447. § (1) bekezdése általános
kívánalomként rögzíti, hogy a fiatalkorúakkal szem-
beni büntetõeljárást az életkori sajátosságok figyelem-
bevételével akként kell lefolytatni, hogy az elõsegítse
a fiatalkorúak törvény iránti tiszteletét. Traytler ezen
törvényi szabályból arra a következtetésre jut, hogy a
védõnek részt kell vennie a terhelõ adatok felderítésé-
ben is, hiszen jelen esetben éppen ez szolgálja a fiatal-
korú érdekeit.1 Ezt az elvárást azonban egyrészt „test-
idegennek” érzem az ügyvédi munkától, másrészt a
védõ sok minden más eszközzel és módon elõsegíthe-
ti azt, hogy a speciális életkorral rendelkezõ védencét
visszatartsa további bûncselekmények elkövetésétõl.2
Mindehhez pedig nem szükséges az, hogy a terhelõ
körülményekre is fókuszáljon. 

A fiatalkorúakkal szembeni eljárásokban – hacsak a
Btk. grammatikai értelmezését vesszük alapul – min-

denekelõtt a processzus „javító-nevelõ” jellegén van a
hangsúly. Újabb kérdést vet fel, hogy e tulajdonság
végett mennyiben felel a védõ azért, hogy a terheltet beis-
merésre, illetõleg õszinte megbánásra sarkallja? Úgy vé-
lem, hogy ilyen etikai jellegû elvárást általánosságban
sem vele, sem a többi „hivatásos eljárási szereplõvel”
szemben nem lehet megfogalmazni. A fiatalkorúak
esetében különösen sokféle személyiséggel (pl. kifeje-
zetten bûnözõ hajlamú személlyel) találkozhat a gya-
korló jogász, amellett úgy gondolom, hogy egy 17-18
éves személy esetében már gyakran kialakul a „kora-
érettség” állapota, amely lényegesen csökkenti a védõ
ilyen irányú feladatait.3 Emiatt egyébiránt túlzásnak
érzem a Be. 447. § azon elõírását is, amely a vádlott
törvények iránti tiszteletének megerõsítését kötelezõ
jogalkalmazói célként jelöli meg.

2. A fiatalkorúakkal szembeni eljárás fõbb speciali-
tásai abban ragadhatók meg, hogy a) jelen személyi
kör esetében az eljárásnak csak közvádra van helye b)
annak ellenére, hogy a processzusban védõ részvétele
kötelezõ, kiemelt jelentõsége van a törvényes képvise-
lõnek, akinek a jelenléti, észrevételezési, felvilágosí-
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A Be. Ötödik Része szabályozza az ún. „külön eljárásokat”, amelyek lényegi sajátossága, hogy több-ke-
vesebb eltérést mutatnak az általános szabályok szerint lefolytatott büntetõeljárásokhoz képest. Ezen spe-
ciális processzusokra elsõsorban azért van szükség, mert esetükben a büntetõbíróságok által – az „átlagos
büntetõügyek” kategóriájától – lényegesen különbözõ életviszonyok vizsgálata történik, ezzel összefüggés-
ben pedig speciális anyagi jogi szabályok alkalmazására kerül sor. Elöljáróban leszögezhetõ, hogy a külön
eljárások feltétlen elõnye a perek gyorsítása és egyszerûsítése az általános szabályok szerint lezajló „ügy-
menethez” képest.
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4 Ehhez hozzátenném, hogy a Be. 452. § quasi „megtriplázza” a védelem alanyainak körét, hiszen elõírja, hogy a gyámhatóság – a vád-
irat benyújtásáig az ügyész, azt követõen a bíróság megkeresésére – eseti gondnokot rendel ki, ha 1. a törvényes képviselõ a bûncse-
lekményt a fiatalkorúval együtt követte el, illetõleg az érdekei a fiatalkorú érdekeivel egyébként ellentétesek 2. a törvényes képviselõ
a jogainak gyakorlásában akadályozva van, vagy 3. a fiatalkorúnak nincs törvényes képviselõje, vagy nem állapítható meg, hogy ki a
törvényes képviselõje.

5 Fenyvesi Csaba: A védõügyvéd. A védõ büntetõeljárási szerepérõl és jogállásáról. Budapest–Pécs, Dialóg-Campus, 2002. 336.
6 Ezzel némileg ellenétes álláspontra helyezkedik Fenyvesi, aki szerint „a kirendelési gyakorlat is – bizton állítható – érdemibb védõi

munkát eredményezne, ha a fiatalkorúakat arra felkészült, sajátos személyiségjegyekkel és ilyen irányú affinitással is bíró védõügyvé-
dek látnák el.” Fenyvesi: i. m. 334.

7 Jelen esetben „a védõi munkamódszer vezérfonala a közvetlenség {…} Még a legsúlyosabb esetben is már kezdetben meghitt légkört
kell teremteni a feszélyezettség kiküszöbölésére. {A védõ} tegezze a fiatalkorút még akkor is, ha az a nagykorúság küszöbén áll, önál-
ló kenyérkeresõ. De ne a fölényesség, megvetés vagy magasabbrendûség hangnemében.” Bolgár–Kárpáti–Traytler: i. m. 433.

8 ld. ilyen esetekben feltétlenül észrevételeznie kell
9 Ahogy az ENSZ XI. Kongresszusán, 2005-ben elfogadott bangkoki deklaráció is jelzi, az áldozatvédelemmel kapcsolatos nemzetközi

törekvések folyamatosak. In: Draft Bangkok Declaration Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and
Criminal Justice. Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice. Bangkok, 18–25 April 2005, /CONF.
203/L.5, point 32. In: Bérces Viktor: A resztoratív igazságszolgáltatási koncepció érvényesülésének lehetõségei büntetõügyekben – kü-
lönös tekintettel a mediációra és annak hazai szabályozására. Iustum, Aequum, Salutare, 2009/3. 142. 

tás-kérési, indítványtételi, valamint jogorvoslati jogá-
ra a védõ jogai irányadók [Be. 451. § (1) bekezdés].

Ezen szabályok ismeretében az elsõ kérdés az, hogy
hogyan oszlik meg a gyakorlatban a védelmi funkció ellátá-
sa a védõ, illetõleg a terhelt törvényes képviselõje között? He-
lyes-e egyáltalán az, hogy a Be. a védõvel azonos jogo-
kat biztosít a törvényes képviselõ számára – ezáltal
mintegy „másodvédõvé” emelve õt?4 Úgy vélem, hogy
az ilyesfajta elõírásoknak semmi akadálya nincs, hiszen
egyfelõl pont a terhelt személyiségének fokozott védel-
mébõl fakad az eljárás specialitása, másfelõl a gyakor-
latban amúgy sem tapasztalható, hogy a törvényes kép-
viselõk eljárási jogaikkal élve szándékosan akadályoz-
nák az ügyvédi munkát. Más kérdés, hogy a nemzetkö-
zi gyakorlat azt mutatja, nincs teljes átfedés e két sze-
mélyi kör eljárási jogainak vonatkozásában. „A védõi
jogállást arra megfelelõ képzettséggel bíró jogalkalma-
zókra (ügyvédre, jogi egyetemi oktatóra stb.) bízzák,
nem a törvényes képviselõkre, akik általában laikusok
és a büntetõeljárásban sem szerencsés módon – érzel-
mileg túl közel állók. Így gyakorta az ügy (bizonyíté-
kok, kényszerintézkedések, stb.) helyes megítéléséhez
szükséges „oldaltávolsággal” sem bírnak, ami inkább
hátrány a terheltre nézve mint elõny.”5

3.A másik alapvetõ kérdés, hogy szükséges volna-e
valamilyen további képesítési, avagy gyakorlati feltételhez
kötni azt, hogy adott ügyvéd eljárhasson védõként egy fia-
talkorú terhelt védelmében? Ha áttekintjük az eddigi
magyar szabályozást, akkor megállapíthatjuk, hogy
abban soha nem volt ilyen jellegû személyi kvalifiká-
cióra vonatkozó elõírás (annak ellenére, hogy a bíró-
ságok összetételében mára már „kikristályosodott”
formában mûködnek fiatalkorúak ügyeire specializá-
lódott tanácsok). Ugyanakkor magam sem gondolom
azt, hogy szükséges volna ilyen fajta jogszabályi felté-
tel.6 A fiatalkorúakkal szembeni eltérõ bánásmódhoz
kapcsolódó követelmények végtére is „kisebbfajta in-
telligenciával” felismerhetõk,7 másrészt nem hiszem,
hogy kialakítható lenne olyan ügyvédi képzési rend-
szer, amely egyértelmû (dogmatikus) jelleggel létre
tudna hozni egy ilyen eljárási típusra a kizárólagosság
igényével vonatkoztatható magatartási kódexet. Ez

minden bizonnyal felesleges is volna, hiszen a tárgya-
lás menete lényegében semmiben sem különbözik a
felnõtt korúakkal szembeni processzusoktól.

Mindazonáltal, a bizonyítási eljárás során a védõ-
nek igenis „atyáskodnia” kell védence felett, ha az
ilyen jellegû attitûdök hiányoznak a bírósági munká-
ból. Különös tekintettel kell ügyelnie arra, hogy a vé-
dencével szemben megfogalmazott kérdések ne legye-
nek félelemkeltõek,8 s arra is, hogy õ maga egyértelmû
és megválaszolható kérdéseket tegyen fel a vádlotti ki-
hallgatás alkalmával.

4. A fiatalkorúakkal szembeni büntetõeljárás továb-
bi sajátossága az ügy közvetítõi eljárásra való utalásá-
nak szélesebb körû lehetõsége a felnõtt korú terhel-
tekhez képest: ha ugyanis a fiatalkorú a közvetítõi el-
járás eredményeként létrejött megállapodás teljesíté-
sét megkezdte, az ügyész az öt évet meg nem haladó
szabadságvesztéssel büntetendõ bûncselekmény miatt
egy évtõl két évig terjedõ idõre a vádemelést elhalaszt-
hatja [Be. 459. § (4) bekezdése]. Jelen alternatív vita-
rendezési módozat mára már egyébiránt alapvetõ jogi
gyakorlattá vált a modern országokban,9 s lényegét te-
kintve abban áll, hogy a sértettnek nyújtott kárjóváté-
tel valamilyen formájával a terhelt mentesül a bünte-
tõjogi felelõsségre vonás alól, avagy a bíróság vele
szemben enyhébb szankciókat alkalmaz.

A védõnek ebben a vonatkozásban fajsúlyos teendõi
vannak: elõször is a fiatalkorú tudomására kell hoz-
nia, hogy van ilyen lehetõség és azt ildomos is igény-
be vennie (ha másért nem is, de legalább a „priusz” el-
kerülése végett). Ugyanakkor az ügyvédnek is mind-
végig körültekintõen kell vizsgálnia, hogy a mediáció
feltételei egyáltalán fennállnak-e, és ha igen, akkor azt
már az eljárás kezdeti szakaszában (pl. a nyomozás so-
rán) kezdeményeznie kell. Megjegyezném: némileg
furcsának vélem, hogy a közvetítõi eljárásban a Be.
pusztán a fiatalkorú törvényes képviselõjének részvé-
teli kötelezettségérõl ír, a védõ tekintetében azonban
ilyen elõírást expressis verbis nem fogalmaz meg [Be.
459. § (3) bekezdése]. Erre pedig szükség volna, hi-
szen a közvetítõi eljárásban is megkívántatik a szak-
mai elem, amihez nem mindig és nem feltétlenül bi-
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11 Fenyvesi: i. m. 340.

zonyulhat elégséges megoldásnak a mediátori (közve-
títõi) jelenlét.

5. A tárgyalás nyilvánosságának elve ugyancsak
másképp értelmezendõ fiatalkorú terheltek esetében.
A Be. 460. § (1) bekezdés alapján a tárgyalásról a nyil-
vánosságot minden egyéb olyan esetben is ki kell zár-
ni, amikor az a fiatalkorú érdekében szükséges. Az
ilyen körülmények megítélése újabb feladatokat hárít
a védõre, neki ugyanis minden esetben indítványoznia
kell a nyilvánosság kizárását akkor, ha úgy véli, hogy
az bármilyen módon zavarólag hathat a védencére.10

Utóbbi körülmény fennállása pedig igencsak valószí-
nû akkor, mikor a terhelt nem egy folyamatosan „bíró-
ságra járkáló megélhetési bûnözõ”, hanem egy „meg-
szeppent gimnazista.” 

A vádlotti kihallgatás rendjének törvényi szabályozásá-
val ehelyütt sem tudok egyetérteni: a 462. § (1) bekezdése
alapján a fiatalkorú vádlott ügyében megtartott bíró-
sági tárgyaláson a vádlott és a tanú kihallgatását a ta-
nács elnöke (egyesbíró) végzi. Csak ezt követõen nyí-
lik lehetõség arra, hogy a vádlotthoz (és a tanúhoz) a
védõ is kérdést intézhessen. Úgy vélem, hogy a fiatal-
korúakkal szembeni eljárásban mindig a védõnek kel-
lene elõször megadni a jogot arra, hogy kérdezzen a
vádlottól. Mindez azért lenne fontos, mivel a terhelt
életkora és befolyásolhatósága miatt igen nagy jelen-
tõsége van a személyes ismertségnek, a korábbról
fennálló perszonális jellegû kapcsolatoknak. Márpe-
dig ez csak a védõ vonatkozásában lehet igaz, legfõ-
képpen akkor, ha meghatalmazott ügyvédrõl van szó.
Mindez nem azt jelenti, hogy a „keresztkérdezéses
rendszer” mellett kívánok érvelni, sõt: ebben a pro-
cesszusban egyenesen károsnak tartanám, ha a vád-
lotthoz amolyan „össze-vissza” jelleggel tehetne fel
kérdéseket a védelem, illetõleg a vád képviselõje. A lé-
nyeget abban látom, hogy olyan kógens törvényi sor-
rendet kellene felállítani, amelyben elõször a védõ,
azután az ügyész, végezetül pedig a bíróság tehetné fel
– a terhelt életkorának és személyiségének megfelelõ –
kérdéseit. Természetesen ezek után újból – ebben a
sorrendben – lehetõség lenne a további kérdezésre.

6. Ami a fiatalkorú elõzetes letartóztatásának lehe-
tõségét illeti, ezzel kapcsolatban a Be. leszögezi, hogy
annak még az említett kényszerintézkedés különös
feltételeinek fennállása esetében is csak akkor van he-
lye, ha az a bûncselekmény különös tárgyi súlya foly-
tán szükséges. (Be. 454. §). Ebben a körben leszögez-
hetõ tehát, hogy a) a védõk szempontjából általában
viszonylag sikeresnek bizonyulnak szabadlábra-he-
lyezési kérelmek, b) ezek elõterjesztése a felnõtt korú-
akkal szembeni eljárásokhoz képest csak ritkábban
szükséges. A fiatalkorra való hivatkozás ugyanakkor

tapasztalataim szerint nem lehet sikeres akkor, ha va-
lamilyen társas elkövetési formáról (pl. bûnszervezet-
ben elkövetett cselekmény), avagy valamilyen kirívó-
an súlyos erõszakos cselekményrõl (pl. életveszélyt
okozó testi sértés) van szó. A védõnek a törvény által
nevesített joga egyébiránt az is, hogy indítványára a
bíróság megváltoztathatja az elõzetes letartóztatás
végrehajtásának helyét [Be. 454. § (4) bekezdés].

7. Végezetül: nem tartom helyesnek a Be. azon ren-
delkezését, amely – a tárgyalásról lemondás szabályai
alkalmazásának kizárásával – pont a fiatalkorúak elle-
ni eljárásban kísérli meg maradéktalanul érvényre jut-
tatni a tárgyalás közvetlenségének elvét (ld. Be. 463.
§). Pont ez az a processzus ugyanis, amelyben a fiatal-
korú vádlottat a lehetõ legszélesebb körben kellene
megkímélni a bírósági eljárástól és az annak folyomá-
nyaként esetlegesen fellépõ stigmatizációs hatásoktól.
Az õ esetükben az említett veszély fokozottabb mér-
tékben áll fenn, s gyakorló védõként magam is tapasz-
talom, mit jelent egy kamasz számára a „bírói pulpi-
tus” elõtt állni. Emiatt szükségesnek tartanám azt,
hogy a fiatalkorúakkal szembeni eljárásban még széle-
sebb körben legyen lehetõség a mediációs eljárás alkal-
mazására, illetõleg kerüljön sor a tárgyalásról lemon-
dás szabályai alkalmazásának törvényi lehetõségére is.

