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I. 
Rendszertani áttekintés

A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. tör-
vény (továbbiakban: korábbi Btk.) III. fejezete tartal-
mazta a büntetõjogi felelõsségre vonás akadályaival
kapcsolatos rendelkezéseket. A fejezet a büntethetõsé-
get kizáró, és a büntethetõséget megszüntetõ okokat
megjelenítõ címekre tagolódott. A büntethetõséget
kizáró okokat a korábbi Btk. 22. §-a sorolta fel,1 míg a
büntethetõséget megszüntetõ okokat a korábbi Btk.
32. §-a tartalmazta.2

A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. tör-
vény (továbbiakban: Btk.) kodifikációs-technikai
szempontból annyiban különbözik a korábbi Btk.-tól,
hogy kizárólag fejezetekre tagolódik, azaz a fejezeteken
belül megszûnt a „cím” szerinti felosztás. Az esetek
többségében ugyanakkor a fejezetek – és ez igaz mind
az Általános, mind a Különös Részre – a korábbi Btk.-
ban egy-egy cím alatt szabályozott jogintézményeket
tartalmazzák.

Mindezek elõrebocsátása után megállapítható, hogy
a Btk. három fejezetben foglalkozik a büntethetõségi aka-
dályokkal. A Btk. IV. Fejezete a büntethetõséget kizá-
ró vagy korlátozó okokat, a Btk. V. Fejezete a büntet-
hetõséget megszüntetõ okokat, míg a Btk. VI. Fejeze-
te a büntetõjogi felelõsségre vonás egyéb akadályait

szabályozza. A jogalkotó a korábbi Btk.-át jellemzõ
koherencia zavarokat megszüntetve, dogmatikai
szempontból tiszta rendszert hozott létre. Így kiemel-
te a büntethetõséget kizáró okok körébõl a magánin-
dítvány hiányát, de beillesztette e körbe a jogszabály
engedélyét, és a büntetõjogi felelõsségre vonás egyéb
akadályai cím alatt helyezte el a magánindítvány és a
feljelentés hiányát. Ez a felosztás minden szempont-
ból megfelel a bûncselekmény legális fogalmi megha-
tározásából fakadó követelményeknek, azaz, hogy a
kizáró okok körébe csak olyan körülmények tartozza-
nak, amelyek fennállásakor – ha a maguk teljességé-
ben léteznek – már a tényállásszerû cselekmény meg-
valósításakor sem jön létre bûncselekmény, mert hi-
ányzik annak egyik fogalmi ismérve. Ezzel szemben a
büntethetõséget megszüntetõ okok csoportjába azok a
tényezõk kerültek besorolásra, amelyek az elkövetés
után állnak elõ, és amelyek – bár a deliktum megvaló-
sult – puszta létükkel gátolják meg az elkövetõ bün-
tethetõségét. A büntetõjogi felelõsségre vonás egyéb
akadályai körében pedig két olyan jogintézményt sza-
bályoz a Btk., amelyek legfõbb sajátossága, hogy
amennyiben hiányoznak, a büntetõjogi felelõsségre
vonásra annak ellenére nem kerülhet sor, hogy a tör-
vényi tényállást bûnösen megvalósító elkövetõ cselek-
ménye veszélyes a társadalomra. 

Amint már említettem a Btk. IV. Fejezete „A bün-
tethetõséget kizáró vagy korlátozó okok” címet viseli,
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* Az új Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló tanulmány-sorozat harmadik tanulmánya (Szerk.)
1 22. § „A büntethetõséget kizárja: a) a gyermekkor, b) a kóros elmeállapot, c) a kényszer és a fenyegetés, d) a tévedés, e), f) a jogos vé-

delem, g) a végszükség, h) a magánindítvány hiánya, i) a törvényben meghatározott egyéb ok. 
2 32. § „A büntethetõséget megszünteti: a) az elkövetõ halála, b) az elévülés, c) a kegyelem, d) a tevékeny megbánás, e) a törvényben

meghatározott egyéb ok. 

TANULMÁNY 

A büntethetõségi akadályok*

Belovics Ervin egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Budapest)

A büntethetõségi akadályok jogrendbe iktatásának indokoltsága egyrészt abban áll, hogy a büntetõjog
normarendszere nemcsak tilalmakat jelenít meg, hanem megengedõ szabályokat is, illetve, hogy bizonyos
körülmények bekövetkezésekor, vagy a törvényhozó által megkívánt feltételek elmaradásakor a tényállás-
szerû cselekményt megvalósító személy felelõsségre vonására nem kerülhet sor. Azt, hogy melyek ezek a
szabályok, körülmények, illetve feltételek valamennyi modern büntetõ törvénykönyv igyekszik egzakt mó-
don definiálni.
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3 15. § „Az elkövetõ büntethetõségét, illetve a cselekmény büntetendõségét kizárja vagy korlátozza: a) a gyermekkor, b) a kóros elmeál-
lapot, c) a kényszer és a fenyegetés, d) a tévedés, e) a jogos védelem, f) a végszükség, g) a jogszabály engedélye, h) a törvényben meg-
határozott egyéb ok.”

4 Részletesen foglalkozik ezzel a kérdéskörrel Wiener A. Imre: Büntetendõség – Büntethetõség (Felelõsségtan) címû tanulmányában. In:
Büntetendõség Büntethetõség Büntetõjogi tanulmányok Budapest, MTA Állam és Jogtudományi Intézet 2000. 200–201.

5 25. § „A büntethetõséget megszünteti: a) az elkövetõ halála, b) az elévülés, c) a kegyelem, d) a tevékeny megbánás, e) a törvényben
meghatározott egyéb ok”. 

6 „A büntetõjogi felelõsségre vonást akadályozza: a) a magánindítvány, b) a feljelentés hiánya”. 

és az okokat felsoroló 15. §3 bevezetõ szövegrésze kü-
lönbséget tesz az elkövetõ büntethetõsége, illetve a
cselekmény büntetendõsége között. A Btk. ezt a kü-
lönbségtételt következetesen megjeleníti az egyes jog-
intézmények normaszövegében. A különbségtétel
alapja, hogy a kizáró okok egy része a cselekményt
megvalósító személyéhez kötött, azaz szubjektív jelle-
gû, mint például a gyermekkor vagy a kóros elmeálla-
pot. A kizáró okok másik része viszont a tanúsított
magatartás jellemzõje tehát objektív alapú, mint pél-
dául a megelõzõ jogos védelem vagy a Btk. 23. §-ának
(1) bekezdésében szabályozott végszükségi cselek-
mény. A büntethetõséget megakadályozó szubjektív
körülmények és a büntetendõséget kizáró objektív té-
nyezõk dogmatikai hatása és jelentõsége azonban elté-
rõ, tekintettel arra, hogy a szubjektív jellegû okok
fennállását kizárólag az azzal érintett személy tekinte-
tében kell vizsgálat tárgyává tenni, és az ilyen jellegû
körülmény hatása a többi elkövetõre nem terjed ki.
Ezzel szemben az objektív tényezõk fennforgásakor az
adott cselekmény nem képezhet bûncselekményt,
mely tény több elkövetõ esetén mindenkire kihat, va-
gyis vonatkozik a társtettesekre és a részesekre is.4 A
megkülönböztetést tehát a Btk. konzekvensen alkal-
mazza, bár a IV. Fejezet címe éppen ezért pontatlan, a
helyes cím „A büntetõjogi felelõsséget kizáró vagy
korlátozó okok” lett volna, és ezen kategórián belül
kellett volna elhatárolni a büntetendõséget és a bün-
tethetõséget kizáró, illetve korlátozó okokat. A teljes-
ség kedvéért megjegyzem azt is, hogy a büntethetõsé-
get korlátozó okoknak a korlátlan enyhítés lehetõsé-
gének biztosítása által valójában a büntetés kiszabása
körében van relevanciájuk, ezért rendszertanilag he-
lyesebb lett volna, ha a jogalkotó minderrõl a bünte-
tés kiszabásáról szóló IX. Fejezetben, például a bünte-
tés enyhítésének normáit tartalmazó 82. § szabályai
között szól. 

A büntethetõséget megszüntetõ okokat a Btk. 25. §-
a,5 míg a büntetõjogi felelõsségre vonás egyéb akadá-
lyait a Btk. 30. §-a6 tartalmazza. 

II.
Kodifikációs változások

Tekintettel arra, hogy a Btk. lényegesen csupán a
gyermekkora, a jogos védelemre, és a végszükségre
vonatkozó szabályokat változtatta meg, illetve, hogy –

mint új kizáró okot – csak a jogszabály engedélyét ik-
tatta be, a továbbiakban – mint megvalósult változá-
sokról – kizárólag ezekrõl a jogintézményekrõl kívá-
nok szólni. 

1. Gyermekkor 

A Btk. tervezete a korábbi Btk. szövegével egyezõ
normát tartalmazott, miszerint nem büntethetõ, aki a
büntetendõ cselekmény elkövetésekor a tizennegye-
dik életévét nem töltötte be. A törvény tervezete azon-
ban utóbb kiegészült azzal a szövegrésszel, hogy az em-
berölés, alap- és minõsített eseteit, az erõs felindulás-
ban elkövetett emberölést, az életveszélyt vagy halált
okozó testi sértést megvalósító személyt büntetõjogi
felelõsség terheli, amennyiben a bûncselekmény elkö-
vetésekor a tizenkettedik életévét betöltötte és az el-
követéskor rendelkezett a bûncselekmény következ-
ményeinek felismeréséhez szükséges belátással. A tör-
vényjavaslat parlamenti vitája során a bûncselekmé-
nyi kör két további deliktummal, a rablás alap és minõ-
sített eseteivel, illetve a kifosztás minõsített eseteivel
bõvült. A miniszteri indokolásban kifejtettek szerint
a tizennégy éves korhatár megállapításának indoka az,
hogy a gyermekek nagyobb része ebben a korban feje-
zi be általános iskolai tanulmányait és ér el olyan tes-
ti és szellemi fejlettségi szintet, amelyre tekintettel
büntetõjogi síkon felelõsségre vonható. A gyermekek
biológiai fejlõdése azonban felgyorsult, ezért koráb-
ban érnek. Figyelemmel az információs forradalom
hatására is, valamint arra tekintettel, hogy a tizenket-
tõ és tizennégy év közötti gyerekek körében egyre
gyakoribb az erõszak, a Btk. a büntethetõségi korha-
tár leszállítását tartotta szükségesnek a legsúlyosabb
személy elleni bûncselekmények törvényi tényállásá-
nak megvalósításakor, feltéve, hogy a tizenkettõ-tizen-
négy év közötti életkorú személy az elkövetéskor ren-
delkezett a cselekményeinek felismeréséhez szüksé-
ges belátással. 

Jogpolitikai kérdés, hogy a jogalkotó milyen életkor
betöltéséhez fûzi a büntethetõséget. A büntethetõség
alsó korhatára Írországban hét év, Skóciában nyolc
év, Angliában tíz év, Hollandiában tizenkettõ év, ez-
zel szemben Spanyolországban és Portugáliában ti-
zenhat év, míg Máltán tizennyolc év. Az európai or-
szágok többségében (Németország, Olaszország,
Ausztria, Svédország, Norvégia, Dánia, Csehország,
Finnország) a büntetõjogi felelõsség kezdete a tizen-

548 TANULMÁNY 2014. DECEMBER



JO
G
T
U
D
O
M
Á
N
Y
I 
K
Ö
Z
L
Ö
N
Y

7 190. § (4) „A büntetés tíz évtõl húsz évig terjedõ vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha az emberrablás szándékos emberölést is
megvalósít”.

8 5/2013. (VII. 31.) LÜh. körlevél. Megjelent: Ügyészségi Közlöny 2013/7.

négy év körüli életkor, egészen pontosan a tizenne-
gyedik vagy a tizenötödik életév. Amint azt az elmúlt
idõszak kutatásai igazolták, a gyermekek biológiai fej-
lõdése felgyorsult, ennek eredményeként ma már átla-
gosan két évvel korábban következik be a biológiai
érés, mint száz évvel ezelõtt. Erre, valamint a minisz-
teri indokolásban megjelenített azon okfejtésre figye-
lemmel, amely szerint a tizenkettõ-tizennégy év kö-
zötti gyerekek körében egyre jelentõsebb mértékû az
agresszió, a magam részérõl a szabályozást – ha nem is
hibátlannak, de – elfogadhatónak tartom. Hibátlannak
azért nem minõsíthetõ a kodifikáció, mert bizonyos szi-
tuációkra abszurd helyzetet eredményezett. Így ameny-
nyiben az emberölés alapesetét követi el a tizenkette-
dik életévét betöltött terhelt, és az elkövetéskor ren-
delkezett a bûncselekmény következményeinek felis-
meréséhez szükséges belátással, a büntetõjogi felelõs-
ségét meg kell állapítani, viszont ha az említett delik-
tumnál súlyosabb büntetéssel fenyegetett szándékos
emberölést is megvalósító emberrablást követi el,
büntetõjogi felelõsségre vonására nem kerülhet sor. A
jogalkotó figyelmét ugyanis elkerülte, hogy az ember-
rablás és a szándékos emberölés törvényi egységként
nyert szabályozást.7 Megjegyzem, még arra sem lehet
alappal hivatkozni, hogy a szándékos emberölés ben-
ne foglaltatik a minõsített emberrablásban, figyelem-
mel arra, hogy a jogalkotó a gyermekkor szabályozása-
kor a kivételek körébe tartozó bûncselekmények ese-
tében nem csak a deliktum nevét, hanem annak pon-
tos törvényhelyét is megjelölte.

A törvény szövegébõl egyértelmûen megállapítható,
hogy a beszámítási képesség kizártságára vonatkozó véle-
lem csak a Btk. 16. §-ában felsorolt deliktumok meg-
valósításakor dönthetõ meg, függetlenül az elkövetõi
alakzattól, illetve a stádiumtól, de csak akkor, ha az el-
követõ a bûncselekmény megvalósításakor a tizenket-
tedik életévét már betöltötte. E körben tehát a Btk. a
tizennegyedik életévüket be nem töltött személyekkel
kapcsolatos megdönthetetlen vélelmet megdönthetõ
vélelemmé alakította, vagyis annak bizonyítása, hogy
az elkövetõ rendelkezett a bûncselekmény következ-
ményeinek felismeréséhez szükséges belátással, nyil-
vánvalóan a hatóság feladata. A Legfõbb Ügyészség
iránymutatása szerint a fiatalkorú terhelt elkövetés-
kori büntetõjogi belátási képességének vizsgálatára az
elmeállapotára vonatkozóan elvégzett igazságügyi el-
meorvos szakértõi vizsgálat eredményének ismereté-
ben kerülhet sor. Amennyiben a tizenkettedik életév-
ét betöltött, de a tizennegyedik életévét be nem töltött
fiatalkorú terhelt beszámítási képessége kizárt, a belá-
tási képesség tekintetében a további vizsgálat szük-
ségtelen. A beszámítási képesség korlátozottsága ön-

magában a belátási képességet nem zárja ki, illetve an-
nak vizsgálatát nem teszi mellõzhetõvé. A tizenkette-
dik életévét betöltött, de a tizennegyedik életévét be
nem töltött fiatalkorú terhelt beszámítási képességé-
nek és büntetõjogi belátási képességének a vizsgálatá-
ra – a megalapozott gyanú közlését követõen – a szak-
értõt haladéktalanul ki kell rendelni, és egyesített
igazságügyi elmeorvos szakértõi és pszichológus szak-
értõi véleményt kell beszerezni. A vizsgálatba – a
gyermekkorra jellemzõ pszichés kórképek és tünetek
felismeréséhez szükséges további különleges szakis-
meretekre figyelemmel – gyermekpszichiáter szak-
konzulensként történõ bevonása indokolt.

A szakértõi vizsgálat elvégzéséhez soron kívül be
kell szerezni és a szakértõ rendelkezésére kell bocsáta-
ni a tizenkettedik életévét betöltött, de a tizennegye-
dik életévét be nem töltött fiatalkorú terheltrõl ké-
szült környezettanulmányt, pedagógiai és iskolai jel-
lemzést, az esetleges gyermekvédelmi intézkedésekre,
illetve a korábbi megbetegedésekre, a fizikai és pszi-
chés állapotra vonatkozó orvosi iratokat és dokumen-
tumokat.

A szakértõi vélemény és a rendelkezésre álló vala-
mennyi adat együttes körültekintõ értékelésével –
szükség esetén a tizenkettedik életévét betöltött, de a
tizennegyedik életévét be nem töltött fiatalkorú ter-
helt ügyészi kihallgatását követõen – lehet állást fog-
lalni a cselekmény következményei felismeréséhez
szükséges belátás meglétérõl, és annak alapján – az
egyéb feltételek fennállása esetén – a vádemelésrõl,
vagy a nyomozásnak büntethetõséget kizáró okból
[Btk. 15. § a) pont, 16. §] történõ megszüntetésérõl.8

2. A jogos védelem

A jogos védelem jogintézményét a Btk. újraszabá-
lyozza, illetve a normarendszert kibõvíti. A jogalkotás
folyamatában az „alap” jogos védelem törvényjavasla-
tának szövege [Btk. 22. § (1) bekezdés] megváltozott
és álláspontom szerint ez a változás nem maradhat
dogmatikai következmények nélkül. 

2.1. Szükségesség-arányosság

A jogos védelem tekintetében már a Csemegi Kódex
megalkotását követõen kialakult egy olyan vita,
amelyre a Btk. pontot tehetett volna. Ez a vita a szük-
ségesség és az arányosság fogalmaival, illetve ezek
egymáshoz való viszonyával kapcsolatos. A XIX. szá-
zad végére két nézetrendszer alakult ki. A szerzõk egy
része a két fogalmat ekvivalens fogalomként használ-
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9 Finkey Ferenc: A magyar büntetõjog tankönyve, negyedik átdolgozott kiadás, Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata 1914. 211–212
10 Angyal Pál: A magyar büntetõjog tankönyve. A büntetõjogi elõadások átdolgozott és rövidített második kiadása. Budapest,

Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Kiadó, 1909. 436
11 Angyal: i. m. 436. 
12 Angyal: i. m. 437.
13 Vámbéry Rusztem: Büntetõjog. Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata 1913. 227–228.
14 Békés Imre–Földvári József–Gáspár Gyula–Tokaji Géza: Magyar büntetõjog. Általános rész. Budapest, BM Könyvkiadó 1980. 177.
15 52.§ „Nem büntethetõ, aki a cselekményét olyan kényszerhelyzetben követte el, amely amiatt keletkezett, hogy szükségessé vált a sa-

ját vagy mások jogait megvédeni a jogellenes támadás közvetlen veszélyével szemben feltéve, hogy a védekezés arányban áll a bekö-
vetkezendõ sérelemmel.” (olasz Btk.)

16 3.§ (1) „Nem cselekszik jogellenesen, aki olyan módon védekezik ami a saját vagy más élete, egészsége, testi épsége, szabadsága, vagy
a vagyoni javai ellen irányuló, fenn álló, illetve közvetlenül fenyegetõ jogtalan támadás elhárításához szükséges. A védekezés azonban
nem jogszerû, amennyiben nyilvánvaló, hogy a megtámadottat csekély hátrány fenyegeti és a védekezés, – a támadás elhárításához
szükséges beavatkozás súlyossága miatt – különösen aránytalan”. (osztrák Btk.)

17 32.§ (2) „Jogos védelemnek tekintendõ az olyan védekezés, amely szükséges a saját, vagy másokat közvetlenül fenyegetõ jogtalan tá-
madás elhárításához”. (német Btk.)

ta. Így például Finkey Ferenc gondolatai szerint: „A jo-
gos védelem határa tehát a szükségességben, a táma-
dással való arányosságban van […] szükségesség csak
annyit jelent, hogy kisebb sértés ellen ne vegyünk
igénybe nagyobb jogtárgy megsértését. A csirke- vagy
fa tolvajt ne lõjjük agyon a vagyon védelme végett.
Ügyeljünk tehát a jogtárgyak relativitására.”9 Angyal
Pál ezzel szemben azzal a kérdéssel kapcsolatban,
hogy „vajjon kell-e ügyelni a megtámadott s a védelem
során megsértett javak relativitására?”10 annak a véle-
ményének adott hangot, amely szerint „de lege lata
nem kell ügyelni a relativitásra, tehát a támadónak ér-
tékesebb java is megsérthetõ, mint aminõre a támadás
irányul, azaz: a menekülõ tolvaj akár agyon is lõhetõ,
ha szükséges. A törvény ugyanis egy szóval sem írja elõ
a relativitás betartását s ha igaz is, hogy a különös rész-
ben az egyes jogokat különbözõképpen értékeli, vi-
szont más helyütt teljesen ignorálja a javak értékének
relativitását”11 Megjegyzem Angyal Pál arra is rámuta-
tott, hogy de lege ferenda már meggondolást igényel,
hogy „vajjon nem kellene-e valamiként a relativitás is-
mérvét is bevenni a fogalmi körülírásba, mert a jogi ér-
zület valóban azt a régi tételt hangoztatja, hogy defen-
sio debet esse proportionata”12 Vámbéry Rusztem
ugyancsak arra mutatott rá, hogy „Törvényünk nem
ismer arányosságot a megtámadott és a védekezés köz-
ben megsértett jogtárgy értéke közt. Megengedett a vé-
dekezés minden módja tekintet nélkül a megtámadott
jogtárgy értékére.”13 Angyal Pálhoz hasonlóan azon-
ban Vámbéry Rusztem is megjegyezte, hogy de lege
ferenda a relativitás megállapítása a vagyon ellen irá-
nyuló támadások vonatkozásában szükséges lenne. 

A jogtudósok egy része igyekezett egymástól megkü-
lönböztetni a szükségességet és az arányosságot. Így Bé-
kés Imre szerint a szükségesség azt foglalja magában,
hogy általában szabad-e védekezni a támadással szem-
ben. „Amennyiben a bíróság arra a következtetésre
jut, hogy a védekezés az adott esetben szükséges volt,
azt vizsgálja, hogy a védekezõ által választott mérték
arányban állott-e a támadó cselekményével.”14 Meg-
jegyzem Békés Imre arra is felhívta a figyelmet, hogy
a korábbi Btk. az arányosság kifejezést nem használja.

A szükségesség fogalmának jelentéstartamával, il-

letve az arányosság szükségességének kérdéskörével
kapcsolatos vita voltaképpen végigkíséri a jogos véde-
lem jogintézményének egész történetét. 

A külföldi kódexek egy része tartalmazza az arányos-
ság fogalmát, mint például az olasz Büntetõ
Törvénykönyv,15 illetve, az osztrák Büntetõ Törvény-
könyv16 más részük viszont az arányosság kritériumát
a norma szövegben nem jeleníti meg, mint például a
német Büntetõ Törvénykönyv.17

A védelmi cselekményt a Btk. hatályba lépéséig te-
hát az ítélkezési gyakorlat is a szükségesség és az ará-
nyosság kettõsével jellemezte. A jogalkalmazói gya-
korlat a két fogalmat azonban esetenként együtt kezel-
te és ekkor a szükségesség részének tekintette az ará-
nyosságot, máskor viszont eltérõ jelentéstartalommal
ruházta fel õket. Az elõbbire példa a BH 1996. 508.
szám alatt közzétett eseti döntés, amelynek indokolá-
sa szerint a szükségesség „magába foglalja, hogy az el-
hárító tevékenység nem idézhet elõ aránytalanul sú-
lyosabb sérelmet, mint amelyet a jogtalan támadás
okozott volna”. Ez az okfejtés számos eseti döntésben
jelent meg (BH 2002.125.). Ezzel szemben nagy szám-
ban került közzétételre olyan határozat, amely szerint
a kifejtett cselekmény „a jogtalan támadás elhárítása
miatt szükséges volt, egyben a védekezés arányosnak
is tekinthetõ” (BH 1996.405, 2004.92). A jogi indoko-
lásban kifejtettek szerint elõször azt kell vizsgálni,
hogy a jogos védelmi helyzet feltételei adottak voltak-
e (szükségesség), majd igen válasz esetében azt kell
elemezni, hogy a jogos védelmi helyzetben lévõ az el-
hárítás során a támadásnak megfelelõ védekezést fej-
tett-e ki, avagy sem (arányosság). Amennyiben erre a
kérdésre is igen a válasz, a vádlottat fel kell menteni,
ellenkezõ esetben az arányosság követelményének
megsértése miatt vizsgálni kell annak okát. 

A Legfelsõbb Bíróság által megalkotott 15. számú
Irányelv III/4. pontjában foglaltak szerint a jogos vé-
delmi cselekmény arányossága szempontjából a legje-
lentõsebb az, hogy az elhárító magatartás nem idézhet
elõ aránytalanul nagyobb sérelmet, mint amelyet a
jogtalan támadás okozott volna. 

Ebben a rendszerben a szükségesség kizárólag a jogta-
lan támadás létét feltételezi, míg az arányosság közvet-
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18 Székely János: A jogos védelem Budapest, Igazságügyi Minisztérium, 1983. 213. 
19 Belovics Ervin: A büntetendõséget kizáró okok Budapest, HVG-Orac, 2009. 123., Gellér Balázs József: A magyar büntetõjog tankönyve

I. Általános tanok Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2008. 172., 
20 4/2013. Büntetõ jogegységi határozat I.1. pont
21 4/2013. Büntetõ jogegységi határozat I.1. pont

lenül vonatkoztatható a védelmi cselekményre, még-
pedig az ítélkezési gyakorlat által kidolgozott azzal a
kritériummal, hogy a védekezés akkor proporcionális,
ha nem okoz aránytalanul súlyosabb sérelmet, mint
amivel a támadás objektíve fenyegetett. 

Az ítélkezési gyakorlatot kritizálva Székely János
annak a véleményének adott hangot, hogy az elhárító
tevékenység, csak annyiban jogos, amennyiben a
konkrét támadás elhárításához szükséges. „A szüksé-
gesség kérdése tehát a mértékre vonatkozik nem pe-
dig arra, hogy az elhárító cselekmény – mértéktõl füg-
getlenül – jogos-e, idõszerû-e (jogos védelmi helyzet
fennállása) vagy, hogy az általa okozott hátrány ará-
nyos-e az elhárított hátránnyal.”18

Az elmúlt években több szerzõ is rámutatott arra,
hogy az elõbbiekben összefoglalt ítélkezési gyakorlat
alkotmányellenes, mert az arányosság fogalma a tör-
vényszövegben nem szerepel, ezért azt törvényi köve-
telménnyé tenni – akár a szükségesség részeként, akár
önálló feltételként – nem lehet.19

Nyilván ezen kritikákra figyelemmel bekerült a Btk.
törvényjavaslatának szövegébe az arányosság fogalma,
azonban azt – képviselõi módosítói indítványok alap-
ján – a szövegbõl törölték, vagyis a Btk. törvényi tény-
állása sem tartalmazza az arányosság kritériumát. 

A miniszteri indokolás szerint: „A jogos védelem
harmadik eleme a támadó és az elhárító cselekmény
közötti viszony. Az elhárító cselekmény vonatkozásá-
ban továbbra is a szükségesség követelménye vizsgá-
landó, a hatályos Btk.-hoz hasonlóan. Az arányosság
fogalmát a hatályos Btk. sem tartalmazza, azt a bírói
gyakorlat alakította ki, és az ítélkezés egységessége
biztosítása érdekében a Legfelsõbb Bíróság 15. számú
Irányelve adott hozzá értékelési szempontokat. Az
arányosság kérdését a bíróság minden esetben egyedi-
leg, az ügy részleteinek ismeretében vizsgálja a szük-
ségesség törvényi fogalmának keretei között. A tör-
vény a kialakult joggyakorlatot továbbra sem kívánja
a jogszabályban megjeleníteni”. A miniszteri indoko-
lás tehát egyrészt elismeri, hogy az arányosság fogal-
mát a korábbi Btk. nem tartalmazta, illetve hogy azt
az ítélkezési gyakorlat tette a védekezés kritériumává,
másrészt azt is rögzíti, hogy ezt a joggyakorlatot a Btk.
nem kívánja megjeleníteni. 

A jogalkotó tehát nem legalizálta az ítélkezési gyakor-
latot, amibõl arra lehet következtetni, hogy a védelmi
cselekmény egyetlen kritériuma a szükségesség. Ez pedig
azt jelenti, hogy nem lehet egymáshoz viszonyítani a
támadó által okozott vagy elõidézni kívánt sérelmet,
és a védelmi cselekmény kifejtésének következtében
elõállt következményt. Ezért indifferens, hogy mit

eredményezett a támadás, illetve a védekezés, mert
csak annak lehet relevanciája, hogy az elhárító maga-
tartás kifejtésére szükség volt-e avagy sem. Így akár
egy könnyû testi sértést megvalósító személy élete is
kioltható, amennyiben a sértettet többször megütõ, de
komolyabb sérülést nem okozó támadó lényegesen
erõsebb fizikumú, mint az ágyhoz kötött idõskorú és
megromlott egészségi állapotú védekezõ, aki másként,
mint az elkövetõ lelövésével a jogsértõ támadást nem
tudja elhárítani. A leírt szituációban ugyanis a védel-
mi cselekmény szükséges volt, mert a támadást, azaz a
könnyû testi sértést a védekezõ csak így tudta meg-
akadályozni. Látszólag a 15. számú Irányelv III. részé-
nek helyébe lépõ 4/2013. Büntetõ jogegységi határozat
is ezzel egyezõ okfejtés tartalmaz. Eszerint „Ha van
jogtalan támadás, akkor annak az elhárítása szüksé-
ges. Az elhárító cselekmény is tevékenység, aktív
szembeszegülés a támadással. A szükségesség azt je-
lenti, hogy a védekezõnek a jogtalan támadás elhárítá-
sához enyhébb védekezési mód nem állt rendelkezé-
sére, mint amelyet alkalmazott. Ha volt más – eny-
hébb – mód az elhárításra, de annak megválasztásá-
ban a támadás okozta ijedtség vagy menthetõ felindu-
lás a védekezõt meggátolta, akkor a cselekmény bün-
tetendõ, de a védekezõ nem büntethetõ a túllépés mi-
att. A védekezõ cselekmény jogszerûségének egyetlen
kritériuma a szükségesség”. Mindezek leszögezése
után a Kúria úgy foglal állást, hogy ezért a 15. számú
Irányelv III. részének 4. pontjában az arányossággal
kapcsolatban kifejtettek a továbbiakban nem alkal-
mazhatók. Meghaladottá vált ugyanis annak vizsgála-
ta, hogy „az elhárító magatartás nem idézett-e elõ
aránytalanul nagyobb sérelmet, mint amelyet a jogta-
lan támadás okozott volna. Ennek az elvárásnak tör-
vényi alapja korábban is hiányzott, a hatályos szabá-
lyozás pedig tudatosan mellõzte az arányosság fogal-
mának megjelenítését”.20 A következõ mondatban, il-
letve bekezdésben azonban a Kúria a már idézett dek-
laráción túllépve valójában ismételten „visszacsempé-
szi” az arányosság fogalmát, amikor kimondja, hogy a
meg nem jelenített fogalom a szükségesség kritériu-
mából vezethetõ le, s csak azon belül bír jelentõséggel,
mert „Mindazonáltal a támadó és védekezõ cselekmé-
nyének lehetséges eredményét egymáshoz viszonyí-
tottan továbbra is vizsgálni kell, mert csak ezáltal ér-
vényesülhet a 22. § (3) bekezdés tartalma, amely az el-
hárítás szükséges mértékének túllépésével továbbra is
számol, s ha az ijedtségbõl vagy menthetõ felindulás-
ból történik, úgy a büntethetõséget kizárja”.21

Álláspontom szerint a védelmi cselekmény egyetlen
kritériuma a szükségesség, amibõl az következik,
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22 Hans-Heinrich Jescheck – Thomas Weigend: Lehrbuch des Strafrechts (Allgemeiner Teil), Berlin, Duncker & Humboldt, 1996. 343.
23 23. § (1) „Nem büntetendõ annak a cselekménye, aki saját, illetve más személyét vagy javait közvetlen és másként el nem hárítható

veszélybõl menti, vagy a közérdek védelme érdekében így jár el, feltéve, hogy a cselekmény nem okoz nagyobb sérelmet, mint amely-
nek elhárítására törekedett”. 

24 4/2013. Büntetõ jogegységi határozat I/2.

hogy nem lehet egymáshoz viszonyítani, tehát arányo-
sítani a támadó által okozott, illetve elõidézni kívánt
sérelmet, és a védekezés miatt elõállt következményt.
A Kúria okfejtése ugyanis a védekezõ védelmi jogo-
sultságát változatlanul contra legem korlátozza, és bün-
tetõjogi fenyegetettséget hoz létre a jogtalan támadás-
sal érintett személy számára, akkor, amikor ugyan a
cselekvõségét a szükségesség jellemezte, de a viszo-
nyítás alapján az állapítható meg, hogy az elhárítás
aránytalan volt. 

Amint arra – a kizárólag a szükségesség fogalmát
megjelenítõ német szabályozás alapján – Jescheck is
rámutat „Az elhárító cselekmény szükségességének
megítéléséhez nincs szükség a támadott, illetve az el-
hárítás következtében megsértett értékek közti arány
vizsgálatára […] Ennek megfelelõen – adott körülmé-
nyek között – szükségesnek minõsülhet a pénztárcát
rablás útján megszerezni akaró támadónak a megölé-
se is, ha enyhébb elhárítási mód nem volt lehetséges
[…] Az elhárító cselekménynek kell megfelelnie a
szükségesség kritériumának [és nem az elhárítás kö-
vetkezményeinek].”22

Megjegyzem, az argumentum a contrario elvébõl –
amely azon a feltételezésen alapul, hogy a jogalkotó
azonos jellegû jogintézmények szabályozásának a köré-
ben tudatosan alkalmaz eltérõ rendelkezéseket – egyér-
telmûen következik, hogy az arányosság nem fogalmi
eleme a védekezésnek. Így például a végszükség23 sza-
bályai egyértelmûen megjelenítik az arányosság köve-
telményét. A törvényszöveg értelmezése alapján tehát
megállapítható, hogy a végszükség vonatkozásában a
büntetlenség egyik feltétele, hogy a mentés nem okoz-
hat nagyobb sérelmet, mint amelynek az elhárítására a
veszélybõl mentõ személy törekedett. Másként fogal-
mazva a végszükség egyik alapfeltétele a fenyegetõ ve-
szély és a mentéssel okozott sérelem közötti – a jogin-
tézmény normaszövegében meghatározott – arányos-
ság. A jogos védelem jogintézménye viszont nem jele-
níti meg az arányosság fogalmát, amibõl a contrario kö-
vetkezik, hogy ezen büntetendõséget kizáró ok köré-
ben az arányosság, mint fogalmi ismérv nem vizsgálha-
tó. A Btk. törvényjavaslata tehát legalizálni kívánta a
bírói gyakorlatot. Számomra ezért is megmagyarázha-
tatlan, hogy miért a bírák szakmai képviselõi nem értettek
egyet a saját gyakorlatuk legalizálásával, azaz az arányos-
ság normaszövegben történõ megjelenítésével.

A kritikák az arányosság fogalmának törvényi meg-
jelenítésével ugyanis nyilvánvalóan okafogyottá vál-
tak volna, és úgy gondolom, hogy a jogalkotó nagy le-
hetõséget szalasztott el azáltal, hogy ezt a probléma-
kört nem rendezte. 

2.2. Szituációs jogos védelem

A védekezés értékelésének körében kell szólni a
Btk. 22. §-a (2) bekezdésének szabályairól, amelyeket a
Btk. vezetett be. Ez a rendelkezés egy megdönthetetlen
vélelmet állít fel, kimondva, hogy bizonyos esetekben
a jogtalan támadást úgy kell tekinteni, mintha az a vé-
dekezõ életének a kioltására is irányult volna. 