II.
A védõ a katonai büntetõeljárásban

1. A katonai büntetõeljárás esetében a védõ részvé-
teli kötelezettsége nem általános, csak akkor áll fenn,
ha a) a bûncselekményre a törvény öt évi vagy ennél
súlyosabb szabadságvesztést rendel b) a Be. 46. § által
szabályozott esetekben, illetõleg c) ha pótmagánvádló
lép fel (Be. 489. §). Ezen túlmenõen a törvény csak a
tárgyalási szak vonatkozásában teszi kötelezõvé a vé-
dõi jelenlétet.

A magam részérõl úgy vélem, hogy jelen eljárások-
ban a per teljes menetében kötelezõvé kellene tenni a
védõi jelenlétet, tekintettel arra, hogy a processzus
különleges jogi szakismereteket igényel. Mindez való-
ban felveti a védõi specializáció kérdését is, addig
azonban nem szabad „elmennie” a jogalkotónak, hogy a
személyi kvalifikáció tekintetében csak sorállományú kato-
náknak tegye lehetõvé a bûnügyi védelmi tevékenység ellá-
tását – utóbbi elõírás ugyanis minden bizonnyal sérte-
né a védelmi tevékenység függetlenségének elvét.
Fenyvesi írja: a sorállományú terheltek esetében gyak-
ran a 18. életévüket alig meghaladó „fiatal-felnõttek-
rõl” van szó, akik fõleg ezen állapot miatt is rászorul-
nának a teljeskörû, hathatós védelemre.11
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12 Fenyvesi: i. m. 341.
13 Fenyvesi: i. m. 341.
14 Fenyvesi: i. m. 341.
15 Fenyvesi: i. m. 343.

2. A Bíróság a Ciraklar vs Törökország ügyben ki-
mondta, hogy „nem tekinthetõ független és pártatlan
bíróságnak, ha egy civil által az állam területi vagy
nemzeti integritása ellen elkövetett bûncselekményt
az állambiztonsági bíróság olyan tanácsban tárgyal,
melynek tagja egy hivatásos katonai bíró, aki a kato-
nai büntetõeljárási szabályzat hatálya alatt áll.”12

A Findlay vs Egyesült Királyság ügyben a Bíróság
szintén megállapította a tisztességes bírósági tárgya-
láshoz való jog megsértését, mivel a kérelmezõvel
szemben eljáró hadbíróság az eljárás során nem bizo-
nyult sem függetlennek, sem pártatlannak. A döntés
indoka az volt, hogy „a rangidõs tiszt központi szere-
pet játszott a kérelmezõ elleni büntetõeljárásban, szo-
rosan összefonódott a büntetõ hatóságokkal, azzal
többek között, hogy õ döntötte el, milyen vádat emel-
jenek, õ jelölte ki a hadbíróság tagjait, a vádat és a vé-
delmet képviselõ tiszteket, és õ biztosította a tanúk
megjelenését is a tárgyaláson.”13

III. 
A védõ a magánvádas eljárásban

1. A magánvádas eljárásnak a védõi tevékenységre
is kiható specialitásait mindenekelõtt abban jelölném
meg, hogy a terhelt bûnösségének bizonyítása a ma-
gánvádlót terheli [Be. 494. § (1) bekezdés]. Mindebbõl
azt a következtetést vonhatnánk le, hogy a védõnek kön-
nyebb dolga lehet egy laikussal, mint egy „hivatásos eljárá-
si szereplõvel” (ld. ügyész) szemben a védelmi tevékeny-
ség kifejtése során.

„A magánvádas eljárásban {azonban} a védõi jogál-
lás – sehol másutt nem található sajátossága – fedezhe-
tõ fel, nevezetesen a védõ egyúttal vádlóvá is vál-
hat.”14 Ennek eszköze a viszonvád, ami a hagyomá-
nyos védõi feladatok szempontjából kissé furcsa jog-
körnek tûnik. A törvény emiatt elõírja, hogy jelen ál-
lapot csak akkor következhet be, ha arra a meghatal-
mazás hatálya kiterjed [Be. 495. § (2) bekezdés].
Minderre a védõnek figyelmeztetnie kell védencét a
megbízás elfogadásakor, hiszen a viszonvád emelése
gyakori jelenségnek mondható.

2. Az eljárás feljelentésre indul meg, amelyben elõ
kell adni, hogy a feljelentõ ki ellen, milyen cselek-
mény miatt és milyen bizonyítékok alapján kéri a bün-
tetõeljárás lefolytatását. A védõre már itt is komoly
szerep hárulhat a tekintetben, hogy a feljelentés jogi
minõsítése kérdésében az eljáró hatóságok álláspontját
megkérdõjelezze, illetõleg magának a feljelentésnek a

hiteltérdemlõségét megingassa. A fõ gond ezzel kap-
csolatban az, hogy a meghatalmazásra már általában
csak közvetlenül a személyes meghallgatás elõtt kerül
sor, emiatt a védõ számára kevesebb idõ áll rendelke-
zésre az ügy jogi és ténybeli alapjának megismerésére,
valamint a védtaktikai kérdések tisztázására.

Amennyiben a bíróság személyes meghallgatást tart,
akkor errõl a védõt és a feljelentõ képviselõjét egyaránt
értesíti. A tárgyaláson a bíróság csak akkor ismerteti a
vád, illetõleg a viszonvád lényegét, ha a magánvádlónak
nincs képviselõje, illetve a vádlottnak nincs védõje.

A tárgyaláson a bíróság hallgatja ki a vádlottat és a
tanút, illetõleg hallgatja meg a szakértõt [Be. 509. § (2)
bekezdés]. A kérdezési jog gyakorlására vonatkozóan
más elõírást nem tartalmaz a törvény, holott jelen eset-
ben is szükséges lenne a kérdezési sorrend pontos rög-
zítése. Ebben az eljárásban ugyan indokolatlannak tar-
tanám a „keresztkérdezéses” szisztéma alapesetként
történõ szabályozását, azonban úgy vélem, hogy ha
van ügyész, illetõleg meghatalmazott védõ a tárgyalá-
son, akkor a bírói kérdések után ezen személyeknek –
mégpedig ebben a sorrendben – kellene megadni a le-
hetõséget arra, hogy a feljelentéssel kapcsolatban kér-
déseket tegyenek fel. Ezt a lehetõséget pedig a törvény-
nek külön rögzítenie kellene. 

IV.
Védõi feladatok a terhelt „bíróság elé 

állítása” esetében. A „bíróság elé állítás-
hoz” hasonló konstrukciók Európában.

1. Az ügyész a terheltet a gyanúsítottként történõ ki-
hallgatásától számított harminc napon belül bíróság elé
állíthatja, ha a) a bûncselekményre a törvény nyolcévi
szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetést rendel,
b) az ügy megítélése egyszerû és c) a bizonyítékok ren-
delkezésre állnak és d) a terhelt a bûncselekmény elkö-
vetését beismerte [Be. 517. § (1) bekezdés]. 

A bíróság elé állítás specialitása a vádló „rövid fel-
jegyzésében” rejlik, amelyet az ügyész csak a vád elõ-
adásakor ad át a bíróságnak, illetõleg a védõnek. (Ez
tehát tulajdonképpen amolyan vádiratot helyettesítõ
„mini-dokumentum.”) Fenyvesivel ellentétben15 úgy
vélem, hogy a bíróság elé állításig eltelt 30 napos ha-
táridõ alatt is törekednie kellene az ügyészségnek ar-
ra, hogy az üggyel kapcsolatos jogi álláspontját mie-
lõbb eljuttassa a bíróság, illetõleg a védõ számára. Mi-
nél szûkebb körben kell megvonni annak lehetõségét,
hogy az ügyvéd (illetõleg a bíróság) a tárgyalás napján
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16 Botos Gábor: Néhány gondolat a büntetõeljárás koncepciójához. Rendészeti Szemle, 1994/9. 16–21. In: Fenyvesi: i. m. 344.
17 Az ügyész a vádlottat a nyomozó hatóság közremûködésével vagy egyéb módon a bíróság elé állítja, a védõt rövid úton megidézi, és

biztosítja, hogy a bizonyítási eszközök a tárgyaláson rendelkezésre álljanak. Gondoskodik továbbá arról, hogy a tárgyaláson jelen le-
gyenek, akiknek a részvétele kötelezõ, illetve jelen lehessenek, akiknek a részvétele nem kötelezõ /Be. 520. §/. 

18 Mindazonáltal vannak olyan elvi jellegû döntések, amelyek garanciális jelleget próbálnak kölcsönözni ezen eljárásnak. Így például:
feltétlen eljárási szabálysértést és felülvizsgálati eljárást eredményezõ ok valósul meg, ha a bíróság elé állítás esetén az elsõfokú bíró-
ság a tárgyaláson szakértõi bizonyítást rendel el, majd a szakvélemény több hónappal késõbb történt beérkezése után az ügyész és a
védõ távollétében megtartott tárgyalás alapján hozza meg az ítéletét (LB Bfv. 1. 735/1998. sz., illetve BH 1999/5.201. sz. jogeset) In:
Fenyvesi: i. m. 343.

szembesüljön a vádban foglaltakkal. Akármilyen ruti-
nos védõrõl is van szó, a minõségi jogszolgáltatás köve-
telménye megkívánja, hogy az eljárási szereplõk mini-
mum 1–2 nappal a tárgyalás elõtt megkapják az ügy-
iratokat. Jóllehet, mindez nemcsak a vádhatóság kép-
viselõin múlik, hiszen nem lehet „kibekkelni” az
olyan helyzeteket, amikor a védõ meghatalmazására
közvetlenül a tárgyalás napján kerül sor. A kirendelé-
sek esetében azonban jelen problematikát rugalma-
sabban lehetne kezelni.

2. Botos szerint „kisebb ügyekben {…} a bíróság elé
állítás lehetõségét intézményesíteni kellene: például
tettenérés esetén úgy, ahogyan az Franciaországban
van: nyomban a bíróság elé kellene állítani az elköve-
tõt, nyomozási szakban errõl csupán rövid feljegyzés
készülne, amely tartalmazná az elkövetõ és a tanúk
nevét, a helyszínt, valamint az elkövetés módját. Bár
eretnekségnek hangzik, mégis azt kell mondanom,
hogy a rendõrkapitányságokon létrehoznám az ügye-
letes bírói rendszert (az ügyeletes ügyészi rendszerrel
együtt) és az elõállításos ügyekben az ügyeletes ügyész
szóban elõterjesztett indítványára az ügyeletes bíró
nyomban dönthetne az elõreláthatóan is kisebb tarta-
mú büntetés mértékérõl és nemérõl. Ez ellen a határo-
zat ellen az érdekelt ügyésznek, a vádlottnak, továbbá
esetleges védõjének fellebbezési joga lehetne a városi
bíróságokhoz, és a városi bíróságok ugyancsak egyes
bírói eljárásban döntenének a fellebbezés alaposságá-
ról vagy alaptalanságáról, a helyes büntetési nem és
mérték alkalmazásáról, esetleges további bizonyítás
felvételérõl. A városi bíróságok tehát – egyúttal, mint
fellebbezési bíróságok – végleges határozatot hozhat-
nának.”16

Jelen elgondolást kissé problematikusnak vélem az
eljárási feladatok megoszlása szempontjából, ugyanis
a rendõrkapitányságokon mûködõ ügyeletes-rendszer
olyanná tenné a jogszolgáltatást, mintha a bírói ítéle-
tek rendõri utasításra születnének meg. A nyomozó,
illetõleg ítélkezõ szervek munkája egymáshoz képest
nemcsak hogy független, de annak is kell látszania.
Az a terhelt, akivel szemben már a rendõrségen ítéle-
tet hoznak, joggal érezheti azt, hogy ügyében sérül a
pártatlanság elve. Azzal a nézõponttal sem tudnék
egyetérteni, amely az ilyen „gyorsított ügyekben” – a
jogorvoslati rendszert felülírva – a helyi bíróságok
(2013-tól járásbíróságok) hatáskörébe adná a fellebb-
viteli eljárás lefolytatásának lehetõségét, azzal meg
pláne nem, hogy az általuk hozott határozat – további

rendes jogorvoslati lehetõség hiányában – jogerõs és
végrehajtható legyen. Úgy vélem, hogy az addig kizá-
rólag elsõfokú tárgyalásokon ítélkezõ bírák többsége
nem tudna mit kezdeni azzal a metódussal, hogy
egyik nap tényállás-felderítési, másik nap pedig felül-
vizsgálati jellegû tevékenységet folytat. „Summa sum-
marum”, álláspontom szerint a bíróság elé állítás nem
igényel szervezeti átalakítást és az eljárás „hivatásos sze-
replõivel” szemben sincs szükség bármiféle szakmai jellegû
specializációt szolgáló elõírásra.

3. Ha a bíróság elé állítás feltételei fennállnak, és az
ügyész a gyanúsítottat bíróság elé kívánja állítani, köz-
li a gyanúsítottal, hogy mely bûncselekmény miatt,
milyen bizonyítékok alapján állítja bíróság elé. Az
ügyész haladéktalanul gondoskodik arról, hogy a gya-
núsított védõt hatalmazhasson meg, ha a gyanúsított-
nak nincs védõje, védõt rendel ki. Ha a terhelt õrizet-
ben van, gondoskodik arról, hogy a védõ a terhelttel a
tárgyalás elõtt beszélhessen [Be. 518. § (1) bekezdés].17

A tárgyaláson a védõ részvétele kötelezõ [Be. 522. § (1) be-
kezdés].

A vádlottat és a tanút a tanács elnöke hallgatja ki
[Be. 523. § (1) bekezdés]. Jelen elõírást azonban csak
annyiban tartanám indokoltnak, amennyiben a vád-
hatóság képviselõje, illetõleg a védõ a felkészülési idõ
rövidségére hivatkozva nem él a „keresztkérdezés” le-
hetõségével. Jóllehet, utóbbi körülmény szinte min-
dig fennáll a bíróság elé állítás esetében, mégsem len-
ne szabad automatikusan és kizárólagosan a bíróság
jogaként megjelölni az említett személyek kihallgatá-
sát. Hovatovább, némi hiányérzetem van azzal kap-
csolatban, hogy jelen processzus törvényi szabályai
között szó sem esik a védõ eljárási jogosultságairól. Ez
annál is inkább indokolt lenne, mivel annak gyors le-
folyása eleve több garanciális elem beiktatását köve-
telné meg, ennek azonban nyomát sem látjuk a
törvényben.18

4. Ami a „gyorsított eljárások” nemzetközi szabályo-
zását illeti, azok közül mindenekelõtt az olasz példát
emelném ki. Az olasz büntetõeljárási kódexben „giudi-
cio direttissimo” néven futó perjogi konstrukció feltét-
elei hasonlóak a magyar szabályozáshoz, ugyanakkor
némi eltérés tapasztalható a határidõk tekintetében: az
ügyésznek a tettenéréskor elfogott gyanúsítottat 48
órán belül az illetékes bíró elé kell állítania; ha viszont
az ügyész úgy látja, hogy – a tiszta bizonyítási helyzet
ellenére – az eljárás rövidsége nem elegendõ a tel-
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19 Pusztai László: Az új olasz büntetõeljárási törvény a hazai kodifikáció nézõpontjából. Magyar Jog, 1991/4. 236. In: Fenyvesi: i. m.
344–345.

20 Lévai Miklós: A büntetõjogi jogkövetkezmények rendszere Angliában és Walesben; kriminálpolitikai tanulságok. Kriminológiai Köz-
lemények, 1991/42. 34. In: Fenyvesi: i. m. 345.

21 Bárd Károly: Tárgyalás a vádlott távollétében – emberi jog – dogmatikai analízis. In: Wiener A. Imre Ünnepi kötet, ELTE-ÁJK, Libri
Amicorum 10. 213. In: Nagy Anita: Eljárást gyorsító rendelkezések a büntetõeljárás bírósági szakaszában. PhD értekezés, Miskolc,
2007. 217.

22 Fenyvesi: i. m. 351.

jeskörû nyomozáshoz, indítványozhatja a közvetlen
eljárást, amelyben 90 nap áll rendelkezésre a nyomo-
zás lefolytatásra.19

Az Angliában honos gyorsított eljárásban (Accelera-
ted Procedure) a vádlott írásban értesítheti a vádható-
ságot arról, hogy beismerõ vallomást kíván tenni. Ha
ezt elfogadják, lefolytatják az eljárást, s ennek során
még tárgyalást sem szükséges tartani. Ez a modell
egyébiránt inkább a Be. rendszerében külön proces-
szus-típusként nevesített „tárgyalásmellõzéses” eljá-
ráshoz hasonlítható.20

Végezetül: ami Kelet-Európát illeti, ebben a régió-
ban is elmondható, hogy szinte mindenütt a reform-
törekvések közé tartozik a büntetõeljárás gyorsítása,
egyszerûsítése, a „terhelt – vád” kiegyezés valamilyen
formájának felerõsítése az officialitás elvével szem-
ben. Ezek a reformintézkedések egyúttal az eljárásban
részt vevõ személyek – köztük a védõ – jogainak és a
kontradiktórius eljárásnak az erõsödését is eredmé-
nyezik, amit lényeges fejlõdési tényezõnek vélek az
ügyvédi hivatásrend jövõje szempontjából.