A jogalkalmazónak tehát ilyenkor csupán a Btk.-ban
meghatározott feltételek fennállását kell tisztáznia és
azok létezésekor semmilyen egyéb értékelésre illetve
mérlegelésre nincs lehetõsége. Így, amennyiben adot-
tak a jogalkotó által megkívánt körülmények, indiffe-
renssé válik a konkrét szituáció két legfontosabb sajá-
tossága, vagyis a támadás tényleges irányultsága és a
védelmi cselekmény terjedelme. A jogtalan támadás
ab ovo élet elleni támadássá nyilvánítása ugyanis jog-
szerûvé teszi az élet kioltásával járó magatartást akkor
is, ha a konkrét helyzet ilyen elhárítást nem tett szük-
ségessé. Más kérdés, hogy a jogos védelemnek a meg-
dönthetetlen vélelemmel összekapcsolt esetei is kivé-
tel nélkül feltételezik a jogtalan támadás létét, illetve,
hogy a jogtalan támadás rendszerinti erõszakossága és
az elhárítás kényszerûsége ilyenkor is elõfeltétele a
védekezés jogszerûségének.

A 4/2013. Büntetõ jogegységi határozatban kifejtettek
szerint a Btk. 22. §-ának (2) bekezdésében modellezett
esetekben a törvényhozó „az erõszakos bûncselekmé-
nyek elleni hatékonyabb fellépés biztosítására a jogos
védelmi helyzetet kiszélesítette, és a támadás irányult-
ságára, idejére, módjára, körülményeire tekintettel tör-
vényi vélelmet állított fel arra, miszerint az a)-c) pon-
tokban megkívánt feltételek mellett a támadást a véde-
kezõ élete ellen irányultnak is kell tekinteni. A jogalko-
tó a jogellenes cselekmények sértettjeinek helyzetét fi-
gyelembe véve értékelte azt, hogy a jogtalanul megtá-
madottak a támadóhoz képest többszörös hátrányban
vannak, mert a támadó dönti el a támadás célját, helyét,
idejét, módját. A védekezõt mindez felkészületlenül
éri, és ezért az esetek többségében kiszolgáltatott hely-
zetben van. Ellenszegülésének sikere is kétséges, sõt
olykor kimenetele csupán a véletlenen, szerencsén mú-
lik. Különösen igaz ez azokban az esetekben, amikor a
jogtalan támadás éjjel, felfegyverkezve, fegyveresen
vagy létszámfölényben levõ támadók által történik.

A személy elleni jogsértõ magatartásokkal szemben
a védekezés korlátlansága is ebbõl a megfontolásból lett
törvény által elismerve, olyan elkövetési mód vagy
napszak mellett, ahol a jogtalan támadás elhárítása, az
annak érdekében kifejthetõ aktív ellenszegülés eleve
esélytelenebb, kockázatosabb”.24
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25 Tóth Mihály: Néhány szempont a jogos védelem körében zajló vitához. Büntetõjogi Szemle. 2012. 1 26–32.

A vélelem alkalmazhatóságának követelményei a kö-
vetkezõk:

a) A jogtalan támadást személy ellen követik el 
– éjjel,
– fegyveresen,
– felfegyverkezve, vagy
– csoportosan.
Elsõdleges feltétel tehát, hogy léteznie kell egy a

Btk. Különös Részének a tényállását részben vagy
egészben kimerítõ személy ellen irányuló jogsértõ
magatartásnak. A javak illetve a közérdek elleni bün-
tetõjog-ellenes cselekmények ezért a vélelmet nem te-
szik alkalmazhatóvá. E körben nem elégséges továbbá
a közvetlenül fenyegetettség, mert a támadásnak már
megkezdettnek kell lennie, erre utal a „követik el”
szövegrész. A Btk. tehát a jogellenes magatartás irá-
nyával kapcsolatban csak annyit követel meg, hogy az
személy elleni legyen. További szûkítés hiányában
ezért, még a személyiségi jogokat sértõ cselekmény is
megalapozza a vélelem alkalmazását. Így akár egy tett-
leges becsületsértés is elhárítható a támadó megölésé-
vel, ha az ilyen magatartást például éjjel valósítják
meg. 

Az „éjjel” fogalmát a magánlaksértéssel kapcsolat-
ban alakította ki az ítélkezési gyakorlat és ezt a jogér-
telmezést a jogos védelem vonatkozásában is irány-
adónak kell tekinteni. A fegyveres, a felfegyverkezve
valamint a csoportos elkövetés fogalmi elemeit pedig
maga a Btk. határozza meg (Btk. 459.§). 

Az említett elkövetési idõ alatti, vagy az elkövetési
módok megvalósításával kifejtett jogtalan személy el-
leni támadást, tehát – tekintet nélkül arra, hogy az
ténylegesen milyen sérelemmel fenyegetett – ipso iure
úgy kell értékelnie a jogalkalmazónak, hogy az a meg-
támadott élete ellen irányult, tehát a védekezõ kiolt-
hatja a támadó életét a védelmi cselekménnyel.

b) A lakásba történõ jogtalan behatolást 
– éjjel,
– fegyveresen,
– felfegyverkezve, vagy
– csoportosan 
valósítják meg.
A vélelem ezen esetében arra van szükség, hogy va-

laki jogtalanul belépjen másnak a lakásába. A lakás fo-
galmának értelmezésével kapcsolatban ugyancsak
utalni kívánok a magánlaksértés törvényi tényállásá-
nak körében kialakított ítélkezési gyakorlatra. A la-
kásba hatolás akkor jogtalan, ha az a lakással rendel-
kezni jogosult beleegyezése nélkül történt. A behato-
lás kizárólag aktív magatartással valósulhat meg. Nem
alapozza meg a Btk. 22. §-ának (2) bekezdése szerinti
jogos védelmi helyzetet, amennyiben a lakásba jogsze-
rûen bejutó személy utóbb a lakást felszólítás ellenére

sem kívánja elhagyni, vagyis az ilyen cselekvõség nem
tekinthetõ az élet kioltására irányuló magatartásnak. 

c) A lakáshoz tartozó bekerített helyre jogtalanul, fegyve-
resen hatolnak be. 

Ez esetben a bekerített hely tekintetében szintén a
magánlaksértés törvényi tényállásával kapcsolatban
kialakított jogértelmezést kell irányadónak tekinteni. 

Megjegyzem, hogy a Btk. 22. §-a (2) bekezdésének
b), és c) pontja valójában a magánlaksértés egyik eset-
körét minõsítette élet kioltására irányuló jogellenes
tevékenységnek, és így a törvény lehetõvé teszi a
magánlaksértõ életének kioltását.

Ezen törvényi rendelkezésekkel kapcsolatban több
szerzõ, így például Tóth Mihály komoly aggodalmának
adott hangot. Okfejtése szerint a törvény veszélyes mó-
don kiterjesztette, sõt szinte partalanná tette a feljogosí-
tott személy cselekvési lehetõségeit, azáltal, hogy
objektivizálta az azokat megalapozó körülményeket.
Így a jogalkotó diszfunkcionális következmények le-
hetõségét teremtette meg, ott ahol korábban a bírósá-
gok például a fegyveres vagy csoportos behatolók ese-
tében tehát (funkcionálisan) a védekezés legvégsõbb
határait eddig is elismerték. Csakhogy az a vizsgálat,
amelyet eddig a bíróság a körülmények alapos, gon-
dos mérlegelése, az egyedi sajátosságok szakértõ
szemmel történõ elemzése alapján végzett, a törvény
szerint szükségtelenné válik. Elég bizonyos objektív
körülmények igazolhatósága és ekkor az élet kioltásá-
ra is lehetõség nyílik. Tóth Mihály a lehetséges ese-
tekre is hoz példát, így amikor a barack-tolvaj a kerí-
tésen átmászva az ágak lehúzása céljából magával visz
egy botot, vagy amikor éjszaka az útja lerövidítése cél-
jából a puskáját magánál tartó vadász átbújik a keríté-
sen.25

Tóth Mihály írása akkor született, amikor a Btk.-t
még nem fogadták el, és arra a következtetésre jutott,
hogy a körülmények egyedi individuális mérlegelésé-
tõl nem lenne szabad megfosztani a jogalkalmazót. A
Btk. elfogadásával azonban a jogalkalmazó értékelési le-
hetõségének beszûkítése – amint arra utaltam – meg-
történt. 

Álláspontom szerint a jogos védelem új szabályai-
nak kialakításakor a hangsúlyt valóban arra kellett
helyezni, hogy a támadás minden kockázatát a jogta-
lanul eljáró viselje, és hogy ne a megtámadott köteles-
sége legyen, hogy patikamérlegen méricskélje a cse-
lekvési lehetõségeinek határait. A vélelemnek az elsõ
és második esetkörében, tehát amikor a jogtalan táma-
dást személy ellen valósítják meg, vagy amikor a la-
kásba jogtalanul hatolnak be és mindezt éjjel vagy
fegyveresen, vagy felfegyverkezve, illetve csoportosan
teszik, az elkövetési módok, valamint az elkövetési
idõ olyan tény, ami a támadás súlyosságát jelentõs
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26 Gerõcz Kálmán: A büntetõjogi végszükség. Sátoraljaújhely, Zemplén Nyomda, 1914. 253.
27 Gerõcz Kálmán: i. m. 253. 

mértékben alátámasztja. Az ilyen idõben, vagy ezen
módok alkalmazásával személy elleni támadást reali-
záló magatartása elleni védekezés általában csak kor-
látozott mértékben lehetséges, és az a gyakorlatban az
esetek döntõ részében sikertelen is. Ezért e körben
csak a személy elleni támadás leszûkítésének elmara-
dását hiányolom. Problematikus lehet továbbá a má-
sodik és a harmadik vélelmi kör megítélése hiszen –
amint már említettem – ezekben az esetekben a
magánlaksértõvel, – tehát egy viszonylag csekély tár-
gyi súlyú deliktumot megvalósító személlyel – szem-
ben lehet az élet kioltására is alkalmas módon véde-
kezni. 

Azt is szeretném megjegyezni, hogy a törvényjavas-
latban még szereplõ arányosság fogalmának kiiktatá-
sával valójában a szabályozás inkoherenssé vált, mert
amennyiben a szükségesség fogalmát az általam java-
solt értelemben alkalmazzuk a vélelemmel érintett
körökben, az élet kioltása sem büntetõjog-ellenes,
amennyiben a jogtalan támadás elhárításához szükség
volt ilyen jellegû védekezésre.

3. A végszükség

A végszükség tekintetében a legjelentõsebb változás,
hogy míg a korábbi Btk. szerint a jogellenesség akkor
kizárt, ha a cselekmény kisebb sérelmet okoz, mint
amelynek elhárítására a végszükségben cselekvõ töre-
kedett, a Btk. ezzel szemben jogszerûnek tekinti a ve-
szélybõl mentést akkor is, ha a veszélyt azonos sérelem
okozásával hárítják el. Az elhárító cselekmény tehát ki-
zárólag akkor veszíti el jogigazoló voltát, ha a cselek-
mény nagyobb sérelmet okoz. 

A proporcionalitás – a Csemegi Kódex kivételével –
valamennyi magyar büntetõ törvénykönyvben megfo-
galmazást nyert és a jogirodalom is elismeri a szüksé-
gességét. Az arányosság kérdéskörével kapcsolatban
Gerõcz Kálmán arra mutatott rá, hogy „Kétségtelen
ugyan, hogy a jog nem tartozik saját érvényre juttatá-
sa elõl elzárkózni, de viszont a szemben álló jog is kí-
ván a maga számára tiszteletet, mely nagyobb lesz, ha
a kettõ között fennálló arány nem egyenlõ. Tehát ez is
indokolja a végszükségi cselekménynél a propor-
cionalitás korlátját”.26

Gerõcz Kálmán annak a véleményének is hangot
adott, amely szerint „Hogy ez az arány miképp állapí-
tandó meg arra nézve a törvény csak legfeljebb irányí-
tást adhat a bírónak, de határozott szabályt nem.”27 A
Csemegi Kódex – amint említettem – az arányosság
ismérvét nem tartalmazta, de ez – tekintettel a tör-
vény szövegének azon kitételére, amely szerint az élet
közvetlen veszélybõl való mentése lesz csak jogszerû –

a jogalkalmazói gyakorlatban problémát nem okozott,
és az életveszélybõl más életének feláldozásával törté-
nõ menekülést egyértelmûen lehetségesnek tartották.
A korábbi Btk. megalkotásának eredményeként jutott
el a magyar szabályozás addig a megoldásig, hogy az
elhárító cselekmény jogigazoló voltának elengedhe-
tetlen feltétele a kisebb sérelem elõidézése. 

Az arányosság követelménye általában törvényi felté-
telként szerepel egyes európai büntetõ törvényköny-
vekben, de arra is van példa, hogy a veszélyhelyzetet
nyilvánvalóan aránytalanul elhárító cselekvõség – a
jogalkalmazói gyakorlat szerint – nem tartozik a vég-
szükség körébe. 

Ezen problémán belül is kiemelkedõ súllyal bírnak
az úgynevezett veszélyközösségek esetei. Veszélyközös-
ség akkor jön létre, ha több személy az életüket köz-
vetlenül fenyegetõ olyan helyzetbe kerül, amelynek
két lehetséges megoldása van. Az egyik, hogy az érin-
tettek teret engednek a megkezdõdött folyamat ter-
mészetes lefolyásának, aminek következtében vala-
mennyien életüket veszítik, a másik, hogy egy vagy
több személy feláldozása által mindenki más életben
marad. A leírtakra eklatáns példa az az eset, amikor
két hegymászó kötéllel van összekapcsolva, és az egyi-
kük lezuhan, azonban a kötél a levegõben tartja, de a
körülmények miatt szükségszerû, hogy a másik hegy-
mászót is magával rántsa. Kérdésként az vetõdik fel,
hogy miként alakul annak a büntetõjogi felelõssége,
aki a kötelet azért vágja el, hogy ne együtt zuhanjanak
le a szakadékba, mely zuhanás mindkettõjük biztos
halálát okozná. 

Teret engedhet-e a jog az életek közötti választás le-
hetõségének, mert amennyiben a kötél átvágására
nem kerül sor, mindkét személy szükségszerûen az
életét veszíti, míg az emberölés elkövetési magatartá-
sának megvalósításával egyikük megmenekül. Sérül-e
a jogrend azáltal, hogy a veszélyközösségbe került, de
választási lehetõséggel bíró személy az életet és nem a
biztos halált választja. 

A korábbi Btk. szabályozása szerint a végszükség ese-
tében az arányosság, így a kizáró ok megállapíthatósá-
gának az volt a feltétele, hogy a cselekmény kisebb sé-
relmet okozzon, mint amelynek az elhárítására töre-
kedtek. A felhozott példában a saját életét mentõ sze-
mély más életét kioltva menekül a veszélyhelyzetbõl,
tehát az ilyen jellegû cselekvõség – a korábbi Btk.
alapján – a túllépés keretei között volt értékelhetõ és
mivel akkora sérelmet okozott a menekülõ, mint ami-
nek az elhárítására törekedett, a büntetõjogi felelõsség
alól csak akkor mentesülhetett, ha ijedtségbõl vagy
menthetõ felindulásból képtelen volt felismerni a sé-
relem nagyságát. A leírt példa alapján azonban min-
denképpen azt kell megállapítani, hogy ezen törvény-
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28 Békés Imre: A büntetõjogi felelõsségre vonás akadályai. In: A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata. Elsõ kötet. Budapest, Közgazdasá-
gi és Jogi Könyvkiadó, 1986. 96.

29 Bodnár M. László: A végszükség a büntetõjogban. Szeged, JATE 1981. 37.
30 „23. § (1) Nem büntetendõ annak a cselekménye, aki saját, illetve más személyét vagy javait közvetlen és másként el nem hárítható

veszélybõl menti vagy a közérdek védelme érdekében így jár el, feltéve, hogy a cselekmény nem okoz nagyobb sérelmet, mint amely-
nek elhárítására törekedett. 
(2) Nem büntethetõ, aki azért okoz nagyobb sérelmet, mint amelynek elhárítására törekedett, mert ijedtségbõl vagy menthetõ felin-
dulásból nem ismeri fel a sérelem nagyságát. 
(3) Nem állapítható meg végszükség annak javára, akinek a veszély elõidézése felróható vagy akinek a veszély vállalása foglalkozásá-
nál fogva kötelessége”. 

31 Roxin: Höchstrichterliche Rechtsprechung zum Allgemeinen Teil des Strafrechts, München Beck, 1998. 168-169. 

hely – azaz a korábbi Btk. 30. §-a (2) bekezdésének –
alkalmazhatósága fogalmilag kizárt, hiszen a kötél át-
vágására, tehát az emberölés elkövetési magatartásá-
nak a kifejtésére pontosan azért kerül sor, mert az el-
követõ a haláltól akar menekülni, vagyis tökéletesen
tisztában van azzal, hogy a cselekménye ugyanolyan
sérelmet okoz, mint amelynek az elhárítására töreke-
dett. 

A korszak jogirodalmából olyan okfejtés is ismert,
amely szerint „Abban a kérdésben, hogy az okozott
sérelem vagy a fenyegetõ sérelem-e a kisebb (nagyobb
vagy azzal azonos) elsõsorban az anyagi javak, a va-
gyoni értékek egybevetése adja a megoldást. Aligha
vonatkoztatható a mennyiségi viszonyítás az emberi
életre: aki a veszélybõl saját életét úgy menti, hogy a
másik elõl elzárja a menekülési utat (õ száll be a men-
tõcsónakba s a másik már nem fér be, õ mászik ki el-
sõként az égõ tízedik emeleti lakásból s a többieket
már eléri a tûz) megítélésünk szerint sikerrel hivat-
kozhat a végszükségre. Az emberi élet ugyanis rang-
sorba nem állítható s mindenkinek aránytalanul a sa-
ját élete a legfontosabb.”28

A feltett kérdésekre a választ Bodnár M. László szub-
jektív sajátosságra hivatkozva próbálta megadni. A ko-
rábbi Btk. elemzése alapján arra a következtetésre ju-
tott, hogy a törvény az életnek más élete árán megva-
lósuló mentésének jogszerûségét nem ismeri el. „Más
kérdés ugyanakkor […] hogy az a tény, amely szerint
hatályos törvényünk rendes körülmények között nem
ad lehetõséget az életveszélybõl más életének a feláldo-
zása árán történõ menekülés büntetlenül maradására,
érdemben nem helyes, egyszerûen azért, mert ellenke-
zik az emberi természettel. Ez az ellentmondás azon-
ban csak az elvárhatóság kritériumának törvénybe ik-
tatásával, tehát jogalkotói úton küszöbölhetõ ki.”29

A jogalkotó ezt meg is tette a Btk. kodifikációja so-
rán, amikor a végszükség szabályait oly módon változ-
tatta meg, hogy a veszélybõl mentõ cselekmény azonos
sérelmet is elõidézhet.30

A Btk. tehát a veszélyközösség esetére a büntetendõséget
kizárja. Megjegyzést igényel azonban, hogy számos
jogtudós szerint azokban az esetekben, amikor az
egyik ember élete egy másik ember életével egyidejû-
leg kerül veszélyhelyzetbe, a jó erkölcsbe ütközik az
emberi életek számtani feladványként való értékelése.
Így Welzel annak az álláspontjának ad hangot, hogy
egy olyan jogi gondolkodás, amely számára a jogi ér-

tékek nemcsak hasznossági értékek, hanem a jog meg-
alapozásában a kultúrkör erkölcsi alapjára épít, egy
ilyen szemléletmóddal nem elégedhet meg. Ellent-
mond ugyanis a keresztény erkölcsi tanoknak, ha a
dolgok megóvására szolgáló kisebb rossz elvét, akkor
alkalmazzuk, amikor emberéletek forognak kockán.
Roxin véleménye szerint mindenképpen az élet önké-
nyes megrövidítésének kell tekinteni a halál szükség-
szerû bekövetkezésével járó veszélyhelyzetben lévõ
személy életének elvételét is. Álláspontja szerint, ha a
menthetetlen személy megölését a jog megengedi, ak-
kor fel kell adni azt a tételt, amely szerint a rövid idõn
belül halált eredményezõ gyógyíthatatlan beteg élete
is a jog védelme alatt áll. Amennyiben pedig egy ve-
szélyközösségben az élet elvétele nem minõsül jogel-
lenesnek, nem adható magyarázat arra a kérdésre,
hogy miért tekintjük emberölésnek annak cselekvõsé-
gét, aki egy gyógyíthatatlan betegségben szenvedõ
személyt azért öl meg, hogy szerveinek átültetésével
más emberek életét megmentse. Ebbõl a szempontból
pedig annak sincs relevanciája, hogy a passzív alany
esetleg csak percekig, órákig élt volna, mert a halál
szükségszerûségének kitétele valójában egy olyan
gondolati konstrukció, amely feltételezésen alapul,
mert a valóságban sosem tudható elõre, hogy a jövõ-
ben pontosan mi fog történni.31

Roxin ezért az élet kioltásának körében elveti a jog-
ellenességet kizáró végszükség alkalmazhatóságának
lehetõségét. Welzel és Roxin okfejtése egyaránt a jog-
alkotó számára kíván iránymutatást adni. Welzel
azonban etikai alapon, a keresztény erkölcsi tanokra
hivatkozva utasítja el a végszükség alkalmazhatóságá-
nak kiterjesztését az emberi élet elvétele árán történõ
életmentés esetére, Roxin pedig jogösszehasonlítást
végezve jut ugyanerre a konklúzióra. 

Kétségtelen tény, hogy a Roxin által felhozott példa
alapján valóban nehéz megválaszolni azt a kérdést,
hogy amennyiben a menthetetlen személy megölését
megengedi a törvény, miért védi a jog a gyógyíthatat-
lan betegségben szenvedõ személy életét, amennyiben
a passzív alanyt azért ölik meg, hogy szerveinek átül-
tetésével más emberek élete megmenthetõ legyen.

Megítélésem szerint valójában egyetlen síkon tehetõ
különbség a felhozott esetek között. Nevezetesen an-
nyiban, hogy a végszükség körében a veszély, mint
törvényi tényállási elem objektív és abszolút jellegû fo-
galmi ismérv, ugyanakkor közvetlen is, azaz térben és
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idõben behatárolt, személyre koncentrált, ami által a
sérelem bekövetkezése azonnalra várható. Ezzel
szemben a gyógyíthatatlanság szubjektív, illetve –
meglehetõsen gyakran – relatív jellegû. Mindenkép-
pen determináló különbség azonban, hogy a halál be-
következésének idõpontja még a haláltusáját vívó sze-
mély esetében is bizonytalan. Bár Roxin ennek nem
tulajdonít jelentõséget, mégis a jogalkotónak ezt, vala-
mint az említett különbségeket kellett alapul vennie
akkor, amikor döntött az arányosság terjedelmi köré-
nek jogszabályi kijelölésekor. 

Mindezekre figyelemmel – véleményem szerint – a
jogalkotó helyes döntést hozott, mert az önfeláldozást
a jog senkitõl sem várhatja el, annak hiányát pedig
nem büntetheti.  

4. A jogszabály engedélye

A Btk. a bírói gyakorlat által kialakított jogellenes-
séget kizáró okok közül a jogszabály engedélyét iktat-
ta be. Az engedély szerepeltetését a felelõsséget kizáró
okok körében már korábban is számos szerzõ tartotta
szükségesnek. Így Wiener A. Imre szerint megengedett
cselekménynek kell minõsíteni azt a magatartást,
amelyet jogszabály, avagy a bíróság által felelõsséget
kizáró körülményként elismert társadalmi szokás
vagy szakmai gyakorlat megenged.32 Ezt azonban fe-
leslegesnek tartom, mert a jogrend egységének elvé-
bõl fakadóan evidencia, hogy nem büntetõjog-ellenes
az a cselekmény, amelyet jogszabály megenged, hi-
szen bármely jogszabály által elõírt vagy megengedett
cselekmény büntetõjogilag sem lehet törvénysértõ. 

III.
Kodifikációs hiányosságok

Régebb óta vita tárgya a jogirodalomban, hogy a bí-
rói gyakorlat által kialakított büntetendõséget kizáró
okokat indokolt-e a Btk.-ban szabályozni. A törvényho-
zó valójában köztes megoldást választott, hiszen a jog-
szabály engedélyét törvénybe iktatta, míg a többi bíró
alkotta kizáró okot nem legalizálta. 

A jogirodalomban és a jogalkalmazásban egyaránt
elfogadott tétel, hogy a bírói gyakorlatban kialakult és
a Btk.-ban nem szereplõ kizáró okok a jogállami elvá-
rásoknak megfelelnek, mert nem sértik a nullum
crimen sine lege követelményét, hiszen nem bõvítik,
hanem ellenkezõleg, a büntetõjogi felelõsség körét
szûkítik. Amint arra Nagy Ferenc is rámutat „az anya-
gi jogi legalitás elve a kizáró okok szokásjogi képzõdé-

sével nem áll ellentétben s az Alkotmányból sem kö-
vetkezik a törvényhozás kötelezettsége, hogy az eddig
íratlan, de elismert kizáró körülményeket törvényi
formába öntse”.33

A Btk.-ban nem szabályozott, de a jogirodalom által
elismert, és a jogalkalmazói gyakorlat által értékesí-
tett kizáró okok: 

– a sértett beleegyezése,
– a fegyelmezési jog gyakorlása, 
– a megengedett kockázatvállalás. 
Figyelemmel arra, hogy a nullum crimen sine lege

elve csak azt teszi elengedhetetlenné, hogy a büntetõ-
jogi felelõsség megállapításának pozitív feltételeit szabá-
lyozza a törvény, és mert a bíró alkotta kizáró okok in
melius jelentkeznek, kodifikációs kényszer nem állt fenn.
Ugyanakkor álláspontom szerint a sértett beleegyezé-
sét indokolt lett volna a büntetendõséget kizáró okok
körében megjeleníteni, és jogigazoló voltának feltét-
eleit a Btk.-ban egzakt módon meghatározni. Ezen ki-
záró ok ugyanis rendkívül összetett jellegû és egyes
elemei tekintetében egymásnak ellentmondó nézetek
fogalmazódtak meg. Így például az akarati-teória hívei
szerint a sértetti nyilatkozat joghatályossága szem-
pontjából kizárólag a sértett tudatállapotának van je-
lentõsége, azaz nincs szükség arra, hogy a beleegyezés-
re vonatkozó sértetti akarat a külvilágban megjelenjen,
illetve, hogy arról a tényállást megvalósító személy tu-
domással bírjon. Ezzel szemben az úgynevezett nyilat-
kozati-tan híveinek okfejtése szerint a büntetendõség
kizárásához az szükséges, hogy a beleegyezés „megje-
lenjen” illetve, hogy arról az elkövetõ tudomással bír-
jon. Ugyanígy vitatott, hogy amennyiben a büntetõjo-
gon kívüli normák kötelezõ alakszerûséget követelnek
meg a beleegyezésnek meg kell-e felelnie ezen követel-
ményeknek, illetve, hogy milyen értékelést kaphat a
formai hiányosságokkal terhelt sértetti nyilatkozat. 

Úgy gondolom, hogy már ezek a problémák is azt
indokolják, hogy a sértetti beleegyezést a Btk. szabályoz-
za, figyelemmel arra is, hogy a sértetti beleegyezés
jogintézményének legalizálása egyértelmûen a jogbiz-
tonság követelményét erõsítené. 

IV. 
Zárszó

Álláspontom szerint a büntethetõségi akadályok
rendszerével kapcsolatos szabályok dogmatikailag tisz-
tább rendszert hoztak létre. A jogosan megfogalmazha-
tó kritikák ellenére úgy gondolom, hogy azok megfe-
lelõen szolgálják az egységes jogalkalmazói gyakorlat
kialakulását.
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vényjavaslat. Budapest, 1928.
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4 Lásd Jancsó György: A magyar házassági és házastársi öröklési jog. Budapest, Politzer, 1901, 616–826.; Márkus Dezsõ: Magyar magán-

jog mai érvényben. Törvények, rendeletek, szokásjog, joggyakorlat I. Grill, Budapest, 1906, 276–332.; Szladits Károly: A magyar ma-
gánjog vázlata I–II. Budapest, Grill, 1909; Zachár Gyula: A magyar magánjog alaptanai. Budapest, Grill, 1912–1913; Zlinszky Imre: A
magyar magánjog mai érvényben különös tekintettel a gyakorlat igényeire. Budapest, Franklin, 1902.

A közszerzeményt (coacquita coniugum, coacquisitio
coniugalis) „anyagi magánjogunk leggyakoribb és leg-
fontosabb” intézményeinek egyikeként tartották szá-
mon a dualizmus-kori (1867–1918) magánjogtudo-
mány képviselõi annak ellenére is, hogy a curiai dönt-
vényekben némely kérdést tekintve bizonytalanság
mutatkozott.1

Magyarország elsõ magánjogi kódexe (a továbbiak-
ban: MTJ),2 a tradicionális paraszti és polgári házas-
sági vagyonjogban „törvénybõl folyó” közszerze-
ményt nem csak megõrizte, hanem általánossá, azaz
társadalmi állástól függetlenül érvényesülõ, törvényes
vagyonjogi intézménnyé tette. A közszerzeményt új
polgári törvénykönyvünk is ismeri, azonban nem in-
tézményként, hanem szerzõdéssel kiköthetõ vagyon-
jogi rendszerként adja meg.3 Joggal tehetõ fel a kér-
dés: jogfejlõdésünket tekintve helyes-e ez a szóhasz-
nálat, illetve a mai közszerzemény mennyiben felel
meg annak, ami Werbõczy István Hármaskönyvében
már megvolt és a törvényi elfogadás hiányában szo-
kásjogként alkalmazott MTJ-ben továbbélt, majd
amit az 1952. évi IV. törvény miniszteri indokolása
veszendõnek ítélt. Tanulmányomat Weiss Emíliára
(1927-2014) emlékezve írom, aki mintegy hat évtized-

nyi tudományos munkássága során törekedett arra,
hogy megállapításait a történeti gyökerekre tekintet-
tel fogalmazza meg, és akinek önzetlen szakmai taná-
csaira bátran számíthattam.

I.
A közszerzemény helye 

a magyar házassági 
vagyonjogban, 1848 után

A 19. század második felében, illetve a 20. század
elején a magyar magánjogtudomány a német történe-
ti jogi iskola (Historische Rechtsschule) által megalko-
tott kategóriákat és fogalmakat ismerte, de a házassá-
gi vagyonjog tekintetében nem feltétlenül használta.
A dualizmus kori magyar szerzõk többnyire törvényes
(szokásjogi) és szerzõdéses intézmények egymáshoz
való kapcsolódásáról, nem rendszerekrõl beszéltek.4
Ehhez hasonlóan a Szladits Károly szerkesztésében
1940-ben napvilágot látott hat kötetes „Magyar ma-
gánjog” c. mûben – századforduló utáni évtizedek tu-
dományos álláspontjának összegzéseként – „A házas-
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8 Szladits: i. m. (6. jegyzet) 93., valamint Jancsó: i. m. (1. jegyzet) 120.
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10 Szladits: i. m. (6. jegyzet) 94.
11 Jancsó: i. m. (1. jegyzet) 118.
12 Márkus: i. m. (4. jegyzet) 316.
13 Hármaskönyv III. r. 29. c. 2. § Ha az atya a maga részérõl végrendeletben kívánna intézkedni, azt ugyan megteheti, de felesége káro-

sítása nélkül. Mivel a feleség mindig részt vesz és osztozik a házasság alatt férjével együtt szerzett vagyonban, úgy hogy a férjnek vég-
rendelet nélküli kimultával annak minden együtt szerzett vagyona rá fog szállni.

ság vagyoni joghatásai” c. alfejezetben a „házasság
megkötésbõl eredõ törvényes alapú kötelmekrõl” (a
tartásról, a közszerzeményrõl és a hitbérrõl), valamint
a „házastársak között létesíthetõ vagyonjogi ügyletek-
rõl” (a szerzõdéses vagyonjogról) szóltak.5 A magyar
magánjogi szakirodalomban tehát a közszerzemény
intézményére, nem pedig arra a rendszerre, az ún. szer-
zeményi vagyonközösségre koncentráltak, melyben a
közszerzemény keletkezett.

A vagyonjogi rendszerek elhatárolásának kérdésével
jellemzõen az összehasonlító jogi mûvekben találko-
zunk, melyekben azt vizsgálták, hogy a római-germán
jogcsaládon belül elterjedt rendszerekhez, elsõsorban
a német jogkörhöz képest hogyan alakult a magyar
jog.6 Ezt a megközelítést tükrözte többek között
Madarassy László 1872-ben publikált akadémiai pálya-
mûve, aki a magyar házassági vagyonjogot a vagy-
onelkülönítési rendszer önálló altípusaként írta le,7 és
Szladits Károly 1903-ban írt szócikke is a Magyar jogi
lexikon hasábjain, aki a közszerzeményre tekintettel a
vagyonelkülönítõ és vagyonegyesítõ rendszerek kö-
zött álló vegyes rendszernek nevezte.8 Nálunk tehát –
az összehasonlító jogi elemzések kivételével – a nyu-
gati szakirodalomban megszokott rendszeralapú kép
más megközelítésbõl rajzolódott ki. A francia és a né-
met jogkörhöz képest jóval kisebb területrõl lévén szó
a differenciáltság is kisebb volt itthon. Ezért ha a tár-
sadalmi állás vagy egy adott térségben élõ népesség te-
kintetében voltak is különbségek, azokat egyszerûbb
volt az adott jogintézmény leírásakor kimutatni, mint
a rendszerek létét hangsúlyozni.

A kontinentális Európa germán-római jogában is-
mert fõbb vagyonjogi rendszerek (a római jogi dotális
rendszer, a tiszta vagyonelkülönítési, valamint va-
gyonigazgatási rendszer és a vagyonközösségi rend-
szer)9 egyes elemei nálunk is jelen voltak, sõt „kelet-
kezésükben félreismerhetetlenül germánjogi befolyás
jeleit mutatták”.10 A hazai összehasonlító jogi elemzé-
sek azonban meggyõzõdéssel állították, hogy a ma-
gyar házassági (köteléki és vagyoni) jog alapeszméje,
jelesül a férjezett nõ személyi, és vagyoni önállósága
miatt a magyar házassági vagyonjog sajátos volt és a
külföldi modellektõl elért.11

A vizsgálat kezdõpontja 1848. Ez a dátum nem csak
alkotmánytörténeti szempontból korszakhatár, ha-
nem a magánjogot tekintve is, mivel nemzeti jogfejlõ-
désünk folytonosságát a szabadságharc leverését kö-
vetõ erõszakos jogexport derékban kettétörte. Azon-
ban a házassági vagyonjog (az öröklési jog mellett) a
magánjognak az a szelete volt, melyre vonatkozóan a
tradicionális jogforrások – bár tagadhatatlan, hogy bi-
zonytalanság a joggyakorlatban itt is volt – a megvál-
tozott társadalmi és gazdasági viszonyok között is al-
kalmazandók és alkalmazhatók voltak.

Egyrészt az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok (a to-
vábbiakban: ITSZ) I. r. 13. szakasza értelmében az
1853. május 1-jén Magyarországon is hatályba léptetett
osztrák polgári törvénykönyv (a továbbiakban: OPTK)
házassági vagyonjoga, mely a közszerzeményt nem is-
merte, csupán ideiglenesen, 1861. július 23-ig érvénye-
sült. A jász-kunok között a szerzeményi vagyonközös-
ségi rendszer és a közszerzemény intézménye nem volt
ismert, az erdélyi szász statútumok szerint pedig általá-
nos vagyonközösség élt a házasfelek között. Ebbõl az
következik, hogy a jász-kunok között a régi magyar jog
helyreállítása után is a szerzeményi vagyonközösség hi-
ánya érvényesült, míg az erdélyi szászok vonatkozásá-
ban, mivel (Horvát-Szlavónország, Fiume és a határõr-
vidék mellett) az OPTK Erdélyben is hatályban ma-
radt 1861. július 23. után, az általános vagyonközösség
csak akkor élt tovább, ha az adott házasságot az OPTK
érvénybe lépése elõtt kötötték meg.