V. 
A védõi szerepkör értelmezése a 

távollévõ terhelttel szembeni eljárásban

A távollévõ terhelttel szemben lefolytatott büntetõ-
eljárás talán az egyik legkényesebb kérdése az „alkot-
mányos büntetõjog” egészének. Ez esetben arról van
szó, hogy a jogalkotó – kényszerûségi okból – felülír-
ja a tárgyalás közvetlenségének elvét a hatékony bûn-
üldözéshez és a jogszolgáltatás folyamatosságához fû-
zõdõ állami célkitûzésekkel. Felvet-e közjogi jellegû
aggályokat jelen elgondolás? Úgy vélem, igen, de a
törvényhozónak nincs más választása, az állam rend-
fenntartó funkciója miatt tehát „expressis verbis”
nem lehet alaptörvény-ellenesnek tekinteni ezt a kü-
lön eljárást. (Hozzátenném, hogy az Emberi Jogok
Európai Bírósága is csak igen szûk körben tartja elfo-
gadhatónak a vádlott távollétében tartott tár-
gyalást.)21

Jelen processzus-típus tehát az ismeretlen helyen,
illetõleg az olyan külföldi állam területén tartózkodó
terhelteket érinti, akiknek kiadatására nincs lehetõ-
ség, vagy azt megtagadták és a büntetõeljárás felaján-
lására sem került sor. Az ilyen eshetõségekre felké-
szülve vezette be a Be. rendszerébe az 1999. évi CX.

törvény a távollévõ terheltekkel szembeni eljárás
lehetõségét.22

Még a jogban járatlan személyek számára is érzékel-
hetõ, hogy ebben a konstrukcióban különösen fontos szere-
pet kap a védõ, mint a terhelt „meghosszabított jobb keze.”
Természetesen a Be. is akként rendelkezik, hogy a
vádlott távollétében tartott tárgyaláson a védõ részvé-
tele kötelezõ [Be. 530. § (1) bekezdés]. Ezt mintegy ki-
egészíti az a szabály, hogy ha a vádlott érdekében ko-
rábban nem járt el védõ, az ügyész a tárgyalásnak a
vádlott távollétében történõ megtartására irányuló in-
dítványában védõ kirendelését is indítványozza.

Az Alkotmánybíróság a 14/2004. (V. 7.) AB-határo-
zata meghozatalakor áttekintette az Emberi Jogok Eu-
rópai Bíróságának az ismeretlen helyen lévõ terhelttel
szembeni eljárásra vonatkozó fontosabb megállapítá-
sait, melyek közül az alábbiakat emelném ki: „ {…} a
törvényalkotónak fel kell lépnie az indokolatlan tá-
vollétek ellen; a szabályozás kialakításában azonban a
nemzeti államok széles körû mérlegelési joggal ren-
delkeznek {…} nem terhelhetõ a bûncselekménnyel
vádolt személyre annak bizonyítása, hogy nem kíván-
ta kivonni magát az igazságszolgáltatás alól, illetve
rajta kívül álló okból nem tudott eleget tenni a megje-
lenésnek, és nem szankcionálható azzal, hogy korlá-
tozzák a védõ közremûködésével történõ védelemhez
való jogát, akár az elsõ fokú bíróság elõtt, akár a jog-
orvoslati eljárásban.”

A hivatkozott AB-határozat kimondta azt is, hogy
„a tárgyaláson megjelenés jogáról le lehet mondani
{…} a büntetõ hatalmat gyakorló szerveknek alkot-
mányos kötelezettsége a terhelt személyének megálla-
pítása és hollétének felkutatása {...} nem hárítható az
elkövetõre annak terhe, hogy az állam mulasztása mi-
att a büntetõeljárás ideális célja, az igazságos és ren-
deltetését betöltõ büntetés kiszabása nem teljesülhet.”
{11/1992. (III. 5.) AB-határozat ABH 1992, 77, 92.}

Az idézett AB-határozat leszögezi azt is, hogy „a
jogállamiság normatív tartalma, valamint az alkotmá-
nyos büntetõjog garanciális követelményei {…} meg-
kívánják, hogy az állam a távollevõ terhelttel szembe-
ni bûntetõ igény érvényesítésére olyan szabályokat al-
kosson, amelyek egyensúlyt teremtenek a terhelt al-
kotmányos jogainak védelme és a büntetõ igazságszol-
gáltatás megfelelõ mûködésével kapcsolatos társadal-
mi elvárások között. {…} Az eljárás alkotmányossági
megítélése szempontjából fontos sajátossága, hogy az
eljárás egyes szakaszaiban vagy az egész eljárás folya-
mán hiányzik a tisztességes eljárás és a védelemhez
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23 A T/3522 alkotmányellenes és a szakmai szabályokkal ellentétes rendelkezései. In: Ügyvédek lapja, 2011/4., 12.
24 Fenyvesi: i. m. 352.
25 Fenyvesi: i. m. 352.
26 Fenyvesi i. m. 352.
27 „Az Egyesült Államokban a büntetõügyek több mint 90%-ában a vádemelést követõen az ügyész, illetve a vádlott és védõje között le-

folytatott vádalku és az ennek eredményeként létrejött megegyezés határozza meg a további bírósági eljárás menetét. Amennyiben a
vádlott a megegyezés szerinti bûncselekményben beismeri bûnösségét s ezzel lemond arról a jogáról, hogy ügyében az esküdtbíróság
döntsön, úgy az egyesbíró bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül, a beismerés alapján hozza meg ítéletét. Az így megspórolt bizonyítás
és a rövid tárgyalás fejében az ügyész a vádbeli bûncselekményt enyhébben minõsíti, illetve a bíróság a minõsítés változatlansága ese-
tén is jelentõsen enyhébb büntetést szab ki.” Kiss Anna: A tárgyalás mellõzésének elméleti és gyakorlati kérdései. Kriminológiai és
kriminalisztikai tanulmányok. XXXIII.158-176. In: Fenyvesi: i. m. 346.

28 Kiss Anna: A büntetõeljárás reformja. Kriminológiai Tanulmányok 38. {szerk.: Irk F.} OKRI, Budapest, 2000. 181. In: Nagy Anita:
i. m. 233.

29 Davis, James r.: Criminal justice in New York City. Jefferson; London, McFarland & Company, 1990. 7. 
30 Adler, Freda–Mueller, Gerhard O.W.–Laufer, William S.: Criminology. New York {etc.}, McGraw-Hill, 1991. 418.
31 Ilyennek lehet tekinteni azt, hogy az eljárás terhe alól hamarabb szabadul, ügye pedig – az általánoshoz képest – enyhébb elbírálás alá

esik. 

való jog egyik lényeges részeleme: a terhelt személyes
joggyakorlásának és személyes védekezésének lehetõ-
sége {…} ahhoz, hogy az eljárás tisztességes minõsé-
ge megmaradjon, {…} a terhelt távollétében történõ
eljárás szabályaiban a kivételesség és az átmenetiség
követelményeinek kell érvényesülniük.”23

Fenyvesi szerint jelen jogintézmény csak akkor al-
kalmazható, ha a terheltté nyilvánítás hivatalosan is
megtörtént24 (tehát nem lehet szó ezen eljárási nor-
mák érvényesülésérõl akkor, ha feljelentett, illetõleg
olyan személyrõl van szó, akivel szemben bûncselek-
mény elkövetésének alapos gyanúja „pusztán” fenn-
áll). Ezzel a nézõponttal egyet tudok érteni, hiszen
maga az Alaptörvény is csak büntetõeljárás alá vont
személyekrõl szól a terheltek esetében [XXVIII. Cikk
(3) bekezdés], ennek grammatikai értelmezésébõl pe-
dig számomra az tûnik ki, hogy egy feljelentés, avagy
valamiféle – esetenként megalapozott – gyanú még
nem elégséges feltétele az „eljárás alá vontság” megál-
lapításának. Ahhoz több minden szükséges, de legin-
kább az, hogy adott személy gyanúsítotti minõségben
idézést kapjon a nyomozó hatóságtól, illetõleg az
ügyészségtõl. Ha erre sor kerül, de a terhelt az eljárá-
si jog szempontjából „távollévõnek” minõsül, akkor
(és csak ekkor) van helye a Be. 526–532. § alkalmazá-
sának.

Fontos jogi, illetõleg taktikai kérdés, hogy milyen
tartalmú nyilatkozatokat tehet meg a védõ a távollévõ
terhelt védelmében. Egyáltalán, hol húzódnak a bûn-
ügyi védõ képviseleti jogának határvonalai az ilyen
eljárásokban?25 A magam részérõl úgy vélem, hogy a
bûnösség elismerése, avagy tagadása tekintetében
semmiféle érdemi nyilatkozatot nem lehet tenni a ter-
helt helyett – még akkor sem, ha annak van ilyen
szándéka, és azt valamilyen informális módon a védõ
tudomására hozza. A bûncselekmény elkövetéséhez
fûzõdõ tudati, illetõleg pszichikus viszony feltárása
csak közvetlen módon, a vádlottnak a bíróság elõtti
megjelenése alkalmával tárható fel aggálymentesen,
ebben a tekintetben tehát az ügyvédnek semmiféle
mozgásteret nem biztosíthat a törvény. Magam sem
gondolom ugyanakkor azt, hogy az ilyesfajta korláto-
zás az eljárásnak pusztán „segítõjévé, asszisztálójává”
tenné a védõt.26 Már csak azért sem, mert annak eljá-

rási jogait semmiben sem érinti a terhelt távolléte,
legfeljebb nehézkessé válik számára a bizonyítási eljá-
rásban való aktív közremûködés – legfõképpen akkor,
ha a terheltet nem ismeri és az korábban semmiféle
nyilatkozatot nem tett az üggyel kapcsolatban.

VI.
A védõi befolyásolás lehetõsége 

„tárgyalásról lemondás” esetében

1. A tárgyalásról lemondás hazánkban viszonylag új
eljárási lehetõségnek tekinthetõ, hiszen csak az 1999.
évi CX. törvénnyel került be a magyar büntetõeljárá-
si kódexbe. Jelen esetben angolszász eredetû jogintéz-
ményrõl van szó („plea bargaining”),27 ugyanakkor a
magyar szabályozás alapján mégsem lehet „vegytisz-
tán” vádalkunak tekinteni, mivel hiányzik belõle az
ügyész és a védõ közötti „vásári alkudozás” jellegzetes
formája.28 Megjegyzendõ, hogy az USA büntetõeljárá-
si rendszerében is igen népszerû és bevett e gyakorlat:
1. David akként jellemzi e konstrukciót, mint amely-
ben a védõk igen gyakran igyekeznek védencüket rá-
beszélni a beismerésre – mindezt a várható büntetés
enyhítése érdekében29 2. az említett államban statisz-
tikailag is igazolt, hogy a terheltek többsége inkább
ezt az „utat” választja ahelyett, mint hogy megjelen-
jen a bíróság elõtt.30

A Be. alapján ha a terhelt a vádemelést megelõzõen
bûnösségére is kiterjedõ beismerõ vallomást tesz és a
tárgyaláshoz való jogáról lemond, a bíróság az ügyész
indítványára, nyilvános ülésen hozott ítélettel megál-
lapíthatja a vádirattal egyezõ tényállás, valamint a
vádirattal egyezõ minõsítés miatt a vádlott bûnössé-
gét, és büntetést szabhat ki, illetve intézkedést alkal-
mazhat [534. § (1) bekezdése]. Leszögezhetjük tehát,
hogy mivel a törvény a terhelti beismerõ vallomáshoz
pozitív jogkövetkezményeket fûz,31 emiatt egyben le-
hetõséget ad arra is, hogy a „terhelt önrendelkezési
szabadsága” érvényesüljön. Annak ellenére pedig,
hogy ettõl a terhelt még nézetem szerint nem válik az
eljáró hatóságok „ügyfelévé”, jelen konstrukció a mo-
dern eljárási jogok egyik fontos „sarokkövének” te-
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32 Ha pedig ez így van, akkor a védõnek gondosan mérlegelnie kell azt is, hogy nem lehet-e több elõnye a rendes bizonyítási eljárásnak,
mint egy „tízperces ügymenetnek.”

33 E végzés ellen pedig szintén nincs helye fellebbezésnek [Be. 542/A. § (6) bekezdés].

kinthetõ. (Más kérdés, hogy alkalmazási körének
meghatározása tekintetében a jogalkotónak meglehe-
tõsen óvatosnak kell lennie, akárcsak a közvetítõi el-
járás esetében.)

Ha a bíróság a vádiratban megjelölt tényállással,
minõsítéssel és az ügyész által indítványozott bünte-
tés, illetve intézkedés nemével – a Be. 537. §-ban meg-
határozott személy elleni vádemelés esetén – mértéké-
vel, illetve tartamával egyetért, akkor az ügyet az ügy
iratainak a bírósághoz érkezését követõ hatvan napon
belül nyilvános ülésre tûzi ki [Be. 541. § (1) bekezdés].
A nyilvános ülésen a védõ részvétele kötelezõ [541. §
(2) bekezdés]. 

Utóbbi elõírásra reflektálva úgy vélem, hogy a bíró-
sági eljárásban való kötelezõ védõi részvétel szüksé-
ges, de nem elégséges feltétele e külön eljárás aggály-
mentes alkalmazhatóságának. Ebben a tekintetben
törvényi módosításra lenne szükség és már onnantól
kezdve be kellene állnia a „védõkényszernek”, amikor
az ügyész a tárgyalásról lemondás lehetõségérõl és an-
nak következményeirõl tájékoztatja a terheltet [Be.
538. § (7) bekezdés]. A jelen kérdésben való döntés
esetében ugyanis egyfelõl felmerülhet a vádhatóság ál-
tali befolyásolás lehetõsége, valamint az is, hogy a ter-
helt a késõbbiekben „meggondolja magát” és a nyilvá-
nos ülésen megtagadja a vallomástételt. Márpedig el
kell kerülni azt, hogy a hatóságok „felesleges kört fus-
sanak le” a nyilvános ülés megtartásával. A terhelti
döntésnek tehát több szempontból is komoly súlya
van. De továbbra is kérdés marad, hogy ha a védõ már
a nyomozati szaktól kezdve eljár a terhelt védelmé-
ben, akkor mit kell tanácsolnia a védencének e pro-
cesszus igénybevételével kapcsolatban? 

Úgy vélem, hogy ennek a módozatnak csakis elõnye
lehet a terhelt számára. Túl azon, hogy nem teszi ki a
bírósági eljárás okozta stigmatizációs hatásoknak, a
Be. rögzíti azt is, hogy a bíróság az ítéletben csakis az
ügyész által a vádiratban indítványozott nemû bünte-
tést, vagy intézkedést szabhat ki, illetve alkalmazhat
[534. § (2) bekezdés]. Mindemellett, szabadságvesztés
kiszabásakor a Btk. – védõk által oly sokszor hivatko-
zott – „enyhítõ szakaszának” alkalmazása a bíróság
törvényi kötelezettsége. A védõnek tehát pusztán ott kell
„résen lennie”, hogy az ügyészi indítvány arányos és elfo-
gadható legyen.

A terhelt szempontjából garanciális jellegûek a Be.
azon szabályai, melynek alapján a) a vád és az indítvá-
nyok ismertetését követõen a bíróság tájékoztatja a
vádlottat a tárgyalásról lemondás és a bíróság elõtt tett
beismerése következményeirõl [542. § (2) bekezdés] b)
ezt követõen a bíróság a vádlottat felhívja, hogy nyi-
latkozzék lemond-e a tárgyalásról, illetve a bûnössé-
gét elismeri-e (azaz még itt is változtathat korábbi

döntésén) [542. § (3) bekezdés], végezetül c) a nyilat-
kozat megtétele elõtt a bíróság lehetõvé teszi, hogy a
vádlott a védõvel tanácskozzék [Be. 542. § (4) bekez-
dés]. E konzultáció azonban már általában rövid, for-
mális jellegû, hiszen az a terhelt, aki a vádszakaszban,
védõ jelenlétében megállapodott az ügyésszel, nagy
valószínûséggel nem válik „ingataggá” a bírósági eljá-
rásban sem.