Másrészt az ITSZ I. r. 13. szakasza, mely szerint a
„házasság alatti közszerzeményekre nézve a korábbi
magyar törvények határozatai változást nem szenved-
nek”,12 azt is jelentette, hogy a Hármaskönyvben (III.
r. 29-30. c.)13 rögzített szokásjogon alapuló, jobbágyok
örökösödésérõl szóló 1840. évi VIII. tc. 1861. július
23. után újra érvényesült. Ez a törvénycikk szabad
rendelkezési jogot adott a jobbágyoknak minden ingó
és ingatlan szerzett vagyonuk felett (1.§), végrendelet
nélkül hátrahagyott szerzeményeikben pedig, ahogy
õsi javaikban is, törvényes fiú- és leánygyermekeik
egyenlõ öröklési jogot nyertek (2.§). A törvénycikk
rögzítette azt is, hogy a szerzeményi javak a házastár-
sakat egyformán, fele részben illetik, részükkel szaba-
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14 Frank Ignác: A közigazság törvénye Magyarhonban. Buda, a’ Magyar Királyi Egyetem betûivel, 1845, 274. §, 525.
15 A kodifikáció-történethez lásd Balogh Judit: Magánjog a XIX. század végén Magyarországon. (Katona Mór 1899-es kiadású rendsze-

res magánjoga elé). Közjegyzõi füzetek – Studia Notariaria Hungarica tom. VII. Budapest, 2008, IX–XXIV.; Homoki-Nagy Mária: Kí-
sérlet a magánjog kodifikációjára a 18-19. században Magyarországon. Studia Caroliensia 2001. 2. sz. 72–88.

16 Almási: i. m. 274.
17 Frank: i. m. 274. §, 524.
18 Jung, Johann von: Darstellung des Ungarischen Privat-Rechtes nach dem in seiner Art als classisch allgemein anerkannten Werke:

Institutiones Juris privati Hungarici des Herrn Emerich von Kelemen. I. köt., Bécs, Bauer, 1818, 93.
19 Szlemenics Pál: Közönséges törvényszéki polgári magyar törvény. A törvénynek második könyve a jószágokról. H. n., Snischeck Kár-

oly G. betûivel, 1823, 146.
20 Frank: i. m. 275. §, 526.
21 Jancsó: i. m. (1. jegyzet) 124.
22 Jancsó György: A magyar házassági vagyonjog. Budapest, Hornyánszky, 1888, 179.
23 Jancsó: i. m. (1. jegyzet) 118., 125.
24 Gojzesti Madarassy János: A’ magyar polgári törvénytudomány vázlata; Kelemen Imre, Markovics János ’s többek után, és a’ legujabb

törvények szerint köz használatra rajzolva. Eger, az Érseki lyceum' betüivel, 1845, 215. §; Márkus: i. m. (4. jegyzet) 318.; Jancsó: i. m.
(1. jegyzet) 704.

don rendelkezhetnek, a feleség végrendelettel sem
zárható ki az õt illetõ részbõl, valamint a mag és vég-
rendelet nélkül elhalt fél szerzeménye hitvestársi
öröklés (successio coniugalis) alá esik (8. §). Az özvegy-
asszony közszerzeményét a bíróságoknak figyelembe
kellett venniük, amikor családi egyesség hiányában az
özvegyi tartás mértékérõl döntöttek (16. §). Frank Ig-
nác álláspontja szerint ez a rendelkezés „Verbõczibül
nem igazolható”, sõt a Curia Frank szerint 1772-ben
ellenkezõképp is ítélt, „mindazonáltal a tanító köny-
vek tekintetével az említett vélemény annyira elter-
jedt, meg is erõsödött, hogy már a jobbágyokra nézve
újabb törvénybe is átment”.14

Harmadrészt hangsúlyoznunk kell, hogy a jogbiz-
tonság, nemzeti jogegységesítés és jogreform hármas
jelszavával megkezdett magánjogi kodifikációs törek-
vések 1928-ig15 nem léptek túl az elõkészületeken. A
magyar magánjogi törvénykönyv résztervezeteit, illet-
ve egységes tervezetének 1900-ban kidolgozott elsõ
szövegváltozatát (a továbbiakban: ÁPTK) háromszo-
ri átdolgozás követte (II. szöveg: 1913, III. szöveg:
1913, könyv alakban, illetve indokolással: 1914, IV.
ún. bizottsági szöveg: 1915), majd 1928-ban egy végsõ
átalakítás után az V. szövegváltozatot törvényjavaslat-
ként (MTJ) is elõterjesztették. A nagy természetjogi
kódexekhez (CMBC: 1756, ALR: 1794, Code Civil:
1804, OPTK: 1812) képest megkésett kodifikációs fo-
lyamat következtében az 1848 utáni magyar házassági
vagyonjog a bírói joggyakorlatban alakult, és tradicio-
nális jellemzõit a 20. század közepéig megõrizte.

Ilyen tradicionális jellemzõ volt, hogy a közszerze-
mény intézményének alkalmazása társadalmi állástól
függött. Bár elsõ megjelenése hazánkban a városi jog-
könyvekhez, a városi polgársághoz kötõdött, a jobbá-
gyokon, majd parasztokon és az alacsonyabb rendû
személyes szolgálatokkal foglalkozó köznépen túl a
19. század második felétõl a munkások között16 is tör-
vényes vagyonjogi rendszerként ismerték el a szerze-
ményi vagyonközösséget. A feleség – Frank szavaival
élve – „már a törvény erejénél fogva közkeresõnek
(coacquisitrix)” minõsült.17 A nemesek és nemesekkel
a társadalmi értékelés szerint egyenlõnek tartott cso-
portok (ún. honoráciorok) között fõszerzõnek (princi-

palis acquisitor) a férjet tekintették, és a felek szerzemé-
nyei közszerzeménynek csak akkor minõsültek, ha az
adott visszterhes szerzõdésben a nõt szerzõtársként
tüntették fel (Hármaskönyv, I. r. 102. c.). Bár Jung Ke-
lemen alapmûvére hivatkozva hangsúlyozta, hogy ingó
dolgok esetében minden nõ közszerzõnek minõsült,18

és ebben az értelemben írt a nemesek közötti „közös
keresményrõl” Szlemenics is,19 Frank azt állította,
hogy a nemes felesége „azon ingókra nézve, mel-
lyekrül szerzõ levelet írni nem szokás”, „egyedül, tör-
vény erejénél fogva” közkeresõnek nem tekintetik.20

Egy generációval késõbb Jancsó – Junghoz és
Szlemenicshez hasonlóan – úgy beszélt a közszerze-
ményrõl, mint ami általánosan érvényesülõ törvényes
intézmény, és melynek általános voltán csak a nemesi
ingatlan esete üt rést,21 míg pár évvel késõbb írt mo-
nográfiájában ezt már nem hangsúlyozta.22 A késõbbi
szakirodalom a közszerzeményt nemesi házassági va-
gyonjogban törvényes intézményként nem ismerte.

A közszerzemény fogalmi meghatározása a vagyonkö-
zösségi rendszer altípusainak megadásával lehetséges.
Az általános vagyonközösség (communio bonorum),
amely a középkor germán-frank korszakot követõ év-
századaiban széles körben elterjedt a német jogkörben,
de ismert volt a római-germán jogcsalád más népei kö-
zött is, azt jelentette, hogy a férj és a feleség tulajdon-
közössége mindkettõjük teljes vagyontömege felett állt
fenn, azaz a házasságba behozott és a házasság fennál-
lása alatt szerzett vagyonuk is a vagyonközösség tárgya
volt, így különvagyonnal alapesetben a házastársak
nem rendelkeztek. Míg német és francia területen
emellett a korlátozott vagyonközösség számos változa-
tát is ismerték, hazánkban a vagyonközösség altípusai
közül csak a szerzeményi vagyonközösség érvényesült.

A magyar szerzeményi vagyonközösséget, illetve a
közszerzemény intézményét „a tényleg létezõ jogsza-
bályokból levezetett tudományos absztrakció” eszkö-
zével és a joggyakorlat alapján magánjogtudósaink
definiálták,23 mivel jogforrásaink a fogalmat nem tar-
talmazták. Közszerzeménynek azt a vagyont tekintet-
ték, amelyet a házastársak házas együttélésük tartalma
alatt együttesen vagy külön-külön, visszterhesen szerez-
tek.24 Ez a közös és külön javak megkülönböztetésén
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25 Kolosváry Bálint: Szerzeményi közösség. In: Magyar jogi lexikon VI. (szerk. Márkus Dezsõ). Budapest, Pallas, 1907, 392–393.;
Kolosváry Bálint: Közszerzemény. In: Magyar jogi lexikon V. (szerk. Márkus Dezsõ). Budapest, Pallas, 1904, 186–191.

26 Jancsó: i. m. (22. jegyzet) 723.
27 Herger Csabáné: Fábiánék esete Toth Jánossal. Adalékok a házassági vagyonjog XIX. századi történetéhez. In: Jogtörténeti Parerga.

Ünnepi tanulmányok Mezey Barna 60. születésnapja tiszteletére (szerk. Máthé Gábor et al.). Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2013,
132-138.

28 Herger Csabáné: A közszerzemény megosztása a paraszti népréteg körében Baranyában 1848 után. In: VI. Szegedi Jogtörténeti Napok
(szerk. Homoki-Nagy Mária). Szeged, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2014 (megjelenés alatt).

29 Ht. 105. § 2. bek.
30 Cholnoky Imre: A magyar anyagi magánjog kézikönyve: A polgári anyagi magánjogi viszonyokba vágó legújabb törvények és fent álló

szabályokhoz alkalmazva. Budapest, Franklin, 1886, 283.
31 Frank: i. m. 274. §, 525.

álló szemlélet a vagyontömeg aktívái és passzívái te-
kintetében egyaránt érvényesült. A felek külön javai-
ra és adósságaira nézve a házasságnak nem tulajdoní-
tottak joghatást. A közös vagyontömeg felett fennálló
tulajdonközösséget (communio iuris) azonban Kolos-
váry azzal indokolta, hogy abban a házasfelek életkö-
zössége jut kifejezésre vagyoni tekintetben,25 míg
Jancsó szerint „a kötelék erejénél fogva egyik fél tevé-
kenysége és vagyonának gyümölcse a másik félnek is
javára szolgál”.26 A közszerzeményi tulajdonközössé-
get eszményinek, és létrejöttében, tartamában, illetve
tartalmában minden egyéb tulajdonközösségtõl különbö-
zõnek tartották: a házasság létrejöttével keletkezik, ha-
tározatlan ideig, azaz annak megszûnéséig áll fenn, és
egyik fél sincs jogosítva arra, hogy a közszerzemény õt
illetõ részét a házasság fennállása alatt másra olyan
hatállyal átruházza, hogy az a szerzeményi közösség
részesévé legyen. A szerzeményi közösségben a meg-
osztási arány a magyar jogban mindig is fele-fele rész
volt.

A bírói gyakorlat szerzeményi közösséghez tartozó-
nak tekintette mindkét fél összes vagyonának gyümöl-
cseit, a felek keresményét, a felek visszterhes szerzését
és a felek vagy harmadik személy kikötése által közös-
sé tett vagyont, míg kimaradtak belõle azok a vagyon-
alkatrészek, melyek már a házasság megkötésekor is az
egyik fél tulajdonában voltak, az érvényes házasság lét-
rejötte elõtti jogcímen alapuló, de a házasság fennállá-
sa alatt bekövetkezõ szerzések, végezetül pedig a há-
zasság fennállása alatt, de ingyenesen szerzett vagyon-
alkatrészek. A különvagyon hasznai, függetlenül attól,
hogy a különvagyont annak tulajdonosa kezelte vagy a
feleség azt férjének átengedte, közszerzeményt képez-
tek: mivel a hozományadás a nem nemesek között ha-
zánkban nem volt általános, a nõ általában így járult
hozzá a házassági terhek viseléséhez. A közszerzemény
kezelése és a közszerzemény feletti rendelkezés a tulaj-
donközösségbõl következõen mindkét házasfél jogo-
sultsága volt. Nem állítom, hogy a férj feleségének ezt
a jogát, különösen paraszti közegben, nem sérthette
meg, azt azonban igen, hogy a nõ esetleges jogsérelmét
a magyar jog bírói úton orvosolta.27

A házasfelek különvagyona és a közszerzemény kö-
zötti kapcsolódási pontot az egyikbõl a másikba törté-
nõ beruházás jelentette, melynek következtében az il-

letõ tömegnek a beruházás erejéig megtérítési igénye
támadt a gazdagodott másik tömeggel szemben,
amely a szerzeményi vagyonközösség felbomlása, azaz
a közszerzemény megosztásakor vált érvényesíthetõ-
vé. A közszerzemény megosztását a házasfelek köz-
szerzemény feletti tulajdonközösségében kezdetétõl
fogva létezõ eszményi osztottság ténylegesüléseként
értelmezték: a szerzeményi vagyonközösség felbom-
lott és a közszerzeményt képezõ vagyontömeg a felek,
illetve örököseik különvagyonába ment át, tekintettel
a különvagyon és a közszerzemény közötti vagyon-
mozgásra. A megosztás28 fõszabály szerint természet-
ben, másodsorban az árverési vételár szerint pénzben
történt, hitvestársi örökösödés esetén az özvegyi jog
(ius viduale) figyelembe vételével.

A törvényes szerzeményi vagyonközösség felbomlá-
sának eredetileg egyetlen esete az volt, hogy a túlélõ
házastárs kapta meg az elhalt hagyatékából közszerze-
ményét, hiszen a szentségi ragra emelt házasság fel-
bontását a ius canonicum nem engedte. A 16. századtól
protestáns felekezeti jogok, majd az 1894. évi XXXI.
tc. (a továbbiakban: HT) szekularizált bontójoga kö-
vetkeztében kibõvült az esetek köre. A közszerze-
mény megosztására az egyik vagy mindkét fél halála-
kor, holttá nyilvánítását követõen, valamint a házas-
ság felbontásakor vagy érvénytelenné nyilvánításakor
kerülhetett sor. Ha az adott házasságot a bíróság ér-
vénytelenítette, a jóhiszemû fél a házasság megkötésé-
tõl a jogerõs ítéletig közszerzõnek minõsült. A HT az
elõbbi fõszabályt kiegészítette a separatio a thoro et
mensa esetével: a szerzeményi közösség is megszûnt,
ha a feleket a kötelék fenntartása mellett ágytól és asz-
taltól jogerõsen elválasztották,29 és a gyakorlat szerint
akkor is, ha a felek ténylegesen külön éltek. Végezetül
a közszerzemény biztosítása és megosztása a házassá-
gi életközösség fennállása alatt is lehetséges volt a fe-
lek közokirati alakszerûségeket nélkülözõ megállapo-
dásával.

Az egyoldalú biztosítási és megosztási igény meg-
ítélése azonban változó volt. Frank Ignác „veszélyes
állításnak” nevezte azt a némelyek, többek között
Cholnoky Imre30 által követett tanítást, hogy „a keres-
ménynek fele része már ura életében az asszonyt ille-
ti” férje akarata ellenére is.31 Jancsó az 1880-as évek
elõtti korszakra jellemzõ, szerzeményi közösség meg-
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32 Jancsó: i. m. (22. jegyzet) 754–757., 762–764.
33 Herczegh Mihály: Magyar házassági jog. Budapest, Pallas, 1896, 87.
34 Az általános magánjogi törvénykönyv tervezete. Öröklési jog. Budapest, 1882 (a továbbiakban: Teleszky-tervezet).
35 Az Általános Magánjogi Törvénykönyv tervezete. Öröklési jog. Indokolás (a továbbiakban: Teleszky indokolása). I. füzet. Budapest,

Egyetemi Könyvnyomda, 1883, 33–37.
36 A következõ résztervezetek készültek el: Hoffmann Pál (1871), majd Gyõry Elek (1880) általános részi tervezetei, Halmossy Endre dolo-

gi jogi (1882), Apáthy István kötelmi jogi (1882) és Teleszky István öröklési jogi tervezete (1882), illetve ennek törvényjavaslata a kép-
viselõház igazságügyi bizottsága által megállapított szövegben (1889).

37 Az általános magyar magánjogi törvénykönyv tervezete. Általános indokok. Általános rész. Budapest, 1880, 5.
38 Teleszky indokolása: i. m. 35–36.
39 Jancsó: i. m. (1. jegyzet) 125–139.

szüntetését jóváhagyó bírói gyakorlatot az ún. tulaj-
don-elmélettel magyarázta, mely szerint a közszerze-
mény felett közönséges tulajdonközösség áll fenn, és a
tulajdonjogból folyó jogosítványok érvényesítése a
házasság tartama alatt is lehetséges. Majd azokat az
1884 után hozott curiai döntvényeket sorolta, melyek
az egyoldalú megosztási igénynek nem adtak helyt.32

Ezek lényege a következõ tételmondatokkal foglalha-
tó össze: egyrészt a közszerzemény az a vagyon, ame-
lyet a felek a házasság tartama alatt szereztek és amely
többletként mutatkozik a házasság megszûnésekor
meglévõ vagyont a felek házasság elõtti vagyonállapo-
tához viszonyítva; másrészt a közszerzemény, mivel
folytonosan változik, nem a szerzett vagyon bizonyos
része; amiért mennyisége a házasság tartama alatt
nem meghatározható és állagának megállapítása irán-
ti kereset nem érvényesíthetõ. Ez utóbbi tételt
Herczegh Mihály is hangsúlyozta, amikor kijelentette,
hogy a házasfél a „közszerzemény természeti felosztá-
sa elõtt sohasem tudhatja, hogy az osztatlan vagyon-
ból mely tárgyak jutnak neki”.33 Mindez azonban
nem a közszerzeményi tulajdonközösség, hanem a kö-
zönséges tulajdonközösség tagadását jelentette.

II.
A közszerzemény 

az egyes tervezetekben

1. A közszerzemény intézménye Teleszky István részter-
vezetében

Hat évvel azután, hogy 1876-ban Horváth Boldizsár
igazságügyi miniszter megbízást adott a magánjogi
törvénykönyv egyes résztervezeteinek elõkészítésére,
közzé tették Teleszky István öröklési jogi munkáját,34

amely a közszerzemény szerepét a fentiekhez képest
radikálisan megváltoztatta volna. A közszerzemény
intézménye, melyet az indokolás35 az öröklési jogi
tervezet „újításai” körében „kiváló figyelmet érdemlõ
lényegi momentumnak” nevezett, a törvényes öröklé-
sen belül, a házastársak örökösödét rendezõ szaka-
szokban (31-36. §§) jelent meg. Magánmunkálat
ugyan már készült, gondoljunk Madarassy László már
említett (de lege ferenda kidolgozatlan) akadémiai pá-

lyamûvére 1872-bõl, Grosschmid Béni hivatalos rész-
tervezete a házasfelek személyes viszonyáról és a há-
zassági vagyonjogról ekkor még sehol sem volt, az im-
már második, Gyõry Elek által készített általános részi
tervezetben36 és annak indokolásában37 pedig a kodi-
fikáció fõ elveit rögzítették csak. Így Teleszky öröklési
jogi tervezete, valamint a törvényjavaslat 1889-ben
megállapított szövege saját koncepciót tartalmazott.

Teleszky úgy vélte, hogy tradicionális „honi törvé-
nyeink intézkedései nem tarthatók fenn a túlélõ há-
zastárs örökösödésére nézve” akkor, mikor a vagyon
családi jellege már elveszett, és ezért a vagyon minõ-
sége, az öröklött és szerzett vagyon közötti különbség
a házastársak örökösödésénél sem fogadható el kiin-
dulási pontul. Miután a közszerzeményre vonatkozó
hitvestársi örökösödés (successio coniugalis) intézmé-
nyét veszni ítélte, az annak „kiegészítõ részeként” ér-
telmezett özvegyi jogot (ius vidualis) és özvegyi örökö-
södést (successio vidualis) is erre a sorsra juttatta, mivel
ezek „a férj hagyatékában a nõnek olyan jogokat biz-
tosítanak, melyekkel a férj a nõ hagyatékára vonatko-
zólag nem bír”. Teleszky a „gyakorlati élet megczáfol-
hatatlan” bizonyságára hivatkozva úgy látta, hogy a
közszerzemény megosztásakor a házasfeleket illetõ ré-
szek igazságos meghatározására nem lehet „általános
jogszabályokat” felállítani. A „törvényen alapuló köz-
szerzeményi közösséget a törvényhozás kiindulási
pontjául” nem fogadta el, hanem azt a szerzõdéses va-
gyonjog körébe tartozónak találta. Azt azonban meg-
engedhetõnek vélte, hogy a házastársak közös birto-
kában lévõ ingókra „közösségi vélelmet” állítson fel a
törvényhozó, melyek „egyik vagy másik házastárs ki-
zárólagos tulajdonának nem tekinthetõk”, és bárme-
lyikük halálakor fele részükben nem örökösödési jog-
címen, hanem tulajdonosként illetik a túlélõ felet.38

A Teleszky-tervezet éles szakmai vitát váltott ki.
Jancsó György39 úgy vélte, tévedés a magyar házassági
vagyonjogot a vagyonelkülönítési elvet követõnek te-
kinteni, hiszen a közszerzeménynél ez az elv nem ér-
vényesül. A vagyonelkülönítési és a szerzeményi va-
gyonközösségi rendszer fennálló kombinációját
Jancsó sem tartotta szerencsésnek, azonban a megol-
dást nem a közszerzemény felszámolásában, hanem
„némi reformmal” a szerzõdéses vagyonjog mellett
szubszidiárius jogként történõ fenntartásában látta.
Teleszky vélelmezett ingó vagyonközösségét elvi kö-
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40 Jancsó György: A magyar házassági vagyonjog tervezete. Nemzet, 1884, 781–785.
41 A levelet közli Grosschmid Béni: A Házassági törvény (1894. XXXI. t.cz.), I. köt. Budapest, 1908, 35–38.
42 A memorandumot közli Grosschmid: i. m. (41. jegyzet) 66–112.
43 A tervezetet és az indokolást lásd Grosschmid Béni: Magánjogi tanulmányok, tervezetek és kisebb dolgozatok. II. köt. Budapest,

Pfeiffer, 1901, 807–899.
44 Bevezetõ. A Magyar Általános Polgári Törvénykönyv tervezete, elsõ szöveg. Budapest, 1900. V.
45 Indokolás a magyar általános polgári törvénykönyv tervezetéhez. I. kötet. Bevezetés. Személyjog. Családjog. Budapest, Grill, 1901, (a

továbbiakban: ÁPTK indokolás) 193–194.
46 ÁPTK indokolás: i. m. 139.

vetkezetlenségnek nevezte, a közszerzemény szerzõ-
déses jogba utalását pedig, különösen olyan módon,
hogy a szerzõdés tartalmára vonatkozóan a jogalkotó
ajánlást, iránymutatást sem ad, határozottan elvetette.
Azt az érvet, hogy történeti jogfejlõdésünkkel szoros
kapcsolatban állónak nem tekinthetõ a közszerze-
mény, mivel a nemesi jognak nem része, Jancsó eluta-
sította. Álláspontja egyértelmû volt a közszerzemény
„germánoktól kölcsönzött” vagy „annak mintájára al-
kotott” voltát tekintve is. „A súlypont nem abban
van: vájjon a nemzet geniuszának eredeti szülemé-
nye-e valamely jogintézmény, hanem abban, hogy élt-
e a nemzet és meddig vele, és e szerint jogi öntudatá-
vá vált-e, vagy sem!” Döntõ érve a Teleszky-tervezet
ellen azonban az volt, hogy az a törvényes közszerze-
mény elvetésével, de a túlélõ házastárs törvényes
öröklési jogával (melyek célja a közszerzemény hit-
vestársi öröklésének, a hitbérnek, az özvegyi öröklés-
nek és az özvegyi jognak a kompenzálása volt) „örök-
joggá változtatja, tehát reménybeli joggá szállítja le a
hitvestárs tulajdonjogát, mely õt ma (…) a közszerze-
mény iránt megilleti”, ha pedig a házasság „elválás
folytán szûnik meg, az örökjog és a kompenzáció egy-
általán nem érvényesülhet.” Mindezek után Jancsó
1884-ben önálló tervezettel jelentkezett.40

Teleszky bírálói közé tartozott Grosschmid Béni is, aki
1889. november 10-i levelében azért javasolta az igaz-
ságügyi miniszternek az ekkorra már elkészült öröklé-
si jogi törvényjavaslat elõterjesztésének elhalasztását,
mert „a míg a közszerzemény fogalma annyira fluc-
tuáló s vitás”, kockázatos vállalkozás lenne az öröklési
jogi szabályozás.41 Az osztrák magánjog kolozsvári
egyetemi tanára (ne feledjük: Erdélyben az OPTK to-
vábbra is hatályban volt) azon az állásponton volt, hogy
a családjog és az öröklési jog kapcsolatában az elsõ ké-
pezi az alapot, míg a második csak annak felépítménye
lehet.42

2. A közszerzemény intézménye a magánjogi kódex I–IV.
szövegében és az MTJ-ben

Az 1900-ban közzé tett ÁPTK-ban (I. szöveg) a csa-
ládjogi rész (II.) házassági jogi címét (94–182. §§)
Grosschmid Béni készítette, aki ekkor már magyar ki-
rályi udvari tanácsosként és a budapesti egyetem ren-
des tanáraként kapott helyet az 1895. október 16-i leg-
felsõbb elhatározás alapján felállított szerkesztõbi-

zottságban. A házastársak közötti személyes jogvi-
szonyt és a vagyonjogot, azaz a házassági jog HT-ban
nem tárgyalt részeit Grosschmid 1891-re már kidolgo-
zta,43 így az ÁPTK házassági vagyonjoga ezen a rész-
tervezeten nyugodott.44

Grosschmid a BGB-ben törvényes rendszerként sza-
bályozott vagyonigazgatási közösséget (Verwaltungsge-
meinschaft, 1363-1431. §§) „homlokegyenest” szem-
benállónak vélte a magyar jogérzettel, melyben a „fe-
leség vagyonjogi helyzetének szabadsága gyökerezik”.
Éppen ezért az ÁPTK nõi szabadvagyont szabályozó
107. §-a kifejezetten meg is tiltotta, hogy a férj a nõ
rendelkezési szabadságát bármiféle hatalommal kor-
látozza, vagy kettejük között ilyen jogot biztosító
szerzõdés jöjjön létre. De ugyanilyen idegennek érez-
te a vagyonközösségi rendszer (Gütergemeinschaft) ál-
talános és részleges változatait is, melyekben a két fél
meghatározott körû vagyona dologi jogilag egybeol-
vad, ezt a férj kezeli, és a nõ hozzájárulása a férji ren-
delkezési jogot csak korlátozza.45

Grosschmid a magyar létezõ házassági vagyonjogot,
ide értve az OPTK hazai alkalmazási területeit is, úgy
tekintette, mint ami lényegét tekintve a vagy-
onelkülönítés elvét követi, és a magyar közszerze-
mény intézménye, bár célját tekintve azonos a német
jogkörben ismert szerzeményi közösséggel, a nõ fel-
tétlen, szabad rendelkezési jogát összes vagyona felett
(a férjnek hozományul adott vagyon kivételével),
„nem bántja”. Grosschmid a magyar házassági vagyon-
jogot a „nõi szabadvagyon rendszerének” nevezte. Terve-
zetében ezért a vagyonjogi fejezet élére a nõi szabad-
vagyon (107-111.§§) került, melybe a hozományul le-
kötött javakat kivéve a nõ minden vagyona (különva-
gyona, közszerzeményi javai és házassági szerzõdés
szerint õt illetõ javak) beletartozott, és ezekre nézve a
nõ rendelkezési joga sem törvény, sem szerzõdés útján
nem volt korlátozható. A nõi szabadvagyont a hozo-
mány (112-120. §§) követette, melynek elõfordulását
hazánkban a „gyér” és „esetleges” jelzõkkel, de a nõi
szabadvagyon „verseny-intézményeként”46 írta le
Grosschmid. A többi intézmény pedig, a közszerze-
mény, a szerzõdéses hitbér és a házassági szerzõdések,
„ahogy az eddigi jogban”, úgy a tervezetben is alatta
álltak a szabadvagyon alapeszméjének, míg a törvé-
nyes hitbért a tervezet elvetette.

Grosschmid Teleszkyvel szemben megtartotta, sõt álta-
lánosította, de „intensivitásában megnyeste” a törvény-
bõl folyó közszerzeményt (121–169. §§), hogy a szerze-
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47 ÁPTK-indokolás: i. m. 197–198.
48 Idézi Szladits Károly: A közszerzeményi vitához. In: A közszerzemény a Magánjogi Törvénykönyv javaslatában. Bíráló vélemények.

A Jogtudományi Közlöny könyvtára 16. Budapest, Franklin, é. n., 2.
49 ÁPTK indokolása: i. m. 245.
50 ÁPTK indokolás: i. m. 246.
51 A magyar általános polgári törvénykönyv tervezete. Második szöveg. Budapest, Grill, 1913.
52 A polgári törvénykönyv javaslata. Az országgyûlés elé terjesztett szöveg. Budapest, Grill, 1914. A törvényjavaslatot (886. sz. iromány)

1913. október 8-án, a 465. ülésen terjesztette a képviselõház elé Balogh Jenõ igazságügyi miniszter, de könyv alakban csak 1914-ben je-
lent meg.

53 Indokolás a polgári törvénykönyv törvényjavaslatához. Budapest, Grill, 1914, (a továbbiakban: III. szöveg indokolása) 11., 13., 17.
54 III. szöveg indokolása: i. m. 41.

ményi közösséget kombinálhassa a törzsvagyonra vo-
natkozó nõi vagyonszabadsággal47 – radikálisan szem-
ben helyezkedve a közszerzemény eddigi értelmezésé-
vel. A közszerzemény intézményét szabályozta, de a de-
finícióban megnevezte magát a rendszert, a szerzemé-
nyi közösséget is, amelyben a házasság megkötése után
annak megszûnéséig (122. §) „törvénybõl folyó juta-
lomként” közszerzeménye keletkezik az egyik félnek a
másik vagyonában (121. §). Közszerzemény volt az,
amit a felek a házasság ideje alatt (123. §) visszterhesen
szereztek (124. §). Minden esetben közszerzemény volt
a pénz, mint vagyontárgy (127. §), míg egyebekre két-
ség esetén csak közszerzeményi vélelem vonatkozott
(128. §). Különjavak voltak a házassági szerzõdésben
annak nyilvánított javak (125. §), valamint a házasság
fennállása alatt a különvagyonból származó vagy annak
helyébe lépett javak (126. §). A különvagyon meghatá-
rozása, a közszerzemény és a különvagyon közötti vi-
szony (129–131. §§), valamint a két vagyon passzíváit
(132–137. §§) és a vagyonmozgásokból következõ meg-
térítési igényt (138–143. §§) tekintve szemléletbeli új-
donságot nem látok a tervezetben; e tekintetben a bírói
joggyakorlatban eddig rögzült szabályok kódexbe eme-
lésérõl volt szó.

A „megnyirbálást” tekintve három tény emelendõ
ki. „Közszerzõi jutalomról”, kötelmi igényrõl volt
szó, melyet elveszíthetett a házastárs (169. §) a hitbér-
nél meghatározottak szerint (172–173. §§, azaz házas-
ságtörés, a HT-ben azzal egyenértékûként tekintett
cselekmény és a házastárs szándékos megölése ese-
tén). Másrészt az ÁPTK a megosztás szabályozásánál
intézményesítette az ún. halál utánra halasztás ked-
vezményét (166. §): a házasság megszûnésekor élet-
ben lévõ fél elhunyt/elválasztott házastársa közszerze-
ményét csupán saját halála utánra, és nem természet-
ben, hanem pénzben tartozott kiszolgáltatni. Ennek
feltétele az volt, hogy a kedvezményre jogosított a má-
sik irányába minden közszerzeményi igényrõl le-
mond. Grosscmid a halál utánra halasztás kedvezmé-
nyét az Országbírói Értekezleten már felvetett gazda-
sági érdekére hivatkozva emelte be az ÁPTK-ba.48 A
„megnyirbálás” körébe tartozott a házassági szerzõdé-
sek szabadelvû szabályozása is a törvénybõl folyó köz-
szerzemény ellensúlyozásaként, tekintettel a vagyo-
nosabb társadalmi csoportok igényére.49 A felek bár-
mikor megállapodhattak abban, hogy köztük ne le-
gyen, csak idõlegesen vagy feltételesen legyen szerze-

ményi közösség (177. §), hogy csupán az egyik társat
illesse a másik vagyonából meg közszerzemény vagy a
közösségnek mások legyenek a hányadai, mint amit a
törvény megállapít (178. §). A felek szerzõdésben álta-
lános vagyonközösséget is kiköthettek (181–182. §§)
az erdélyi szász statútumokat követve. Bármely va-
gyonközösségi altípusról volt is azonban szó, az csak-
is „számolási közösséget” keletkeztetett „dologho-
zi”(kötelmi) hatállyal, melyben az összvagyon német
minta szerinti, nõi alávetettséget eredményezõ „kor-
mányzása” kizárt volt (107–108. §§).50

Grosschmid a „nõi szabadvagyon rendszerével” a
közszerzemény fogalmát újraértelmezte. Formálisan a
szerzeményi vagyonközösség kiterjesztésérõl volt szó,
tartalmát tekintve azonban fordítva nézett ki a re-
form: a nemesi jogban érvényes vagyonelkülönítési
elvvel megfosztotta a közszerzeményt annak addigi
lényegétõl, a szerzeményi javak feletti nem közönsé-
ges tulajdonközösségtõl.

A szerkezetileg egységes munkának nem tekinthetõ
ÁPTK-t az egybefoglalt bírálati anyagok alapján az
elõkészítõ bizottság 1906-ra tüzetesen átvizsgálta, az
ez évben újraalakított bizottság 1913 májusára átdol-
gozta, majd közzétette a II. szöveget.51 A kedvezõ fo-
gadtatás következtében a III. szöveg52 nem volt más,
mint a II. szöveg törvényjavaslatba foglalása némi
szerkezeti, szóhasználati és néhol az elvi álláspontot
helyesbítõ módosításokkal. A III. szöveg hivatalos in-
dokolása, mely túlnyomó részt Szászy-Schwarz Gusz-
táv munkája volt, világossá tette, hogy a jogalkotót
különösen a családjog és az öröklési jog területén a
„nemzeti jog konzerválásának a szempontja” vezette:
„a nép jogérzésébe mélyen begyökerezett intézménye-
ket kellett fenntartani és a (…) kor tudományos igé-
nyeinek megfelelõ alakba öltöztetni.”53 III. szöveg
harmadik fejezete a házassági vagyonjogról (35–88.
§§) „alig ment túl” a bírói gyakorlat elveinek rend-
szerbe foglalásán.54 Ez az „alig” azonban a közszerze-
mény intézményére vonatkozott.

A fejezet vezéreszméje és ebbõl következõen felépí-
tése is ugyanaz volt, mint ahogy azt az ÁPTK-ban lát-
tuk. Grosschmid eredeti szemléletét az alapvetõ kérdé-
sekben megõrizték. A közszerzemény intézményét
(51–76. §§) mint „törvénybõl folyó” szerzeményi kö-
zösséget általánossá tették úgy, hogy azt szerzõdéssel
kizárni vagy a törvénytõl eltérõen szabályozni is lehe-
tett. A nõi szabadvagyon (35–40. §§) meghatározó vol-
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55 III. szöveg indokolása: i. m. 58.
56 III. szöveg indokolása: i. m. 53.
57 III. szöveg indokolása: i. m. 51-52.
58 Az 1913. november 13-án megválasztott ötventagú képviselõházi különbizottság részletes jelentését, az 1192. sz. irományt lásd: Az

1910. évi június hó 21-ére hirdetett országgyûlés nyomtatványai. Képviselõház. Irományok, XLVIII. köt. Budapest, Pesti Könyv-
nyomda, 1915.

59 Indokolás Magyarország magánjogi törvénykönyvének a m. kir. igazságügyminiszter által 1928. március 1-én az országgyûlés elé ter-
jesztett törvényjavaslatához, I. köt. Budapest, 1929, (a továbbiakban: MTJ indokolása) 6.

60 III. szöveg indokolása: i. m. 55.
61 MTJ indokolása: i. m. 12.

tát a nemzeti jogegység biztosítására hivatkozva fenn-
tartották, hiszen ezt kívánta a hazai jogi tradícióban
és az OPTK érvényesülési területein egyaránt meglé-
võ vagyonelkülönítési elv. A férji vagyonigazgatási
rendszert, valamint a dologi hatályú vagyonközössé-
get (legyen szó a közszerzeményrõl vagy a szerzõdés-
sel kiköthetõ általános vagyonközösségrõl) kizárták,
és a közszerzeményt a házasság fennállása alatt men-
nyiségére nézve határozatlan „várományi jogként” ér-
telmezték (63. §). Ennek következtében ilyen esetben
– a fennálló jogra hivatkozva – elutasították az egyol-
dalú biztosítási és megosztási igény érvényesítését. Az
I–III. szöveg egyértelmûen a kötelmi jogi értelmezést
követte, bár az ÁPTK-ban használt „jutalom” kifeje-
zést, ami ott a kötelmi jogosultságot jelezte,55 a II–III.
szövegben elvetették, mivel a közszerzeményt a há-
zastársak együttes gazdálkodása következményeként,
nem jutalomként értékelték.56

Az ÁPTK-hoz képest lényegi különbséget a III.
szövegben egy ponton látok. Az ÁPTK tiszta reálszer-
zési elven álló közszerzeményével szemben a III. szö-
vegben alapvetõen az értéktöbbleti elv érvényesült a fo-
galmat tekintve (52. §), a különvagyon meghatározá-
sánál (53–54. §§) és a megosztás szabályozásánál is. A
tiszta reálszerzési elvet az indokolás azzal utasította
el, hogy bonyolult, továbbá rendszeres és pontos va-
gyonnyilvántartást tenne szükségessé és inkább „az
elenyészõ kisebbséget alkotó nemesi és honoráciori
osztályok életviszonyainak felel meg”. Ellenérvként
szolgált az is, hogy a házastárs a közszerzemény és a
különvagyon között történõ kölcsönös elszámolások
eredményéhez képest a közszerzeményt akkor is köte-
les lett volna kiadni, ha aktív vagyona nem maradt
volna, míg az értéktöbbleti elv alkalmazásakor a köz-
szerzemény az az értéktöbblet, amellyel fél házasság
megszûnésekor meglevõ tiszta vagyona meghaladja
különvagyonának az azt kevesbítõ különadósságok le-
vonásával számítandó tiszta értékét.57

A polgári törvénykönyv tervezetének IV. ún. bizott-
sági szövegét58 Nagy Ferenc, a javaslat fõelõadója az
1915. május 5-i 577. ülésen azzal terjesztette a képvise-
lõház elé, hogy kifejezte reményét, ha a törvénykönyv
tárgyalását a világháború miatt nem is tudnák befejez-
ni, „munkálataik eredményét a késõbbi tárgyalások so-
rán is figyelembe fogják venni”.59 A IV. szöveg azon kí-
vül, hogy a szakaszokat újraszámozta, a közszerze-
ményt tekintve majd minden szakasznál kisebb-na-

gyobb nyelvi pontosítást is eszközölt, a különvagyon
értékének megállapításához új szakaszt toldott be, a
közszerzeménytõl való elesés esetei közül pedig kivette
a házasságtörést azzal az indokolással, hogy az „a közös
keresmény megosztásának a gondolatával nem egyez-
tethetõ össze”. A IV. szövegben már nem a halál után-
ra halasztás kedvezményérõl, hanem a halasztás ked-
vezményérõl volt szó. Az indokolás magát az intéz-
ményt a fennálló gyakorlattal ellentétesnek, de gazda-
ságilag szükségesnek találta.60 A III. szövegben a ked-
vezmény a házastárs halálán kívül a holttá nyilvánítás
és a bontás esetére is kiterjedt. A IV. szöveg azonban
abból indult ki, hogy a halasztás méltánytalan a másik
házastársra nézve abban az esetben, ha a házasság bon-
tással szûnik meg. A halasztás lehetõségét a bíróság
mérlegelésétõl tették függõvé, mint ahogy a halasztás
idõtartamának megállapítását is (ezért változott maga
az elnevezés), dologi biztosíték adását írták elõ, a köve-
telés kiadása pedig feltétlenül pénzben, törvényes ka-
mattal együtt történt. A felsorolt módosítások ellenére
is kijelenthetjük, hogy maga a koncepció a közszerze-
mény szerepét tekintve a III. szöveghez képest semmit
sem változott.

Az 1922 elején újrakezdett elõkészítõ munkálatok
eredményeként az V. szöveget, magát az MTJ-t 1928.
március 1-jén terjesztették a képviselõház elé. Ennek
indokolása a kodifikáció szükségességét többek között
azzal támasztotta alá, hogy „õsi jogunk (…) maradvá-
nyai (értsd: a rendi állás szerepe a közszerzemény in-
tézményénél és az öröklési jogban), ha a gyakorlatban
rendszerint nem vezetnek is igazságtalan eredményre,
mégis alapot adnak arra, hogy jogunkat az elmaradott-
ság, a középkori színvonal vádjával illessék (…) a mû-
velt nemzetek”.61

A házassági vagyonjogról szóló fejezet továbbra is in-
tézményeket szabályozott. A közszerzeményt úgy adta
meg, mint ami a felek házasságának létrejöttével és an-
nak megszûnéséig fennálló szerzeményi közösségben
keletkezik, és melynél fogva a házasság megszûnése-
kor mindenik házastársat kölcsönösen a fele része ille-
ti meg annak, ami vagyonukban közszerzemény (140.
§). A „házasság megszûnésekor” kifejezés lényege ab-
ban állt, hogy a közszerzeményi vagyonérték kiadását
egyoldalúan a házasság fennállása alatt nem lehetett
követelni, a szerzeményi közösség felszámolásában
azonban a felek megegyezhettek, hiszen házassági
szerzõdést (165–169. §§) a házasság létrejötte elõtt is,
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62 MTJ indokolása: i. m. 58.
63 Alföldy Dezsõ: A közszerzemény a Magánjogi Törvénykönyv javaslatában. In: Bíráló vélemények: i. m. 18.
64 Tunyogi Szûcs Kálmán: A házastárs rendelkezési joga saját keresményérõl. In: Bíráló vélemények: i. m. 26.
65 MTJ indokolása: i. m. 67–68.
66 Szladits: i. m. (48. jegyzet) 3.
67 Alföldy: i. m. 25.
68 Teller Miksa: Halasztás kedvezménye a közszerzemény kifizetésénél. In: Bíráló vélemények: i. m. 34.
69 Szladits: i. m. (48. jegyzet) 4.
70 MTJ indokolása: i. m. 69.
71 Szladits: i. m. (48. jegyzet) 1.
72 Meszlény Artur: Magyar magánjog I. Budapest, Grill, 1931, I.

továbbá több esetben is lehetett az MTJ szerint kötni
– a magyar jogi tradíciónak megfelelõen.

Az MTJ indokolása világossá tette a koncepció vál-
tozatlan voltát: „házassági vagyonjogunk õsrégi alap-
elve a házastársak vagyonjogi önállósága, a vagy-
onelkülönítés, (…) és ezt korlátozza a szerzeményi kö-
zösség, a közszerzemény, ez a sajátságos és specifikus
magyar jogintézmény,” de hogy a fent említett vádat
ejtsék, a „rendi különbségek elavult maradványait”
kiküszöbölték.62 A közszerzemény „általánosításával”
a szakma nem feltétlenül értett egyet. Alföldy Dezsõ
curiai bíró úgy látta, hogy a közszerzeménybõl való fe-
le-fel részesülés szabályával rendkívüli méltánytalan-
ság állhat elõ, különösen vagyonos felek között, ahol
nincs szükség arra, hogy a feleség a férj szerzõ tevé-
kenységéhez hozzájáruljon,63 míg Tunyogi Szûcs Kál-
mán túlságosan is a polgári életviszonyhoz igazodó in-
tézményt látott benne64 és ezért vonta kétségbe általá-
nos, nemzeti tradíció voltát.

Az MTJ indokolása mindvégig „régi jogunkra” és a
„fennálló gyakorlatra” utalt, mely alól két kivételt tu-
dok említeni a közszerzeményt tekintve, a halasztás
kedvezményét (159. §) és a közszerzemény elvesztését
(161. §). A halasztás kedvezményérõl, ugyan gazdasági
ésszerûsége kétségtelen, jogforrásaink nem szóltak. Az
indokolás szerint a jogélet sem ismerte (bár ezt az állí-
tást a 28. jegyzetben hivatkozott tanulmányomban
jogesetekkel finomítom), ezért az újítást „régi jogunk
szelleméhez” való visszatéréssel magyarázták.65 A ha-
lasztás lehetõségét az MTJ a korábbiakhoz képest –
Szladits,66 Alföldy67 és Teller Miksa szerint68 helytele-
nül – korlátozta, és ezzel a házassági vagyonjogi fejezet
legtöbbször átformált intézményévé tette. A kivételek
között a közszerzemény elvesztésének lehetõségei
azért említhetõk, mert a közszerzemény intézményé-
nek alapgondolatát szigorúan véve ez a következtetés
nem volt levezethetõ,69 a házasság erkölcsi természeté-
bõl fakadó igazságérzet azonban „megokolta” azt a
szabályt,70 hogy aki házastársának életére tör, nem jo-
gosult közszerzeményre.

A tervezetekrõl mondottakat összegezve azt állítom,
hogy a magyar házassági vagyonjog fõ rendezõ elveit és
ebbõl következõen a közszerzeményt tekintve Grosch-
midtõl kezdve a bírói gyakorlat továbbfejlesztésén volt
a hangsúly a nõ vagyonjogi önállóságára hivatkozva, és
ezért a német mintával tudatosan szembe helyezkedve. A
közszerzeményi jog kötelmi igényként történõ gross-

chmidi értelmezése, majd a II. szövegtõl az értéktöbble-
ti elv alkalmazása merõben új volt; mindez azért volt
szükséges, mert a nõi szabadvagyonra vonatkozó szabá-
lyok a közszerzeményre így voltak következetesen al-
kalmazhatók. Más megoldás pedig, bár Szladits szerint
számítani letetett arra, hogy a „közszerzemény osztály-
különbség nélküli általánosítása új alkalmazási terüle-
tén fokozottan érezteti majd az intézmény belsõ ellent-
mondásait és bonyodalmait”, nem igen volt elképzel-
hetõ.71

III.
A közszerzemény 

megítélése a 20. század 
második felében

Hogy az MTJ-nek a „nemzet vérébe mielõbb való
átmenetelét” elõsegítse, Meszlény Artur annak rendsze-
rét és szövegét vette alapul, amikor „Magyar magán-
jog”c. mûvét összeállította. Szavait idézve „kõ kövön
nem maradt 1908 óta”, mikor az eredeti mû, Márkus
Dezsõ négykötetes munkája utoljára megjelent. Így
„hangyaszorgalmú tudós Mesterének” könyvébõl ki-
válogatta mindazt, ami „gyakorlati vagy tudományos
tételes jelentõséggel bírhat”,72 és ezt a tulajdonképpe-
ni élõ jogot az MTJ idézett szakasza alá apró betûvel il-
lesztette be. Ezzel jogász olvasóit tudatosan arra ösztö-
nözte, hogy a joggyakorlatban megmaradt bizonyta-
lanságokat a törvényi elfogadást nem nyert, „kodifiká-
latlan kódexet” szem elõtt tartva oldják fel. Szokatlan
szerkesztési módszere sajnos indokolt volt.

Annak ellenére, hogy az MTJ valóban segítette a
jogalkalmazók munkáját, a házassági vagyonjog egé-
szében, de a közszerzeményt tekintve is volt még nyi-
tott kérdés, jelesül a házassági életközösség fennállása
alatti megosztás lehetõsége. A kétoldalú megosztási
igényben nem látok mást, mint a törvényes és a szer-
zõdéses házassági vagyonjog kettõsének logikus kö-
vetkezményét. Ezzel a közokirati alakszerûségekhez
nem kötött, „megállapodásnak” titulált, tartalmát te-
kintve házassági szerzõdésnek nevezhetõ ügylettel
nem is volt probléma; a joggyakorlat bizonyos feltéte-
lekkel elismerte létjogosultságát a 19. század második
felében és a 20. század elsõ évtizedeiben is.73
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73 A 417. sz. EH-t idézi Meszlényi: i. m. 639. és Almási: i. m. 276.
74 Almási: i. m. 277–279.
75 Meszlény: i. m. 635–637.
76 Engels, Friedrich: A család, a magántulajdon és az állam eredete. Budapest, Kossuth Kiadó, 1975.
77 Lásd Kõrös András: A házassági vagyonjog korszerûsítésének elvi kérdései. PJK 2001. 2. sz. 3–18.

Az egyoldalú megosztási igény az életközösség
fennállása alatt azonban továbbra is kérdéses volt an-
nak ellenére, hogy az MTJ csak a házasság megszûné-
sekor adott erre lehetõséget (154. §). Almási azzal ma-
gyarázta az 1940-ben még mindig meglévõ bizonyta-
lanságot, hogy a bíróságok hol a „házastársak rendel-
kezési hatalmában álló vagyontárgyak feletti közös tu-
lajdonjogként” fogták fel a közszerzeményt, hol
(Grosschmid után) úgy, mint ami „nem tulajdonjogot,
hanem követelést ad”.74 Almási nem kívánta eldönte-
ni ezt az elméleti vitát, csak azt hangsúlyozta, hogy a
bíróknak egyféleképp kell eljárnia, mégpedig a Curia
41. sz. teljes ülési határozatát75 következetesen követ-
ve, ami – tegyük hozzá – megfelelt az MTJ idézett sza-
kaszának.

A 20. század derekához közeledve a nyúlfarknyi
1946. évi XII. törvény a szerzeményi közösséget – a
volt rendi és etnikai különbségekre tekintet nélkül –
egyetlen törvényes vagyonjogi rendszerré tette, és fel-
számolta a nem e rendszerhez tartozó házassági va-
gyonjogi és öröklési jogi intézményeket. Bár a jogsza-
bály errõl szót sem ejtett, a bírói joggyakorlatban az
MTJ közszerzemény-koncepciója érvényesült az ér-
téktöbbleti elv szerint.

1952-ben azonban radikális váltás következett be.
Elsõ családjogi törvénykönyvünk, az 1952. évi IV. tör-
vény – a szovjet blokk országainak többségéhez hason-
lóan – a szerzõdéses vagyonjog egészétõl elzárkózott,
jogi tradíciónkkal tudatosan szembefordulva. A törvé-
nyes vagyonjogi rendszert tekintve a házastársak osz-
tatlan közös tulajdonának nevezte mindazt, amit a há-
zassági életközösség ideje alatt akár együttesen, akár
külön-külön szereztek, kivéve azt, ami valamelyik há-
zastárs különvagyonához tartozott [27. § (1) bek.]. A
kódex elõkészítõi nyilvánvalóan tisztában voltak azzal,
hogy a jelzõ nélküli vagyonközösség klasszikus érte-
lemben az általános, azaz teljes vagyonközösséget je-
lenti, amelyben a két fél minden vagyona egybeolvad,
de õk az MTJ és a joggyakorlat közszerzeményével
szemben kerestek olyan alternatív megnevezést, ami a
szemléletbeli váltást kellõképpen kifejezi és a szovjet
blokkban uralkodó felfogásnak megfelel.

A törvény miniszteri indokolása szerint „a házassá-
got (…) a kapitalista gazdasági rendben rendszerint
gazdasági megfontolások hozták létre és a nõ aláren-
deltségén, függõségén, kiszolgáltatottságán épült fel”,
melyet a „szocialista erkölcsön alapuló” (…) „valódi és
teljes életközösségnek” kell felváltania. Bár ez az ideo-
lógiával túlfûtött mondat megfelelt annak az engelsi té-
zisnek, hogy a házasságok gazdasági okokból jönnek
létre és a család alapja többek között a nõ elnyomása,76

annak fényében, amit fent Grosschmid-tól az MTJ-ig az
egyes tervezetek indokolásából idéztem, ellentmondá-
sos volt, hiszen Grosschmid célja pontosan a nõ egyenlõ
vagyonjogi állásának biztosítása volt. A szerzeményi
közösséget a közszerzemény kötelmi jogi természetére
hivatkozva „következetlen, fél-megoldásokat jelentõ
rendszernek” nevezték, míg a vagyonközösséget „a há-
zasság tartama alatt a házastársak teljes egyenlõségen
alapuló valóságos vagyonközösségeként” értelmezték,
melyben minden vagyon, amelyet a házastársak a há-
zasság fennállása alatt akár közösen, akár külön-külön
szereznek, kettõjük osztatlan közös tulajdonává válik.”
A vagyonközösség a házassági életközösség megszûné-
séig állt fenn, de fontos okból nem maguk a házastár-
sak szerzõdéses úton, hanem közös kérelmükre a bíró-
ság megszüntethette azt az életközösség fennállása
alatt is (31. §). A közös vagyon megosztása e két eset-
ben a reálszerzési elv alapján volt lehetséges.

A szerzeményi közösségnek a felek vagyonjogi kü-
lönállásaként történõ értelmezését a közszerzemény-
rõl fent írottak értelmében tévesnek tartom. Abban a
grosschmidi közszerzemény-koncepcióig egyértelmûen
közös vagyontömeg felett fennálló (nem közönséges)
tulajdonközösséget láttak, és ez a felfogás, bár háttér-
be szorult, nem halt el a 20. század elsõ felében sem.
Ennek fényében a vagyonközösségrõl írottak ponto-
san a szerzeményi vagyonközösségre, a tradicionális
jogból megörökölt közszerzemény intézményére iga-
zak. Véleményem szerint helyesebb lett volna 1952-
ben is a szerzeményi vagyonközösség elnevezést meg-
õrizni azzal, hogy megszületett a döntés a közszerze-
mény dologi jogi értelmezése, valamint a reálszerzés
elvén alapuló megosztás mellett, mint új fogalom- és
szóhasználatot teremteni. A családjogi törvénykönyv
szûkszavúan rendezett vagyonközösségi rendszerét
annak novellái, az 1974. évi I. tv. és az 1986. évi IV. tv.
az elveket tekintve megõrizték, bár ez utóbbi lehetõvé
tette, hogy a házasságkötés elõtt vagy a házasság fenn-
állása alatt a felek a törvényes rendszertõl szerzõdéssel
eltérjenek.

Az az európai vagyonjogi rendszer, amit a magyar
szakirodalom értéktöbbleti elven alapuló szerzeményi
közösségként ismer,77 létrejöttét tekintve nem áll kap-
csolatban a szerzeményi közösséggel, amely a vagyon-
közösség korlátozott formája. A német jogkörben a
BGB és az OPTK Zugewinngemeinschaftját a 20. század
derekán a nõ vagyonjogi pozíciójának erõsítésére, a
nemi jogegyenlõség biztosítására tekintettel vezették
be. A BGB törvényes házassági vagyonjogi rendszer-
ként a férji vagyonigazgatási rendszert (Verwaltungs-
gemeinschaft) adta meg, melynek szabályai a BGB ha-
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78 Gleichberechtigungsgesetz vom 18. 06. 1957, BGBl. I, 609.
79 Bundesgesetz über die Änderungen des Ehegattenerbrechts, des Ehegüterrechts und des Ehescheidungsrechts, BGBl. 1978, 280.
80 Kõrös: i. m. 5.
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82 Szeibert: i. m. 212.
83 Szeibert: i. m. 216.

tályba lépésétõl 1958. július 1-ig, azaz az 1957. június
18-i nemi jogegyenlõségrõl szóló törvény78 hatályba
lépéséig érvényesültek. Emellett többek között a szer-
zeményi vagyonközösség (Errungenschaftsgemeinschaft)
is szerzõdéssel választható, ún. törvényben szabályo-
zott vagyonjogi rendszer volt az említett reformtörvé-
nyig. A német Zugewinngemeinschaft vagyonelkülöní-
tést jelent azzal, hogy házassági életközösség megszû-
nése esetén kötelmi jogi vagyonkiegyenlítésre (ún.
Zugewinnausgleich, 1371. §) kerül sor az értéktöbbleti
elv szerint. Ausztriában 1978-ban változtatták meg a
házassági megtakarítások és a házasság során közösen
használt vagyon felosztásának szabályait, és ezzel tör-
vényes vagyonjogi rendszerként intézményesítették a
Zugewinngemeinschaftot.79 A Zugewinn felosztása itt
azonban a német megoldással szemben alapvetõen a
vagyontárgyak kiadását jelenti, és csak szubszidiáriu-
san van szó a vagyoni érték megfizetésérõl. A Zuge-
winngemeinschaft tehát Németországban a vagy-
onelkülönítés altípusát képezõ vagyonigazgatási
rendszer, Ausztriában a vagyonelkülönítési rendszer
hibájának orvoslása céljából jött létre. Szerzeményi
közösségként történõ fordítása megtévesztõ. Ez a kon-
cepció hazánkat tekintve az MTJ közszerzemény-ér-
telmezésének felelt meg – harminc évvel a német re-
form elõtt.

A magyar szakirodalom az európai házassági va-
gyonjogban a szerzeményi közösség második típusa-
ként szól a reálszerzésen alapuló közszerzeményi rend-
szerrõl.80 Ennek lényege az, hogy a házasság fennállá-
sa alatt együtt vagy külön-külön, de nem ingyenesen
szerzett vagyon felett a feleknek osztatlan közös tulaj-
dona van. Ez a közös vagyon dologi jogilag elkülönül
a felek különvagyonától, melyek felett megmarad a há-
zastársak a vagyoni függetlensége, míg közös vagyo-
nukkal csak együttesen vagy a képviseleti joggal felru-
házott (a törvényben kijelölt vagy meghatalmazott)
házastárs útján rendelkezhetnek. Bármelyik házastárs-
nak joga van az életközösség alatt is a közös vagyonból
õt megilletõ tulajdoni hányad elismertetésére, és mivel
az alvagyonok közötti vagyonmozgás gyakran nehezen
követhetõ, ellenkezõ bizonyításig a közös vagyon vé-
lelmének törvényi rögzítésére. Ez a koncepció hazán-
kat tekintve a Grosschmid tervezetéig élõ közszerze-
mény-értelmezéssel, valamint az 1952. évi IV. törvény
vagyonközösségével esik egybe.

Új polgári törvénykönyvünkben a törvényes rend-
szerként érvényesülõ vagyonközösség (4:37–62. §§) és

újdonságként a szerzõdéssel kiköthetõ közszerzemé-
nyi (4:69–71. §§), valamint vagyonelkülönítõ rendszer
(4:72–73. §§) hármasa alkalmas arra, hogy a magyar
házassági vagyonjogot visszaterelje a polgári házassági
vagyonjogok közé, oda, ahol 1952 elõtt volt, és ahova a
bírói jogfejlesztés eszközével a családjogi törvény-
könyv II. novellája óta igyekezett. Többé-kevésbé igaz
ez a megállapítás akkor is, ha a Comission on European
Family Law (Európai Családjogi Bizottság, a további-
akban: CEFL) 2013-ban közzétett házassági vagyon-
jogra vonatkozó elveit (a továbbiakban: Elvek)81 ves-
szük figyelembe. A jogharmonizációs törekvés jegyé-
ben megfogalmazott Elvek két vagyonjogi rendszer
egyikét ajánlják törvényes rendszerként a nemzeti jog-
alkotónak. Ezek a rendszerek a Szeibert Orsolya által
szerzeményi vagyonban való részesedésként (4:16–32
Elv) fordított rendszer és a szerzeményi közösség
(4:33–54 Elv). A hatályos hazai joggal szemben a
CEFL a vagyonelkülönítési rendszert nem kívánta vá-
lasztható alternatívává emelve támogatni, míg az elõbb
említett két rendszert, melyek figyelembe veszik a há-
zastársi közösség lényegét és a házastárs számára ga-
rantálják a fele-fele arányú részesedést,82 egyenrangú-
ként adta meg.

A PTK hivatkozott szakaszait és az Elveket össze-
hasonlítva megállapítható, hogy törvényes rendsze-
rünk, amely az 1952-tõl állandósult magyar szóhasz-
nálat szerint a vagyonközösség elnevezést viseli, meg-
felel az Elvek szerzeményi közösségének, szerzõdéses
közszerzeményi rendszerünk pedig annak, amit
Szeibert Orsolya – igen helyeselhetõ módon – szerze-
ményi vagyonban való részesedésként fordított. A do-
logi jogi igényen alapuló vagyonközösségi rendszer-
ben fõszabályként a felek közös rendelkezési joga ér-
vényesül, míg a kötelmi jogi igényen alapuló közszer-
zeményi rendszerben, mivel közös tulajdon nem ke-
letkezik, a rendelkezõvel szemben házastársa érdeké-
nek védelmén van a hangsúly. Bár a CEFL e két rend-
szer közül egyiket sem emeli a másik fölé, jogharmo-
nizációs szempontból a legszerencsésebbnek a szerze-
ményben való részesedést, magyar szóhasználattal a
közszerzeményi rendszert tartja, mivel ez az, amely a
common law házassági vagyonjogi tárgyú szabályai és a
kontinentális jogi rendszerek közé képes hidat építe-
ni.83 Az pedig, hogy a magyar jogba miért került szer-
zõdéses rendszerként a házastársak autonómiáját elõ-
térbe helyezõ vagyonelkülönítési rendszer is bele,
többek között azzal magyarázható, hogy Európában
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84 Szeibert Orsolya: Az új Ptk. Családjogi Könyvének rendelkezései. Jogtudományi Közlöny 2013. 4. sz. 23–25.

ez a leggyakrabban választott rezsim,84 valamint a tra-
dicionális, majd polgári magyar házassági vagyonjo-
got 1952-ig a vagyonelkülönítés elve hatotta át.

IV.
Konklúzió

A közszerzemény intézményének, illetve a szerzemé-
nyi vagyonközösségi rendszernek a fejlõdésében ha-
zánkban a 19. századtól a 21. századig három jelentõs
törés volt. Az elsõ akkor jelent meg, amikor Grosschmid
a „nõi szabadvagyon rendszerében” kötelmi jogi ala-
pon értelmezte a házastársnak házastársa vagyonából
közszerzeményi részesedéshez való jogát, de még a re-
álszerzés elvét alkalmazva, majd „kodifikálatlan kóde-
xünkben” ez a kötelmi jogi felfogás az értéktöbbleti
elvvel kiegészült. A második törés az 1952. évi IV. tör-
vénnyel jött létre, melynek megalkotói szakmainak tû-
nõ ideológiai okokra hivatkozva a törvényes, jelzõ nél-
küli vagyonközösség elnevezés alatt tartalmát tekintve
azt adták meg, amit Grosschmid elõtt a közszerzemény

intézménye jelentett: reálszerzés elvén alapuló, (nem
közönséges) tulajdonközösséget keletkeztetõ, korláto-
zott szerzeményi közösséget. Végezetül a harmadik tö-
rés a 2013. évi V. törvénnyel, új polgári törvényköny-
vünkkel jött létre, amely a bírói gyakorlatban kikristá-
lyozódott finomításokkal megtartotta a jelzõ nélküli
vagyonközösséget, szerzõdéssel kiköthetõ rezsimként
pedig a vagyonelkülönítés mellett az ún. közszerzemé-
nyi rendszert adta meg. A közszerzeményrõl tehát – a
magyar jogi tradícióval szemben – nem intézményként
szólt. Tartalmát tekintve annyiban védhetõ ez a szó-
használat, hogy a 19-20. század fordulója után többnyi-
re, de nem kizárólagosan használt közszerzemény-fo-
galomban ugyancsak értéktöbbleti elven alapuló, kötel-
mi igényt keletkeztetõ szerzeményi közösségrõl volt
szó. Még ha a jogtörténeti ellenérvekre azt a választ is
adjuk, hogy a jogalkotó felülírhatja a terminus technicu-
sok korábbi értelmét, az európai jogharmonizációs tö-
rekvésre, a CEFL idézett Elveire tekintettel mégis sze-
rencsésebb lett volna a jelzõ nélküli vagyonközösségi
rendszer helyett a szerzeményi közösség, a közszerze-
ményi rendszer helyett pedig a szerzeményben való ré-
szesülés kifejezés alkalmazása.
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1 Lásd: Magyary Zoltán: Amerikai Államélet. Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1934. 223.
2 Angol nyelven a „delegation of rulemaking power” kifejezést szokták használni, amely a kérdés megközelítésétõl függõen értelmezhe-

tõ felhatalmazásként vagy hatáskör-átruházásként is.

I
Bevezetõ

A tanulmány célja, hogy az Egyesült Államok ügy-
nökségeinek jogalkotási hatáskörét vizsgálja a hatalmi
ágak elválasztása és egyéb alkotmányos korlátok tükré-
ben. Annak ellenére, hogy az amerikai bírói gyakorlat
és a közigazgatás-tudomány több mint száz éve próbál-
ja feloldani az ügynökségek térnyerésének és a hagyo-
mányos alkotmányos elveknek a konfliktusát, a mai na-
pig újra és újra a viták kereszttüzébe kerül az ügynöksé-
gi jogalkotás és jogalkalmazás. Elég csak említeni, hogy
az utóbbi pár év legjelentõsebb amerikai jogszabályai –
az egészségügyi reformcsomag (Patient Protection and
Affordable Care Act) és a pénzügyi felügyeleti reformcso-
mag (Dodd-Frank Act) – kapcsán is felmerült az ügynök-
ségek jogalkotásának megengedhetõsége.

Az európai parlamentáris kormányzati formáknál
megszokotthoz képest, a közigazgatás jogalkotói tevé-
kenysége máshogy merül fel az amerikai közigazgatási
jogban. A parlamentáris rendszerekben – így hazánk-
ban is – teljesen megszokott, hogy a közigazgatás bizo-
nyos szereplõi (pl. Kormány) eredeti jogalkotói hatás-

körrel rendelkeznek. A hatalmi ágak elválasztásának
rendszere nem követeli meg az egyes hatalmi ágak
funkcióinak teljes elhatárolását. Ezzel szemben az ame-
rikai prezidenciális rendszerben a törvényhozó és a
végrehajtó hatalom elválasztása valóban érvényesül.1
Az amerikai közigazgatási jogban minden jogalkotói ha-
talom a Kongresszust illeti meg, így az ügynökségek nor-
maalkotásához minden esetben kongresszusi felhatal-
mazásra van szükség, amely azonban ebben a rendszer-
ben értelmezhetõ hatáskör-átruházásként is.2

A tanulmány elsõ felében az ügynökségekre vonat-
kozó általános szabályok kerülnek bemutatásra, ezt
követõen pedig jogalkotási hatáskörük terjedelmével
és alkotmányos hátterével foglalkozunk a szövetségi
Legfelsõbb Bíróság esetjogának tükrében.

II
Közigazgatási ügynökségek 

és ügynökségi aktusok

1. Amerikai közigazgatási jog alatt többnyire a szö-
vetségi közigazgatási szervezetrendszert és közigazga-

FORGÁCS: AZ ÜGYNÖKSÉGEK JOGALKOTÁSI HATÁSKÖRE… 569

TANULMÁNY 

Az ügynökségek jogalkotási hatásköre 
az Amerikai Egyesült Államokban

Forgács Anna doktorandusz hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)

Az amerikai ügynökségi modell sajátossága, hogy az ügynökségek egyszerre látnak el jogalkotói, ható-
sági jogalkalmazói, és bírói funkciókat. A hatalmi ágak elválasztása elvének amerikai értelmezése alapján
a törvényhozó hatalom kizárólagos birtokosa a Kongresszus, amely e hatalmát nem ruházhatja át. Ebbõl
adódóan az ügynökségi normaalkotás folyamatosan az elméleti viták középpontjában áll. Az alapvetõ in-
doka annak, hogy az ügynökségek jogalkotó hatásköre vagy bármely más diszkrecionális jogköre ennyire
ellentmondásos kérdéssé vált az amerikai közigazgatási jogtudományban, az ügynökségek legitimitása és
ellenõrizhetõsége körüli problémákban rejlik. Az ügynökségek egyre növekvõ jelentõsége arra enged kö-
vetkeztetni, hogy egy „fej nélküli, negyedik hatalmi ág” van kialakulóban, amely alapvetõen alakítja át a
végrehajtó hatalom és a törvényhozó hatalom viszonyát.
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4 Alkotmány III. cikk 1. §: a bírói hatalom a „Legfelsõbb Bíróságot és olyan alsóbb bíróságokat illet, amelyeket a Kongresszus idõrõl-
idõre megállapít és megalkot”

5 Strauss et al.: i. m. 12.
6 Európában az ügynökségi típusú szervek alatt általában valamilyen fokú autonómiával rendelkezõ szerveket értünk, mint például a

szabályozó hatóságok. Lásd: Kovács András György: Piacszabályozás és jogorvoslat. Budapest, HVG-Orac, 2012. 59., vagy Fazekas Já-
nos: A szabályozó hatóságok jogállásának alapkérdéseirõl. Jogi Tanulmányok, 2005. 1. 126. vagy Lapsánszky András: A hírközlés köz-
szolgáltatási-közigazgatási rendszerének fejlõdése és szerkezeti reformja. Budapest, HVG-Orac, 2009. 371., vagy Horváth M. Tamás: A
szabályozó típusú közigazgatási szervek szabályozási koncepciója. Magyar Közigazgatás, 2004. 7. 405.

7 Alkotmány I cikk 8. § (18) pontja: „to make laws which shall be necessary and proper for carrying into execution the foregoing powers”
8 Strauss et al.: i. m. 551.
9 Strauss et al.: i. m. 19. Vö.: Molnár Miklós: A szabályozó közigazgatási hatóságokról. Magyar Közigazgatás, 2002 11. 642.
10 Felix Frankfurter: The Task of Administrative Law. University of Pennsylvania Law Review 1927. 75. 614. 
11 Strauss et al.: i. m. 14.

tási jogot értjük, mivel a közigazgatási jogi rendszerek
államról államra változnak. Az amerikai Alkotmány
értelmében a szövetségi kormányzat csak korlátozott
jogosítványokkal rendelkezik, amelyeket az Alkot-
mány I. cikkének 8. §-a sorol fel. Minden egyéb hatás-
kör a X. alkotmány-kiegészítés értelmében a tagál-
lamok számára van fenntartva. Ennek megfelelõen az
egyes tagállamok szabadon határozhatják meg köz-
igazgatási rendszerüket, így a szövetségi közigazgatá-
si jogban kialakított alapelvek egy része más tartalom-
mal jelenik meg a tagállami közigazgatási jogokban. A
szövetségi közigazgatási jog alapvetõ forrásai a szövet-
ségi Alkotmány, az 1946. évi Közigazgatási Eljárási
Törvény (Adminsitrative Procedure Act, a továbbiak-
ban: APA), illetve a szövetségi Legfelsõbb Bíróság vo-
natkozó esetjoga. 