Persze nem lehet kizárni annak lehetõségét, hogy a
vádlott a bíróság elõtti vallomástételt megtagadja,
avagy a korábbi vallomását visszavonja. Ebben az
esetben a bíróság az ügyet tárgyalásra utalja, s e végzés
ellen fellebbezésnek nincs is helye [Be. 542/A. § (1)
bekezdés]. Komolyak tehát az ilyen terhelti „pálfor-
dulásnak” a következményei. A védõ feladata ilyenkor
az, hogy érintkezési jogával élve – akár tárgyalási szünetet
is kérve – mindent elkövessen annak érdekében, hogy a
vádlotti attitûdökön változtasson. Úgy vélem egyébiránt,
hogy a hasonló terhelti magatartások általában csak
akkor fordulnak elõ, ha a vádlott már a vádszakaszban
is „ferdített” vallomást adott elõ annak érdekében,
hogy „megússza” a bírósági eljárást.32

2. A Be. – nagyon helyesen – nevesíti azt az eshetõ-
séget is, amikor a vádlott beszámítási képessége, beis-
merésének önkéntessége vagy vallomásának hitelt ér-
demlõsége iránt ésszerû kétely mutatkozik [Be.542/A.
§ (2) bekezdés]. Az ilyen körülményeket minden eljá-
rási szereplõnek (bíróság, ügyész, védõ) egyforma súl-
lyal kell vizsgálnia, hiszen olyan jellegû kérdésrõl van
szó, amely az egész jogszolgáltatási folyamat korrekt-
sége szempontjából relevánsnak bizonyulhat. A védõ-
nek sem szabad tehát arra törekednie, hogy számára
egyébként nyilvánvaló, avagy gyanús körülményeket
(pl. a terhelt korábban többször állt pszichiátriai ke-
zelés alatt, a hozzátartozója hajszolta bele a hamis be-
ismerésbe, stb.) „eltussoljon” a bíróság elõtt csak
azért, hogy hamarabb befejezõdjön az ügy. Ilyenkor
meg kell magyaráznia a terheltnek azt is, hogy az ügy-
védnek ilyen fázisban – már csak etikai szempontból
is – igazmondási kötelezettsége van, tehát az eljáró
szervek figyelmét kifejezetten fel kell hívnia minden
egyes jogsértésre, avagy zavaró körülményre.

A vádlott kihallgatásának befejezése után – amen-
nyiben jelen van – az ügyész, ezt követõen a védõ fel-
szólalhat [Be. 542/A. § (4) bekezdés]. A Be. tehát nem
perbeszédekrõl, hanem felszólalásokról ír, amely
egyébként elfogadható, hiszen a bíróság elõtt ebben az
esetben sem folyik olyan jellegû érdemi bizonyítás,
amely valamiféle hosszas végindítványt indokolna.
(Megjegyezném azt is, hogy ha a vádtól eltérõ minõsí-
tés látszik megállapíthatónak, a bíróság az ügyet tár-
gyalásra utalja.)33 A védõi szerepkör vonatkozásában
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34 A T/3522. sz. tervezet, amely egyszerûsítette az eljárási szabályokat, másrészt a Btk. szerinti csökkentett büntetési tételeket nem álta-
lánosságban, hanem csak az ún. együttmûködõ terhelt esetében tarja fenn, egyéb esetekben a terhelt tárgyalásról lemondó nyilatkoza-
tát a Btk. 87. § (2) bekezdése szerinti, ún. egyszeres leszállási szabály alkalmazásával rendeli honorálni. In: A T/3522 alkotmányelle-
nes és a szakmai szabályokkal ellentétes rendelkezései: i. m. 15. 

35 Farkas Ákos–Róth Erika: Büntetõeljárás. Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2007. 423. In: Nagy Anita:
i. m. 247.

36 Mindez abból a dogmatikai felismerésbõl is következik álláspontom szerint, hogy a védõ önálló eljárási szereplõnek minõsül.
37 Fenyvesi: i. m. 348.
38 Fenyvesi: i. m. 348.

tehát inkább azokat az eseteket tartom relevánsnak,
amikor az ügyvédnek észrevételezési jogával élve „el
kell tántorítania” a bíróságot az esetleges vádtól elté-
rõ meggyõzõdésétõl.

Végezetül: a tárgyalásról lemondás elnevezésû kü-
lön eljárásról elmondható, hogy bevezetése nem vál-
totta be a hozzá fûzött reményeket. Az elmúlt 12 év
alatt az ügyek elenyészõ százalékában alkalmazták
amiatt, mert a Btk. szerinti csökkentett büntetési té-
telkeretek végett az ügyészség vonakodott attól, hogy
ilyen tárgyú indítványokat terjesszen elõ. Vitatható
újításként könyvelhetõ el ugyanakkor a legfeljebb
nyolc évig terjedõ szabadságvesztéssel fenyegetettség,
mint feltétel megszüntetése, illetve a bûncselekmény
halált okozó jellege, mint a jogintézmény alkalmazá-
sát kizáró ok törlése.34

VII. 
A védõ a „tárgyalásmellõzéses” 

eljárásban. A védõ jelenléti 
jogával kapcsolatos kérdések. 

Nemzetközi kitekintés.

A „tárgyalásmellõzéses” eljárás a „tárgyalásról le-
mondáshoz” hasonlítható külön eljárás, hiszen a ter-
helt beismeréséhez ugyanúgy pozitív jogkövetkezmé-
nyeket kapcsol (tehát „az opportunitás elvét juttatja
gyõzelemre”).35

Az eljárás alkalmazhatóságának feltételei: a) a tör-
vény a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggeszté-
sét, a közérdekû munkát, a pénzbüntetést, a foglalko-
zástól eltiltást, a jármûvezetéstõl eltiltást, a kiutasí-
tást, a kitiltást – katonával szemben a lefokozást, a
szolgálati viszony megszüntetését, a rendfokozatban
visszavetést és a várakozási idõ meghosszabbítását is –
vagy a próbára bocsátás alkalmazását lehetõvé teszi; b)
a tényállás egyszerû; c) a vádlott a bûncselekmény el-
követését beismerte; d) a büntetés célja tárgyalás nél-
kül is elérhetõ [Be. 544. § (1) bekezdés].

A tárgyalás mellõzésével hozott végzés ellen felleb-
bezésnek nincs helye; az ügyész, a magánvádló, a vád-
lott, a védõ, a magánfél és az egyéb érdekelt ugyanak-
kor a kézbesítésétõl számított nyolc napon belül tár-
gyalás tartását kérheti. A kérelem alapján a bíróság
kötelezõ jelleggel tárgyalást tart. [Be. 548. § (1) bekez-
dés].

A védelem szempontjából garanciális fontosságú
törvényi szabály, hogy a bíróság a vádlott terhére szó-
ló kérelem hiányában csak akkor szabhat ki súlyosabb
büntetést, illetve alkalmazhat súlyosabb büntetés he-
lyett alkalmazott intézkedést, ha a tárgyaláson új bi-
zonyíték merül fel, és ennek alapján a bíróság olyan új
tényt állapít meg, amelynek folytán súlyosabb minõ-
sítést kell alkalmazni, vagy jelentõs mértékben súlyo-
sabb büntetést kell kiszabni, illetõleg súlyosabb bün-
tetés helyett alkalmazott intézkedést kell alkalmazni
[Be. 549. § (4) bekezdés].

Megjegyezném, hogy a védõnek a tárgyalás mellõ-
zésére irányuló kérelme nem függ semmiféle terhelti
beleegyezéstõl, vagy tiltástól. A védõ tehát lehet kérel-
mezõ önállóan és a terhelttel együtt is, mint ahogy a
terhelt is lehet önállóan kérelmezõ. Ennek megfelelõ-
en a jelenléti kötelezettség elmulasztásával kapcsola-
tos kérdéseket az alábbiakban szükséges rendszerez-
ni: a) ha csak a terhelt a kérelmezõ és ebben a minõ-
ségében nem jelenik meg a tárgyaláson, akkor a kérel-
met visszavontnak kell tekinteni; b) ha mindketten
(terhelt, védõ) kérték a tárgyalás tartását, akkor a ter-
helt távolmaradása még önmagában nem minõsítheti
a kérelmet visszavontnak;36 c) ugyanez a helyzet ak-
kor is, amikor a kérelmezõ terhelt megjelenése esetén
a szintén kérelmezõnek minõsülõ védõ nem jelenik
meg.37

A leginkább vitatható és okszerû kérdés az, hogy
önálló védõi kérelmezés esetén a védõ igazolatlan tá-
volmaradása maga után vonja-e a „visszavonási” jog-
következményt akkor, ha a kérelmezõnek nem minõ-
sülõ terhelt megjelenik a tárgyaláson?38 Jelen kérdés
megvitatásánál abból kell kiindulni, hogy a bíróság
nemcsak „formáljogi”, hanem döntéshozó fórum is,
amelynek a lehetõ legrugalmasabban kellene kezelnie
a perjogi szabályokat akkor, ha ahhoz a terheltnek ki-
emelt érdeke fûzõdik. Márpedig mi lehet kiemeltebb
érdek annál, minthogy a terhelt „bizonyítani tudja a
saját igazát”, hogy érdemi részese lehessen a kon-
tradiktórius eljárásnak? 

Jóllehet, a jelenlegi szabályozás értelmezése szerint
jelen körülmények között nem lehet az 

eljárást folytatni, tehát a bíróság keze „meg van köt-
ve”. Emiatt egyetértek Fenyvesi azon álláspontjával,
amely szerint a bíróságnak ilyen esetekben a terhelt akara-
tától kellene függõvé tennie a további eljárást. Ebben a
körben nyilatkoztatnia kellene a megjelent (de nem
kérelmezõnek minõsülõ) terheltet abban a vonatko-
zásban, hogy hozzájárul-e a védõ tárgyalás-tartási ké-
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39 Fenyvesi: i. m. 348.
40 Erdei: Az inkvizíciós és a kontradiktórius vonások a büntetõ eljárási jogrendszerekben: i. m. 211. In: Fenyvesi: i. m. 346
41 Be. 554/B. §
42 Sem a büntetési tétel, sem a bûncselekményekkel sértett jogi tárgy, sem más jogi indok nincs arra, hogy a törvényjavaslat éppen eze-

ket a bûncselekményeket tekinti „kiemelteknek”.” In: A T/3522 alkotmányellenes és a szakmai szabályokkal ellentétes rendelkezései
i. m. 13.

43 166/2011.(XII.20.) AB-határozat 
44 Ld. korábbi Be. 554/G. §. Ezzel kapcsolatban utalnék a Magyar Helsinki Bizottság honlapján közzétett véleményre, amely szerint „a

védõ elzárása a kiemelt jelentõségû ügyben érintett terhelttel egyértelmûen ellentétes a most elõkészítés alatt álló büntetõeljárási
irányelvvel {…}” In: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the right of access to a lawyer. In: A
T/3522 alkotmányellenes és a szakmai szabályokkal ellentétes rendelkezései i. m. 9.

45 A Be. 135. § (4) bek. alapján, ha bizonyítható, hogy a terhelt az elõzetes letartóztatásának foganatba vételét követõen a védõjével való
kapcsolattartás felhasználásával 1. szökést készít elõ 2. a tanúk befolyásolásával vagy megfélemlítésével, tárgyi bizonyítási eszköz, ok-
irat megsemmisítésével, meghamisításával vagy elrejtésével az eljárás meghiúsítására törekszik, illetõleg 3. újabb, szabadságvesztéssel
büntetendõ bûncselekmény elkövetésére hív fel, a bíróság – a vádirat benyújtásáig az ügyész indítványára – a védõt az eljárásból ki-
zárhatja. Kõhalmi szerint ugyanakkor e törvényhely „súlyos jogállami aggályokat ébreszt” {…} „Mi alapján „bizonyítható,” hogy a

relmének ,,hallgatólagos” visszavonásához. Ha hozzá-
járul, akkor tárgyalást nem lehetne tartani. Ha nem
járul hozzá, akkor a késõbbiekben tárgyalást kellene
tartani, a meg nem jelent védõt pedig a meg nem jele-
néshez kötõdõ szankciókkal lehetne sújtani.39

Ezen perjogi konstrukcióval kapcsolatban számos
nézõpont megjelent a magyar jogirodalomban, me-
lyek közül ehelyütt Erdei álláspontját emelném ki:
eszerint „a kontinentális megoldások – köztük a ma-
gyar is – az inkvizitórius negatív tapasztalatok emléke
alapján – igyekszik biztosítani a beismerés önkéntes-
ségét, ám fõszabályként fenntartja a tárgyalási formát,
holott erre a valóban önkéntes és aggálytalan beisme-
rés esetén nem feltétlenül van szükség. {…} Az ered-
mény: erõs inkvizitórius jegyeket mutató
különeljárás, amely közvetett, írásbeli, nem nyilvá-
nos, nyomozási túlsúlyt mutat és a terhelt beismerését
alapvetõ követelményként kezeli. Az ilyen jegyek pe-
dig az angolszász modellben már csak azért sem mu-
tathatók ki, mert a bûnösség beismerése legalább a bí-
ró elõtt is elhangzik.”40

VIII.
A „kiemelt jelentõségû ügyek” 

megjelenésének hatása a védelemhez, 
illetõleg a védõhöz való jog 

érvényesülésére

A „kiemelt jelentõségû ügyek” csoportjának a ma-
gyar büntetõeljárási rendszerbe történõ bevezetése el-
sõsorban a védelemhez való jog érvényesülésének
szempontjából vetett fel alkotmányossági, illetõleg
nemzetközi jogi aspektusú aggályokat. Az eljárás
ugyanakkor megítélésem szerint jelenleg is sok más
jogállami fontosságú alapelvet érint, korábban pedig
maga az Alkotmánybíróság is foglalkozott ezen pro-
cesszus-típussal.

A testület 14/2004 (V.7.) AB-határozatában leszö-
gezte, hogy e megoldás „a különeljárási rendszerbe
nem illeszkedik. Hatálya nem meghatározott szemé-
lyi kör az általánoshoz képest eltérõ büntetõjogi fele-
lõsségén {…} nem a terheltnek az aktuális büntetõel-

járás alatti speciális helyzetén {…} alapszik {…} az új
fejezet egymással anyagi jogi kapcsolatba nem hozha-
tó, egymáshoz semmilyen jogi logika mentén nem
kapcsolódó bûncselekmények miatt,41 egyes bûncse-
lekmények esetén pedig ezt továbbszûkítve, meghatá-
rozott személyi kör által elkövetett ilyen bûncselek-
mények miatt indult eljárásokra nézve állapít meg
olyan eljárási szabályokat, amelyek értelme nem vilá-
gos, az általános eljáráshoz való viszonyuk tisztázatlan
{…} A rendelkezések önkényesek, rendszeridegenek.
Igazolható büntetõeljárási céljuk nincs, nem képez-
nek koherens összességet, a tisztességes eljáráshoz va-
ló, az Alkotmánybíróság által korlátozhatatlannak te-
kintett alapjogot minden ésszerû ok nélkül sértik.”42

Jóllehet, az Alkotmánybíróság racionális és messze-
menõkig jogállami szemléletet tükrözõ döntése
nyomán43 a „kiemelt jelentõségû ügyek” terhelti és
védõi jogokat sértõ eljárási rendelkezései kikerültek a
törvénybõl, mégis szükségesnek tartom, hogy néhány
sor erejéig reagáljak a korábbi szabályozással kapcso-
latos visszásságokra.

Ezen ügytípusnak a magyar büntetõeljárási rend-
szerbe történõ bevezetését magam is több okból aggá-
lyosnak véltem, hiszen egyfelõl felülírta a bírósági
szervezet területi alapú szervezõdésének elvét azzal,
hogy a legfõbb ügyész döntése alapján állapított meg
illetékességi okot. Márpedig a törvényes bíróhoz való
jog megkívánja, hogy bármely, jogvita eldöntésére kö-
teles bíróság a törvény alapján, elõre meghatározott
absztrakt szabályok szerint alakuljon meg. Mind-
emellett, az eljárásban részt vevõ egyéb személyeknek
(terhelt, védõ, sértett, stb.) a lakóhelyük vagy egyéb-
ként a Be. szerint az ügy elbírálására illetékességgel
rendelkezõ bíróság helyett más bíróságra kellett (vol-
na) utazniuk azért, hogy egyáltalán élhessenek eljárá-
si jogaikkal.44

A korábbi szabályozás súlyosan sértette a védelemhez va-
ló jog és a „fair” eljárás nemzetközileg elismert elvét is, hi-
szen az õrizet elsõ negyvennyolc órájában a terhelt és a vé-
dõ érintkezése a konkrét ügy egyedi körülményei alapján az
ügyész intézkedésére megtiltható volt. Jóllehet, a Be.-ben
a mai napig is van lehetõség a terhelt és védõje kap-
csolatfelvételének korlátozására, sõt kizárására is – így
például akkor, amikor a védõt az eljáró hatóság kizár-
ja az eljárásból az elõzetes letartóztatás tartama alatt.45
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védõ pl. szökést készít elõ? Milyen bizonyítási szabályok érvényesülnek? Ki jogosult bizonyítani? Mi történik az alapeljárással mind-
addig, amíg ez a „bizonyítás” folyik? A feltett kérdésre csak egyetlen helyes jogalkotói válasz lehet, e jogszabályhely azonnali hatályon
kívül helyezése.” Kõhalmi László: Jogállami büntetõeljárás – védõi észrevételek. In: Kriminológiai Közlemények Különkiadása. Biza-
lom – társadalom – bûnözés. V. Országos Kriminológiai Vándorgyûlés, Szeged, 2005. október 6–7., 53.

46 Panzer, Franz: Der Zusammenhang im Strafprozess. Erlangen, Buchdruckerei Karl Döres, 1930. 7. 
47 A manapság egyre „divatosabbá” váló resztoratív igazságszolgáltatási koncepció egy olyan konfliktus-kezelõ módozat, amely az érin-

tettek {…} részvételén alapul és aktív kapcsolatot feltételez a törvény által felállított közvetítõ hatóságokkal is. Marshall, Tony F.: A
report by the Home Office Research Development and Statistics Directorate. London, Information & Publications Group, 1999. 5. 

48 Érdekességképpen megjegyzendõ, hogy az USA gyakorlatában az áldozatokat (sértetteket) számos szerzõ inkább a „survivor” (tkp. túl-
élõ) kifejezéssel illeti, mivel utóbbi megjelölés álláspontjuk szerint sokkal inkább „elõremutató” jellegû, kevésbé helyezi a hangsúlyt
a bûncselekmény okozta káros hatásokra, az annak következtében fellépõ kiszolgáltatottságra, stb. Karmen, Andrew: Crime Victims.
An introduction to Victimology. California, Pacific Grove, Brooks/Cole Publishing Company, 1984. 1.

Utóbbi elõírás ugyanakkor bûnmegelõzési, nem pedig
pusztán „nyomozás-taktikai” célokat szolgál, emiatt
adott esetben elfogadható. (Más kérdés, hogy e lehetõ-
ség eljárási szabályait konkrétabban kellene tartal-
maznia a törvénynek.)

Mindemellett, a magyar szabályozást tekintve nem-
zetközi jogba ütközött az õrizetbe vétel maximális
idõtartamának 120 órára történõ felemelése is, hiszen
egyértelmû elõírások voltak (vannak) abban a vonat-
kozásban, hogy a bûncselekmény elkövetésével gya-
núsított és õrizetbe vett személyt a lehetõ legrövidebb
idõn belül szabadon kell bocsátani, vagy bíró elé kell
állítani. A magyar szabályozás „kirívóságán” nem
enyhített az a – jelenleg is hatályban lévõ – elõírás
sem, amelynek alapján az eljárásban a védõ részvétele
kötelezõ (Be. 554/D. §). Mindazonáltal e kényszerin-
tézkedés tartamának meghosszabítása nyilvánvalóan
azt a célt szolgálta, hogy a terhelt „hadd tegyen csak
vallomást” az õrizetbe vétel ideje alatt, hiszen ebben a
védõje feltehetõleg úgyis megakadályozná. Ez persze
megint csak olyan, az ügyvédi karral szembeni alapta-
lan „prejudikáció” volt, amely szükségessé tenné a
mindenkori jogalkotó és a Magyar Ügyvédi Kamara
közötti kapcsolatrendszer rendezését.

A fentiek alapján kikövetkeztethetõ, hogy a „kiemelt je-

lentõségû ügyek” konstrukciója olyan szintû polémiát (és
zömmel elutasítást) váltott ki a magyar jogalkalmazásban,
illetõleg jogtudományban, amilyenre álláspontom szerint
csak kevés példa akadt a rendszerváltozást követõ idõszak-
ban. A jogalkotó a korábbi reform indokolása során
mindazonáltal feltehetõleg azt emelte ki, hogy vannak
olyan közérdekû, illetõleg a „társadalomra különösen
veszélyes” cselekmények, amelyeknek az elbírálását
ésszerû idõn belül, soron kívül kell megoldani, még-
pedig a hatékony felderítéshez fûzõdõ állami érdek
maximalizálásával. Noha a 166/2011. (XII.20.) AB-
határozatnak köszönhetõen sor került a védõi funkci-
ót szabályozó eljárási normák „konszolidálására”, vál-
tozatlanul úgy vélem, hogy a modern büntetõeljárási
jogoktól teljességgel idegen a „fontos” és „kevésbé
fontos” ügy közötti különbségtétel (ld. ahogy Panzer
írja: minden büntetõügynek megvan a maga teljes
önállósága).46

Mindemellett úgy vélem, hogy az állami büntetõha-
talom funkciója már régóta nem a különbözõ társadal-
mi elvárásoknak, a közvélemény értékítéletének való
megfelelés, hanem az, hogy a retribúció, a prevenció
és a resztoráció47 jegyében feloldjon egy alapvetõen
perszonális jellegû konfliktust, amely elsõsorban az
elkövetõ és a sértett48 között manifesztálódik.
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A punitiv kriminálpolitika
és a büntetõ populizmus 

– egymást fedõ fogalmak?

„Van, aki megengedheti magának a
toleranciát” (ISMERETLEN SZERZÕ)

I.
Helyzetjelentés a 

bûnözés elleni háború
frontvonaláról

Az amerikai igazságügy-minisz-
ter, Eric H. Holder 2014 nyarán le-
velet írt az Egyesült Államok ítél-
kezési irányelveket kibocsátó taná-
csának (Sentencing Commission),
amelyben keményen bírálta a bün-
tetõ eljárásban az úgynevezett bi-
zonyítékon alapuló büntetéskisza-
bás (evidence-based sentencing)
egyre terjedõ gyakorlatát szentesí-
tõ reformjavaslatát.1 A tanács ja-
vaslata szerint a büntetéskiszabás-
ban az eddiginél kisebb jelentõsé-
get kell tulajdonítani a bûnösségre
vonatkozó bizonyítékoknak, ehe-
lyett a visszaesés kockázatát való-
színûsítõ tényezõket kell mérlegel-
ni. A reformjavaslat készítõi sze-
rint a bûnismétlés kockázatának,
az elkövetõ jövõbeli kriminális vi-
selkedésének valószínûsége legin-
kább az elkövetõ szociális és de-
mográfiai adatai alapján jósolható
meg, ezért a jövõben inkább ezekre
figyelemmel kellene meghatározni
az ítélkezési irányelveket. Ezek a
kockázati tényezõk ugyanis sta-
tisztikailag igazolhatóak. Ameri-
kában ma kereken 20 tagállamban

alkalmazzák a bizonyíték alapú
büntetéskiszabást, és sokan abban
bíznak, hogy ez lesz a Kongresszus
következõ kriminálpolitikai re-
formjának vezérlõ elve is. 

Holder szerint azonban ez a
módszer nem méltányos. A fõ
probléma az – írja –, hogy az ítéle-
tet megalapozó mérlegelés alapja
nem a vád tárgyát képezõ, már el-
követett bûncselekmény, még csak
nem is annak kapcsolata a vádlott
által korábban elkövetett bûntet-
tekkel, tehát a „bûnözõ pályafutás-
sal”, hanem olyan körülmények-
nek az értékelése, amelyeknek
nincs büntetõjogilag értékelhetõ
kapcsolata a bûnös magatartással.
A büntetés kiszabásánál – állapítja
meg – nem lenne szabad a bûnis-
métlésre utaló veszélyként értékel-
ni azt, hogy az elkövetõ munkanél-
küli. Azok a tényezõk sem mérle-
gelhetõek „kockázatként”, ame-
lyek az elkövetõ családi állapotára,
életkorára, iskolai végzettségére,
anyagi körülményeire, lakókör-
nyezetének bûnügyi fertõzöttségé-
re, családi hátterére, különösen a
családban elõforduló büntetett elõ-
életûekre vonatkoznak. Ezek a té-
nyezõk számos tagállamban már
ma is a büntetéskiszabás meghatá-
rozó szempontjai, holott – legfel-
jebb és csak nagyon kivételes ese-
tekben – súlyosbító körülmények-
ként jöhetnének számításba.

A kockázati alapú ítélkezési gya-
korlat hívei szerint a társadalmi,
demográfiai szempontok az éssze-
rû és a szakszerû bûnmegelõzés
céljait szolgálják. Szerintük ezek a
kockázati tényezõk statisztikailag
bizonyított, tudományosan meg-
alapozott érvekkel igazolhatóak. A
statisztikák valóban azt mutatják,
hogy a bûnelkövetõk körében tár-
sadalmi jelenlétükhöz képest több
a munkanélküli, az egyedülálló fia-

tal férfi, az alulképzett, az erkölcsi
veszélyzónában, a kirekesztettek
zárvány jellegû településeken (get-
tóban) élõ, valamint az a személy,
akinek közvetlen családi környeze-
tében volt vagy van büntetett elõé-
letû. Elsõsorban konzervatív kö-
rökben hisznek sokan abban, hogy
a bírák számára nagy segítséget je-
lentene ezeknek a szempontoknak
a figyelembe vétele. Feltételezésük
szerint ugyanis, ha a büntetéski-
szabásnál az elkövetett bûncselek-
ménnyel azonos jelentõséget tulaj-
donítanak a társadalmi státuszbeli
sajátosságoknak, akkor a bíróságok
nagyobb hatékonysággal szûrhetik
ki azt a maradék elkövetõi réteget,
amelyet nem kell szükségképpen
végrehajtandó szabadságvesztére
ítélni. És, nem utolsó sorban, ezzel
a módszerrel csökkenthetõ a bör-
tönnépesség nagysága is. 

A 100 ezer lakosra jutó börtön-
népesség aránya szempontjából
kétségkívül az Egyesült Államok a
világ vezetõ nagyhatalma. Ezért a
börtönnépesség csökkentésére irá-
nyuló törekvések indokoltak. Az
amerikai börtönlakók között azon-
ban már most is túlreprezentáltak
a legszegényebbek, a migránsok és
az etnikai kisebbségi közösségek-
hez tartozóak. A miniszter által
élesen bírált reformtervezet ezt az
állapotot kívánja konzerválni, sõt
„továbbfejleszteni”. Sonja B. Starr
kriminológus szerint a tervezet al-
kotmányos szempontból is aggá-
lyos. Az amerikai Legfelsõbb Bíró-
ság konzekvens álláspontja szerint
ugyanis egy-egy embercsoporttal
szemben minden megkülönbözte-
tés megengedhetetlen, az semmi-
lyen statisztikai általánosítással
nem legitimizálható, még akkor
sem, ha ez az általánosítás egyéb-
ként módszertanilag korrekt. Az
embernek ugyanis joga van arra,
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2 Starr: i. m.
3 Dahrendorf, Ralf (2003): Nyolc megjegyzés a populizmusról. Kétezer, 2003. 7–8. sz. 
4 Lásd ennek bõvebb ismertetését Borbíró Andrea (2011): Kriminálpolitika és bûnmegelõzés a késõ-modernitásban. Doktori értekezés,

Budapest, 34–42. 
5 Borbíró: i. m. 38.
6 Lásd bõvebben Gönczöl Katalin (2002): A nagypolitika rangjára emelkedett büntetõpolitika. Jogtudományi Közlöny, 2002/5. 197-205.,

(2009) : Veszélyeztetõk és veszélyeztetettek a jelenkori kapitalizmusban. In Írások Tauber István emlékére, 1949–2003. Magyar Krimi-
nológiai Társaság. 20-31., (2010): Pesszimista jelentés a posztmodern büntetõpolitika klimatikus viszonyairól. Mozgó Világ. 4. sz. 12–22.

hogy individuumként kezeljék, és
az individuum gyakran különbö-
zik a hovatartozása szerinti statisz-
tikai átlagtól.2

Az amerikai politikai elit kon-
zervatívabb körei szemmel látha-
tóan – az „elnök embereivel”
szemben és akár alkotmányellenes
úton is – arra törekszenek, hogy a
legmélyebb társadalmi konfliktu-
sokat a társadalomból kirekesztett,
szegénybûnözõkkel szemben al-
kalmazott kemény büntetõjogi fel-
lépéssel oldják meg. Ez pedig nem
más, mint az a büntetõ populiz-
mus, amely a XXI. században is
jellemzi az Egyesült Államokat. 

II.
A büntetõ populizmus po-
litikai forrása és jellemzõi
az Egyesült Államokban

„A populizmus egyszerû, a de-
mokrácia összetett – írta az ezred-
fordulón Ralf Dahrendorf –, végsõ
soron talán ez a legfontosabb kü-
lönbség a néphez való viszonyulás e
két formája között. Még pontosab-
ban… a populizmus a problémák
tudatos leegyszerûsítésén alapszik,
ebben rejlik a vonzereje és sikeré-
nek titka. Túlságosan megnõ a bû-
nözés? Szigorúbban kell föllépni el-
lene. Túl sok menekült érkezik az
országba? Nem kell beengedni
õket. A globális kapitalizmus hatá-
sára elszegényedünk? Korlátozni
kell és kész. Ilyen egyszerû. De ép-
pen hogy nem ilyen egyszerû. És ha
a populisták kezdenek kormányoz-
ni, az emberek észre is veszik ezt.
Akkor aztán tanácstalanul állnak az
összetett problémák elõtt. Hoznak
egy pár szimbolikus döntést, meg-
erõsítik a rendõrséget, börtönt nyit-

nak az illegális bevándorlóknak, be-
szédet tartanak Porto Alegrében, és
nem Davosban, de ezzel vége is. A
probléma sûrûje megmarad, mint
nyiladék nélküli erdõ, olyan fel-
adat, amelynek a megoldásához
olyan keményebb alakokra van
szükség, mint a demagógok.”3 Va-
lóban, a demagógok a hagyományos
demokrácia globális játékterében
kemény, magabiztos és sikeres ér-
dekérvényesítõ kormányzati ténye-
zõkké váltak.

Anakronisztikus történelmi
tény, hogy az 1970-es évek eleje óta
éppen a demokrácia bölcsõjének
tekintett Egyesült Államok vált a
büntetõ populizmus, illetve a
punitív kriminálpolitika szimbó-
lumává. David Garland kriminoló-
gus szerint a jóléti államfilozófia
válsága idején az amerikai közélet-
ben kulturális átalakulás zajlott le.
Ennek eredményeként alakult ki a
kockázati társadalom szemléleté-
nek uralma.4 Ez a gazdasági élet-
bõl, különösen a biztosítási üzlet-
ágból származó filozófia dominál a
szakpolitikák gyakorlatában, és
hosszú ideig szinte ellenállás nél-
kül uralta a központi kormányzati
személetet. 

A hétköznapi kultúrában is
többségi állásponttá vált, napja-
inkban pedig meghatározza a köz-
gondolkodást. Legmarkánsabb a
befolyása a kriminálpolitikában.
„A kockázatmenedzselés logikájá-
hoz igazodó bûnözéskontroll egyik
fõ mozgató rugója – állapítja meg
Borbíró Andrea – a kriminalitási
kockázat felismerésére, hatékony
semlegesítésére és kriminalizálásra
való törekvés vált. A bûnözéskont-
rollban a bûnözés a társadalom az
élet számtalan normális kockázatá-
nak egyikeként jelent meg, amely
minden más kockázathoz hasonló-
an kalkulálhatóságot és kontrollál-

hatóságot igényel. A katasztrófa-
narratíva szerint viszont a korrek-
cionalista jóléti modellel szemben
a késõ modern kriminálpolitika el-
sõdleges feladata a potenciális és
tényleges elkövetõk és a bûnalkal-
mak menedzselése, az általuk hor-
dozott veszélyforrás ártalmat-
lanítása.”5

Az 1970-es évek eleje óta megha-
tározó befolyású, fõleg az Egyesült
Államok déli tagállamaiból szár-
mazó és a hatalmi kultúrában do-
mináns szerepet játszó jobboldali
politikai erõk alkotmányos érte-
lemben már nem tudják megkérdõ-
jelezni az emberi jogi vívmányokat,
fõleg az etnikai alapú diszkrim-
inácíó tilalmát. A megerõsödött
jobboldali szavazóréteg ezért a law
and order jelszavát hagoztatva tá-
mogatja az etnikai alapú kirekesz-
tettség és az ebbõl fakadó társadal-
mi rendetlenség kriminalizálálást.
Ebben a folyamatban a korábbi
szolidaritás alapú társadalomszem-
lélettel szemben jött létre az új tí-
pusú közbiztonsági filozófia, ame-
lyet az általánosan elterjedt szoron-
gás táplál.6 Garland legújabb kuta-
tási eredményei szerint ez a közbiz-
tonsági felfogás az Egyesült Álla-
mokban alkotmányos szerkezeti és
regionális sajátosságokkal rendel-
kezõ, de alapjában véve szegényel-
lenes, rasszista beállítottságú köz-
politikai jelenség. A nagypolitika
rangjára emelkedett kriminálpoli-
tika sajátos vonásainak egész társa-
dalmat vezérlõ szerepét és az ezzel
kapcsolatos legújabb változásokat
Garland a következõkben foglalta
össze:

1. Miközben 1976 és 1998 között
a civilizált világban, így Európá-
ban már igencsak kivételes jelen-
ség volt a halálbüntetés alkalmazá-
sa, az Egyesült Államokban növe-



7 Garland, David (2014): Cultures of Control and Penal States. In Beyond Punitivness: Crime and Crime Control in Europa in a
Comparative Perspective. Selection of Presentations of Plenary Sessions of the EUROCRIME 2013 Conference. Kriminológiai Köz-
lemények, 73. sz., 57–88. 