Az Alkotmány nem szól az ügynökségekrõl, annak elle-
nére, hogy már az elsõ Kongresszus is létrehozott ügy-
nökségeket külügyi, hadi és költségvetési tárcák for-
májában.3 Az Alkotmány három intézmény között
osztja meg az államhatalmat, amelyeket „alkotmányos
szervek”-ként is szoktak említeni: ezek a Kongresszus,
az Elnök, illetve a bíróságok.4 Ügynökségek alatt általá-
ban olyan szerveket értenek, amelyek magukba foglal-
nak „minden hatóságot és kormányzati mûködési egységet,
kivéve az Alkotmány által létrehozott szerveket”.5 Látható,
hogy ez a definíció nagyon tág, és sok különbözõ szerv-
típust ölel fel, köztük az Elnök alá rendelt minisztériu-
mokat, központi hivatalokat és az Elnöktõl független
autonóm szerveket is. Fontos ezen a ponton hangsú-
lyozni, hogy az amerikai ügynökség-fogalom lényegesen
különbözik az európai fogalomtól. Míg Európában az
ügynökségi típusú szervek általában csak a közigazga-
tás egy alkotóelemét jelentik,6 addig az Egyesült Álla-
mokban minden közigazgatási szervet ügynökségnek
tekintenek. A fenti definíció negatív meghatározás,
amely nem sokat árul el az ügynökségekrõl, mindössze
elhatárolja azokat az alkotmányos intézményektõl. Ha-
sonlóan fogalmaz az APA is, bár a törvényi fogalom
nem mentes a bizonytalanságoktól. Az APA 551. §-a
értelmében ügynökség „az Egyesült Államok kor-
mányzatának bármely hatósága, függetlenül attól, hogy
más ügynökség felügyelete alatt áll, ide nem értve a
Kongresszust, és a bíróságokat…”. Meglepõ módon az
APA 551. § nem tesz említést az Elnökrõl.

Tekintve, hogy az ügynökségek nem az Alkotmány
által létrehozott szervek, így a közigazgatási szervezet-
rendszer kialakításának joga a Kongresszust illeti. Ezt
a hatáskörét a Kongresszus az Alkotmány I. cikkének
8. bekezdésében található „Necessary and Proper” kla-
uzulából meríti, amely felhatalmazza a törvényhozást
„olyan törvények megalkotására, amelyek szüksége-
sek és megfelelõek a fenti hatáskör (…) érvényesítése
érdekében”.7 Az ügynökségek típusai és száma folya-
matosan bõvült az állami funkciók fejlõdésével, külö-
nösen a modern jóléti állam kialakulásával. Mostanra
a szövetségi közigazgatásban foglalkoztatottak száma
meghaladja az Egyesült Államoknak az Alkotmány
elfogadásakori lakosságszámát.8

Az ügynökégi rendszer fejlõdése mögött az a gondo-
lat húzódik meg, hogy hatékonyabb különös hatáskö-
rû, szakértõ szervezetekre bízni az összetett társadal-
mi-gazdasági kérdések kezelését, mint teljes mérték-
ben meghagyni ezeket az általános hatáskörû Kong-
resszus és a bíróságok fennhatósága alatt.9 Felix
Frankfurter már 1927-ben hangsúlyozta, hogy a „kor-
mányzatnak a modern társadalmi igényekre adott
sokrétû válaszai lassanként életre hívnak egy olyan
joganyagot, amelyet már nem a törvényhozók írtak, és
nem az általános bíróságok érvényesítenek és vizsgál-
nak felül”.10

2. Annak ellenére, hogy ez a tanulmány elsõsorban
nem az ügynökségek szervezeti kérdéseivel foglalko-
zik, mégis érdemes kiemelni, hogy a Kongresszus két
módon alakíthat ügynökségeket. Egyrészt létrehozhat
független ügynökségeket, mint például a különbözõ sza-
bályozó hatóságok (pl.: Federal Trade Commission),
amelyek bizonyos függetlenséget élveznek a végrehaj-
tó hatalmat megtestesítõ Elnökkel szemben, másrészt
alapíthat végrehajtó ügynökségeket, amelyek jobban in-
tegráltak a végrehajtó hatalomba (pl.: Department of
Health and Human Services).11 A két ügynökségtípus
közti különbségek – többek között – az elnök kineve-
zési és felmentési jogköreiben fejezõdnek ki. Ugyan-
akkor a független ügynökségek sincsenek hermetiku-
san elválasztva az elnöki hatalomtól, és viszont: a vég-
rehajtó ügynökségek felett is létezik kongresszusi fel-
ügyelet. A jogállásbeli különbségeknek azonban sem
jogalkotási eljárási, sem jogalkalmazási szempontból
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12 Peter L. Strauss: The Place of Agencies in Government: Separation of Powers and the Fourth Branch. Columbia Law Review 1984.
84. sz. 583.

13 Lásd: Molnár Miklós: i. m. 647–648.
14 Strauss et al.: i. m. 15.
15 A jogalkotás és a jogalkalmazás keveredésével a Magyar jogirodalom is foglalkozott a szabályozó hatóságok kapcsán. Lásd: Kovács And-

rás György: i. m. 60. Vagy Fazekas János: i. m. 126.
16 Strauss et al.: i. m. 34.
17 John F. Manning: Separation of Powers as Ordinary Interpretation. Harvard Law Review 2011. 124. 1944.
18 Lásd: Montesquieu: The spirit of the laws. (1748) http://www.constitution.org/cm/sol.txt (2014. 09. 14.) or John Locke: Two Treatises

of Government. (1689) http://www.earlymoderntexts.com/pdfs/locke1689a.pdf (2014. 09. 14.)
19 James Madison: Federalist Papers No 51. http://www.constitution.org/fed/federa51.htm (2014. 09. 14.)
20 Vö.: Magyary Zoltán: Amerikai Államélet. Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1934. 236.

nincs jelentõsége.12 Az APA és az ügynökségi aktusok
bírói felülvizsgálata nem tesz különbséget a kétféle
ügynökségtípus között. 

Függetlenül attól, hogy milyen típusú ügynökségek-
rõl van szó, az ügynökségi feladat- és hatáskörök jellege is
nagyjából azonos.13 Az ügynökségek rengeteg különbözõ
feladatot látnak el, kezdve az információgyûjtéstõl, az
engedélyezésen át, a bírságok kiszabásáig. Ezzel együtt,
a joghatás kiváltására alkalmas ügynökségi aktusok
mindegyike besorolható vagy a jogalkotás, vagy a ható-
sági jogalkalmazás kategóriájába.14 Bár ez a két kategó-
ria könnyen megkülönböztethetõnek tûnik, gyakran
csak nagyon kevés választja el õket egymástól.15 A
megkülönböztethetõség látszólag nem lényeges, hiszen
ugyanaz az ügynökség alkothat jogot vagy végzi a jog-
alkalmazói munkát, azonban az érintett személyek
szempontjából ez a különbségtétel dönti el az eljárási
jogaikat. A hatósági jogalkalmazás során az ügyfeleket
megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog, amely magá-
ba foglalja az egyéni meghallgatás jogát, míg ugyanez
nem alkalmazható a jogalkotási eljárásban.16 Az APA
az 551. §-ban definiálja a két kategóriát. Ez alapján jog-
alkotásnak minõsül minden „ügynökségi eljárás, amely
szabályt alakít, módosít vagy visszavon”, míg jogalkal-
mazás minden „ügynökségi eljárás, amely határozat ki-
adására irányul”. A szabály és a határozat fogalma egy-
másra tekintettel lett kialakítva ugyanebben a rendel-
kezésben. Az APA értelmében szabálynak minõsül
„egy általános vagy egyedi ügynökségi aktus egésze
vagy a része, amely jövõbeli jogkövetkezménnyel vég-
rehajt, értelmez, vagy elõír jogot vagy policyt, vagy leír
ügynökségi szervezetet, eljárást vagy gyakorlatot”. Ez-
zel ellentétben a határozat „maradék-kategória”, amely
magába foglal mindent, ami nem szabályalkotás, de
„egésze vagy része egy favorábilis, onerózus, rendelke-
zõ vagy megállapító végleges aktusnak, beleértve az en-
gedélyezést”. 

III.
A hatalmi ágak elválasztásának elve

Az ügynökségek jogalkotási és jogalkalmazói hatás-
köre a kongresszusi felhatalmazásukon múlik. Ezek a
hatáskörök – bár a kezdetektõl megillették az ügynök-

ségeket – komoly alkotmányos ellentmondásokat vet-
nek fel, különösen a hatalmi ágak elválasztásának el-
ve szempontjából. A hatalmi ágak elválasztásának el-
ve az amerikai alkotmányos rendszer egyik elméleti alap-
köve, annak ellenére, hogy szövegszerûen nem jelenik
meg az Alkotmányban.17 Az elvet az Alkotmány elsõ
három cikkébõl vezetik le, amelyek az államhatalmat
a három alkotmányos intézmény között osztják fel.
Az I. cikk alapján „minden itt meghatározott törvény-
hozó hatalom ezennel az Egyesült Államok Kongres-
szusát illeti”, a II. cikk az Elnökre ruházza a végrehaj-
tó hatalmat, míg a III. cikk alapján az „Egyesült Álla-
mok bírói hatalma a Legfelsõbb Bíróságot és olyan al-
sóbb bíróságokat illet, amelyeket a Kongresszus idõ-
rõl-idõre megállapít és megalkot”. 

Történetileg a hatalmi ágak elválasztásának elve az
európai jogfilozófiai fejlõdésnek a terméke, válaszul a
zsarnokságra és az abszolutizmus hatalomkoncentrá-
ciójára.18 Ennek ellenére az amerikai alkotmány volt
az elsõ jogi dokumentum, amely átültette a gyakorlat-
ba ezt az elméleti modellt. Mindezekkel együtt már az
alkotmányozó honatyák idején is úgy tekintettek a
hatalmi ágak elválasztásának elvére, hogy az nem je-
lenti a hatalmi ágak teljes izolációját egymástól, ha-
nem az elvet kiegészíti a fékek és ellensúlyok rendsze-
re, melyben a hatalmi ágak egymástól való függõsége
gátolja meg a hatalomkoncentrációt.19

A közigazgatási ügynökségek elszaporodása azon-
ban kihívást állított e tradicionális alkotmányos elvek
értelmezése elé. A modern közigazgatási ügynökségek
jogot alkotnak és alkalmaznak, vagyis ugyanaz a szerv
a végrehajtási feladatok mellett lényegében törvény-
hozási és bíráskodási funkciókat is ellát, amit nehéz
összeegyeztetni a hatalmi ágak elválasztásának
követelményével.20

Tekintettel arra, hogy az Alkotmány szövege nem
kínál egyértelmû választ ezekre a kihívásokra, így a
felmerülõ kérdések megválaszolása a Legfelsõbb Bí-
róságra maradt. Az ügyek idõpontjától és a bírák el-
méleti megközelítésétõl függõen a Bíróság két ellenté-
tes elméleti irányból vizsgálta a kérdést. Ez a két el-
lentétes irányzat, ahogy a Bíróság az ügynökségi jog-
alkotási hatáskörök alkotmányosságát vizsgálta, a for-
malizmus és a funkcionalizmus. A formalista irányzat
elsõsorban az Alkotmány szövegére koncentrál, és az
alkotmányozók eredeti szövegértelmezését tekinti
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21 Strauss et al.: i. m. 562.
22 Rebecca Brown: Separated Powers and Ordered Liberty. University of Pennsylvania Law Review 1991. 139. 1513.
23 Lásd még: Magyary Zoltán: Amerikai Államélet. Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1934. 117.
24 Field v. Clark 143 U.S. 649 (1892)
25 US v. Grimaud 220 U.S. 506 (1911)

irányadónak, míg a funkcionalista irányzat megpróbál-
ja az alkotmányos jogintézmények eredeti célját a mo-
dern elvárásokhoz igazítani.21 A formalista megköze-
lítés alapján az ügynökségi jogalkotás nem elfogadha-
tó, hiszen az sérti a hatalmi ágak elválasztásának elvét,
míg a funkcionalista megközelítés megengedi a hatal-
mi ágak keveredését mindaddig, amíg az egyik ág
nem avatkozik a másik funkcióinak lényeges tar-
talmába.22

IV.
Ügynökségek jogalkotása 

a Legfelsõbb Bíróság gyakorlatában

1. A Legfelsõbb Bíróság több ügyben is foglalkozott
az ügynökségek jogalkotó hatáskörének alkotmányos-
ságával. Az alapvetõ kérdés ezekben az ügyekben
minden esetben az volt, hogy sérti-e az Alkotmány I.
cikkét a Kongresszus azon gyakorlata, hogy jogalkotó
hatáskört delegál az ügynökségekre. Az Alkotmány I.
cikke alapján „minden törvényhozó hatalom” a
Kongresszust illeti. Ez a megfogalmazás azonban
több kérdést is felvet. Vajon az ügynökségi jogalkotás
a törvényhozó hatalom gyakorlásának minõsül vagy
valami másnak? Vajon a I. cikk alapján, amely mind-
össze megjelöli a törvényhozó hatalom birtokosát, ki-
zárható-e ennek a hatalomnak az átruházása? A dele-
gáció kapcsán vajon az alapvetõ probléma a valamilyen
típusú hatalom átruházása vagy a túl sok hatalom átru-
házása? Annak ellenére, hogy a Legfelsõbb Bíróság
nagyjából koherens gyakorlatot alakított ki a jogalko-
tó hatáskör delegálhatóságára, a releváns joggyakorlat
nem ad teljesen egyértelmû válaszokat a fenti kérdé-
sekre. Mielõtt megkísérelnénk ezeket az elméleti kér-
déseket megválaszolni, elõször bemutatjuk a Bíróság
vonatkozó esetjogát.

2. A jogalkotói hatáskör delegálásával foglalkozó
korai esetekben a Bíróság több elvvel is kísérletezett,
amelyek áthidalhatták volna a hatáskör-átruházás
problémáját, azonban hosszú távon ezek nem bizo-
nyultak mûködõképesnek. Központi eleme ezen ese-
tek mindegyikének, hogy a törvényhozó hatalom át-
ruházása alkotmányellenes, de kialakíthatóak olyan
elvek, amelyek mentén az ügynökségi jogalkotás (ren-
deletalkotás) mégis alkotmányos. Innen ered a Leg-
felsõbb Bíróság által kidolgozott doktrína elnevezése
is: non-delegation doctrine, vagyis a delegáció tilalma.
Érdekes módon a korai esetekben az átruházott kong-

resszusi hatáskör címzettje gyakran maga az elnök,23

ám az itt kialakított elvek érvényesek maradtak az
ügynökségek vonatkozásában is. 

1892-ben, a Field v. Clark ügyben, a Legfelsõbb Bí-
róságnak a vámtörvény hatáskör-átruházási szabálya-
it kellett minõsítenie, amely alapján a törvény maga
határozta meg a vámmentes termékek körét, azonban
felhatalmazta az Elnököt, hogy bizonyos esetekben
felfüggessze ezeknek a rendelkezéseknek a hatályát. A
törvény értelmében az Elnök jogosult volt felfüggesz-
teni a vámmentességet „bármikor (…), amikor egy
termelõ és exportáló ország kormányzata terheket ró
ki amerikai mezõgazdasági és egyéb termékekre, (…)
amelyeket õ kölcsönösen aránytalanak és indokolat-
lannak tart”.24 A Bíróság az úgynevezett „named con-
tingency” tesztet alkalmazta, amely egy megnevezett,
de elõre nem látható eseményre utal. Ennek alapján
megállapította, hogy a Kongresszus nem ruházhatja
át törvényhozó hatalmát, azonban az nem alkotmány-
ellenes hatáskör-átruházás, ha az Elnök csak a Kong-
resszus „ügynöke”, aki megállapítja annak az ese-
ménynek a fennállását, amire tekintettel a kongres-
szusi akarat valamit elõírt. Az ügyben az Elnök szá-
mára elõ volt írva, hogy mely események bekövetke-
zésekor függesztheti fel a törvény rendelkezéseinek
hatályát, vagyis az Elnök nem gyakorolt törvényhozó
hatalmat, csak megállapította az esemény fennállását.

Néhány évvel késõbb, a United States v. Grimaud
ügyben a Bíróságnak a mezõgazdasági miniszter jog-
alkotási hatáskörérõl kellett döntenie. A Kongresszus
azzal a jogkörrel ruházta fel az Elnököt, hogy bizo-
nyos területeket „közösségi erdõ”-nek nyilvánítson,
amelyek birtoklását és használatát a mezõgazdasági
miniszter szabályozhatta. A Bíróság alkotmányosnak
minõsítette a miniszter jogalkotó hatáskörét, de meg-
változtatta a korábban alkalmazott alkotmányossági
tesztet. Továbbra is fenntartotta, hogy a törvényhozó
hatalom átruházása alkotmányellenes, azonban meg-
állapította, hogy csak egy keskeny vonal választja el
egymástól a törvényhozó hatalom átruházását és a
közigazgatási jogalkotási hatáskör alkotmányos gya-
korlását. A Bíróság ennek a határvonalnak a megálla-
pítására azt a tesztet alkalmazta, hogy közigazgatási
jogalkotó hatáskör kizárólag a „hézagok betöltésére”
irányulhat.25

A Legfelsõbb Bíróság végül 1928-ban alakította ki
azt az alkotmányossági tesztet, amelyet a mai napig is
alkalmaz az ügynökségek jogalkotó hatáskörének
megítélésére. A J.W. Hampton v. United States ügyben
a Bíróságnak az új vámtörvény szabályait kellett vizs-
gálnia. Ezek alapján az Elnök felhatalmazást kapott
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26 Nagy Csongor István: Agency-k jogalkotási hatásköre az USA-ban. Jogtudományi Közlöny, 2005. 6. sz 264.
27 J.W. Hampton v. US 276 U.S.394 (1928)
28 Panama Refining Co. v. Ryan 293 U.S. 388 (1935)
29 A.L.A. Schechter Poultry Corp. v. United States 295 U.S. 495 (1935)
30 Egyes jogtörténészek szerint a felhatalmazás igazi problémája az volt, hogy kvázi-jogalkotói hatáskört utalt piaci szereplõkre. Lásd:

Richard J. Pierce: Adminsitrative Law. Second Edition. New York, Foundation Press, 2012. 7–10.
31 Yakus v. Unites States, 321 U.S. 414 (1944)
32 Whitman v. American Trucking Assns. Inc, 531 U.S. 457 (2001)
33 Mistretta v. United States, 488 U.S. 361 (1989)
34 Lásd: Benzene ügy (Industrial Union Dep’t v. American Petroleum Institute, 448 U.S. 607 (1980)), valamint: Nagy Csongor István: i.

m. 260.
35 Az amarikai szakirodalom az „accountability” kifejezést használja, de ennek szó szerinti magyar fordítása az adott kontextusban nem

lenne pontos.

arra, hogy „mozgó vámmegállapítást” alkalmazzon. A
vámtörvény 315(a) §-a alapján az Elnök jogosult volt
megváltoztatni a termékek vám-besorolását, illetve a
vám mértékét, „amennyiben az amerikai termékek
elõállítási költsége és hasonló külföldi termékek elõ-
állítási költsége közti különbséget a vámok nem képe-
sek kiegyenlíteni”. A Bíróság kimondta, hogy a kor-
mányzat a hatalmi ágak együttmûködésére épül,
amelynek keretében bármely hatalmi ág igénybe ve-
heti a másik kettõt feladatainak ellátásához. A Bíróság
megállapította, hogy „amíg a Kongresszus a felhatal-
mazó jogszabályban meghatároz egy érthetõ elvet26

(intelligible principle), amelyet az ügynökségnek követ-
nie kell, addig a delegáció nem tiltott.”27 Más szóval
nem sérti a hatalmi ágak elválasztásának elvét és az
Alkotmány I. cikkét az ügynökségek jogalkotó hatás-
köre mindaddig, amíg a felhatalmazó jogszabály tisz-
ta határokat szab az ügynökség szabad belátásának. 

3.Annak ellenére, hogy a Legfelsõbb Bíróság követ-
kezetesen kimondta az eseteiben, hogy a törvényhozó
hatalom átruházása alkotmányellenes és az „egyértel-
mûségi tesztjét” (intelligible principle test) kell alkal-
mazni az ügynökségek jogalkotási hatáskörének érté-
kelésekor, mindössze két olyan eset volt a doktrína
fennállása óta, amikor a Bíróság ténylegesen megsem-
misített jogszabályi rendelkezéseket. 

Mindkét eset 1935-ben, a New Deal korszakban ke-
rült a testület elé, és mindkét eset a gazdaságélénkítõ
jogszabálycsomag (National Industry Recovery Act)
rendelkezéseit érintette. A Panama Refining Co. v.
Ryan28 és az A.L.A. Schechter Poultry Corp. v. United
States29 ügyekben a Bíróság kimondta, hogy a „Kong-
resszus nem ruházhat át olyan jogalkotói hatalmat az
Elnökre, amely alapján az korlátlan diszkréciót élvez,
és olyan szabályokat alkothat, amelyeket jónak tart”.
Így például az a törvényi felhatalmazás, amelynek
alapján az Elnök jogosult volt megalkotni „a tisztessé-
ges verseny szabályait” alkotmányellenesen tág és
korlátok nélküli mérlegelési jogkört biztosított az El-
nök számára.30

Ettõl a két esettõl eltekintve a Bíróság nem semmi-
sített meg több törvényi felhatalmazást ügynökségi
jogalkotói hatáskör gyakorlására, annak ellenére,
hogy nem egy ilyen felhatalmazás adott kifejezetten
tág mérlegelési teret az ügynökségeknek. A Bíróság

„egyértelmû, érthetõ elvnek” fogadott el olyan feltéte-
leket az ügynökségi jogalkotáshoz, mint „általában
tisztességes és méltányos, és elõ fogja segíteni a tör-
vény céljainak érvényesülését”,31 vagy „szükséges a
közegészség védelméhez”.32 A Bíróság elismerte,
hogy „egy bizonyos fokú mérlegelési jogkör (…) a ter-
mészetes velejárója minden végrehajtó vagy bírói
aktusnak”,33 így hacsak nem teljesen határok nélküli
felhatalmazásról van szó, akkor a legtöbb felhatalma-
zó törvény alkotmányosnak tekinthetõ. A Bíróság
megengedõ attitûdje jól megfigyelhetõ abból is, hogy
inkább olyan törvény-értelmezési módszereket vá-
laszt az esetek vizsgálatakor, amelyek alapján az alkot-
mányossági vizsgálat elkerülhetõ, mintsem hogy meg-
semmisítse a kétes felhatalmazásokat.34 A megengedõ
bírói gyakorlat azonban azzal járt, hogy nem tisztá-
zódtak az ügynökségi jogalkotás elméleti kérdései a
hatalmi ágak elválasztásának rendszerében.

V.
Az elméleti kérdések háttere

Az elméleti kérdések, amelyeket az ügynökségi jog-
alkotás felvet, egy érem két oldalának tekinthetõk.
Egyrészrõl vizsgálhatjuk az ügynökségek jogalkotását
a hatalmi ágak elválasztása oldaláról, ebben az esetben a
fókusz az ügynökségek alkotmányos rendszerben el-
foglalt helyén és a felhatalmazottság alkotmányossá-
gán van. Másrészrõl megkísérelhetjük a vizsgálatot az
ügynökségek és az ügynökségi mûködés legitimitása felõl
is, amikor viszont a hangsúly inkább az ügynökségek
jogi és politikai felelõsségén és az ügynökségi mûkö-
dés alkotmányosságán van. Bármely irányból közelít-
jük meg ezeket a kérdéseket, részben kapcsolódó prob-
lémákat találunk, amelyekre adott válaszunk nagyban
függ attól, hogy a formalista vagy a funkcionalista
megközelítést alkalmazzuk. Mindezek ellenére talán
érdemes külön tárgyalni ezeket a kérdéseket.

Az alapvetõ indoka annak, hogy az ügynökségek
jogalkotó hatásköre vagy bármely más diszkrecionális
jogköre ennyire ellentmondásos kérdéssé vált az ame-
rikai közigazgatási jogtudományban, az ügynökségek
legitimitása és ellenõrizhetõsége35 körüli problémák-
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36 Gary Lawson: The Rise and the Rise of the Administrative State. Harvard Law Review. 1994. 107. sz. 1231.
37 Cynthia R. Farina: Deconstructing Non-delegation, Harvard Journal of Law & Public Policy. 2010. 33. 95-96.
38 Cynthia R. Farina: i. m. (30. jegyzet) 96–97. 
39 Alkotmány II. cikk II §, lásd még: Peter L. Strauss: Presidential Rulemaking. Chicago-Kent Law Review. 1997. 72. 979.
40 Stevens-Souter párhuzamos indokolása a Whitman v. American Trucking Assns. Inc ügyben, 531 U.S. 457, lásd még: Richard J. Pierce:

Adminsitrative Law. Second Edition. New York, Foundation Press, 2012. 7-10.
41 Már a Field v. Clark ügyben is, 143 U.S. 649 (1892)
42 Lásd: Commodity Future Trading Commission v. Schor, 478 U.S. 833 (1986). V.ö.: Peter L. Strauss: Formal and Functional Approaches

to the Separation of Powers Questions – A Foolish Inconsistency, Cornell Law Review 1987 72. 488. (1987)
43 Például Justice Scalia a Whitman v. American Trucking Assns. ügyben, 531 U.S. 457 (2001)

ban rejlik. A közigazgatás növekedése a modern társa-
dalmakban szinte mindenhol félelmet ébreszt egy le-
hetséges kafkai bürokrácia túlhatalmától. Mivel az
ügynökségek és ügynökségeknél dolgozó szakemberek
nem demokratikusan választottak, gyakran éri õket
hasonló kritika, mint amilyennel a bírákat, illetve a bí-
rói aktivizmust szokták illetni. Van azonban további
két érv a New Deal utáni korszak megnövekedett köz-
igazgatásának „vértelen alkotmányos forradalmával”36

szemben, amelyek speciálisan az amerikai alkotmá-
nyos berendezkedésben merülnek fel. A szövetségi
közigazgatás növekedése komoly veszélyt jelent a korlá-
tozott szövetségi kormányzat elvére, amely az Alkotmány
egyik alappillére. Azáltal, hogy a Kongresszus egyre
több társadalmi-gazdasági kérdésben alkot jogszabá-
lyokat, majd ezek végrehajtására szövetségi ügynöksé-
geket hoz létre, a tagállamok mozgástere folyamato-
san szûkül, felborítva ezzel a vertikális hatalommeg-
osztás rendszerét.37 A Kongresszus azon lehetõsége
pedig, hogy viszonylag tág felhatalmazásokkal hatá-
rozzon meg jogalkotási feladatokat az ügynökségek
számára, további problémát vet fel. Ez a gyakorlat le-
hetõséget ad arra, hogy a rendes törvényhozási eljárás-
ban (mindkét ház részvétele, elnöki aláírás) csak a tár-
sadalmi-gazdasági koncepciók magját fogadtassák el,
és a konkrét szabályok kidolgozását szinte teljes mér-
tékben az ügynökségekre bízzák. Ennek következté-
ben komoly policy kérdések eldöntése és az ezekért
viselt felelõsség is másik szintre – voltaképpen egy
másik hatalmi ághoz – kerül.38 (Természetesen leg-
alább ennyi ellentmondást váltana ki, ha a Kongresz-
szus kísérelne meg minden technikai részletszabályt
is megalkotni.)

VI.
A hatalmi ágak elválasztása 

– az ügynökségi jogalkotás formalista 
és funkcionalista megítélése

Ahogyan azt korábban már említettük, az Alkot-
mány szövege nem nyújt eligazítást az ügynökségek
jogállása kérdésében, mindössze a három hatalmi ág
között osztja meg az államhatalmat. Az azonban felté-
telezhetõ, hogy már az alkotmányozó honatyák is szá-
moltak az ügynökségek létezésével, ugyanis az Alkot-

mány utal a végrehajtó hivatalok fõtisztviselõire,39 de
ügynökségi jogalkotásról nem esik szó. Érdemes ki-
térni az Alkotmány szûkszavúságának egy további as-
pektusára, és az ebbõl adódó további értelmezési lehe-
tõségre is. Ahogy Richard Pierce utal rá, és ahogy az
American Trucking ügy idézi,40 semmi sem zárja ki az
I. cikk szövegében a törvényhozó hatalom átruházásá-
nak lehetõségét. Az I. cikk mindössze a törvényhozó
hatalom birtokosának kijelölését tartalmazza, de nem
tartalmaz rendelkezést arra nézve, ha a Kongresszus
át akar adni ebbõl a hatalomból valamit egy másik ha-
talmi ágnak. A jogalkotásra való kongresszusi felha-
talmazások kapcsán mégis az egyik alapvetõ kérdés,
hogyan egyeztethetõek ezek össze a hatalmi ágak elvá-
lasztásának elvével.

A Legfelsõbb Bíróság ítélkezési gyakorlata arra en-
ged következtetni, hogy a Bíróság aránylag korán el-
fogadta azt az alaptételt, hogy az Alkotmány I. cikke
kizárja a törvényhozó hatalom átruházását azzal, hogy
„minden” törvényhozó hatalmat a Kongresszusra
ruház.41 Ebbõl következõen az ügynökségi jogalkotás
kapcsán a kérdés elsõsorban az átruházott hatalom tí-
pusára irányul, nem pedig a mennyiségére, túlzott
nagyságára.42 Az esetekben a Bíróság következetesen
kimondja, hogy törvényhozó hatalom átruházása az I.
cikk alapján alkotmányellenes. Ez azonban felveti azt
a kérdést, hogy ha a törvényhozó hatalom kizárólag a
Kongresszust illetheti meg, akkor minõségileg mi a
különbség normaalkotás és törvényhozás között. A
formalista megközelítés alapján43 a normaalkotás (ren-
deletalkotás) a végrehajtó hatalom gyakorlásának mi-
nõsül. Ennek a megközelítésnek az alapja a hatalmi
ágak szigorúan formalista elkülönítése, amelynek
alapján mindaz, amit a végrehajtó hatalom tesz, fogal-
milag csak végrehajtás lehet, míg a törvényhozó hata-
lom csak törvényalkotással foglalkozhat.

A hatalmi ágakat egymástól hermetikusan elzáró
formalista megközelítéssel szemben, az amerikai köz-
igazgatás-tudomány több neves alakja azzal érvel,
hogy az alkotmányozó atyák eredeti szándékai szerint
inkább a funkcionalista megközelítést kell alkalmazni
az Alkotmány értelmezésekor. Eszerint a hatalmi
ágak elválasztásának elve nem értelmezhetõ önmagá-
ban. Az elv alapvetõ célja az volt, hogy olyan kor-
mányzati rendszert építsenek ki, amely meg tudja gá-
tolni a zsarnokság kialakulását. A funkcionalista meg-
közelítés nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy ne lehes-
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47 Peter L. Strauss: i. m. (10. jegyzet) 579.
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sen korlátok nélküli diszkrecionális jogköröket az
ügynökségekre ruházni, minthogy milyen típusú ha-
talomnak minõsül az átruházott jogkör. Ebbõl a
szempontból pedig jelentõsebb, hogy a hatalmi ágak
között egyensúly legyen, hiszen még akkor is, ha a
végrehajtó hatalom bevallottan törvényhozó hatalmat
gyakorol, a fékek és ellensúlyok rendszere képes lehet
visszazökkenteni az egyensúlyt. Ebben a megközelí-
tésben a hangsúly azon van, hogy egyetlen hatalmi ág
se legyen képes a másik rovására koncentrálni a hatal-
mat. Cynthia R. Farina ezt a funkcionalista megköze-
lítést alkalmazza, amikor hangsúlyozza, hogy a fékek
és ellensúlyok rendszere mindig is elengedhetetlen
részét képezte a hatalmi ágak elválasztása elvének.44

James Madison már A föderalista cikkeiben is kiemelte,
hogy a hatalmi ágak elválasztása nem egy status quo
létrehozását jelenti, hanem egy dinamikus alakuló
rendszert, amelyben új és új ellensúlyok jöhetnek
létre.45 Peter. L. Strauss szintén funkcionalista megkö-
zelítést követ, amikor azt állítja, hogy az I. cikk és az
ügynökségi normaalkotás közti feszültség feloldásá-
ban a hatalmi ágak elválasztásának elve csak az egyik
elv, azonban alkalmazni kell a funkciók elválasztását
és a fékek és ellensúlyok rendszerét is. Szerinte három
lehetséges út van a három alkotmányos intézmény és
az ügynökségi jogalkotás közti kapcsolat megértésére.
A hatalmi ágak elválasztása a kormányzati tevékeny-
ségeket típusuk szerint osztja fel törvényhozásra, vég-
rehajtásra és bírói tevékenységre. Ez az elv a kor-
mányzati tevékenységfajták elkülönítését hirdeti. A
funkciók megosztásának elve rugalmasabb megköze-
lítést kínál, hangsúlyozva az eljárási garanciák (pár-
tatlanság, tárgyilagosság) fontosságát az ügynökségek
mûködésében. Ez az elv nem zárja ki a hatalmi ágak
és tevékenységfajták keveredését, a középpontba in-
kább az eljárási biztosítékokat helyezi. A fékek és el-
lensúlyok rendszerének célja, hogy megakadályozza a
hatalom koncentrációját a hatalmi ágak közti kapcso-
latokra, függõségekre összpontosítva.46 Strauss sze-
rint „nem kellene tovább tettetnünk, hogy a kor-
mányzati mûködés minden aspektusa (…) beilleszt-
hetõ a három hatalmi ágba. A hatalmi ágak elválasztá-
sának elve összedõl azon a ponton, amikor a közigaz-
gatási ügynökségeket megpróbáljuk elhelyezni a ha-
talmi ágak egyikében.”47

Mind a funkcionalista, mind a formalista megköze-
lítésnek vannak korlátai. A tisztán formalista irányza-
tok rugalmatlansága nem képes leírni a modern köz-

igazgatás összetettségét, míg a funkcionalista irányza-
tok nem képesek gátat szabni olyan törekvéseknek,
amelyek lépésrõl lépésre próbálják meg az egyik ha-
talmi ág súlyát növelni.48 Az Alkotmány nem ad
iránymutatást erre a vitára nézve sem, így várhatóan a
formalista-funkcionalista ellentét még sokáig kísérni
fogja a közigazgatási jog fejlõdését. 

Talán a legmeggyõzõbb elméletet a hatalmi ágak és
az ügynökségek viszonyáról mégis Todd D. Rakoff
dolgozta ki, aki megpróbálta teljesen új irányból vizs-
gálni a kérdést. Szerinte a hatalmi ágak és funkciók
megosztása több módon is értelmezhetõ. „A kor-
mányzati hatalom egynél több módon is felosztható.
Az Alkotmány három hatalmi ágat határoz meg, és
ezeknek a szabályozási tárgykörök szempontjából
nem szab korlátokat, míg az eszközök szempontjából
mindegyik egyféle hatalommal rendelkezik, egy-egy
hatalmi ág vagy törvény alkot, vagy végrehajt, vagy
ítélkezik. A hatalom azonban felosztható a másik
irányban is. A szabályozó ügynökségek például leír-
hatóak olyan módon, hogy omnipotensek az eszközök
szempontjából, vagyis jogot alkothatnak, végrehajt-
hatnak és bírói tevékenységet is elláthatnak, azonban
csak egy tárgykörben. Az egyetlen tabu az olyan szer-
vek létrehozása lenne, amelyek a tárgykörök és az esz-
közök terén is omnipotensek, hiszen ez vezetne
zsarnoksághoz.”49 Ez a megközelítés nem oldja fel a
formalista-funkcionalista ellentétet, mivel erõsen
funkcionalista álláspontot tükröz, azonban érzékelte-
ti azt a nagyon jelentõs problémát, hogy az ügynöksé-
gek alapjaikban különböznek a három hatalmi ágtól.

VII.
Az érme másik oldala – 

az ügynökségek legitimitása és helye 
az alkotmányos rendszerben

A közigazgatás növekedésével kapcsolatos aggályok
nagy része abból indul ki, hogy a hatalmi ágak egyen-
súlya veszélyben van, hiszen a közigazgatási ügynök-
ségek hatalma a végrehajtó hatalmat erõsíti.50 Ez az
alaptétel azonban csak akkor fogadható el, ha elfogad-
juk, hogy az ügynökségek a végrehajtó hatalom részei.
Ahogyan viszont az elõzõ részben említettük, az Al-
kotmány maga nem határozza meg az ügynökségek
helyét az amerikai kormányzati rendszerben. Peter L.
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Strauss meggyõzõen érvel amellett, hogy a közigazga-
tás egy „fej nélküli, negyedik hatalmi ág”, amely kívül
esik a három alkotmányosan nevesített hatalmi ágon,
de azoknak alárendelt.51 Az alkotmányozók szándéka
alapján a három hatalmi ág folyamatos küzdelmek so-
rán alakítja ki a kormányzat nem nevesített részei fö-
lött a felügyeletet, újabb és újabb kapcsolódásokat lét-
rehozva egymás között.52 A közigazgatás ilyen harc-
mezõnek tekinthetõ, és ennek alapján a közigazgatás
mûködésének legitimitása a három hatalmi ág ki-
egyensúlyozott felügyeletében keresendõ.53 Ez a meg-
közelítés nagyban épít arra a funkcionalista hagyo-
mányra, amely a fékek és ellensúlyok stabilizáló sze-
repében hisz. Az ügynökségek leválasztása a végrehaj-
tó hatalomról azonban megoldást kínálhat a hatalmi
ágak elválasztásának formalista megközelítéséhez is.

A képzeletbeli spektrum másik oldalán az „egységes
végrehajtó hatalom” elve áll (unitary executive theory),
amely határozottan kitart amellett, hogy az ügynöksé-
gek részei a végrehajtó hatalomnak, sõt azt állítja,
hogy az Elnök közvetlen irányítása és felügyelete alatt
állnak.54 E megközelítés alapján az ügynökségek de-
mokratikus legitimációjának a forrása is a közvetlenül
választott Elnök, bár csak indirekt módon. Az Elnök
valóban befolyásolni tudja az ügynökségek mûködé-
sét kinevezési és felmentési jogosítványai révén, vala-
mint az Információs és Szabályozási Ügyekért felelõs
Hivatal55 és az Igazgatási és Költségvetési Hivatal56

útján, amelyek a közigazgatás funkcionális feladatait
hivatottak ellátni. Ehhez járul hozzá az Alkotmány
„Take Care” klauzulája, amely értelmében az Elnök
„gondot fordít arra, hogy a törvényeket híven hajtsák
végre”.57 Bár úgy tûnhet, hogy az „egységes végrehaj-
tó hatalom” elve nem egyeztethetõ össze Peter Strauss
„negyedik hatalmi ág” elméletével,58 ezek inkább a
rész-egész viszonyban állnak. Az Elnöknek valóban
van befolyása a közigazgatási ügynökségek felett,
azonban ez nem teljesen egyforma a független és a
végrehajtási ügynökségek esetében. Ugyanakkor – az
ügynökségek típusától függetlenül – a Kongresszus is
jelentõs szerepet játszik itt, mert az ügynökségeket
mindig a Kongresszus hozza létre.59 A harmadik ha-

talmi ág, a bíróságok jelentõsége pedig abban áll, hogy
az ügynökségi aktusok (mind a normák, mind az
egyedi aktusok) felülvizsgálatára a bíróságok jogosul-
tak. Következésképp az „egységes végrehajtó hata-
lom” elmélete nem nyújt teljesen meggyõzõ érveket
amellett, hogy az ügynökségek helye a végrehajtó ha-
talomban lenne.

Látható a fentiekbõl, hogy a közigazgatási ügynök-
ségek elhelyezése a hatalmi ágak tradicionális rend-
szerében korántsem egyszerû. Egyesek szerint el kell
vetni a hagyományos elméleteket, hiszen ezek egyike
sem alkalmazható már tisztán önmagában, és el kell
fogadni a „demokrácia rútságát” („ugliness of democra-
cy”), vagyis azt, hogy az ügynökségek legitimációja ki-
zárólag intézményi és eljárási konstellációk sokaságá-
ban található meg.60 Cynthia R. Farinát idézve „a sza-
bályozó ügynökségek és a képviseleti demokrácia ös-
szebékítésére tett kísérletek eredendõen kudarcot val-
lottak. Nem létezik a demokratikus legitimációnak
olyan formája, amely közvetíteni tudna az emberek
akarata és a szabályozó ügynökségek rendszere
közt”.61

VIII.
A problémák magja – a demokratikus 

deficit és az elszámoltathatóság

Ahogyan azt már korábban említettük, az ügynök-
ségek és a hatalmi ágak kapcsolatát vizsgáló, erõsen
elméleti vita alapja a sokkal triviálisabb félelem az
ügynökségek ellenõrizhetetlen hatalmától.62 Bárme-
lyik fenti elméletet is fogadjuk el irányadónak, egyér-
telmû, hogy az ügynökségek mûködésének demokra-
tikus legitimációja nehezen teremthetõ meg,63 így az
ügynökségek túlhatalmától való félelem nem teljesen
alaptalan. Egyetértünk Cynthia R. Farinával, hogy a
„demokrácia rútságában” az ügynökségek legitimáci-
ója kizárólag intézményi és eljárási megoldások soka-
ságában található meg. Ezen intézményi és eljárási
megoldások egy része megpróbál legalább közvetett
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kapcsolatot találni az ügynökségek és a választópol-
gárok között, míg mások új hidakat építenek az ügy-
nökségek és a társadalom között.

1. Demokratikus legitimáció

Az ügynökségek demokratikus legitimációja kizáró-
lag az Elnökhöz vagy a Kongresszushoz kapcsolód-
hat, hiszen ezek a közvetlenül választott intézmények
az amerikai alkotmányos berendezkedésben. Az „egy-
séges végrehajtó hatalom” elmélete kapcsán már utal-
tunk arra, hogy az ügynökségek közvetett demokrati-
kus legitimációját többen az Elnökön keresztül te-
remtik meg. A formalista megközelítés alapján ez az ál-
láspont akár addig is elmehet, hogy minden ügynök-
ségi felhatalmazás lényegében az Elnök felhatalmazá-
sának tekinthetõ, aki csak megengedi az ügynökségek
számára, hogy a nevében eljárjanak, hiszen a végre-
hajtó hatalom egésze az Elnököt illeti.64 Ez az elgon-
dolás azonban nem teljesen megalapozott az Elnök
ügynökségek feletti tényleges befolyása tükrében, mi-
vel nincsenek közvetlen utasításadási jogosítványai,
valamint a kinevezési és felmentési jogosítványai is
gyakran kongresszusi jóváhagyáshoz kötöttek.65

A funkcionalista irányzat is elismeri az elnöki befo-
lyást az ügynökségek felett, azonban azt a helyén ke-
zeli. Az egyik féknek és a legitimáció, valamint az el-
lenõrizhetõség, elszámoltathatóság egyik lehetséges
forrásának tekinti. Hangsúlyt fektet azonban a Kong-
resszus szerepére az ügynökségi mûködés legitimitásá-
nak megteremtésében. A Kongresszus a különbözõ
(gyakran független státuszú) ügynökségek létrehozá-
sakor közvetlenül ruházza fel azokat bizonyos hatás-
körökkel, nem az Elnökön keresztül, így a Kongres-
szus legalább annyira tekinthetõ az ügynökségek de-
mokratikus legitimációja forrásának.

2. Részvétel, Ellenõrizhetõség

Az ügynökségek legitimitásával foglalkozó érvek
másik típusát alkotják azok, amelyek nem az ügynök-
ségek és a választópolgárok kapcsolatát vizsgálják, ha-
nem a legitimáció forrását az ügynökségi aktusok leg-

alitásában keresik. Az aktusok legalitása gyakran ke-
rül összefüggésbe az eljárási garanciák létével és az ér-
dekelt felek részvételi jogainak biztosításával. Ezek az
intézményi megoldások bevonják a harmadik hatalmi
ágat, a bíróságot is. Ezeknek az érveknek azonban
már szükséges elõfeltétele az ügynökségek létének el-
fogadása, így már csak a demokratikus kontrollra és a
részvételi jogokra összpontosítanak.

Az egyik módja ennek olyan jogintézmények kiala-
kítása, amelyeken keresztül biztosított a nyilvánosság
részvétele az ügynökségi eljárásokban, és ezáltal növelhe-
tõ az átláthatóság és az elszámoltathatóság. Az APA
számos ilyen mechanizmust intézményesít, amelyek
közül a legfontosabbak talán a jogalkotási eljárásban
biztosított részvételi jogok.66 Egyesek szerint az ügy-
nökségek a társadalmi részvétel legalkalmasabb tere-
pei, hiszen a részvétel költségei messze elmaradnak a
kongresszusi lobbizásétól, továbbá ezen a szinten az
elõterjesztések már konkrétak és részleteikben kidol-
gozottak, szemben a törvények általánosságával.67

Ezeknek az érveknek az egyik hibája, hogy a társadal-
mi szereplõk nem rendelkeznek azonos forrásokkal,
tehát egy részletszabályozás hosszadalmas véleménye-
zési eljárásában a természetes személyek és a civil
szervezetek általában nem képesek akkora befolyást
kifejteni, mint az érintett iparág.68 Hasonlóan cinikus
érvek szólnak e megoldás ellen abból a szempontból
is, hogy kiváló lehetõséget biztosít a Kongresszus szá-
mára, hogy egy szabályozás vitás kérdéseiben való
döntés felelõsségét áttolja az ügynökségekre.69

A részvételi jogok biztosítása mellett, egyesek sze-
rint, az ügynökségi mûködés legitimitásának másik
forrása a bírói felülvizsgálat lehetõsége.70 A bírói felül-
vizsgálat teremti meg az ügynökségek jogi felelõssé-
gét, azonban ez a demokratikus legitimációjukon nem
segít. Ráadásul az ügynökségi mûködés növekvõ jogi
kötöttségei és az egyre kiterjedtebb bírói felülvizsgá-
lat arra készteti az ügynökségeket, hogy a jogalkotási
eljárás mellõzésével más utakon adjanak ki szabá-
lyokat.71 A megnövekedett eljárási kötelezettségek
okán egy gazdaságilag jelentõs szabályozás elfogadása
akár nyolc évig is eltarthat, ezért az ügynökségek gyak-
ran iránymutatások, belsõ szabályzatok, informális le-
velek formájában bocsátanak ki jogilag kötelezõ szabá-
lyokat.72 Nem példa nélküli továbbá az sem, hogy az
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ügynökségek általánosan kötelezõ szabályokat egyedi
döntések formájában adnak ki.73

Mindezek ellenére ennek az irányzatnak is vannak
követõi, akik szerint az ügynökségi jogalkotás legiti-
mációját nem a hatalmi ágak elválasztása és a felhatal-
mazottság felõl kellene megközelíteni, hanem a tisztes-
séges eljárás garanciáira koncentrálva. „A tisztességes el-
járásra építve a Kongresszus átruházhat törvényhozó
hatalmat is az ügynökségekre, ha ezek körül vannak
bástyázva anyagi jogi, eljárási és strukturális garanci-
ákkal, amelyek megakadályozzák a jogalkotás
kiszámíthatatlanságát.”74

Összegzés és kitekintés

A fenti elemzés igyekszik bemutatni az amerikai
ügynökségi modell alapjait, illetve rávilágítani az ügy-
nökségek jogalkotói hatáskörének dilemmáira. An-
nak ellenére, hogy az amerikai bírói gyakorlat és a
közigazgatás-tudomány több mint száz éve75 próbálja
feloldani az ügynökségek térnyerésének és a hagyo-
mányos alkotmányos elvek konfliktusát, a mai napig
újra és újra a viták kereszttüzébe kerül az ügynökségi
jogalkotás és jogalkalmazás. Az elhúzódó elméleti vi-
tának több csomópontja is az amerikai alkotmányos
berendezkedés sajátosságaira vezethetõ vissza, így
például a hatalmi ágak elválasztásának formalista-
funkcionalista értelmezése. Az ügynökségek és az
ügynökségi mûködés legitimitásával kapcsolatos
problémák azonban ennél univerzálisabbak. 

Hasonló aggályokkal találkozhatunk az európai uni-
ós ügynökségek fejlõdése kapcsán is, ebbõl adódóan
nem érdektelen az amerikai megoldások vizsgálata, hi-
szen példát nyújthat a fiatalabb európai ügynökségek
számára. A két rendszer összehasonlítása nem mentes
a nehézségektõl, hiszen az Európai Unió közösségi in-
tézményi rendszere nem fordítható le a hatalmi ágak
amerikai típusú rendszerére. Az amerikai ügynökségi
modellben a viszonyítási pont mindig az ügynökségek
kapcsolata a Kongresszussal és az Elnökkel, ezzel
szemben az európai ügynökségek egy sokkal szövevé-
nyesebb intézményrendszerben mûködnek, amelyben
a közösségi intézmények mellett a tagállami befolyás
is jelentõs. További lényeges különbség a két rendszer
között, hogy az amerikai ügynökségek tényleges sza-

bályozó hatóságként mûködnek. Bár a fentiekbõl lát-
hatjuk, hogy sok elméleti vita övezi az ügynökségi jog-
alkotást, azonban annak létét ezek nem igazán fenye-
getik, különösen nem a Legfelsõbb Bíróság joggyakor-
lata alapján. Ezzel ellentétben egyik európai ügynök-
ség sem rendelkezik ilyen típusú jogalkotói hatalom-
mal. Ennek hátterében részben az Európai Bíróság
Meroni ítéletének máig tartó hatása húzódik meg,
amely szemben az amerikai bírói gyakorlattal kizárta a
diszkrecionális jogkörök gyakorlását ügynökségi szin-
ten.76 Az ítélet ellenére megfigyelhetõ, hogy az európai
ügynökségek – különösen a legújabb, pénzügyi-fel-
ügyeleti hatóságok – jelentõs befolyással bírnak az
érintett ágazat szabályainak kialakítására, azonban de
jure jogalkotói hatáskör hiányában. 

Az alapvetõ különbségek ellenére is az ügynökségek
legitimációjának kérdései azonosak az Egyesült Álla-
mokban és az Európai Unióban. Az európai ügynök-
ségek demokratikus legitimációja csak még áttétele-
sebben teremthetõ meg, hiszen a Bizottság – az El-
nökkel szemben – nem közvetlenül választott, az Eu-
rópai Parlamentnek pedig, összehasonlítva a Kong-
resszussal, csak viszonylag gyenge ellenõrzési hatás-
körei vannak az ügynökségek felett. Hasonlóan áttéte-
les demokratikus legitimáció akár a tagállami admi-
nisztrációkon keresztül is megteremthetõ, hiszen a
tagállami hatóságok küldöttei alkotják az európai
ügynökségek döntéshozó testületeit. Az európai ügy-
nökségek mûködésének legitimációja legalább ennyi-
re vitatható, hiszen hiányoznak az általános eljárási
szabályok, és a részvételi jogok sem biztosítottak az
ügynökségi eljárásokban. Különösen fontos kiemelni
az általános eljárási törvény létének jelentõségét. Az
APA elfogadása jelentõsen csökkentette az ügynöksé-
gi jogalkotással kapcsolatos elméleti viták számát, az-
zal együtt, hogy – hasonlóan minden átfogó szabályo-
záshoz – újabb frontokat nyitott meg. A jogalkotásban
érdekelt személyek számára azonban mégis olyan fon-
tos eljárási garanciákat fektetett le a jogalkotási eljá-
rásban, mint az észrevételek benyújtásának joga, vagy
a hatóság válaszadási kötelezettsége. Az eljárásrend
kodifikációja egyértelmûen növelte az ügynökségi
jogalkotás kiszámíthatóságát és ellenõrizhetõségét. Az
Európai Unió számára példaértékû lehet az APA,
amely képes volt egy nagyon komplex szövetségi köz-
igazgatási rendszer számára minimális közös eljárási
szabályokat kialakítani.
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Bevezetés

A bizalmi vagyonkezelés testvérintézményének a
trustnak a szerzõdési, dologi, illetve szervezeti besoro-
lása körüli vita létére korábbi cikkeimben1 utaltam. E
dolgozatban a trust kötelmi jogba tartozására vonatko-
zó álláspontokat ismertetem, miközben annak felada-
tául tûztem ki a két- vagy többoldalú bizalmi vagyon-
kezelési jogviszony egyes, kötelmi jogi sajátosságai-
nak, illetve e kötelemre vonatkozó sajátosan – ha nem
is egyedien – érvényesülõ, Ptk-beli és a bizalmi va-
gyonkezelõkrõl és tevékenységük szabályairól szóló
2014. évi XV. törvény (a továbbiakban: Bvktv.) kötel-
mi jogi rendelkezéseinek bemutatást. 

I. 
A trust kötelmi jogba tartozását 

valló véleményekrõl

Ifj. Szladits a múlt század eleji angol jogelmélet ele-
mezése körében a trust jog jogterületi besorolása vonat-

kozásában két irányzatot említ, így az angol jogelmélet
ún. realista2 és a kötelmi jogi iskoláját.3 Utóbbi iskola ér-
vei szerint a trust kötelmi természetét támasztja alá kü-
lönösen az, hogy a kedvezményezettnek a vagyonkeze-
lõvel szemben trust sértés miatt pusztán kártérítési igé-
nye keletkezik, valamint az, hogy a trust sértéssel elide-
genített vagyon vonatkozásában a nem jóhiszemû, illetve
ellenérték fejében szerzõ harmadik személlyel szemben a
kedvezményezett fellépési joga kötelmi jellegû, akkor is,
ha ezen igénye a dolog kiadására (specific performance)
irányul elsõ sorban, hiszen kötelmi alapon is lehet az
adóstól dolog kiadást követelni. Meglátása szerint a
trust in personam természetét történeti alapon támasztja
alá pl. az, hogy az angol Lord Kancellár új dologi igényt
nem hozhatott létre, pusztán adott személyt tudott köte-
lezni a jogosultnak nyújtott jogvédelem keretében, to-
vábbá a trustok elõdjét képezõ use-ok kialakulása során
a kedvezményezett nevezésnek számos praktikus oka
volt (pl. közterhek elkerülése, stb.), amelyek miatt
nem volt cél a kedvezményezettre a common law által
elismert tulajdonjogot ruházni. Lényegében ezen ér-
vek szerint a kedvezményezett joga azért nem abszolút
hatályú, mert jóhiszemû ellenérték fejében szerzõ sze-
méllyel szemben nem illeti meg a kedvezményezettet.
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Ifj. Szladits4 a trust jogi természetének meghatározását
olyan nehéz feladatnak tartotta, hogy végsõ soron mo-
nográfiájában nem is kötelezte el magát egyik iskola
nézetei mellett sem. 

Langbein5 1995-ben megjelent tanulmányában a trust
elsõdlegesen szerzõdési jogba tartozása és a jogintéz-
mény szerzõdési alapjainak fontossága mellett érvel.
Meglátása szerint a dologias felfogás helytelenül fi-
gyelmen kívül hagyja, hogy a jogintézmény alapvetõ
jelentõségû elemei – a kifejezett jognyilatkozatokkal
létrehozott, ún. express trustok esetében egyetértésen ala-
puló létrehozás és tartalom meghatározás – szerzõdési jogi
természetûek. Langbein szerint helyesen a trust a szerzõ-
dési jogba tartozik az alapító és a vagyonkezelõ közötti
megállapodás lényegében egy harmadik személy javára
alapított szerzõdés. E körben jegyzendõ meg, hogy
Hansmann és Mattei6 szerint Langbein azért érvel
olyan erõsen a trust jog szerzõdési jogba tartozása mel-
lett, mert normatív szabályozási célja van. Langbein az
általa7 túl szigorúnak tartott szabályok alapító általi
módosíthatósága mellett érvel, pl. hogy az alapító olyan
vagyonkezelõket is alkalmazhasson, akik személyében
valamilyen lojalitási kötelezettségen alapuló kizárási,
összeférhetetlenségi ok áll fenn, továbbá ésszerûtlennek
tartja a jog azzal szembeni ellenállását, hogy az alapító
is kikényszeríthesse a trust feltételek teljesítését, akkor is, ha
az alapító nincs a névleges kedvezményezettek között. 

Hansmann és Mattei8 a trust jog kötelmi jellegû ren-
delkezései közül kiemelték a vagyonkezelõ bizalmi kö-
telezettségeit, különösen a kezelt vagyon megóvási és
hasznosítási, továbbá a kedvezményezettnek abból jöve-
delem juttatási kötelezettségét, és a kedvezményezett ér-
dekeinek megfelelõ eljárási (lojalitási) kötelezettségét.
Úgy látták azonban, hogy a trust jog kötelmi jellegû
rendelkezései – bár hasznosak – nem tekinthetõek el-
kerülhetetlenül szükségszerûnek, mert a mögöttesen
alkalmazandó kötelmi szabályok képesek volnának hi-
ányukat pótolni.

A címbeli vitával kapcsolatban – a különbözõ jog-
rendszerekbe tartozó jogintézmények funkcionális ösz-
szehasonlításának veszélyeit9 is szem elõtt tartva – meg-
jegyzésre érdemes, hogy a trust jogintézmény folyamatos
fejlõdésben volt és van, amelynek kezdeti szakaszában – le-

egyszerûsítõen – a módosítást kevéssé tûrõ, és harmadik
személyekkel szemben is hatályos szabályozása nevezhe-
tõ dominánsnak, amely mellett annak újkori fejlõdésé-
ben a partnerválasztási és tartalomalakítási szabadság
egyre erõteljesebben bontakozik ki.10 E mögött a dog-
matikai megfontolásokból adódó tartózkodás ellenére, a
külföldi tõkevonzás közérdekének elõtérbe kerülése tû-
nik megállapíthatónak. Utóbbi egyaránt szolgál a bizal-
mi vagyonkezelési formák kontinentális jogokba való
bevezetésének,11 és folyamatos „vagyonrendelõ-bará-
tabb”12 formatervezésének alapjául. A vita eldöntését
nehezíti, hogy az egyes államok nemzeti jogában élõ
trustok teljesen eltérõek lehetnek éppen a trust külsõ,
belsõ viszonyainak, a felek, különösen az alapító általi
alakíthatóságának elismerése, alapító illetve kedvezmé-
nyezett orientáltságuk mértékétõl függõen.

II. 
A bizalmi vagyonkezelési jogviszony 

jogalkotó általi elnevezésérõl 
(saját vagyon másért való kezelése)

Kérdésként vethetõ fel, hogy a bizalmi vagyonkezelés
jelzõs szerkezet tagjai együttesen, vagy külön-külön
egyértelmûen és egyedi módon utalnak-e a jogintézményt
más rokon jogintézményektõl13 megkülönböztetõ sajá-
tosságaira, azaz arra, hogy az alapján más érdekében és
hasznára dolgok esetében tulajdonosi, jogok és követe-
lések esetén jogosulti jogok sajátként való, önálló, saját fe-
lelõsség melletti gyakorlása, és az azokból fakadó kötelezett-
ségek teljesítése történik. 

A bizalmi jelzõ a bizalmi vagyonkezelés külföldi
testvér- és rokon intézményei vonatkozásában jellem-
zõen megtalálható (trust, fiducie, fiducia), és római jogi
elõzményei (fiducia) is használták e jelzõt. Nem hagy-
ható azonban figyelmen kívül, hogy a bizalmi jelzõ-
nek nincs tisztázott normatartalma, még a hazai jogtudo-
mány sem foglalkozott behatóan a bizalmi és az egyéb
szerzõdések megkülönböztetésével. A bizalmi jelleg
ugyanakkor alapvetõen arra látszik utalni, hogy az
adott szerzõdés a megbízási szerzõdések családjába tarto-
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14 Vö.: Csanádi György: A megbízási jogviszony Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest 1959. 176. skk., Tamar Frankel: Fiduciary
duties in: Peter Newman (szerk.): The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law 2. E-O 1998. 127–132.

15 Ezek a következõk. A vagyonkezelõ kizárólagos kedvezményezetté nevezése semmis (Ptk. 6:311. § (4) bek.). A kezelt vagyon a vagyonke-
zelõ saját vagyonától és az általa kezelt egyéb vagyonoktól elkülönült vagyont képez, amelyet a vagyonkezelõ köteles külön nyilvántarta-
ni. A felek ettõl eltérõ rendelkezése semmis (Ptk. 6:312. § (1) bek.). A vagyonkezelõt a vagyonrendelõ és a kedvezményezett nem utasít-
hatja; az e tilalomba ütközõ utasítás semmis (Ptk. 6:316. §). A határozatlan idõtartamra vagy az ötven évnél hosszabb határozott idõtar-
tamra létesített bizalmi vagyonkezelési jogviszony ötven év elteltével megszûnik. Az ettõl eltérõ kikötés semmis (Ptk. 6:326. § (3) bek.).

16 Vékás Lajos: Hatodik Könyv Elsõ Rész In: Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal Complex Kiadó Budapest
2013. 509.

zik, amely alapján a bizalmi személyt érdekszolgálati és
fokozott gondossági kötelezettség terheli, ez a bizalmi
jellegû kötelmek közös magja14 amely alapvetõen e
szerzõdések esetén azonos, intenzitásuk azonban eltérõ.

A vagyonkezelés Ptk. 6:318. § (1) bekezdés szerinti fo-
galma pedig nem más, mint a (tulajdon)jogokból fakadó
jogosultságok gyakorlásának és kötelezettségek teljesí-
tésének a kötelezettsége. Hogyha elfogadjuk, hogy a bi-
zalmi vagyonkezelés differentia specifica-ja az utasításnak
alá nem vetett, önálló felelõsséggel bíró, saját tulajdonnal más
javára való rendelkezés (ideértve a kötelezettségek teljesí-
tését is), úgy megfontolandónak tûnik a másért való fele-
lõs tulajdonlás, illetve a jogok és követelések feletti tulaj-
donjog elismerésének hiányára tekintettel, a némileg
idegenebbül ható másért való felelõs jogi hatalomgyakorlás
kifejezés használata. Azzal, hogy a jogi hatalomgyakorlás
a tulajdonjog és a jogok és követeléseken fennálló jogo-
sultság közös többszörösét jelentõ segédkategóriaként tûnik
azonosíthatónak (Vö.: Ptk. 5:13. § (1) bekezdésével).
Persze, a javasolt szóösszetétel ellen vethetõ, hogy a Ptk.
nem ismeri a tulajdonlás mûszavát, az azzal kifejezni kí-
vánt saját tulajdonból fakadó jogok gyakorlását és köte-
lezettségek teljesítését a Ptk. a vagyonkezelési szerzõdés
körében a kezelés fogalmával fejezi ki (6:317. § (1) bek.),
míg a Ptk. egyéb szerzõdéstípusai és jogintézményei kö-
rében, de idegen tulajdon vonatkozásában azt a megóvás
(pl. 6:317. § (2) bek.), õrzés (pl. 6:360. §) valamint a ke-
zelés (pl. 6:361. § (2) bek.) mûszavakkal fedi le. E fogal-
makhoz képest tehát a bizalmi vagyonkezelés vonatko-
zásában a kezelés és a megóvás annyiban mutat újdonsá-
got, hogy a Ptk. egyértelmûvé teszi, hogy azok saját tu-
lajdon esetében is értelmezhetõek, ha a saját tulajdon fe-
letti jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére
nem saját érdek szolgálata céljából kerül sor. 

III. 
A bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó 
szabályok eltérést engedõ (diszpozitív) 

és nem engedõ (kógens) jellegérõl

Alapvetõ kérdés, hogy a Ptk. bizalmi vagyonkeze-
lésre vonatkozó egyes rendelkezései közül melyek te-
kinthetõek eltérést nem engedõ (kógens) szabálynak.
A Ptk. 6:1. § (3) bekezdés általános érvénnyel mondja
ki ugyanis, hogy a szabályoknak a felek jogaira és kö-
telezettségeire vonatkozó rendelkezéseitõl a felek

egyezõ akarattal eltérhetnek, ha e törvény az eltérést
nem tiltja. Mindezt a szerzõdések vonatkozásában a
Ptk. 6:59. § (2) bekezdése mondja ki a szerzõdési tar-
talomalakítási szabadság körében. Lényeges továbbá,
hogy ha jogszabály a szerzõdés valamely tartalmi ele-
mét kötelezõen meghatározza, a szerzõdés a jogsza-
bály által elõírt tartalommal jön létre a Ptk. 6:60. § (1)
bekezdése szerint. Ennek jelentõségét a Bvktv. VI., a
bizalmi vagyonkezelõ vállalkozás tevékenység végzésé-
nek alapvetõen kógens szabályait megállapító fejezete
adja. E szabályok a vállalkozásokra szerzõdési jogi
szabályokat mondanak ki, és a Bvktv. azoktól általá-
ban nem, vagy csak kivételes esetben engedi meg az
eltérést. Azon részében, amelyben kimondja, hogy
nem minõsül a törvénytõl való eltérésnek olyan to-
vábbi rendelkezés bizalmi vagyonkezelési szerzõdés-
be való foglalása, amelyrõl a Bvktv. nem rendelkezik,
ha a rendelkezés nem áll ellentétben a Ptk. és a Bvktv.
általános rendeltetésével, és nem sérti a joggal való
visszaélés tilalmát, lényegében a Ptk. fenti expressis
verbis tilalommal nem sújtott, de kógenciája által lefe-
dett térben való eltérõ rendelkezést zárja ki más sza-
vakkal.

Kérdés, hogy csak a semmissé nyilvánított rendelkezé-
sek tilosak,15 vagy egyebek is. Vékás16 felhívja a fi-
gyelmet, hogy kógensek azok a szabályok is, amelyek
nem a felek jogait és kötelezettségeit, hanem a jogin-
tézmény lényegét, elvi jelentõségû, érinthetetlen jogtételeket
határoznak meg, és amelyektõl bármilyen eltérés a
polgári jog rendszerébõl való kilépést eredményezné. Az
elévülés vonatkozásában éppen annak alapvetõ jogha-
tását rögzítõ szabályra hivatkozik, amelyet tehát a felek
nem változtathatnának meg úgy, hogy e joghatás
nemcsak a jog bírói kikényszeríthetõségének, hanem
magának a jognak az elenyészése, megszûnése volna. 

Azaz a felek eltérõ rendelkezése jogszabályi tilalom-
ba ütközésének (megengedhetõségének) vizsgálatakor
az a további kérdés merül fel, hogy a jogintézmény lénye-
gét, alapvetõ joghatását miben azonosítjuk. Ezt megkön-
nyítheti, ha a jogalkotó például a jogintézményhez kap-
csolt joghatások vonatkozásában kifejezetten lehetõvé
tette az eltérést. 

Mindez azért bír különös jelentõséggel a bizalmi va-
gyonkezelés vonatkozásában, mert a Ptk. a felek fõkö-
telezettségein túli, további kötelezettségeit a bizalmi va-
gyonkezelési szerzõdés megkötésének – külön kikötés nél-
küli – joghatásaként szabályozta. Vajon mindegyik
alapvetõ jelentõségûnek, a jogintézmény lényegét meg-
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17 Menyhárd–Vékás: i. m. 790. skk.
18 Errõl részletesebben ld. különösen: Lupoi: i. m. 103.
19 Korábbi dolgozatomban részletesebben mutattam be egyes jogi személy szervezetekkel való összehasonlítás során az e helyütt pusz-

tán listázott szempontokat. Ld.: A bizalmi vagyonkezelés vagyonrendelõ hitelezõje általi felmondásáról In: Jogi tanulmányok. Az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskoláinak IV. Konferenciája Budapest 2014. – megjelenés alatt.

20 Hansmann–Mattei: i. m. 471.
21 2009-es Ptk. 5:487. § (1) A vagyonrendelõ nyilatkozat szükség szerint rendelkezik a) határozott idõre szóló vagyonkezelés esetén a va-

gyonkezelés idõtartamáról, illetve arról, hogy a vagyonrendelõ fenntartja-e a bizalmi vagyonkezelés egyoldalú megszüntetésének a jogát a
határozott idõ letelte elõtt, b) feltételhez kötött vagyonkezelés esetén a feltételrõl, c) a vagyonkezelés módjáról, a vagyonrendelõ utasítá-
si jogainak fenntartásáról vagy annak korlátozásáról, illetve kizárásáról, d) a vagyonkezelõ díjazásáról, e) a további vagyonkezelõk kijelö-
lésének módjáról, f) közremûködõ vagyonkezelõ általi igénybevételének kizárásáról vagy korlátozásáról, valamint g) a kedvezményezetti jo-
gok átruházhatóságának kizárásáról vagy korlátozásáról.
(2) A vagyonrendelõ a vagyonrendelõ nyilatkozatban fenntarthatja magának a jogot a) a vagyonkezelõ felmentésére, b) új vagyonkezelõ
kijelölésére, c) a kedvezményezett személyének megváltoztatására, d) a vagyonrendelõ nyilatkozat meghatározott részének módosítására, e)
a vagyonkezelés idõtartamának meghatározására vagy módosítására. 
(3) A vagyonrendelõ a (2) bekezdés szerinti jogok gyakorlására a vagyonrendelõ nyilatkozatban más személyt is kijelölhet.

határozó jellegûnek tekinthetõ? Ha erre igenlõen vá-
laszolnánk, úgy felvethetõ volna, hogy a Ptk. alapján a
felek fõkötelezettségein kívüli, egyéb kötelezettségei-
re vonatkozó rendelkezéseit akképpen kell értelmez-
ni, mint amelyektõl – mint a jogintézmény lényegét
meghatározó rendelkezésektõl – nem lehet érvényesen
eltérni, azok alól kiszerzõdni.

Menyhárd és Vékás17 utal arra, hogy a Ptk. bizalmi
vagyonkezelésre vonatkozó szabályozása alapvetõen
diszpozitív, míg néhány kérdésben kógens. Nehézkes-
nek tûnik ugyanakkor a felek jogait és kötelezettségeit
meghatározó rendelkezéseket a jogviszony joghatásai-
tól elválasztani a bizalmi vagyonkezelés vonatkozásá-
ban, ha arra gondolunk, hogy e joghatások számos
esetben a felek által vállalt kötelezettségek teljesítésének,
biztosított jogok gyakorlásának a rendjét, módját részlete-
zik pl. a kezelési tevékenység vonatkozásában. Különösen
úgy, hogy a jogintézmény magyar jogbeli gyökerek-
kel, számos rokonintézmény kétségtelen léte ellenére,
nem rendelkezik, és a jogalkotó – jóllehet figyelembe
vette a külföldi jogok trust és trustszerû intézmények
szabályozását – egyetlen modellt sem fogadott el hivatalo-
san irányadó mintaként.

Meglátásom szerint az egyes joghatásoktól való el-
térés lehetõségeinek vizsgálatakor kiérlelt trust és
fiduciárius tulajdonátruházási joggal rendelkezõ jo-
gok megoldásai e körben is lehetnek irányadóak,
azonban annak szem elõtt tartásával, hogy a magyar
bizalmi vagyonkezelési jog alapvetõen a vagyonrende-
lõ érdekeire orientált, így a külföldi jogok bizalmi va-
gyonkezelési típusai közül is csak ezekkel (ún. revo-
cable trust vagy grantor trust)18 vonható dogmatikailag
helyesen párhuzam.

1. A bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok a vagyonren-
delõ rendelkezési szabadságának korlátozottsága alapján
való tipizálásáról

A bizalmi vagyonkezelés számos tipizálása tételezhetõ
fel annak egyes alkotóelemei, jellemzõi alapján. E kör-
ben19 a vagyonrendelõi rendelkezési szabadság korlátozottsá-
ga szerinti tipizálásról teszek említést. E szempont alap-
ján az alábbi korlátozások tûnnek felvethetõnek külö-

nösen. Így a (i) jogviszony létrehozási célját, annak módo-
sítását, (ii) a vagyonnal végezhetõ tevékenységeket,
azok módosítását, (iii) a kedvezményezettek körét, juttatá-
suk mértékét, azok módosítását, (iv) a kezelés érdekében
átruházott vagyon részleges vagy teljes visszavonását, visz-
szakövetelését, (v) a jogviszony megszüntetését illetõ korlá-
tozások. 