8 Simon, Jonathan (2007): Governing Through Crime. New York, Oxford University Press. How the war on crime transfered American
democracy and created a culture of fear. In Krohn, M. Lizotta, A., J., and Hall, G.P (szerk.): Handbook on Crime and Deviance. Ber-
lin, Springer, 85–120. 

9 Beckett, Katherine–Western, Bruce (2001): Governing Social Marginality: Welfare, Incarceration, and the Transformation of State
Policy. In: David Garland (szerk.): Punishment and Society. Mass Imprisonment: Its Causes and Consequences. London, Sage.

10 Garland (2014) i. m. 61.

kedett a halálos ítéletek száma. A
növekedés trendje 2000-ben meg-
fordulni látszott. Ekkorra a halál-
büntetések az átlagosan évi 300-ról
100-ra csökkentek, és ezek közül is
csak 50-et hajtottak végre. A halál-
büntetést alkalmazó szövetségi
tagállamok száma 38-ról 33-ra
csökkent. Mivel az amerikai igaz-
ságszolgáltatás évente több mint
10 millió elkövetõt helyez vád alá,
a kivégzés – pusztán az arányokat
tekintve – igen kivételes, inkább
szimbolikus aktussá vált.

2. Az amerikai börtönnépesség
nagysága az elmúlt négy évtized-
ben igen magasra emelkedett, ha-
sonló arányú a civilizált világban
már nem tapasztalható. A szabad-
ságuktól megfosztottak száma átla-
gosan 2,3 millió, ebbõl 1,5 millió
szövetségi börtönökben, 736 ezer
pedig helyi büntetésvégrehajtási
intézetekben van elzárva. A 100
ezer vétõképes lakosra jutó elítél-
tek száma 720. Az amerikai bör-
tönnépesség jelenleg négyszer na-
gyobb, mint az 1970-es évek elején
volt. Ez hatszor annyi, mint Kana-
dában, ötször-tízszer annyi, mint
Európa különbözõ országaiban. 

3. A börtönnépesség etnikai ösz-
szetétele jelentõsen átalakult. Az
1960-as években a börtönlakóknak
még csak 20-30 százaléka volt
afroamerikai, mára ez az arány 42
százalékra növekedett, és további
15 százalékot tesznek ki a spanyol
ajkúak. Ez a változás összefüggött
a kábítószer ellen indított „hábo-
rúval”, valamint az erõszakos bûn-
elkövetõkkel és a visszaesõkkel
szemben alkalmazott büntetések
jelentõs szigorításával. Szövetségi
szinten az elítéltek kereken 50 szá-
zaléka erõszakos, 20 százaléka pe-

dig kábítószeres bûncselekmény
miatt tölti a börtönbüntetését. (A
helyi börtönökben az utóbbiak
aránya eléri az 50 százalékot.) Az
afroamerikai népességben a kábí-
tószerrel kapcsolatos bûncselek-
mény miatt elítéltek aránya nyolc-
szor akkora, mint a fehéreknél, ho-
lott ezeknek a bûncselekmények-
nek az elõfordulása a két népcso-
portban közel azonos.

4. 2011-ben 4,8 millió ember volt
valamilyen büntetõ jellegû fel-
ügyelet alatt. Ez az úgynevezett
correctional population egy adott
napon átlagosan 7 millió embert
jelentett, minden 32-bõl egyet. A
feltételes szabadlábra helyezés
(parole) szabályainak megsértése
például Kaliforniában egyet jelent
azzal, hogy az érintett automatiku-
san visszakerül a börtönbe.

5. A súlyosabb bûncselekmények
miatt kiszabott szabadságvesztésbõl
szabadulók teljes diszkvalifikáció és
jogfosztottság tárgyai. Az a tény,
hogy valaki börtönben volt, teljes
társadalmi kirekesztettséget ered-
ményez. A szabaduló képtelen
munkát, lakást találni, emberi kap-
csolatokat teremteni. Nem kaphat
például szövetségi lakás- és oktatás-
támogatást, nem lehet közhivatal-
nok és alkalmatlannak nyilvánítják
a legtöbb állás betöltésére, továbbá
kitilthatják egyes közterületekrõl is.
A lakástulajdonosok a börtönbõl
szabadulttól megtagadhatják a bér-
leti jogviszony, a magán munka-
adók pedig a munkaviszony létesí-
tését.7

Jonathan Simon szerint az Egye-
sült Államokban a kriminálpoliti-
ka a közel teljes kormányzati érték-
tartományt betölti. „A bûnözés el-
len meghirdetett háború és a sértett

centrikus kriminálpolitika – írja –
támogatja a szavazatszerzésben ér-
dekelt politikai és szakmai vezetõ-
ket abban, hogy az oktatás- és szo-
ciálpolitikát, a lakáspolitikát, a
munkahelyteremtést és a családpo-
litikát felváltsa a szigorú és nagyon
következetes bûnözéskontroll.”8

Erre a következtetésre jutott Kat-
herine Beckett és Bruce Western is.
A kriminológus szerzõpáros szerint
azokban az amerikai tagállamok-
ban, amelyekben a szociálpolitika
mûködik és stabil, sokkal ritkáb-
ban alkalmazzák a börtönbünte-
tést, tehát negatív a korreláció. Po-
zitív a korreláció mutatható ki
ugyanakkor a munkanélküliség-
gel.9

Úgy tûnik, hogy a XX. század
utolsó harmada óta az amerikai
büntetési rendszer, sõt a szélesebb
kört érintõ bûnözéskontroll illibe-
rálissá vált. Garland megjegyzi,
hogy Montesquieu, Durkheim
vagy Foucault egyaránt úgy vélte,
hogy a kemény vagy kegyetlen
büntetés irányába történõ markáns
és tartós elmozdulás az abszolutista
hatalom biztos jele, és az ilyen kor-
mányzás se nem liberális, se nem
demokrata. Garlandnak az ameri-
kai demokráciával kapcsolatban
megfogalmazott dilemmái teljesen
indokoltak. Az Egyesült Államok-
ban valóban olyan konfliktusok
megoldására használják a kriminál-
politikát, amelyek más fejlett or-
szágokban is megjelennek. 

Az új típusú népvándorlás, az il-
legális bevándorlás mindenütt ko-
moly politikai kihívást jelent, az
etnikai, faji elõítélet szinte vala-
mennyi politikai kultúrában jelen
van. Más fejlett országokban azon-
ban ezeknek a konfliktusoknak a
megoldására nem a kriminálpoli-
tikai megoldásokat alkalmazzák.10
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11 Sinn, Arndt: Moderne Verbrechensverfolgung – auf dem Weg zu einem Feindstrafrecht? Zeitschrift für internationale
Strafrechtsdogmatik, 2006. 3. sz. 117. (http://www.zis-online.com). Ld. részletesebben: Nagy Ferenc (2014): Új tendenciák a büntetõ-
jogban. Búcsú a büntetõjog ultima ratio jellegétõl. In: A büntetõ hatalom korlátainak megtartása: A büntetés mint végsõ eszköz. Ta-
nulmányok Gönczöl Katalin tiszteletére. Budapest Eötvös Kiadó, 2014., 361–370.. 

12 Ligeti Katalin (2009): Kriminálpolitika. In: A kriminálpolitika és a társadalmi bûnmegelõzés kézikönyve. 59–109.
https://www.google.hu/search?q=a+krimin%C3%A1lpolitika+%C3%A9s+a+t%C3%A1rsadalmi+b%C5%B1nmegel%C5%91z%C3
%A9s+k%C3%A9zik%C3%B6nyve+%E2%80%93+2009&oq=A&aqs=chrome.3.69i60l3j69i59l3.3439j0j7&sourceid=chro 8.-64.

13 Lévay Miklós (2014): A „punitivitás” fogalma, koncepciója és a fogalom változatai a kriminológiai (pönológai) szakirodalomban. In: A
büntetõ hatalom korlátainak megtartása. I. m. 315–326.

14 Baker, Estella–Roberts, Julian V. (2005): Globalization and the new punitiveness. In Pratt, Brown, Brown, Hallsworth, Morrison
(szerk.) i. m. 121–138. 

15 Borbíró (2011): i. m. 104–105. 

III.
A jogállami 

büntetõjog eróziója

A globalizáció okozta társadalmi,
szociális konfliktusok olyan kihí-
vások, amelyek jogállami büntetõ-
jogi alapértékeket veszélyeztethet-
nek. A kriminológusok szerint az
elmúlt közel fél évszázad amerikai
kriminálpolitikai irányzatai a jog-
állami bûnözéskontroll eróziójá-
nak markáns bizonyítékai. A law
and order kényes egyensúlya min-
den fejlett országban megbomló-
ban van. Nagy Ferenc szerint a biz-
tonságot fenyegetõ, egyre kiélesedõ
veszélyhelyzeteket tekintve a bün-
tetõjog alapelvei meginogni látsza-
nak, és fennáll a veszély, hogy „a
jogállam helyébe a biztonsági állam
és biztonsági büntetõjog lép.”11

Egy jogállamban a büntetõhata-
lom alkotmányosan korlátozott. Ez
következik abból, hogy alkotmá-
nyos értelemben az állam közhatal-
ma is korlátozott. A büntetõhata-
lommal szembeni alkotmányos
korlátok azért nagy jelentõségûek,
mert e hatalom gyakorlása súlyos
beavatkozás az emberek életébe, jo-
gaiba, szabadságába. A demokrati-
kus jogállamban ezért alapvetõ al-
kotmányos követelmény az, hogy a
büntetõjogi beavatkozás a szüksé-
gesség és az arányosság elve alapján
valósuljon meg. Ez egyaránt vonat-
kozik a büntetendõ cselekmények
kijelölésére, az alkalmazható bün-
tetések és egyéb jogkövetkezmé-
nyek megválasztására, a bûncselek-
mény miatti felelõsség megállapítá-
sának alapelveire és eszközeire
vagy a büntetések és intézkedések
végrehajtásának módjára. A jogál-
lami büntetõjognak egyszerre kell a

polgárok szabadságát védelmeznie
és a bûnözéssel szemben hatéko-
nyan fellépnie, egyszerre kell a hu-
manitás és a büntetés hatékonysá-
gát szolgálnia.12

A büntetés társadalmi funkciójá-
ban a humanitás és a büntetés haté-
konysága kényes egyensúlyának
megbomlása, a rendpárti követel-
ményeknek való megfelelés minõ-
ségi változást eredményezett az ál-
lam és polgára viszonyában. Ennek
eredményeként alakult ki az új
punitivitás, amelyet egyes krimino-
lógusok – például Estella Baker és
Julian V. Roberts – a középkori
büntetõpolitika reneszánszaként
emlegetnek.13 A szerzõpáros szerint
az új punitivitás kezdetben a bünte-
téssel érintettet csak átmenetileg és
korlátozott mértékben mozdította
el az állampolgári státusából. A ko-
rábbi büntetés tehát csupán azt
szolgálta, hogy csökkentse az érin-
tett jogait. A liberalizmus elvben
mindenkire kiterjesztette az állam-
polgári jogokat. Ezek a jogok bizo-
nyos idõre, illetve bizonyos feltéte-
lekkel korlátozhatóak, de nem ve-
hetõek el az egyéntõl. Így például a
börtönbõl szabadultat is megilletik
a szabadságjogok, azokat nem kell
újra elnyernie, megszereznie. Ezzel
ellentétes gyakorlat alakult ki pél-
dául a számûzetést alkalmazó álla-
mokban. A számûzött ugyanis nem
volt jogosultja a szabadságjogok-
nak, hanem csupán kötelezettségek
hordozója. A ma alkalmazott szigo-
rú büntetések alanyainak éppúgy
demonstrálniuk kell, hogy be- és
visszaengedhetõek a polgári és poli-
tikai életbe, mint a számûzöttek-
nek. Baker és Roberts arra a követ-
keztetése jut, hogy „az új punitiv-
itás lényeges eltávolodás a büntetés
klasszikus politikai normáitól, azaz

radikálisan átalakítja a büntetés ala-
nyainak viszonyát az államhoz. És
ez a jellemzõ teszi az új punitivitást
ma forradalmivá.”14

IV.
A szigorú büntetõpolitika
és a büntetõ populizmus

A jóléti államnak és büntetõpoli-
tikájának válságában az 1970-es
évek elején a punitív büntetõpoli-
tikának, az egyre szigorúbb bünte-
tések alkalmazásának egyebek kö-
zött a közbiztonsági viszonyok ko-
rabeli romlása (a bûnözés kitörése
a gettókból), az áldozatorientált ci-
vil és politikai mozgalmak sikere, a
költség-haszon elemzés átterjedése
a kriminálpolitikára és a büntetés
elrettentõ hatásában vetett bizal-
mat gerjesztõ neokonzervativ kri-
minológia irányzatok kedveztek.

Az elrettentés hatékonyságába
vetett hit felélesztése – állapítja
meg Borbíró – elsõsorban annak
köszönheti népszerûségét, hogy jól
alkalmazkodik a közvélemény által
is támogatott politikai racionali-
táshoz. Az elrettentés azoknak a
prevenciós eszközöknek az egyike,
amely a legsematikusabb és így po-
litikai szempontból a legkönnyeb-
ben kommunikálható oksági vi-
szonyt tételezi fel a bûnözés újra-
termelõdésérõl. Az elrettentés
igazsága – írja Borbíró – a józan ész
szerint egyértelmû. Ez a séma rá-
adásul tipikusan a büntetés szigo-
rával azonosítja a bûncselekmény
következményeit, amit a „szigo-
rúbb büntetés – kevesebb bûncse-
lekmény” politikailag és a lakosság
széles körében is elfogadott „mate-
matikájához” vezet.15 A politikai



16 Borbíró (2011): i. m. 106. 
17 Bottoms, Tony (1995): The philosophy and politics of punishment and sentencing. In C. Clarkson and R. Morgan (szerk.): The pol-

itics of sentencing reform. Oxford, Clarendon Press. 4.
18 Roberts, Julian V–Stalans, Loretta J.–Indermaur David–Hough, Mike (2003): Penal Populism and Public Opinion: Lessons From Five

Countries. Oxford University Press. 4–8. 
19 1993-ban vezették be Kaliforniában a három csapás törvényt, ugyanebben az évben hirdette meg Rudy Guliani rendõrfõnök New

Yorkban a zéró toleranciát, 1999-ben volt a XX. században a legmagasabb a kivégzések száma (99).
20 Newburn, Tim (2007): Criminology. Portland, Oregon, Willan. 950. 
21 Bõvebben lásd Gönczöl (2002): i. m. 195–205. 
22 Christie, Nils (2001) Dangerous State. In: Mark Brown, John Pratt: Dangerous Offenders. Routledge. 181–193. 
23 Lásd a korábbi fogalommeghatározást Gönczöl Katalin (2013): A „büntetõ populizmus” – populizmus a kriminálpolitikában. Élet és

Irodalom. 36. sz., 2013. szeptember 6.

racionalitás számára az elrettentés
hatékonyságának kérdése közöm-
bös is lehet. A lakossági elvárások-
hoz igazodva gyakran akkor is el-
kötelezi magát az elrettentés, a szi-
gorúbb büntetõpolitika mellett, ha
egyébként nem vár tõle – vagy nem
ettõl vár – érdemi eredményeket a
bûnözés csökkentésében, a kedve-
zõbb közbiztonság megteremtésé-
ben.16

A pusztán szigorúbb büntetõ po-
litika és a közvélemény táplálta
büntetõ populizmus között Tony
Bottoms brit kriminológus szerint
csak meghatározott együtthatók
esetében van közvetlen kapcsolat.
A jogállam képzettebb, tájékozot-
tabb közvéleményének is lehetnek
olyan büntetõpolitikai igényei,
amelyekre a kormányzatoknak va-
lóban új és szakmailag korrekt,
konszenzuson alapuló módon kell
reagálnia. A populista büntetõpoli-
tikát tehát szerinte meg kell külön-
böztetni a tájékozott közvélemény
reakcióira fogékony védekezõ bün-
tetõpolitikától. Ennek és a popu-
lista reakciónak egyaránt lehet az a
következménye, hogy a kormá-
nyok az eddiginél szigorúbb bün-
tetési formákat vezetnek be.17

Roberts és szerzõtársai is azt vall-
ják, hogy a politikusok nem min-
den esetben marasztalhatóak el
azért, mert reagálnak a közvéle-
ményre, hiszen ez a demokrácia
mûködésének egyik lényeges kri-
tériuma. A büntetõ populizmust
megelõzõ kriminálpolitikai folya-
mat – az 1970-1990 közötti idõszak
– még csak a büntetések szigorodá-
sát jelentette, de nem eredményez-
te a bûnelkövetõ állampolgár
aránytalan jogfosztottságát. Jogál-
lamban is lehet szigorítás – állapít-
ják meg.18

A szigorúbb büntetõpolitika és a
kontroll fokozódása tehát az 1970-
es évek elején még nem nevezhetõ
büntetõ populizmusnak. Ez a két
fogalom csak az 1990-es évektõl ke-
rül közel egymáshoz és csupán
meghatározott kormányzatok poli-
tikájában.19 Hasonló véleményen
van Tim Newburn is, aki a követ-
kezõképpen határozza meg a bün-
tetõ populizmust: „A fogalom (és a
hozzá közelálló populista punitiv-
itás) a bûnözéssel kapcsolatosan
csak az 1990-es évektõl kezdõdõen
alkalmazott politikára vonatkozik.
Így különösen a bûnözéskontroll
növekvõ politizálódására és a poli-
tikusok kézzelfogható vágyára,
hogy meghajoljanak a közvéle-
mény… elõtt, amikor kriminál-
politikai döntéseket hoznak. Ez a
populizmus egybeesik a büntetõpo-
litika növekvõ punitivitásával, így
olyan jelszavakkal, mint a ’börtön
hatásos’ vagy ’keményen kell fel-
lépni a bûnözéssel szemben’.”20

Egyes kormányzatok populista
paradigmaváltása az ezredforduló
elõtt mindenekelõtt a biztonság
felértékelõdésével magyarázható.
Az 1990-es évekre ugyanis átérté-
kelõdött a biztonság. Ekkorra a
legjelentõsebb külsõ veszedelmek
elleni védelemre, a civilizáció glo-
bális veszélyeinek megelõzésére,
elhárítására különbözõ nemzetkö-
zi szervezetek, intézmények jöttek
létre. A belbiztonság fenntartása
azonban továbbra is túlnyomó-
részt az államok belügye maradt. A
globális folyamatoknak a hatására
a szociális, a jóléti, az egészségügyi,
a munkaerõ-piaci biztonsági funk-
ció általános leértékelõdése (egyes
kutatók szerint megroppanása) mi-
att egyre nagyobb szerephez jutott
a közbiztonsági funkció. Ezt az

egyes kormányok mögött álló poli-
tikai erõk felismerték és az ennek
megfelelõ szemléletet támogatja a
média is. A piac törvényeinek alá-
vetett tömegkultúra és a globális
értékvilágban mûködõ média a
frusztrált kormányzatokban és a
szorongó emberekben folyamato-
san táplálja a biztonsághiánnyal
kapcsolatos közérzetet. E folyama-
tok eredményeként egyes politikai
kultúrákban az alapvetõ belsõ tár-
sadalmi problémákat mára sikerült
a rendetlenséggel, a bûnözéssel
azonosítani. Az ehhez az érték-
rendhez igazodó kormányzatok itt
magukra találhattak, hiszen erõs
kormányzással a bûnözéskontroll-
ban valósíthatják meg a biztonság-
gal kapcsolatos elvárásokat. Ilyen
körülmények között már nemcsak
a nagypolitika rangjára emelked-
hetett a büntetõpolitika, hanem
sorskérdéssé válhatott az is, hogy
melyik politikai erõ ígér nagyobb
rendet és közbiztonságot.21 Az el-
múlt negyedszázadban az erõs
büntetõ hatalom számos országban
önállóvá vált és az állam fejére
nõtt. Az ilyen államot nevezik a
társadalomtudósok „veszélyes
államnak”.22

Mindezek alapján úgy gondo-
lom, hogy a büntetõ populizmus-
ról kialakított korábbi állásponto-
mat ki kell egészítenem a jogállam
veszélyeztetésére vonatkozó ismér-
vekkel.23 Büntetõ populizmusról
szerintem akkor beszélhetünk, ha
az uralkodó politikai elit a közvéle-
mény nyomására hivatkozva a bo-
nyolult társadalmi jelenségekre –
különösen a bûnözésre és más ön-
és közveszélyes deviáns magatartá-
sokra – folyamatosan leegyszerûsí-
tõ, látványos és gyors sikereket ígé-
rõ módon reagál. Ez az elit a súlyos
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24 Matthews, Roger (2005): The myth of punitiveness. Theoretical Criminology. 9. köt. 2. sz. 175–201. Idézi Lévay (2014): i. m. 324–325. 
25 David A. Green (2009): Punitiveness and culture. European Journal of Criminology. 6. sz. 517–536. 
26 Lappi-Seppälä, Tapio (2007): Trust, Welfare and Political Economy, Cross-comparative perspectives in penal severity. National

Research Institute of Legal Policy, Finland (Draft). http://www.rsf.uni-greifswald.de/fileadmin/mediapool/lehrstuehle/duenkel
/LappiSeppala_PenalSeverity.pdf. 

27 Külön vizsgált például észak-amerikai, skandináv, nyugat-európai és kelet-európai országokat.

társadalmi konfliktusok enyhítésé-
nek érdemi kezelése helyett hata-
lomtechnikai megoldásként, sza-
vazatszerzési célból nyúl a társa-
dalmi kontroll kiterjesztéséhez.
Szakít a büntetõjogi beavatkozás
végsõ eszközként való alkalmazá-
sával, valamint a szükséges és ará-
nyos büntetés alkotmányos elvével
is. Hatékony politikai megoldás-
nak a korábbinál szélesebb körben
alkalmazott szigorúbb büntetések
alkalmazását, az „eltévelyedettek”
megregulázását, a büntetésüket ki-
töltött, volt elítéltek teljes vagy je-
lentõs jogfosztását, eseteként a tár-
sadalomból való kirekesztését tart-
ja. Ebben a helyzetben fennáll a
veszélye annak, hogy a jóléti kor-
mányzati politikát a biztonsági ha-
talomgyakorlási technika váltja fel,
a jogállami kriminálpolitikát pedig
a kockázatkezelõ büntetõ gyakor-
lat.

V.
A büntetõ populizmus 
diagnosztizálhatósága

Lévay Miklós Roger Matthews
2005-ben megjelent munkájára hi-
vatkozva felidézi azt a korszakot,
amelyben a társadalomtudósok
többsége még szkeptikus volt a
punitív kriminálpolitika és a bün-
tetõ populizmus fogalmának meg-
határozási törekvéseivel szemben.
A fogalmakat akkoriban bizonyta-
lanoknak, az elemzéseket pedig
empirikusan megalapozatlanoknak
tartották.24 Nem sokkal késõbb né-
hány kriminológus már szívesen
tett különbséget a demokratikus
kriminálpolitikai modellek között. 

David Green például alapvetõen
két modellt különböztetett meg, a
„többségit” és a „konszenzusost”.
Az õ értelmezésében a többségi de-
mokrácia alapvetõen azokban az

államokban valósul meg, amelyek-
ben a politikai kultúra a verseny
kegyetlen szabályai szerint mûkö-
dik. A választási verseny az ilyen
államokban olyan küzdelemmé
válhat, amelyben a választópolgár-
ok erõs érzelmi, indulati impulzu-
sok hatása alatt állnak. Ez a szelle-
miség hatja át a közrenddel és a
közbiztonsággal kapcsolatos vá-
lasztási programokat, és ennek be-
folyása érvényesül a büntetõpoliti-
kai klíma alakulásában is. Ez a po-
litikai kultúra igen fogékony a
büntetõ populista kampányra. A
Green szerinti „igazi”, konszenzu-
sos demokráciákat ugyanakkor a
koalíciós kormányzás vagy leg-
alábbis az alapértékekben való
egyetértés jellemzi. Ezekben a poli-
tikai és morális kultúrákban a
kompromisszumkeresés, az együtt-
mûködés, a bizalom, a szolidaritás
és a szakértelem megbecsülése do-
minál. Ebbõl következõen a kor-
mányzás számára a büntetõ popu-
lizmus nem hatalmi támaszt, ha-
nem leküzdendõ, enyhítendõ poli-
tikai kihívást jelent.25

Az alapvetõ demokratikus be-
rendezkedés és a kriminálpolitika
összefüggéseit összehasonlító em-
pirikus kutatásban tárta fel Lappi-
Seppälä egy 2007-ben megjelent
tanulmányában.26 A finn krimino-
lógus a kriminálpolitika gazdasági,
társadalmi, kulturális és politikai
beágyazottságát elemezte. Huszon-
öt, különbözõ régiókhoz tartozó
országban végzett összehasonlító
kutatást.27 A büntetõpolitika mo-
dellezését társadalmi, szociális, po-
litikai, gazdasági és kulturális ös-
szefüggésben és e tényezõk köl-
csönhatásában vizsgálta. Szerinte a
civilizált országok kriminálpoli-
tikai klímáját alapvetõen az adott
társadalomban uralkodó szociális
adottságok, ezen belül a szélsõ jöve-
delmi/vagyoni különbségek mély-
sége határozza meg. Meghatározó

szerepe van a jóléti rendszernek,
ezen belül annak, hogy az adott
kormányzat a GDP mekkora há-
nyadát költi közoktatásra, szociális
és családpolitikára. Adatokkal bi-
zonyítja, hogy az úgynevezett jólé-
ti kiadások növekedésével csökken
a börtönnépesség. Ez az egyik bi-
zonyítéka annak, hogy a jó szociál-
politika a legjobb kriminálpoliti-
ka. A kiterjedt és bõkezû szociális
szolgáltatások például gyakran
bûnmegelõzési funkciót töltenek
be még akkor is, ha azokat nem eb-
bõl a célból hozták létre (például a
napközbeni ellátást biztosító több-
funkciós szolgáltatások, a szülõi
tréningek stb.). 

Szerinte bizonyítható az is, hogy
a társadalmi szolidaritás és az osz-
tott társadalmi felelõsségen alapu-
ló büntetõpolitikai szemlélet és
gyakorlat ellensúlya lehet az érzel-
mileg túlfûtött, mindenekelõtt a
sértettek érzelmi igényeihez igazo-
dó szigorú büntetõ politikának. Az
osztott felelõsségi felfogásban
ugyanis az adott bûncselekmény –
a kriminológiai kutatásokban egy-
egy bûncselekménytípus – társa-
dalmi kockázatának eredetét és
okait is a mérlegelni kell. Így a bí-
róság elõtt feltárulnak az elbírálan-
dó bûncselekmény elkövetéséhez
vezetõ konkrét társadalomi okok,
az elkövetõk és a sértettek körében
felmerülõ konkrét kockázati té-
nyezõk. Ezek ismeretében és mér-
legelésük eredményeként hozzák
meg a bíróságok az igazságos és
méltányos ítéletet. Az ilyen ítélet-
ben nem lehet súlyosabb büntetést
megalapozó minõsítõ körülmény-
nek tekinteni az elkövetõ szociális
helyzetét, tartós munkanélküliség-
ét vagy lakókörnyezetének, család-
jának „bûnügyi fertõzöttségét”.
Ezek a tényezõk nem képezhetnek
enyhítõ körülményeket sem. A
jogállami büntetõ igazságszolgálta-
tás az elkövetõrõl feltárt szociális



28 Ld. bõvebben: Gönczöl Katalin (2010): 12–22. Hamza Gábor egyetemi tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem), az MTA rendes tag-
ja (Budapest)

jellemzõket a bíróság ítélete alap-
ján a büntetés-végrehajtás reinte-
grációs programjában, a büntetés-
végrehajtási gyakorlatban, fõleg a
pártfogói rendszer által felügyelt
rendszerében hasznosítja. Az osz-
tott büntetõ felelõsségben kifejezõ-
dõ szolidaritás tehát nem jelent
„felmentést” az elkövetõ számára,
vele szemben méltányos, igazságos
büntetést alkalmaznak, de semmi-
lyen körülmények között nem
mondanak le róla, nem rekesztik
ki véglegesen a társadalomból. Az
osztott felelõsség alapján kiszabott
ítéletben a sértett számára biztosít-

ják az õt megilletõ kiengesztelést
és az arányos kár megtérítését. A
sértett törvényben rögzített jogo-
sítványait az ügyész köteles képvi-
selni, és ez a biztosíték arra, hogy
az állam felelõsséget vállal a bûn-
cselekmény miatti sérelmekért.

Úgy vélem, hogy a szerzõ elem-
zése a kriminálpolitikák nemzet-
közi összehasonlító vizsgálatának
módszertani mintájaként szolgál-
hatna. A kriminálpolitika ugyanis
nem a mindenkori bûnözés és az
azzal összefüggõ valóságos közbiz-
tonsági viszonyok alakulásának
következménye, hanem önálló kri-

minológiai kutatás tárgya.28 Az ak-
tuális kriminálpolitikai döntések-
kel szemben megfogalmazott szak-
mai kritikában azonban a korábbi-
akhoz képest nagyobb figyelmet
kell szentelni az alkotmányos bün-
tetõjogi kritériumok vizsgálatá-
nak. Így a büntetõ igazságszolgál-
tatás és a bûnözéskontroll átpoliti-
zálódásának, a büntetések hata-
lomtechnikai okokból történõ szi-
gorításának, a büntetendõ cselek-
mények és a büntethetõ személyek
köre lényeges bõvítésének, a kont-
roll és a támogatás kényes egyen-
súlya felbomlásának.
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HAMZA GÁBOR
egyetemi tanár

az MTA rendes tagja
Eötvös Loránd Tudományegyetem

(Budapest)

A római jog alapjai*

1. A George Mousourakis, a Uni-
versity of Auckland (Új-Zéland)
nemzetközi hírnévvel rendelkezõ
tanárának a római magánjog
fejlõdését és annak intézményeit
bemutató könyve több év oktatói
és kutatói mûködés eredménye.
Mousourakis könyvét néhai pro-
fesszora, „tanítómestere”, Sir Do-
nald Neil MacCormick (1941–
2009) – aki H. L. A. Hart tanítvá-
nya volt –, emlékének ajánlja. Itt
említjük meg, hogy Mousourakis
professzor Skóciában, a nagy
multú, 1707-ben alapított Edin-
burgh-i egyetemen szerzett PhD
fokozatot.

A hat fejezetre tagolódó, „Funda-
mentals of Roman Private Law”
címû munka (kézikönyv) elsõ ré-
sze (1–84.) a római jog forrásaival
(fontes iuris Romani) és történeté-
vel (sources and history), tegyük
hozzá „külsõ történetével” (histo-
ria externa) foglalkozik. A máso-
dik fejezet (85–118.) a személyek
jogát (law of persons) tekinti át. A
harmadik rész (119–182.) a tulaj-
donjoggal (law of property) foglal-
kozik. A negyedik fejezet (183–
278.) a kötelmekrõl (law of obliga-
tions) ad átfogó képet. Az ötödik
rész (279–308.) az öröklési jogot
(law of successions) tekinti át. A
könyv utolsó, hatodik fejezetében
(309–342. ) George Mousourakis a
perjoggal (law of actions) foglalko-
zik. A munkát bibliográfia és mu-
tató, index egészíti ki. 

2. A római jog egyetemi diszcí-
plina szerepét vizsgálva a szerzõ
rámutat annak az európai jogtudo-
mány fejlodését döntõ módon befolyá-
soló jelentoségére. Mousourakis utal
arra, hogy számos modern jogi ka-
tegória, jogintézmény gyökerei a
római jogban, a római jogi hagyo-
mányban gyökereznek. Emellett
nem elhanyagolható a római jogtu-
dósok jogi érvelésének iránymuta-
tó szerepe sem. A történeti beveze-
tésben, a könyv elsõ fejezetében, a
korszakbeosztás kapcsán a szerzõ a
jogi romanisztikai irodalomban
uralkodó álláspontot követi. Az ar-
chaikus korszak jogát röviden jel-
lemezve a formakényszert és a kez-
detlegességet említi. A XII Táblás
törvény korszakalkotó súlyát átte-
kintve, elsõdlegesen a kodifiká-
ciót, pontosabba a kompilációt
hangsúlyozza. A XII Táblás tör-
vény „fons omnis publici priva-
tique iuris” (Livius) azonban to-
vábbra is számos archaikus szokás-
jogi elemet foglal magában. A ró-
maiak tradicionalizmusa az oka
nézete szerint annak, hogy évszá-
zadokon át ez a törvény a par
excellence jogforrás. A Kr. e. II.
századtól kezdodoen figyelheto
meg a jog konstans jellegu „moder-
nizálása”, amely egészen a klasszi-
kus korszak végéig, tehát a Kr. u.
III. század végéig tart. Ez a fejlõdés
és „megújulás” elsosorban a ma-
gisztrátusok eredményes tevé-
kenységének eredménye. Kiemeli
a szerzõ a lex Aebutia mérföldko-
szerepét ebben a fejlõdésben. A ko-
difikálással (kompilációval) sok
vonatkozásban egyjelentésû az
Edictum Perpetuum (Salvius
Julianus). A jogtudósok tevékeny-
ségét elemezve a szerzõ utal a
respondere, az agere és a cavere te-
vékenységi formákra. A jusz-

tiniánuszi kodifikáció elõtörténe-
tével foglalkozva említi a tankönyv
a Codex Gregorianus-t, a Codex
Hermogenianus-t és a Codex The-
odosianus-t. Az interpolatiókat
említve a szerzõ az „emblemata
Triboniani” terminus technicus-t
használja. A történeti rész a Kr. u.
VI. században keletkezett Corpus
Iuris Civilis említésével fejezõdik
be. Ilyen módon a középkori to-
vábbélés bonyolult kérdésköre,
nyilván terjedelmi okokból, nem
kerül elemzésre.