Megjegyzendõ, hogy e szempontok alapján a va-
gyonrendelõi rendelkezési szabadság korlátozása –
sommásan egy alapítványhoz közelebb álló bizalmi
vagyonkezelési konstrukció létrehozása – egyben azt
is eredményezné, hogy a kedvezményezett a bizalmi va-
gyonkezelési jogviszony központi érdekhordozójának
pozíciójában is felválthatná a vagyonrendelõt. 

2. A jogintézmény újdonsága miatt felvethetõ, gyakorlat
orientáló diszpozitív szabályok hozzáadott értékérõl

Hansmann és Mattei szerint20 is lényeges része a trust-
nak a szerzõdésen alapuló jogviszony, tekintettel arra,
hogy a trust jog számos diszpozitív sztenderd feltételt
ajánl, amelyek kifejezett eltérõ rendelkezés hiányában
alkalmazandóvá válnak. Meglátásuk szerint egy adott
jogrendszer trust jogának hatékonysága a diszpozitív sza-
bályainak létezésétõl és minõségétõl függ. Úgy látták,
hogy a trust jog kötelmi jellegû rendelkezéseinek haté-
konysága abból fakad, hogy a feleknek nem kell meg-
egyezni azokban külön alkujuk során, hanem segíte-
nek biztosítani, hogy fontos elemek ne maradjanak ki a
szerzõdésbõl, és ahol el akarnak attól térni ott az eltér-
ni kívánó félre raknak terhet, hogy meg tudja ésszerû-
en indokolni az eltérés szükségszerûségét, esetleg a másik
félnek kompenzálni az ily módon okozott hatékony-
ságvesztést, ennek köszönhetõen a másik fél kifejezet-
ten tudomást szerez a nem sztenderd kikötésekrõl. 

A 2009-es Ptk. a bizalmi vagyonkezelési szerzõdés
kötelezõ és szükség szerinti21 tartalmi elemeinek
meghatározása a társasági jogi kultúrát orientálni kí-
vánó jogalkotói attitûdöt idézi, és a bizalmi vagyonkeze-
lési kultúra kialakulása segítésének szándékára enged kö-
vetkeztetni. Ehhez képest a Ptk. alkotói az új jogin-
tézmény rendeltetésszerû alkalmazási kultúrájának ki-
alakulása elé fokozottabb bizalommal látszanak tekinte-
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22 A trust formáira, különös eseteire vonatkozóan ld. különösen Sándor: i. m. 114–120., 167–178. valamint a jogösszehasonlító irodalom-
ban elfogadott jogcsaládokat átszelõ angolszász, nemzetközi és civil law vagy vegyes jogrendszerbeli trust modellekre különösen Lupoi:
i. m. 95. skk., 201. skk., 267. skk.

23 A jogalap nélküli birtoklás (Ptk. 5:9. § (3) bek.), a szerzõdéses teljesítés visszatartásának (Ptk. 6:139. § (3) bek.), a jogosult átvételi ké-
sedelmének (Ptk. 6:156. § (3) bek.), és a letevõ visszavétel megtagadásának (Ptk. 6:365. § (6) bek.) eseteiben. Bár a Ptk. maga nem ren-
deli a megbízás nélküli ügyvitel, vagy a bizalmi vagyonkezelés szabályait megfelelõen alkalmazni az adós értesítést követõ engedmé-
nyezõnek történõ teljesítése esetére, miközben az engedményezõ elkülönítési, kezelési, kiadási kötelezettségét kimondja, és mentesí-
ti a vagyontárgyat az engedményezõ hitelezõivel szemben (Ptk. 6:198. § (3) bek.).

ni, és a kötelezõ tartalmi elemeket közvetve, míg szük-
ség szerinti tartalmi elemeket egyáltalán nem határoz-
tak meg. Felvethetõ a 2009-es Ptk-ban meghatározott
szükség szerinti tartalmi elemek láttán, hogy azok
mindegyike levezethetõ a Ptk. kötelmi jogi általános,
szerzõdési jogi általános, megbízási és bizalmi va-
gyonkezelési szerzõdésre vonatkozó rendelkezéseibõl,
ezért azok kimondása, pusztán – ismét – szükségtelen
duplikációjukat valósította volna meg. E mögött az a
megfontolás húzódik, hogy az új jogintézmény megfe-
lelõ formatervezésérõl, az azzal kapcsolatos veszélyek-
rõl nem a Ptk. egyes szerzõdésekre vonatkozó rendel-
kezéseinek a feladata tájékoztatást nyújtani, hanem e
célokra a miniszteri indokoláson túl, a jogtudomány
egyéb eszközei – kézikönyvek, kommentárok, útmu-
tatók – fognak rendelkezésre állni, vagy már állnak is
rendelkezésre.

IV.
A szerzõdési szabadság érvényesülése 

a bizalmi vagyonkezelés vonatkozásában

1. A szerzõdési partnerválasztási szabadság érvényesülése

A jogintézményben rejlõ kockázatokra tekintettel a
bizalmi vagyonkezelési jogviszony fõszemélyeinek (a
vagyonrendelõ, vagyonkezelõ, kedvezményezett, eset-
leg vagyonfelügyelõ) vonatkozásában merülhet fel an-
nak az elvi lehetõsége, hogy a jogalkotó korlátozza pl.
alanyi körüket különösen a köz- és magántartozások fe-
dezete védelmének (köz)érdekébõl. A Ptk. ilyen korlá-
tozásokkal nem élt, miközben a közvetlen szellemi
elõdjének tekinthetõ 2009-es Ptk. (5:488. §-ában) elõ-
irányzott kormány-rendeletbeli korlátozást a vagyon-
kezelõk vonatkozásában. A Bvktv. megosztotta a va-
gyonkezelõk személyi körét és az üzletszerûen eljáró va-
gyonkezelõkre vonatkozóan korlátozó személyi, tárgyi,
szervezeti feltételeket, és azok meglétén alapuló elõze-
tes tevékenységvégzési engedélyezési rendszert vezetett
be. A nem üzletszerûen eljáró vagyonkezelõk vonatko-
zásában a vagyonkezelõvé válást nem korlátozta, azon-
ban a jogviszony átláthatóságának növelése érdekében
az utóbbiak vonatkozásában a megkötött ügylet egyes,
lényeges tartalmi elemeivel kapcsolatban bejelentési
kötelezettséget írt elõ. A kedvezményezettek és a vagyon-
rendelõk személyi körét sem érte korlátozás, így azok jo-
gi személyek és természetes személyek is lehetnek. Ér-

dekesség továbbá, hogy az üzletszerûen eljáró vagyon-
kezelõkre vonatkozó korlátozó rendelkezések nem terjed-
nek ki a – jogviszonyba a vagyonrendelõ illetve a ked-
vezményezett esetleges döntése alapján bekerülõ – va-
gyonfelügyelõre (ún. trust protector), amelyrõl egyébként
mind a Ptk., mind a Bvktv. hallgat. A képviseleti megbí-
zás, vagy a bizomány intézményeinek felhasználásával
azonban ilyen jogállás felek általi létrehozását azonban
egyik törvény sem zárja ki vagy korlátozza.

2. A szerzõdési tartalomalakítási szabadság korlátozása 

A fenn említett kógens rendelkezések nyilván kor-
látozzák a felek szerzõdési tartalomalakítási szabadsá-
gát. E körben azt szeretném hangsúlyozni, hogy – mi-
közben a trustot számos szempont alapján lehet tip-
izálni22 – a hagyományos megkülönböztetésekkel né-
mileg egyezõ, némileg sajátos megkülönböztetésnek
tekinthetõ éppen a vagyonrendelõ bizalmi vagyonke-
zelési jogviszony tartalmának alakítási szabadsága sze-
rinti cizellálás. Ezen belül különösen a 3.2. pontban
említett szempontok szerinti jogalkotói korlátozás le-
hetõsége tûnik kiemelendõnek. 

E körben elegendõnek tûnik arra utalni, hogy a ma-
gyar bizalmi vagyonkezelési jog e szempontok szerin-
ti korlátozásokkal kevéssé élt, illetve olyan bizalmi va-
gyonkezelési típust nem hozott létre, amely a fenti as-
pektusokat eltérést, utólagos módosítást nem engedõ
módon szabályozná.

3. Törvény (Ptk.) által létrehozott (tartalmilag csonka),
megbízás nélküli ügyvitellel vegyes bizalmi vagyonkezelési
kötelem

Ehelyütt csak utalni szeretnék arra, hogy a kifejezett
jognyilatkozatokkal létrehozott bizalmi vagyonkezelés
(trustok esetében az ún. express trust) mellett a Ptk. ma-
ga is hoz létre jogviszonyból fakadó kötelezettségek meg-
sértésének, illetve általában a megbízás nélküli ügyvitel
idegen dolog birtoklásával járó eseteinek a joghatásaként
bizalmi vagyonkezelési kötelmeket (trustok esetében
az ún. implied trust). Azonban ilyen kötelem bíróság,
hatóság általi létrehozására (trustok esetében az ún.
constructive trust) nem ad felhatalmazást. Így a Ptk. a
megbízás nélküli ügyvitel kötelezõ és idegen vagyontárgy
birtokba kerülésének eseteiben23 a 6:585. § (4) bekezdés
alapján a megbízás nélküli ügyvivõnek minõsülõ szer-
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24 Menyhárd Attila: Dologi jog ELTE Eötvös Kiadó Budapest, 2010. 223.
25 Menyhárd: i. m. (2010) 233-234.
26 Menyhárd Attila: Ötödik Könyv in: Vékás Lajos (szerk.): i. m. (2013) 391.
27 Errõl részletesebben ld.: Kisfaludi András In: Vékás Lajos (szerk.): i. m. (2013.) 679. skk.
28 Erre is utal Gárdos az 1959-es Ptk. és a Ptk. összehasonlítása körében. Ld.: Gárdos Péter: Új és megújult szerzõdéstípusok az új Ptk.-

ban In: Jogtudományi Közlöny 2014. 3. sz. 117–127.
29 Ld.: a megbízás és a trust elhatárolását bemutató második trust restatement 23. skk.
30 Különösen a kezelésbe adott vagyon vagyonkezelõ hitelezõitõl való mentesítése, a vagyonrendelõ, kedvezményezett kezelt vagyonból

szerzõ személytõl való visszakövetelési joga, elkülönítés követelési joga.
31 2009-es Ptk. 5:487. § (4) Ha a vagyonrendelõ nyilatkozat szerint a vagyonkezelõ a feladatának ellátása során a vagyonrendelõ utasítá-

sai szerint köteles eljárni, a vagyonrendelésre a megbízási szerzõdés szabályait kell alkalmazni, feltéve, hogy a vagyonkezelõnek kijelölt
személy a kijelölést elfogadta.

zõdõ partnert a hozzá került idegen vagyontárggyal
kapcsolatban terhelõ elkülönítési, õrzési, elszámolási és
kiadási kötelezettségre a bizalmi vagyonkezelési szer-
zõdés szabályait rendeli megfelelõen alkalmazni. Ez
számos jogalkalmazási kérdést vet fel, amelyek közül a
leggyakorlatiasabbnak tûnik, hogy az ilyen, törvény
alapján létrejött jogviszony vagyonkezelõjét terhelõ õr-
zési kötelezettséghez (Ptk. 6:317. § (2) bek.) is a keres-
kedelmi ésszerûség gondossági szintje kapcsolódik-e. 

Alanyi körét illetõen azért nevezhetõ csonkának e meg-
bízás nélküli ügyvitellel vegyes bizalmi vagyonkezelési
jogviszony, mert a vagyonkezelõ mellett csak kedvez-
ményezett áll, alapító nincs, az alapítási szándékot a
Ptk. pótolja. Tartalmát illetõen pedig azért tekinthetõ
csonkának e bizalmi vagyonkezelési jogviszony, mert a
Ptk. 6:310-330. §§-ban meghatározott feleket illetõ jo-
gok és kötelezettségek közül kizárólag a fenti négyet
engedi hatályosulni, a kötelem további tartalmi eleme-
it a megbízás nélküli ügyvitel szabályai fogják megha-
tározni. Utóbbi miatt nevezhetõ vegyes kötelemnek.

V.
A bizalmi vagyonkezelés egyes 

– tulajdonátruházó – szerzõdésekben való 
szabályozása elmaradásának indoka

„A tulajdonátruházás rendszere a kötelmi jog és a
dologi jog között tételezett, de egyre több repedéssel
átszõtt „kínai fal” alapja.”24 Az 1959-es Ptk-hoz ha-
sonlóan25 a Ptk. is a jogcímes átadás (kauzális tradíció)
elvén nyugszik.26 A tulajdonátruházáshoz szükséges
jogcímeket a Ptk. egyes tulajdonátruházó szerzõdé-
sekre vonatkozó címbeli rendelkezései határozzák
meg. Így az adásvételt, cserét, ajándékozást. E Címben
azok a szerzõdéstípusok kaptak helyet, amelyek elsõ-
sorban jellemzõ, az ügylet lényegét jelentõ szolgáltatása a
tulajdon átruházása függetlenül az ellenszolgáltatás lé-
tétõl, mibenlététõl.27 Azon szerzõdéstípusok, amelyek
ugyan magukban foglalnak tulajdonátruházási ügyletet
az ügylet elsõsorban jellemzõ szolgáltatásának része-
ként, de utóbbi egészét tekintve mégis inkább másik
szerzõdéstípus-csoportba voltak sorolandóak, a Ptk.
utóbbiakba helyezte el. Így pl. a közüzemi szerzõdést,
de ez okból került a bizalmi vagyonkezelési szerzõdés

is a megbízási típusú szerzõdések körébe. Ennél az
ügyletnél ugyanis a vagyonrendelõnek nem az a célja,
hogy a kezelt vagyont a vagyonkezelõ rendes tulajdo-
nába adja, hanem az, hogy harmadik személyekre ki-
terjedõ mentességet élvezõ, általa is kontrollált kö-
töttségekkel terhelt, sajátos tulajdont szerezzen azon a
vagyonkezelõ és azt más érdekében kezelje.

VI.
A nevesítetlen, bizalmi vagyonkezelési

(saját vagyon másért való kezelési) formák
párhuzamos létének kérdésessége

Figyelemmel arra, hogy saját vagyon másért való ke-
zelésére irányuló megbízás lehetõsége eddig sem volt
kizárva,28 kérdésként vethetõ fel, hogy vajon a Ptk. által
szabályozott bizalmi vagyonkezelési forma nem zárja-e
ki más, eddig elvben lehetséges bizalmi vagyonkezelés-
re irányuló megbízási szerzõdés megkötését. Hogy, mi-
ért zárná ki pusztán az egyik fajta nevesítése a többi faj-
tájú, saját vagyon másért való kezelésére irányuló szer-
zõdéseket? Nos, éppen a fenn említett, jogintézmény lé-
nyegét meghatározó joghatásoktól való eltérés kizártsága
miatt. Mármint, amennyiben e joghatások a szabályo-
zott bizalmi vagyonkezelési forma módosítást nem tûrõ
lényegét jelentik. Ha ugyanis a megbízó a megbízott fe-
lett – akire tulajdonát rendelkezési jogának korlátozása
mellett meghatározott személy érdekében való kezelés
céljából ruházta át – fenn kívánja tartani utasítási jogát,
ez pl. az amerikai második trust restatement szerint29 ér-
vényes ügylet, csak nem minõsül trustnak, hanem megbí-
zásnak. Kérdés, hogy a magyar jog is hasonló ered-
ményre jutna-e a felek szerzõdési jogcímválasztási sza-
badságát meghagyva és elismerné-e az ügyletet atipikus,
nevesítetlen megbízási típusú szerzõdésként. Az más
kérdés, hogy ilyen atipikus ügylet megkötésétõl jelentõ-
sen elrettentõ hatása lehet – a pénzügyi, különösen adó-
jogi bizonytalanságból fakadó kockázatokról nem is
szólva –, hogy a bizalmi vagyonkezelés harmadik sze-
mélyre kiterjedõ hatályú rendelkezéseinek30 ilyen ügyletekre
– pusztán a (tulajdon)jog más érdekében való kezelés
céljából való átruházására tekintettel – való alkalmazha-
tósága a Ptk-ból jelenleg egyértelmûen nem vezethetõ le.

Megjegyzendõ, hogy a 2009-es Ptk.31 lehetõvé tette a
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Y32 Vékás Lajos: Hatodik Könyv Elsõ Rész In: Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal Complex Kiadó Budapest,

2013. 517.

vagyonkezelésre irányuló megbízási szerzõdés köté-
sét, ahol a vagyonkezelõ vonatkozásában a vagyonren-
delõ utasítási joga fennállt. Azért tûnik úgy, hogy a bi-
zalmi vagyonkezelés magába olvasztja pl. a másért való
joggyakorlás érdekében történõ vagyontárgy-átruhá-
zási ügyleteket, mert a Ptk. 6:310. § (1) bekezdésében
meghatározott létrejöveteli feltételek nem tartalmaznak
korlátozó tényezõket, pl. a vagyonkezelõ önálló felelõs-
ségére, utasíthatóságának kizártságára utalást, így e
széles feltételek lefedik valamennyi fiduciárius va-
gyontárgy átruházási esetkört, ideértve a Ptk. 6:99. §-
a által tiltott hitelbiztosítéki célú ügyleteket is. 

Mindezért alapvetõen a bizalmi vagyonkezelésen kí-
vüli, másért való, tulajdoni alapú, kezelésre irányuló
megbízási típusú ügyletek számára nem az képez jelen-
tõs ellenösztönzõt, hogy azok harmadik személyre kiter-
jedõ polgári joghatásai tisztázatlanok, illetve egyéb jog-
ágak által kezeletlenek, hanem, hogy érvényesen vélhetõ-
en nem köthetõek. A jogalkotó ezen ügyleti célok kielégí-
tésére kizárólag a bizalmi vagyonkezelést látszik ren-
delkezésre bocsátani. Ha pedig köthetõek érvényesen, úgy
azzal a többlet ügyleti teherrel hozhatóak létre, hogy a fe-
lek fenntartják e különleges vagyonkezelési megbízás
esetén a vagyonrendelõ utasítási jogát, külön kikötés
hiányában ugyanis a bizalmi vagyonkezelés diszpozitív
szabályai .

VII.
Eltérõ jogalkotói megközelítés a 

forgalombiztonság- és vagyonrendelõ-
védelem érdekében az általános 

meghatalmazás szabályozása körében

Kérdésként vethetõ fel, hogy a képviseleti és kezelési
megbízás melletti általános meghatalmazás alkalmas-e a
bizalmi vagyonkezelés helyettesítésére. Ha csak polgári
jogi dimenzióban vizsgálódunk – és eltekintünk az egyes
jogágak sajátos elvárásaitól az általános meghatalmazá-
sokat illetõen – úgy a válasz lehet igenlõ. Ha összehasonlít-
juk a két ügylet alapján a vagyont kezelni kívánó sze-
mély által megszerzett jogot, úgy az lehet mindkét esetben
meghatározott vagyontárgyak feletti (tulajdon)jog (ah-
hoz tapadó kötelezettségekkel való) teljessége, amelyet
egy kezelõtõl eltérõ jogalany érdekei szerint kezelési kötele-
zettség terhel. A különbség pedig, hogy e (tulajdon)jogot
saját nevében (bizalmi vagyonkezelõ) vagy más nevében
(meghatalmazott képviselõ) gyakorolhatja-e a kezelõ.

Különösen érdekes a jelen dolgozat szempontjából,
hogy míg általában cél volt, hogy a jogalkotó a Ptk-ban
a legkevésbé nyúljon bele a magánjogi vagyoni jogvi-

szonyokba, az általános meghatalmazás hatályossági idejét
mégis öt évben maximálta a visszaélésekkel szembeni véde-
lem érdekében azon megfontolásból, hogy kisebb hátrány-
nyal jár az ötévente való meghosszabbítási kötelezettség,
mint amekkorát a hosszabb ideig vagy határozatlan
idõre szóló általános meghatalmazás kockázata jelent.32

Ehhez képest a lényegileg azonos joghatás kiváltására
is alkalmas bizalmi vagyonkezelés idõbeli fennállását a
jogalkotó (az angolszász rules against perpetuities tilalom
idõtartam számításának bizonytalanságát elkerülve
azt) ötven évben maximálta anélkül, hogy az általános
meghatalmazástól eltérõen érvényességi feltételként
teljes bizonyító erejû magánokiratba vagy közokiratba fogla-
lást írt volna elõ, vagy akár nyilvántartásba vételtõl tette
volna függõvé annak hatályosságát. Utóbbit a Bvktv. a
laikus bizalmi vagyonkezelõkkel kötött jogviszonyok
vonatkozásában részben megteremtette.

VIII.
A bizalmi vagyonkezelés, mint különleges
harmadik személy javára szóló szerzõdés

1. Jogértelmezési elõkérdések magával a harmadik sze-
mély javára szóló szerzõdéssel, mint jogról, követelésrõl va-
ló rendelkezõ ügylettel kapcsolatban

Azon kérdés elõtt, hogy milyen eleme miatt tekint-
hetõ a bizalmi vagyonkezelés sajátos harmadik sze-
mély javára szóló szerzõdésnek – ha egyáltalán –, azt
az elõkérdést kell megválaszolni, hogy mik a harmadik
személy javára szóló szerzõdésnek az általános szabályai,
amelyekhez tehát viszonyítható volna a bizalmi va-
gyonkezelés. A bizalmi vagyonkezelésen kívül a leg-
gyakoribb harmadik személy javára szóló jognyilatko-
zatnak tekinthetõek a biztosítási, különösen az életbiz-
tosítási szerzõdések, a számlaszerzõdések, vagy az alapít-
vány rendelés. A Ptk. szerzõdési jogi része ugyanis a
harmadik személy javára kötött szerzõdés teljesítésére
vonatkozó szabályok (Ptk. 6:136. §) között pusztán (i)
a jogosultság szerzés beálltának két diszjunktív feltételét
(kifejezett szerzõdési kikötés, szerzõdés céljából vagy
eset körülményeibõl egyértelmû következés), (ii) idõ-
beli hatályának kezdõ idõpontját (értesítés), (iii) a kö-
vetelésrõl való lemondás joghatását, és (iv) a kötelezet-
tet szerzõdésbõl folyóan megilletõ kifogások változat-
lan fennállását (e tekintetben tulajdonképpen a harma-
dik személy javára való szerzõdéskötés különleges
joghatásának a hiányát) állapítja meg. 

A Ptk. – vagy a követelések átruházással való átszál-
lását eredményezõ engedményezésre, illetve a harma-
dik személy javára kötött szerzõdésre vonatkozó jog-
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33 Ezek közül kiemelendõ: Gárdos Péter: Az engedményezés. ELTE Eötvös Kiadó Budapest, 2009. 88-94. és Jan Hallebeek–Harry Dondorp
(szerk.): Contracts for a Third-Party Beneficiary – A Historical and Comparative Account. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden Bos-
ton 2008.

34 Ezek közül a (i) jövõbeli, (ii) tömeges követelésekre, vagy (iii) ezek részeire, (iv) a követeléshez tapadóan átszálló jogokra, (v) a harmadik
személy és más versengõ jogosult rangsorára vonatkozó kérdéseket szabályozó rendelkezések emelhetõek ki.

35 Vékás: i. m. 597. skk. Megjegyzendõ, hogy azzal, hogy Vékás az 1959-es Ptk. szabályaitól való eltérésként kizárólag a Ptk. 6:136. § (1)
bekezdés b) pontjában foglalt szabályra utal vice versa arra is lehetne következtetni, hogy e körben az 1959-es Ptk. rendelkezéseihez
képest lényeges módosítást – a szövegezés eltérése ellenére – nem lát. A dolgozat szempontjából annak van jelentõsége, hogy – bár a
Ptk. 6:136. §-a egyetlen egyszer sem nevezi a harmadik személyt a szerzõdés jogosultjának, és az arra való utalást következetesen „kö-
vetelheti” fordulatokkal helyettesíti – maga is a követelési jogot megszerzõ harmadik személyt a szerzõdés jogosultjának nevezi, amely
egybe cseng az 1959-es Ptk. (233. § (1) bek.) retorikájával.

36 Errõl részletesebben ld. pl.: Kemenes István: Hatodik Könyv Második Rész IX–XI. Cím In: Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvény-
könyv magyarázatokkal Complex Kiadó Budapest, 2013. 597. skk.

37 Gárdos Péter: Hatodik Könyv Második Rész XII. Cím in: Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal Complex
Kiadó Budapest, 2013. 658–661.

38 Hendrik Verhagen: Chapter Seven Contemporary Law. In: Jan Hallebeek – Harry Dondorp (szerk.): i. m. 151. skk.

irodalom,33 – nem utal kifejezetten az engedményezés
és a harmadik személy javára kötött szerzõdés viszonyára.
Ennek vélhetõen az az indoka, hogy magától értetõ-
dõnek tartották az alkotók, hogy a két ügylet közös
többszöröse a követelés átszállására irányuló jognyilatko-
zat. A két ügylet leglényegesebb eltérõ sajátossága a
követelés átszállását eredményezõ jognyilatkozatot te-
võk alanyi körében érhetõ tetten. Míg ugyanis az en-
gedményezés konszenzuális ügyletnek tekinthetõ és a
követelés átszállásához szükséges az új jogosult elfo-
gadó nyilatkozata, addig a harmadik személy javára
kötött szerzõdés esetében pusztán az eredeti jogosult
eredeti kötelezettel való megállapodása alapján, de az
új jogosult elfogadása nélkül száll át a követelés az új jo-
gosultra, ha a felek ebben állapodtak meg. Már itt érde-
mes jelezni, hogy ez nem lett volna szükségszerû ele-
me a harmadik személy javára kötött szerzõdésnek, az
megkonstruálható lett volna az engedményezés min-
tájára, konzenzuális ügyletként is. A harmadik sze-
mély javára kötött szerzõdések esetén arra tekintettel
merül fel az engedményezés dogmatikájának alkalma-
zandósága, mert hiányoznak a harmadik személy ja-
vára szóló szerzõdések egyes részletszabályai, és mert
közös többszörösük, a követelésekrõl való rendelkezés
részletkérdéseit34 a Ptk. az engedményezés keretében
látszik szabályozni.

2. A harmadik személy javára szóló szerzõdés esetén a
követelés harmadik személy általi megszerzése

Vékás35 utal rá, hogy amikor a harmadik személy nem
szerzi meg a követelést, nem lesz a javára kikötött szer-
zõdéses szolgáltatás jogosultja, a kötelezett akkor is ne-
ki köteles teljesíteni, azonban a szolgáltatás szerzõdésszegõ
jellegébõl fakadó igényeket az eredeti jogosult érvényesíthe-
ti. Mindez azt jelenti, hogy a harmadik személy javára
kötött szerzõdés általános szabályai szerint két eset lehet-
séges. A kedvezményezett a javára kikötött szolgáltatás
követelési jogát: a követelést megszerzi, az a vagyonába ke-
rül, avagy erre nem kerül sor és csak joggá nem erõsödött,
várományt szerez arra.

Kemenes utal rá, hogy a perfektuált ügylet joghatása
az, hogy a szolgáltatás követelése iránti jogban jogutódlás

áll be az eredeti jogosult, mint jogelõd és a kedvezmé-
nyezett harmadik személy, mint jogutód között.36 A
közvetlen követelési jog megszerzése tehát megegyezik az
engedményezés joghatásával, azaz a követelés kizáróla-
gosan a kedvezményezettre szállásával, vagyonába ke-
rüléssel, azzal a jelentõs különbséggel tehát, hogy a va-
gyonszerzéshez részérõl elfogadó jognyilatkozatra nincs
szükség, de arról lemondhat. Míg az e nélkül való ked-
vezményezetté nevezés a várományossá nevezés, illetve
a rendelkezési jog fenntartása vagy bontó feltétel mellett va-
ló követelés engedményezés joghatását mutatja. Azzal,
hogy engedményezni az engedményezett követelés feletti
rendelkezési jog fenntartása mellett vélhetõen jogellenes
volna, hiszen az átruházott dolgok felett sem tartható
fenn a rendelkezési jog a volt tulajdonosnál, pusztán
az új tulajdonos rendelkezési jogának korlátozására
alkalmas elidegenítési és terhelési tilalomból fakadó
jogok illethetik meg. Mindezért az ilyen engedménye-
zés vélhetõen érvénytelen volna. Ezzel szemben
Gárdos37 a feltételes engedményezést általában nem zár-
ta ki. Nem nyilvánvaló azonban, hogy ez a bontó felté-
tellel való engedményezésre is igaz lehet-e. A bizalmi va-
gyonkezelés vonatkozásában azonban vélhetõen a
kedvezményezetti jogállás elvonásának bontó feltételével
szerzi meg a kedvezményezett a kijelölésével a javára
szóló juttatási várományt, azzal, hogy ha a váromány
joggá erõsödött, vélhetõen a kedvezményezett joga már
a vagyonrendelõ illetve a vagyonkezelõ által már nem
vonható el. Ezt látszik megerõsíteni Verhagen38 is, aki
az eredeti jogosult által a szerzõdésben harmadik javá-
ra rendelt követelés módosítására, visszavonására való
jog fennállását két idõszakaszban vizsgálta. Így a harma-
dik személy elfogadást kifejezõ jognyilatkozatáig, amely
idõpontig úgy látta, hogy az eredeti jogosult módosí-
tási, visszavonási joga fennáll azon jogrendszerekben,
amelyek – a magyar joghoz hasonlóan – a megerõsíté-
si doktrína talaján állnak. Míg az elfogadást követõen
egyoldalúan az eredeti jogosult e jogokat nem gyako-
rolhatja.

A bizalmi vagyonkezelési jogviszonyban a vagyon-
rendelõ – vagy a vagyonkezelõ – jogosult meghatároz-
ni a kedvezményezettet – azzal, hogy a vagyonkezelõ
kizárólagos kedvezményezetté nevezése semmis –, a
kedvezményezetti jogosultság keletkezésének, de még
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39 Verhagen jogösszehasonlító tanulmányában két esetet különböztetett meg az általa vizsgált jogrendszerek e kérdésre adott válasza sze-
rint. Így az egyik megoldás szerint a harmadik személy javára kötött szerzõdések körében a harmadik személy közvetlenül megszerzi
a szerzõdésbõl javára kikötött jogokat, de jogosult azokról lemondani (visszautasítani), így a harmadik személy elfogadási szándéka
esetén a követelés megszerzését legfeljebb megerõsítheti (confirmation doctrine), ezáltal visszavonhatatlanná téve a juttatást. A másik
megoldás szerint pedig a követelés harmadik személy vagyonába utalását utóbbinak el kell fogadnia annak tényleges átszállásához
(acceptance doctrine). A magyar jog tehát a megerõsítési doktrína talaján áll. Ld.: Verhagen: i. m. 146. skk.

40 Sándor: i. m. 151. skk.
41 Errõl részletesebben ld. Vékás Lajos: Elsõ Könyv In: Vékás Lajos (szerk.): i. m. 2013. 32., továbbá Tercsák Tamás: A joggal való vissza-

élés Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszék, a Szladits Szeminárium kiadványai Buda-
pest 2003.

megszûnésének feltételeit is, akár határozottan, akár
meghatározható módon – a kedvezményezettek körére
való utalással is (Ptk. 6:311. §). A vagyonrendelõ jogo-
sult továbbá úgy rendelkezni, hogy meghatározott kö-
rülmények bekövetkezése esetén vagy meghatározott
idõ elteltével a kezelt vagyon részben vagy egészben
rá, jogutódaira vagy meghatározott harmadik sze-
mélyre száll a korábbi kedvezményezett helyett a va-
gyonkezelõrõl.

Kérdés, hogy e szabályok a harmadik személy javára
kötött szerzõdéshez képest különlegesek-e. Meglátásom
szerint azért nemleges a válasz, mert a bizalmi vagyonke-
zelés alapján a vagyonrendelõnek, mint eredeti jogo-
sultnak nem szélesebb, pusztán expressis verbis elismert,
ezért a bírói egységes értelmezés kockázatának kevésbé
kitett rendelkezési jogköre marad a szerzõdés megkötése
után a kedvezményezett javára rendelt szolgáltatásra vonat-
kozó követelés elvonására. Vékás utal rá, hogy a harma-
dik személy javára kötött szerzõdés alapján, a harmadik
személy a követelés jogosultjává válik hozzájárulása
nélkül, arról tehát csak lemondhat.39 Esedékesség hiányá-
ban azonban a még joggá nem vált váromány a szolgálta-
tásra vélhetõen mind az általános harmadik személy ja-
vára kötött szerzõdés, mind a bizalmi vagyonkezelési
szerzõdés alapján egyaránt elvonható az eredeti jogosult-
tól, vagyonrendelõ általi külön kikötés nélkül is. 

3. A kedvezményezett kijelölése

Nem nyilvánvaló, hogy általában a harmadik személy
javára szóló szerzõdésben a kedvezményezett szemé-
lyének meghatározása milyen pontossággal kell, hogy tör-
ténjen, így annak során elégséges-e a kedvezményezet-
tek körére való utalás is, avagy sem. Verhagen szerint a
kedvezményezett azonosítása, azonosíthatósága körében
nyilván nem okozhat problémát, ha a kedvezményezett
létezik és azonosított a szerzõdésben. A kérdés az, hogy
érvényes-e olyan harmadik személy javára való kikötés,
aki még nem jött létre, vagy született meg, továbbá lehet-e
egy kedvezményezettet vagy azok csoportját generikusan
meghatározni valamilyen jellemzõjük alapján, pl. egy
társaság részvényeseire utalással? A francia jogban a
kedvezményezettet az eredeti jogosult késõbb is kinevez-
heti, ha ahhoz a kötelezett hozzájárul, a harmadik sze-
mélynek pusztán a kikötés hatályosulásának idején kell
meghatározhatónak lennie. Verhagen utal arra, hogy a
francia jogban már az a többségi álláspont, hogy a jogo-

sult érvényesen kijelölheti a kedvezményezetteket vala-
milyen tulajdonságukra, jellemzõjükre utalással, azon-
ban ilyenkor a kedvezményezett joga akkor jön létre,
amikor e jellemzõje, tulajdonsága a kikötés hatályosulását
követõen kialakul, ezért meghatározottnak tekinthetõ.
Verhagen utal rá, hogy a jövõbeli (szerzõdéskötéskor
meg nem született) kedvezményezettek vonatkozásá-
ban az volt az uralkodó joggyakorlat, hogy legalább
meg kellett foganniuk a kedvezményezetteknek a szer-
zõdés megkötésekor, azonban ezt a biztosítási jog vo-
natkozásában a jogalkotó kifejezetten áttörte. Ennek
hatására általános szabály lett, hogy jövõbeli kedvezmé-
nyezettet is lehet érvényesen kijelölni, azonban annak
jogszerzése létrejöttének, élve születésének feltételétõl függ.

Az angol trust jog három bizonyossági szabálya vo-
natkozásában Sándor40 a kedvezményezett megjelölé-
se körében utal arra, hogy az angol jogban a charitable
trusttól, és egyéb szûk körû kivételektõl eltekintve
azonosítható kedvezményezett nélküli absztrakt célok
szolgálatára nem lehet trustot rendelni. Ezzel a magyar
jog akként jut hasonló eredményre, hogy az ügylet létre-
jöttének feltételét jelentõ lényeges elemévé tette a ked-
vezményezett nevezést, és annak tartalmi érvényességé-
hez legalább a kedvezményezetti körre való utalást
várja el (Ptk. 6:311. § (1) bek. utolsó mondat). Meg-
jegyzendõ, hogy a magyar bizalmi vagyonkezelési jog
a jövõbeli, és generikus kedvezményezett határozást kifeje-
zetten megengedi, míg erre a harmadik személy javára
kötött szerzõdés szabályai egyáltalán nem utalnak.