A könyv elso fejezetében a Uni-
versity of Auckland tanára a jogi
norma fogalmát és annak osztályo-
zását is elemzi. A jog fogalmát
vizsgálva elõször a jogszabály, nor-
ma agendi konstrukciót vizsgálja.
A joghatások szempontjából anali-
zálva a jogszabályt, említi a lex
perfecta-t, a lex imperfecta-t, vala-
mint a lex plusquamperfecta-t. A
továbbiakban Mousourakis az
egyes fogalompárok, ius civile?ius
gentium, ius gentium-ius naturale,
ius civile?ius honorarium, ius pri-
vatum–ius publicum, ius cogens–
ius dispositivum és végül a ius
commune–ius singulare különbsé-
get elemzi. A római jog forrásait
vizsgálva rámutat továbbá a szo-
kásjog (ius consuetudinarium) ki-
emelkedõ szerepére. Részleteseb-
ben ír a magisztrátusok edictu-
mairól, rámutatva azoknak a jogfe-
jlodésben játszott kiemelkedõ sze-
repére. A jogtudományt analizálva
a reszponsumokkal foglalkozik
mélyebben a szerzõ. A jogi norma
alkalmazását elemezve az értelme-
zés egyes formáit tekinti át a mun-
ka. 

3. A személyek jogával foglalkozó
részben a szerzõ a természetes sze-
mélyekkel, a jogképességgel, a sta-
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tus libertatis-szal, a status civitatis-
szal, a status familiae-val, a capitis
deminutio-val, a jogi személy fo-
galmával, valamint a jogképesség,
illetve status korlátaival foglalko-
zik. Ebben a fejezetben vizsgálja a
szerzo a család, a házasság, vala-
mint a gyámság és a gondnokság
fogalmát és intézményeit is. 

4. A tulajdonjoggal foglalkozó
részben elsõnek a tulajdon (prop-
erty) fogalma, mint „in re plena
potestas” (Ulpianus) kerül definiá-
lásra. A szerzõ felsorolja a tulajdon
korlátozásának egyes eseteit is.
Részletesebben elemzi a tankönyv
a tulajdon történetét, valamint an-
nak egyes formáit. A birtokot vizs-
gálva, a szerzõ eloször annak ele-
meit (corpus és animus) elemzi.
Röviden áttekinti a possessio tör-
ténetét, fejlõdését is. A továbbiak-
ban Mousourakis az eredeti és a
származékos tulajdonszerzési for-
mákkal foglalkozik. Az elbirtoklás
(adverse possession, usucaption)
kapcsán említi meg a praescriptio
longi temporis és a praescriptio
longissimi temporis fogalmát.
Foglalkozik az elbirtoklással kap-
csolatos jusztiniánuszi reformok-
kal is. Részletesebben elemzi a
szerzõ a tulajdonvédelem körében
a rei vindicatio és az actio negato-
ria kategóriáit, majd röviden átte-
kinti a birtokvédelem körében az
egyes interdictumokat. A „iura in
re aliena” körében, a fogalom-
meghatározás után, a szolgalma-
kat, a felülépítményi jogot, vala-

mint az örökhaszonbérletet vizs-
gálja. A zálogjog egyes formái
(fiducia, pignus, hypotheca) átte-
kintését követõen a joghatások ösz-
szefoglalása szerepel. Ebben a feje-
zetben a dolog – res – fogalma és az
egyes dologosztályozások is elem-
zésre kerülnek.

5. A kötelmi jogi részben a szerzo
eloször az obligatio fogalmát hatá-
rozza meg. Az általános részben
részletesebb elemzésre kerül a ké-
sedelem. A különös részben Mou-
sourakis elhatárolja a szerzõdést a
pactio-tól, majd ezt követõen az
egyes szerzõdési típusokat tekinti
át. Ezeken belül részletesebben az
adásvételi szerzõdéssel foglalkozik
a szerzõ. A delictumokat áttekint-
ve a szerzõ eloször is annak fogal-
mát határozza meg és ezt követõen
elemzi röviden a történeti
fejlõdést. A kötelmek biztosítékait
áttekintve az arrha-t, a poena con-
ventionalis-t, valamint az egymás-
sal rokon sponsio-t, fidepromissio-
t és fideiussio-t elemzi a szerzõ. A
kötelmek átruházására és a kötel-
mek megszünésére vonatkozó fej-
tegetések képezik a kötelmi jogi
rész két utolsó fejezetét. Ugyan-
csak ebben a fejezetben kerülnek
elemzésre a cselekvõképesség, a re-
gula Catoniana, a simulatio, a
reservatio mentalis, az error, a
dolus, a vis ac metus, a jogügyletek
tartalma, a feltétel, az ido-
határozás, a meghagyás és végül az
ügyleti képviselet. Az ügyleti kép-
viseletet tárgyalva George Mou-

sourakis annak különbözõ formáit
tekinti át, azok között éles határvo-
nalat húzva. Az indirekt képvisele-
ti formát elemezve megállapítja,
hogy a képviselõ ebben az esetben
a saját nevében jár el, de a képvi-
selt érdekében cselekszik. A képvi-
seleten belül röviden említést nyer
az ún. szervezeti képviselet intéz-
ménye is.

6. Az ötödik fejezetben, a könyv
öröklési jogot vizsgáló részében
Mousourakis az általános fogal-
mak áttekintését követõen a vég-
rendeleti, a törvényes és végrende-
let ellenére való öröklés rendszerét
elemzi. Az öröklési jogi részt a kü-
lönös jogutódlás egyes eseteinek
áttekintése zárja be.

7. Végül, a könyv utolsó, hatodik
fejezetében Mousourakis a római
perjogot, az egyes kereseteket (ac-
tiones) elemzi, azok különbözõ fel-
osztása, kategorizálása alapján. 

A új-zélandi romanista, aki ró-
mai jog mellett még jurisprudence-
t és összehasonlító jogot (compara-
tive law) is oktat, munkája átfogó
képet ad a római jog fogalmairól és
legfontosabb intézményeirõl. Ter-
jedelmi okokból azonban nem ke-
rülhetett sor a továbbélés, így a ró-
mai jog recepciója igen komplex
kérdéskörének ismertetésére. A
könyv olvasója azonban így is
adekvát képet nyerhet a ma is igen
sok jogintézmény vonatkozásában
aktualitással rendelkezõ római jog-
ról.
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Zusammenfassung

BÉLA BUSCH: 
Fundamental Concepts of the General 

Part of the New Penal Code (Effect,
Criminal Offence, Perpetrator and
Accessory, Hazard to the Society

This essay analyzes the principle of legality,
temporal effect, the definition of criminal
offence and the hazard to the society within
this concept, and shortly touches the perpetra-
tors and accessories. All criminal codes reflect
the societal, political, power-related, moral val-
ues of the era of their creation. According to the
preamble of our new code, the fundamental
rights of persons take precedence before the
communal interests. Codification of the legali-
ty principle is not only a due return to our tra-
ditions, but meets the needs of our current
administration of justice. The lighter punish-
ment (more lenient regulation) may not be cho-
sen in a schematic way, comparing the punish-
ment only, but other legal regulations are rele-
vant as well, such as extenuating circumstances.
Perhaps ignoring the „hazard to society” as a
conceptual element and returning to the classi-
cal regulation of formal criminal offence would
have been a better choice. 

PÉTER GÁRDOS: 
Sanctions of the Invalidity 

of Loan Agreements

The Curia is currently reviewing what sanc-
tions the Hungarian courts apply in case of

invalidity of loan agreements. Although resti-
tutio in integrum may seem as an evident solu-
tion, due to the irreversible nature of the ser-
vice provided by the creditor, it is not possible.
Loan agreement inevitably leads to the transfer
of ownership of money, but this does not
reflect the true nature of the transaction. The
purpose of the agreement is not the transfer of
ownership, but to provide the debtor the right
to use the creditor's money. As restitutio in
integrum is available only in case of contracts
for the transfer of ownership, in case of loan
agreements the courts shall handle the con-
tracts as if it were valid until the date of the
court's judgment and order the payment of the
remaining capital amount.

LÁSZLÓ PRIBULA:
Is the liability for damage of the 

jurisdictional organizations exceptional?

In the course of supplying their public au-
thority duties, jurisdictional organizations are
with parties taking part in procedures, in pub-
lic legal relations containing imperative
norms, but regulated by guarantee rules. A
fundamental requirement of legal security is
that nobody shall doubt obligatory decisions of
jurisdictional organizations. But mistakes may
happen in jurisdictional procedures at the
same time, so jurisdictional organizations may
cause material and immaterial damage. The
general prohibition of causing damage con-
cerns also jurisdictional organizations. These

mistakes must be eliminated primarily by ordi-
nary and extraordinary legal remedies in the
given procedure. But eventually liability for
damage cannot be excluded. It is an extremely
important task of judicial practice to interpret
special rules of jurisdictional liability for dam-
age. The conclusion based on the analysis of
the decisions of the recent period is that opin-
ions about the privileged situation of jurisdic-
tion is unjustifiable; but the norms of respon-
sibility shall conform to the essence and aim of
jurisdiction. 

VIKTOR BÉRCES: 
Interpretation of the Defense’s Role 

in Special Criminal Procedures 

In the Hungarian system of criminal proce-
dure, several participants of the proceeding
may provide activities aiming at the defence of
the defendant (e.g. the prosecutor or even the
defendant himself). This publication, however,
shall focus on the activities of the defender
based on delegation or recorded Power of
Attorneys given, in consideration of the fact
that almost without exception this personal
group act as advocates in criminal procedures,
furthermore, solely lawyers have the expertise
necessary for the defence, and the „equality of
arms” principle may only succeed completely
through them.

BÉLA BUSCH:
Grundbegriffe im Allgemeinen 

Teil des neuen Strafgesetzbuches 
(Geltung, Straftat, Täter und Beteiligter,

Gesellschaftsgefährlichkeit)

Die Studie untersucht das Prinzip der Gesetzmä-
ßigkeit, die zeitliche Geltung, die Definition der
Straftat, die Funktion der Kategorie von Gesell-
schaftsgefährlichkeit, bzw. die Regelung von Tä-
terschaft und Teilnahme. Jeder Strafkodex spie-
gelt die gesellschaftlichen, die politischen und die
Machtverhältnisse, bzw. die moralischen Wert-
vorstellungen und die Weltanschauung seiner
Entstehungszeit wieder. Aufgrund der Präambel
des neuen Kodex werden die Grundrechte des
Einzelnen – was es den strafrechtlichen Schutz
angeht – den Gesellschaftsinteressen vorgezogen.
Die Kodifikation des Prinzips der Gesetzmäßig-
keit kann nicht nur als Rückkehr zu unserer prog-
ressiven Gesetzgebungstradition verstanden wer-
den, sie entspricht auch den heutigen Rechtsan-
wendungsansprüchen. Das mildere Strafgesetz
kann nicht schematisch – nur aufgrund der Ge-
genüberstellung der Strafsätze – ausgewählt wer-
den, auch andere Rechtsinstitutionen – wie z. B.
Strafmilderungsmöglichkeiten – müssen berück-
sichtigt werden. Es wäre besser gewesen, auf die
Gesellschaftsgefährlichkeit als Begriffselement
der Straftat zu verzichten, und zur klassischen Re-
gelung der Definition der Straftat zurückzukehren.

PÉTER GÁRDOS:
Rechtsfolge der Ungültigkeit 

des Darlehensvertrages

Kúria (der oberste Gerichtshof Ungarns) prüft
derzeit, welche Sanktionen die ungarischen Ge-
richte im Falle der Nichtigkeit der Darlehensver-
träge anwenden sollten. Obwohl die in integrum
restitutio als offensichtliche Lösung zu sein
scheint, wegen der Irreversibilität der Dienstleis-
tung kommt diese nicht in Frage. Ein Darlehen-

vertrag führt unvermeidlich zur Übertragung des
Eigentums, aber dies spiegelt die wahre Natur des
Vertrages nicht wieder. Der Zweck der Vereinba-
rung ist nicht die Eigentumsübertragung, son-
dern die zeitlich begrenzte Nutzung des Geldes.
Die in integrum restitutio ist nur im Falle von Ei-
gentumsübertragungsverträgen möglich, deshalb
sollten die Gerichte im Falle von Darlehensver-
trägen die Verträge bis zum Zeitpunkt der Ent-
scheidung des Gerichts als gültig behandeln, und
nur den restlichen Kapitalbetrag ausrechnen.

LÁSZLÓ PRIBULA:
Ist die Schadenersatzhaftung 
des Staates außergewöhnlich?

Bei der Ausübung öffentlicher Gewalt steht der
Rechtsanwender in einem öffentlich-rechtlichen
Rechtsverhältnis mit den am Verfahren teilneh-
menden Personen (dieses Verhältnis wird durch
imperative Normen aber gleichzeitig auch durch
Schutzvorschriften reguliert). Der Grundsatz der
Rechtssicherheit garantiert, dass die verbindli-
chen Entscheidungen der Organe der öffent-
lichen Macht nicht bestritten werden können. Es
können jedoch auch im Prozess der Rechtsan-
wendung Fehler passieren, die materielle oder
immaterielle Schäden verursachen, und die Scha-
densverursachung ist auch dem Staat verboten.
Diese Fehler sollten vor allem im Prozess selbst –
mit Hilfe von ordentlichen bzw. außerordentli-
chen Rechtsmitteln – korrigiert werden, jedoch
ist die Schadensersatzhaftung im Ende auch nicht
ausgeschlossen. Die Auslegung der speziellen
Haftpflicht der Rechtsanwender ist die Aufgabe
der Gerichte. Neuere Gerichtsentscheidungen
lassen darauf schließen, dass die Annahme, dass
der Rechtsanwender hinsichtlich der Schadenser-
satzhaftung begünstigt wird, nicht begründet ist.
Der Beurteilungsmaßstab soll sich aber dem We-
sen und dem Ziel der Rechtsanwendung anpas-
sen. 

VIKTOR BÉRCES:
Die Rolle des Verteidigers in 

den diversen besonderen Verfahrensarten

Im ungarischen Strafverfahrenssystem kann die
Tätigkeit der Verteidigung des Angeschuldigten
von mehreren Beteiligten des Verfahrens ausge-
führt werden. Ausserdem, dass der 44. § des Ge-
setzes des Strafverfahrens den bevollmächtigten
bzw. den gerichtlich bestellten Anwalt bzw. den
Juristen aus der europäischen Gemeinschaft mit
der Möglichkeit der Ausübung der Verteidi-
gungsrechte ausstattet, führen auch andere Betei-
ligte des Strafverfahrens irgendwelche auf die
Verteidigung gerichtete Tätigkeit aus.  So nach
meinem Standpunkt sind auch der Staatsanwalt
bzw. der ermittelnde Behörde in den Kreis einzu-
ziehen, denn sie sind gesetzlich gepflichtet, die
für den Angeschuldigten günstigen Entlastungs-
bzw. Milderungsgründe aufzudecken. Ebenso
sind in der Seite der Unterstützung der gesetz-
liche Vertreter bzw. der volljährige Angehörige
des Angeschuldigten zu erwähnen, sowie letz-
tendlich selbst der Angeschuldigte. In der vorlie-
genden Studie wird aber ausschließlich auf die
auf Auftrag bzw. Bestellung basierende Verteidi-
gungstätigkeit konzentriert, in Hinsicht darauf,
dass fast ohne Ausnahme dieser persönliche
Kreis als Verteidiger im Strafverfahren verfährt.
All das ist nicht grundlos, denn nur der Rechtsan-
walt verfügt über die zur Verteidigung nötigen
Fachkenntnisse, durch ihn kann „das Prinzip der
Waffengleichheit” restlos  zur Geltung kommen.
Eine andere Frage ist, dass sich bedeutende
Unterschiede hinsichtlich des Wirkungsgrades der
beauftragten und der bestellten Anwälte zeigen. 
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