4. A delegált, joggyakorlási kötelezettséggel terhelt, mér-
legeléstõl függõ (részlegesen kötött, diszkrecionális), ked-
vezményezett nevezési, részesedés meghatározási jog és a
joggal való visszaélés

Az elõbbi alcímben említett témát a jelen alcímben
nevesített, részlegesen kötött diszkrecionális jog felõl is
meg lehet közelíteni. A polgári jogok szabad gyakorlásá-
nak elvébõl következik, hogy senki sem köteles polgári ala-
nyi joga gyakorlására, amikor jogsértést vagy joggal va-
ló visszaélést annak elmaradásával nem valósít meg.41

A vagyonrendelõ vonatkozásában a kedvezményezett
nevezés – ha elõzetes kötelezettséget arra nem vállalt –
alanyi jognak tekinthetõ. Más a helyzet pl. akkor, ha a
vagyonrendelõ által delegált kedvezményezett kineve-
zési, utóbbi részesedése meghatározási jogát gyakorló va-
gyonkezelõ (Ptk. 6:311. § (3) bek.), e jogát (jogait) gya-
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42 Lupoi: i. m. 130–132.
43 Ez joggal való visszaélésnek minõsítette a jog gyakorlását, ha az a jog társadalmi rendeltetésével össze nem férõ célra irányult, külö-

nösen ha a nemzetgazdaság megkárosítására, a személyek zaklatására, jogaik és törvényes érdekeik csorbítására vagy illetéktelen elõ-
nyök szerzésére vezetne.

44 Vékás: uo.
45 Gárdos: i. m. (2009.) 318–325.
46 Így a kezelt vagyonra vonatkozó elkülönítési igényt (6:313. § (2) bek.), ellenõrzési jogot (6:315. §), jogszerûtlen rendelkezéssel érintett

kezelt vagyonba tartozó vagyontárgyra vonatkozó visszakövetelési jogot (6:318. § (3) bek.), tájékoztatáshoz és számadáshoz való jogot
(6:320. §), szerzõdésszegésbõl eredõ vagyoni elõny kezelt vagyon részeként való kezelésének követelési jogát (6:321. § (3) bek.).

korlási kötelezettséggel terhelten szerezte. A bizalmi va-
gyonkezelési szerzõdés rendelkezésétõl függ, hogy a va-
gyonkezelõt az elõbbire pusztán feljogosítja-e, vagy arra
kötelezi is, amelynek teljesítése körében a vagyonkeze-
lõt mérlegelési jog illet(het)i meg. Kérdés, hogy tételez-
hetõ-e implikált szerzõdési tartalomként pusztán a feljo-
gosítás ténye alapján a joggyakorlási kötelezettség is,
ezért annak hiányát külön nevesíteni kell-e. Lupoi42 az
angolszász diszkrecionális trustok esetén a vagyonkeze-
lõk ilyen jogait gyakorlási kötelezettséggel terheltnek te-
kintette. A válasz – joggyakorlat hiányában, egyelõre –
vélhetõen csak az adott szerzõdés egyedi körülményei-
nek ismeretében és arra vonatkozóan adható meg. 

A Ptk. a joggal való visszaélés (1:5. §) megállapítha-
tóságának feltételeire vonatkozóan az 1959-es Ptk. 5. §
(2) bekezdésében joggal való visszaélési határt43 meg-
haladottnak tekintette, annak megvonását a végül he-
lyes irányba forduló bírói gyakorlatra hagyta. Vékás a
tételes jog elvárásaival és céljaival nyilvánvalóan szembe-
helyezkedõ joggyakorlást minõsíti visszaélésnek. Mi-
közben Vékás a joggal való visszaélés szûk körû meg-
állapíthatósága mellett foglal állást, érdekesség, hogy
a tipikus esetkörök között említi a közös tulajdoni,
társasági jogi viszonybéli konfliktusokat, amelyek a
bizalmi vagyonkezeléssel számos rokon vonást mutat-
nak.44 A trust angolszász országokbeli gyakorlatából
kiindulva feltételezhetõ, hogy a kedvezményezetté
nevezési és részesedés meghatározási jog gyakorlása,
vagy éppen annak hiánya (jog)vitákat fog generálni,
ahol a joggal való visszaélés, mint peres jogcím az ed-
digieknél gyakrabban kerülhet alkalmazásra. Meg-
jegyzendõ, hogy bár a Ptk. fenntartotta a visszaélés-
szerûen megtagadott jognyilatkozat bírói ítélettel va-
ló pótlásának a lehetõségét, annak esetkörét a jogszabály
által megkívánt jognyilatkozatokra korlátozta, és egyéb fel-
tételekkel szûkítette, azt lényegében ultima ratiová tette.
Így a kedvezményezetté nevezõ, részesedését megha-
tározó jognyilatkozat – arra vonatkozó jogszabályi kö-
telezettség hiányában – bírói ítélettel nem pótolható.

5. A kedvezményezett által bontó feltétellel megszerzett
követelésre vonatkozó váromány, és a követeléshez tapadó,
azzal együtt átszálló jogok

A harmadik személy javára szóló szerzõdés teljesíté-
sének esedékességét követõen a harmadik személy a kö-
vetelés új jogosultja lesz. Ezt színezheti az a helyzet, ha
az eredeti jogosult osztható szolgáltatásnak csak egy ré-

szére vonatkozóan köti meg a szerzõdést a harmadik
személy javára, a fennmaradó rész vonatkozásában to-
vábbra is maga marad a jogosult. Kérdésként vethetõ fel,
hogy milyen jogosultságok tapadnak a harmadik személy
által megszerzett követeléshez. Erre az általános polgári
jogi dogmatika alapján az a válasz adható, hogy ugyan
a követelés nem dolog, így az azon fennálló jogosultság
nem tulajdonjog, de annak a tulajdonjoghoz hasonló
részjogai vannak. Így a követelés jogosultját a követelés
felett illetõ jogi hatalmon belül megilleti a használat, ha-
szonélvezet, rendelkezés és a védelem joga, míg a birtoklás
legalábbis vitatott. A követelés jogosultját tehát e rész-
jogokból álló „jog” illeti a követelésen. A követeléssel
kapcsolatban a védelemhez való jog körében tûnik érté-
kelhetõnek, de legalábbis azzal rokoníthatónak a köve-
telés szerzõdésszerû teljesítéséhez való jog. Ez alapján a ked-
vezményezettet a szerzõdés nem szerzõdésszerû teljesítése
(nemteljesítés, késedelmes teljesítés, hibás teljesítés, le-
hetetlenülés, a teljesítés megtagadása) alapján megille-
tik az ebbõl fakadó igények. Kérdés, hogy milyen telje-
sítéssel kapcsolatos (pl. annak szerzõdésszerûsége el-
lenõrzésére vonatkozó) egyéb jogok, igények tapadnak a
harmadik személy által megszerzett követeléshez. Az
engedményezés körében Gárdos45 utal arra, hogy az
engedményezéssel átszálló követelésekhez kapcsolódó-
an a járulékos mellékkötelezettségek is átszállnak.

A bizalmi vagyonkezelés sajátossága abban is tetten
érhetõ a harmadik személy javára kötött szerzõdéshez
képest, hogy a vonatkozó Ptk. rendelkezések a va-
gyonrendelõ és a kedvezményezett számára a vagyon-
kezelõ szerzõdésszerû teljesítésének ellenõrzésére, arról
tájékoztatásra, védelemre vonatkozó jogokat azonos tar-
talommal kifejezetten biztosítják.46 Azaz jóllehet a va-
gyoni juttatáshoz való jogot – bár azt is gyengébb in-
tenzitással – kizárólag a kedvezményezettnek bizto-
sítja a bizalmi vagyonkezelési jog, az ahhoz tapadó jo-
gok egy jelentõs részét duplikálja és a vagyonrendelõt is
felruházza azokkal.

IX. 
A bizalmi vagyonkezelési kötelem

létrehozása szerzõdéssel vagy 
egyoldalú jognyilatkozattal

A Ptk. jóllehet a bizalmi vagyonkezelést a szerzõdé-
sek, azon belül a megbízási szerzõdések között szabá-
lyozza, lehetõvé teszi annak egyoldalú jognyilatkozat-
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47 A bizalmi vagyonkezelés végrendelettel való alapításával kapcsolatos egyes kérdéseket és az egyoldalú jognyilatkozattal létrehozható bi-
zalmi vagyonkezelési jogviszony ebbõl fakadó sajátosságait egy külön dolgozatban mutatom be.

48 Menyhárd–Vékás: i. m. 794.

tal (végrendelettel) való létrehozását is. Az egyoldalú
jogügylettel47 létrehozott vagyonkezelési jogviszonyra
a szerzõdéssel alapított bizalmi vagyonkezelés szabá-
lyait rendeli megfelelõen alkalmazni. 

A szerzõdés létrejöttéhez a feleknek a lényeges és a bár-
melyikük által lényegesnek minõsített kérdésekben való
megállapodása szükséges a Ptk. 6:63. § (2) bekezdése sze-
rint. Ilyen egyedi, lényegesnek minõsítés nélkül a szerzõ-
dés alapján a jogviszony létrejöttének feltétele, hogy a va-
gyonrendelõ a vagyonában lévõ dolgokat, jogokat és kö-
veteléseket a vagyonkezelõre ruházza, és így létrejöjjön a
kezelt vagyon. Ennek további feltétele, hogy a vagyonke-
zelõ a vagyon átvétele mellett kötelezettséget vállaljon arra,
hogy a kezelt vagyont a saját nevében a kedvezményezett
javára kezeli, és – attól függõen, hogy az ügylet ingyenes
vagy sem – a vagyonrendelõ díj fizetésére kötelezettséget
vállaljon, vagy a vagyonkezelõ ingyenesen vállalja a va-
gyonkezelést. Ha a szerzõdés létrejött, de a felek az ellen-
szolgáltatás mértékét nem határozták meg egyértelmû-
en, vagy ellenszolgáltatásként piaci árat kötöttek ki, a
teljesítési helynek megfelelõ piacon a teljesítési idõben
kialakult középárat kell megfizetni (Ptk. 6:63. § (2) bek.).
Nem kell a feleknek továbbá megállapodniuk olyan kér-
désben, amelyet jogszabály rendez (Ptk. uo.: (3) bek.). 

Érdekes kérdés, hogy miközben a szerzõdés tartal-

mává válik minden szokás, amelynek alkalmazásában
a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és
minden gyakorlat, amelyet egymás között kialakítot-
tak (Ptk. uo. (5) bek.), vajon ez akkor is alkalmazható-
e, ha korábban külföldi jog alapján kötötték a bizalmi
vagyonkezelés e jog által elérhetõvé tett változatára
vonatkozóan szerzõdést, további viszonyukban azon-
ban a magyar jogbeli bizalmi vagyonkezelési szerzõ-
dést kötnék meg. Vélhetõen azon szerzõdéses elemek
vonatkozásában, ahol a funkcionális hasonlóság megál-
lapítható a fenti kérdésre igenlõ válasz lesz adható. 

Menyhárd és Vékás48 utal arra, hogy létrejöveteli felté-
tel, hogy a vagyonrendelõi jognyilatkozat alapján pon-
tosan beazonosítható legyen, hogy mely vagyontárgyak ke-
rülnek vagyonkezelésbe. Így – mivel ez az ügylet egyik
lényeges eleme – e feltétel teljesítésének a hiányában az
ügylet nem jön létre. Más kérdés, hogy a Ptk. 6:310. §
(1) bekezdése szûkítõen értelmezendõ-e a tekintetben,
hogy a kezelt vagyonba kizárólag vagyontárgyak (dolog,
jog, követelés) adhatóak, kötelezettségek nem. Ezen ér-
telmezés azon az alapon tûnik kifogásolhatónak, mert
így kötelezettséggel terhelt vagyontárgyat nem lehetne va-
gyonkezelésbe adni, amely nyilvánvalóan nem szándé-
kolt eredményre – a jogintézmény potenciális felhaszná-
lási körének jelentõs szûkítésére – vezetne.

MICZÁN: A BIZALMI VAGYONKEZELÉS EGYES KÖTELMI JOGI JELLEMZÕI 589



Rendelje
meg a
Jogtudományi
Közlöny
2015-ös
évfolyamát!
Ára: 19 400,-Ft

Egyetemi hallgatóknak
külön kedvezmények

Érdeklôdjön
a Kiadónál!

Kiadja a Logod Bt., 1012 Budapest, Logodi u. 49.
Telefon: 214–2453, e-mail: logod@logod.hu

www.logod.hu



JO
G
T
U
D
O
M
Á
N
Y
I 
K
Ö
Z
L
Ö
N
Y

CSÉFFAI: A SZAKVÉLEMÉNY EVOLÚCIÓJA A PP.-BEN 591

1 Hasonló vélekedést a szakértõ perbeli alkalmazásának a feltételeirõl ld. Döme Attila: A szakértõi bizonyítás. In: A polgári perbeli bi-
zonyítás gyakorlati kézikönyve (szerk. Kengyel Miklós). KJK–Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest 2005. 228. 

2 Szigeti Péter: A Magyar Köztársaság jogrendszerének állapota 1989–2006. Akadémia Kiadó, Budapest 2008. 102–103. 
3 Szigeti: i. m. (2. lj.) 100. 
4 A teljesség igényével megemlítem, hogy az evolúció lételméleti megközelítése szerint a jelenség hosszabb életû, termékenyebb és na-

gyon másolási megbízhatóságú változatának az elterjedését jelenti. [Vö. Richard Dawkins: Az önzõ gén. Gondolat Kiadó, Budapest
1986. 24-33.]

5 Szigeti: i. m. (2. lj.) 102. 
6 Szigeti: i. m. (2. lj.) 99. 
7 Szigeti Péter: Max Weber jogfejlõdési magyarázata: a jog varázslat alóli felszabadulása. http://jesz.ajk.elte.hu/szigeti1.html (2014.03.15.)

CSÉFFAI ATTILA
PhD-hallgató

Széchenyi István Egyetem
(Gyõr)

A szakvélemény 
evolúciója a Pp.-ben*

„Nincsenek hirtelen nagy elõreugrá-
sok, a fejlõdés kicsi, de biztos – noha
lassú – lépeseken keresztül valósul
meg.” (CHARLES DARWIN: A fajok
eredete, 1859)

1. Bevezetés

A polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény (a továbbiak-
ban: Pp.) szakértõkrõl szóló ren-
delkezései hiányosságokkal, pon-
tatlanságokkal, máshol „zavaróan
körülményes”1 megfogalmazások-
kal terhelten kerültek bevezetésre,
ma már pedig a törvény egyéb ren-
delkezéseivel sincsenek elfogadha-
tó mértékû összhangban, ami elté-
rõ értelmezésekre ad módot. Nem
véletlen, hogy a szakértõi bizonyí-
tás témakörében a közzétett bíró-
sági döntések száma messze felül-
múlja minden más, a bizonyítás
jogértelmezését boncolgató bírósá-
gi döntések számát. A jogalkotás
zavarai, a jogi szöveg diszkrepanci-
ája, mint válságjelenség teremtette
meg ugyanakkor az alapjait annak
az aktív adaptációs jogfejlõdési
technikának, melyet Szigeti Péter –
Eörsi nyomdokain járva – spontán
alkalmazkodásnak hív, és ami elsõ-

sorban a bírói jogtalálás lelemé-
nyeiben, a bíró alkotta jog meg-
nyilvánulásaiban érhetõ tetten.2 A
tanulmány annak a mozgáspályá-
nak a leírására vállalkozik, amely a
Pp. törvény (tér) hatálya alatt jó öt-
ven évet fog át (idõ) és aminek
eredményeként a formális szakvé-
lemény materializálódásának lehe-
tünk tanúi.

Ahhoz azonban, hogy a jog evo-
lúciójáról beszéljünk, rögzítenünk
kell a jogfejlõdés kritériumait. A
jog változása és a jogalakulás
ugyanis nem biztos, hogy fejlõdés
is egyben.3 Az evolucionizmus ál-
talános és nem vitatott ismérvei4 a
következõkben ragadható meg: a)
a jelenségek mozgásának folyama-
ta az egyszerûbb vagy alacsonyabb
rendû állapotból a magasabb ren-
dû vagy bonyolultabb felé tart, b)
térben és idõben egyenetlen, foly-
tonos és megfordíthatatlan, c) s az
egész folyamatot egy alapvetõ elv
váltja ki.

Visszafele haladva. Az alapvetõ
elv (c), mint rendezõ elv sine qua
non-ja valamilyen elõny biztosítása
a jelenség összességére nézve. Szi-
geti Péter szerint ezt az ember nem-
beli lényegének – munkájának,
nyelvének, kultúrájának – törté-
nelmi kibontakozásában játszott
szerepük szerint lehet megítélni
azaz, hogy hogyan, mennyiben se-
gítették elõ az emberi társadalmak,
s a társadalomban élõ egyes embe-
rek szabadságfokának,5 végsõ so-
ron pedig az igazság kibontakozá-
sát. Ez a rendezõ elv a szakértõi bi-
zonyítás esetében nem más, mint a
szabad bizonyítás elve. A szabad bi-

zonyítás elve az, amely mozgásban
tartja az egész folyamatot, lerontja
ami rossz (delegitimál) és igazolja
(legitimál) mindazt ami jó. A moz-
gáspálya (b) leírására külön fejezet
vállalkozik, s tulajdonképpen a
formális szakvélemény materiális
szakvéleménnyé alakulását követ-
jük le a kirendelt szakértõ egyed-
uralmán, a magánszakvélemény
megjelenésén és különbözõ fokain
át, míg végül perbeli szakvélemény-
nyé nem szilárdul. A jog összetett-
ségét (a) illetõen pedig emlékeztet-
ni kell arra, hogy a formális racio-
nális eljárások keretei között,
minthogy a magyar jog egy formá-
lisan magas fokúan racionalizált
jogrend,6 a materiális racionalizá-
ciós tendenciák inherens tulajdon-
sága a komplexitás magasabb foka.
Egy régi kornak, tartalomnak meg-
felelõ formalizmus áttörésével a
jog nem esik vissza, ha az új forma-
lizmust, intézményesedést, tárgyi
jogterületet teremt, mint ahogy ez
az információs jogokkal, környe-
zetvédelmi joggal, versenyjoggal
vagy a szociális jogok területén
mindez megtörtént.7 Kezdetben
volt a bíróság által kirendelt szak-
értõ, majd késõbb megjelent egy új
formáció, számtalan kérdéssel és
válasszal. A felkért vagy kirendelt
szakértõ szakvéleménye az erõ-
sebb? Létezik-e egyáltalán bármi-
lyen különbségtétel, és ha igen, mi
az alapja? Ilyen és ehhez hasonló
kérdések kísérték végig a jogfejlõ-
dés ezen területét, de a régi/új relá-
ciójában ez egyáltalán nem megle-
põ. Elvitathatatlan azonban, hogy
a szakértõi bizonyítás formalizmu-
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8 Elõadó alkotmánybíró: Bihari Mihály.
9 Ld. un. Jánosi határozat: „… tartalmilag az Alkotmánybíróságnak a normaszöveget abban az értelemben kell vizsgálnia, amilyen ér-

telmet annak az egységes jogalkalmazási gyakorlat tulajdonít. Amennyiben pedig a jogszabály lehetséges több értelme közül a jogsza-
bály az állandó és egységes jogalkalmazási gyakorlatban alkotmányellenes tartalommal él és realizálódik, az alkotmánybírósági eljárásban an-
nak alkotmányellenességét meg kell állapítani.” [57/1991. (XI. 8.) AB-határozat].

sa ezzel áttört, és új intézményese-
désnek lehetünk tanúi. A szakvéle-
mény jogi megítélésének változá-
sait igyekszünk feltárni evolucio-
nista szemléletben. A témát szem-
léletesen egy 2005. évi alkotmány-
bírósági döntésen keresztül, a sza-
bad bizonyítás elvének ismerteté-
sével kívánjuk bevezetni, de egy-
ben meg is alapozni. Az ott megje-
lenõ problémafelvetést kiinduló-
pontnak, míg megoldását végpont-
nak tekintjük.

2. Alapvetések

2.1. Szabad bizonyítás elve

Az Alkotmánybíróság (a továb-
biakban: AB) jogszabály alkot-
mányellenességének utólagos vizs-
gálatára irányuló indítvány tárgyá-
ban a 102/B/2003. AB-határozat-
ban8 (a továbbiakban: Abh.) eluta-
sította a Pp. 163. § (1) bekezdése,
177. § (1) bekezdése, 180. § (1), (2)
és (3) bekezdései továbbá 181. § (1)
bekezdése – gyakorlatilag a szakér-
tõi bizonyítás – megsemmisítésére
irányuló kérelmet.

Az indítványozó a Pp. támadott
– és azonos felfogás mellett a bün-
tetõeljárásról szóló törvény hason-
ló – rendelkezéseit azért tekintette
alkotmányellenesnek, mert azok
„kifejezetten hátrányosan külön-
bözteti[k] meg a megbízott, felkért
igazságügyi szakértõ személyeket,
az ún. magánszakértõket a bíróság
által kirendelt, és ennélfogva való-
jában kizárólagos igazságügyi
szakértõi pozícióval rendelkezõ
szakértõkkel szemben.” Az indít-
ványozó azt kifogásolta, hogy a Pp.
és a Be. szakértõi bizonyításra vo-
natkozó támadott eljárási szabályai
– „a rendes bíróságok eljárási gya-
korlatában” – az „egyfajta” (azo-
nos) jogállású igazságügyi szakér-
tõk között hátrányos megkülön-

böztetést alkalmaznak. A hátrá-
nyos megkülönböztetést az indít-
ványozó azért látta fennállónak,
mert az egyes eljárásokban kizáró-
lag az eljáró bíróság által kirendelt
szakértõ tekinthetõ igazságügyi
szakértõnek, ezzel szemben a peres
fél által szakértõként felkért sze-
mély/szervezet (a továbbiakban:
felkért „szakértõ”) a polgári peres
eljárásban tanúvá, míg a büntetõel-
járásban okiratszerkesztõvé „mi-
nõsül le.” Mindebbõl adódóan a
felkért „szakértõ” által készített
vélemény és a bíróság által kiren-
delt szakértõ által adott szakvéle-
mény eltérõ perbeli értékelést nyer
az eljáró bíróság részérõl.

Az indítvány, de maga a határo-
zat is, már elsõ ránézésre is rendha-
gyónak mondható. Egyrészt az in-
dítványozó az „élõ jog” teóriáját al-
kalmazva a jogszabály értelmezett és
alkalmazott tartalmát együttesen tette
az indítvány tárgyává, külön is fel-
hívva a figyelmet a BH1972. 270
(helyesen: BH1992. 270.) számú
jogesetben foglaltakra, addig az Al-
kotmánybíróság a szabályozás cél-
szerûségének és – ilyen irányú gya-
korlata ellenére9 – a bírói gyakor-
latban kialakult érvényesülésének
vizsgálatát kizárta, és határozata in-
kább egyfajta jogértelmezõ döntés-
ként jelenik meg. Másrészt – és ez a
fontosabb – noha az indítvány for-
mailag a Pp. szakértõi bizonyításra
vonatkozó rendelkezéseinek alkot-
mányellenességét állítja, tartalmi-
lag a bizonyítékok értékelési mód-
ját támadja, aminek pedig vajmi
kevés köze van a szakértõ kirende-
lésére, meghallgatásra, eljárási jo-
gosítványaira vonatkozó rendelke-
zésekhez vagy a felek kérdésfelve-
tésének indítványozási jogához.
Mégis, azt el kell ismerni, hogy az
indítványozó létezõ problémát
boncolgat, és ennek legkézenfek-
võbb módját találta meg akkor,
amikor a bírói magyarázatokon ke-

resztül az abban megjelölt jogsza-
bályhelyeket támadja. A kérdéssel
párhuzamban állított rendelkezé-
sek eltérõ tárgykörével nyilván ma-
ga az AB is szembesült, nem vélet-
len, hogy mindenekelõtt a szabad
bizonyítás rendszerére hívja fel a
figyelmet. Ehhez képest igyekszik
a jogalkalmazót helyes irányba te-
relni, mellyel az indítványozó ag-
godalmaira is – a lehetõségeihez
mérten – választ tudott adni.

Az AB már az 531/B/1997. AB-
határozatában rámutatott: „A pol-
gári perben a szabad bizonyítási
rendszer érvényesül: a Pp. 3. § (5)
bekezdése az alapelvek között rög-
zíti, hogy ha a törvény másként
nem rendelkezik, a bíróság a polgá-
ri perben alakszerû bizonyítási sza-
bályokhoz, a bizonyítás meghatáro-
zott módjához vagy meghatározott
bizonyítási eszközök alkalmazásá-
hoz nincs kötve, szabadon felhasz-
nálhatja a felek elõadásait, valamint
felhasználhat minden egyéb bizo-
nyítékot, amely a tényállás felderí-
tésére alkalmas. A Pp. 166. § (1) be-
kezdése nevesíti a bizonyítási esz-
közöket: azok különösen a tanúval-
lomások, a szakértõi vélemények, a
szemlék, az okiratok és egyéb tárgyi
bizonyítékok. A »különösen« meg-
fogalmazás is arra utal, hogy e sza-
bály nem érinti a szabad bizonyítás
elvét, a bíróság ezen felül bármilyen
egyéb bizonyítékot felhasználhat.
Köztük lehet a felek személyes
meghallgatása is, amely lehetõség-
gel a bíróság akkor él, ha azt a tény-
állás kiderítéséhez szükségesnek
látja. [...] A bíróság az így lefolyta-
tott bizonyítás eredményeként ren-
delkezésre álló bizonyítékokat – a
Pp.-ben írt tilalmak kivételével –
szabadon értékelheti, összeveti a bi-
zonyítási eszközöket és megállapít-
ja a tényállást.”

Az Abh. pedig immár a szakértõ
bizonyításra koncentrálva kiemel-
te, hogy „[a] perben, illetve a per-
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10 Abh.
11 Csongrád Megyei Bíróság 1.Gf.40.162/1994/6. – BDT2001. 444.
12 Az ítélet részletes ismertetését ld. 4.2. pont alatt.
13 Ld. például: Apró Ferenc: Az igazságügyi szakértõ és a „magánszakértõ”. Bírák Lapja 1993. 2. sz. 115–117. 
14 Pp. 177. § (2) bek.

indítást megelõzõen a felkért »sza-
kértõ« által adott vélemény olyan
bizonyíték, amit az eljáró bíróság
szabad döntése alapján vonhat be
az általa értékelt bizonyítékok kö-
rébe”, így – a fentiekbõl követke-
zõen – eleve nem fogadható el
olyan érvelés, mely„szerint a fel-
kért »szakértõ« által adott véle-
ménynek »eleve« kisebb bizonyító
ereje lenne a bíróság által kirendelt
igazságügyi szakértõ által adott
szakértõi véleménynél.” De az AB
nem állt meg itt. Egyértelmûen és
világosan kifejezésre juttatja, hogy
„[a] perben – a Pp. szabad bizonyí-
tási rendszerébõl eredõen – az eljá-
ró bíróság szabad mérlegelése dön-
ti el azt, hogy a felkért »szakértõ«
által adott vélemény, illetve a bíró-
ság által kirendelt szakértõ által
adott szakvélemény közül melyi-
ket és milyen súllyal veszi figye-
lembe a bíróság a határozata meg-
hozatala során. A felkért »sza-
kértõ« véleménye az eljáró bíróság
részérõl ugyanúgy bevonható a bi-
zonyítékok körébe, mint a kiren-
delt szakértõ által adott szakértõi
vélemény, egyik bizonyítási eszköz
sem rendelkezik elõre meghatáro-
zott bizonyító erõvel, mindkettõt

szabadon értékeli és szabad meg-
gyõzõdése alapján bírálja el a per-
bíróság.”10

Mindez egybecseng – egy 1994-
ben szignált ügyben – a Csongrád
Megyei Bíróság által kifejtett állás-
ponttal. A másodfokon eljáró me-
gyei bíróság a magánszakértõ per-
beli szerepét illetõen rámutatott,
hogy „a Pp. szerint nincs kötött bi-
zonyítási rendszer. A törvény pél-
dálózóan sorolja fel a bizonyítási
eszközöket [Pp. 166. § (1) bek.], ez
nem tekinthetõ kimerítõ – taxatív
– felsorolásnak. Adott perben a
törvényben felsoroltakon kívül fel-
merülhetnek további, külön nem
nevesített bizonyítékok, bizonyítá-
si eszközök is. Ilyen a valamelyik
fél által »beszerzett« szakvéle-
mény, amely vegyes jellegû, de
önálló, a Pp.-ben nem nevesített
bizonyíték.”11 A továbbiakban az
ítélet a magánszakértõi vélemény
jogi megítélésérõl polemizál.12

2.2. Fogalmak

A szakvélemény, mint a bizonyí-
tás eszköze formai és tartalmi kö-
vetelményének ismertetése-feltá-
rása, csakúgy mint a szakértõ fo-

galmának meghatározása jelen
cikknek nem tárgya. A témánk
szempontjából azonban a kirendelt
és felkért szakértõ elhatárolása
mindenképpen szükséges (ld. táb-
lázat).

Mindenekelõtt a következõkre
hívom fel a figyelmet. A kirendelt
szakértõ és az igazságügyi szakértõ
nem azonos fogalmak, egymással
nem helyettesíthetõk, de nem is
felcserélhetõk. Az egyik eljárási, a
másik hivatásbeli státuszt jelöl.
Ennek rögzítésére azért van szük-
ség, mert léteznek olyan nézetek,
amelyek azonosítják a két kife-
jezést.13

Amellett, hogy – már említetten
– eltérõ fogalmakról van szó, az
azonosítás egyéb okból is helyte-
len. Egyrészt a kirendelõ nem csak
a névjegyzékben szereplõ igazság-
ügyi szakértõt, hanem szakvéle-
mény adására feljogosított gazda-
sági társaságot, szakértõi intéz-
ményt, vagy külön jogszabályban
meghatározott állami szervet, in-
tézményt, szervezetet is kirendel-
het szakértõként,14 sõt más szakér-
tõ hiányában a szakértõi feladat el-
látására megfelelõ szakértelemmel
rendelkezõ eseti szakértõ is igény-



15 Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 2. § (3) bek.
16 Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 1. §
17 A peres eljárást megelõzõen a közjegyzõ által történõ szakértõ kirendelést szintén ide sorolom. [vö. Pp. 183/A. § (2) bek.]
18 Értsd általános értelemben: szakértelemmel rendelkezõ személy.
19 A bírói döntéshozatali folyamatot megelõzõen és követõen az érdemi döntés elkészítésében, illetve a jogerõssé vált döntés végrehajtá-

sában nem bírói szervek is részt vesznek. [Ld. Fürész Klára: A bíróság. In: Alkotmánytan I. (szerk. Kukorelli István). Osiris Kiadó, Bu-
dapest, 2007. 526–527.]

20 Cséffai Attila Csaba: Az igazságügyi szakértõ függetlensége a kirendelés során. Magyar Jog 2012. 11. 654. 
21 Szóhasználatot ld. Bader v. State, 43 Wash.App. 223, 226, 716 P.2d 925 (1986).
22 A szakvélemény materiális felfogása a judikatúrában is megtalálható. A BH1991. 218. számú jogesetben a bíróság kimondta, hogy az

alperes orvosi bizottsága által adott vélemény tartalma szerint szakvéleménynek minõsül, minthogy azt szakértõk adták a hivatásuk gya-
korlása során felmerült szakkérdésben, tehát szakértõi kompetenciájuk körében.

23 BH1992. 270, EBH2007. 1601.
24 BDT2001. 444.
25 Indokolás az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló törvényjavaslathoz (T/13674).
26 Döme: i. m. (1. lj.) 300.

be vehetõ.15 Másrészt, az igazság-
ügyi szakértõ feladatát nemcsak
kirendelés, hanem megbízás alap-
ján is elláthatja.16 Nem a kirende-
léssel válik valakibõl ugyanis igaz-
ságügyi szakértõ, hanem az állam
erre feljogosított szerve által kibo-
csátott konstitutív hatályú egyedi
hatósági döntéssel történõ név-
jegyzékbe való felvétellel.

Ettõl részben különálló processzu-
ális kérdés, hogy a kirendelés alap-
ján készített szakértõi vélemény –
közjogi értelemben – minden eset-
ben igazságügyi szakértõi vélemény,
függetlenül annak készítõjétõl, no-
ha igaz, hogy az igazságügyi szakér-
tõi véleményt általában igazság-
ügyi szakértõ készíti. Ehhez képest
az „igazságügyi” jelzõ nem a szak-
vélemény létrehozójára, hanem el-
sõsorban megrendelõjére utal. A
bíróság17 által kijelölt szakértõk18

ugyanis szorosan kötõdnek az igaz-
ságszolgáltatáshoz, tág értelemben
annak részesei.19 „Az igazságszol-
gáltatásban szakértõként való köz-
remûködése alkotmányos követel-
mény és az eljárási törvények köte-
lezõ elõírása. A szakértõ eljárásjogi
státusát és helyzetét törvény szabá-
lyozza, eljárásbeli jogait és köteles-
ségeit ugyancsak törvény írja
elõ.”20 Mindennek – az igazság-
szolgáltatáshoz fûzõdõ szorosabb
kapcsolatuk – kifejezõdésre kell
jutnia munkájuk eredményének el-
nevezésében is. Minden más eset-
ben – általánosan elfogadott megje-
lölésként – magánszakértõi véle-
ményrõl beszélünk. S noha ezen
különbségtétel szemléletes és és-
szerû alapokon nyugszik, tiszta

megjelenésére a gyakorlatban nem
feltétlenül számíthatunk. A leggya-
koribb fogalmi zûrzavar akkor for-
dul elõ, amikor az igazságügyi
szakértõ felkérésre – és nem kiren-
delés alapján – készít szakértõi vé-
leményt. Az esetek jelentõs számá-
ban ugyanis ezt sokan – többek kö-
zött maguk a szakértõk is – igazság-
ügyi szakvéleményként aposztrofál-
ják, mondván a szakvéleményt
igazságügyi szakértõ készítette. Et-
tõl azonban mégsem válik automa-
tikusan igazságügyivé. Ahhoz, hogy
a szakvélemény az „igazságügyi”
jelzõt is magára vehesse szükséges,
hogy a szakértõt a bíróság jelölje ki,
tanácsadásra a szakértõt a bíróság
kérje fel. Az így kijelölt személy a
„bíróság karjaként”21 az igazság-
szolgáltatás részévé válik, annak
minden elõnyével és hátrányával
együtt. Ez teremti meg azt a szoro-
sabb kapcsolatot, amely elengedhe-
tetlen ahhoz, hogy igazságügyi szak-
értõi véleményrõl beszélhessünk.

Az igazságügyi szakértõ véle-
ményt és a magánszakértõi véle-
ményt ugyanakkor együttesen, ma-
teriális értelemben szakértõi véle-
ménynek,22 röviden szakvélemény-
nek nevezzük.

3. Igazságügyi szakértõi vélemény

A kirendelés alapján készített
szakértõi vélemény szabályozása és
jogi megítélése az idõk folyamán
alig változott. 

Mereven beivódott a jogi gondol-
kodásba, hogy „a perben szakértõ-
ként általában csak a bíróság által

kirendelt szakértõ járhat el”,23 így a
Pp. 177. §-a értelmében csak az
ilyen szakvéleményezés minõsül
„szakértõi véleménynek”.24

A felülvéleményezés eljárásjogi
intézményének 2006. évi kiiktatá-
sát lehet az egyetlen olyan válto-
zásként megemlíteni, amely
kimondva-kimondatlanul, de érin-
tette a szakvélemény megítélését.
Noha a törvényjavaslat általános
indokolása szerint a szakvélemé-
nyek felülvizsgálatát ellátó testüle-
teknek a jelenlegi szervezeti rend-
szerben történõ mûködésének
megszüntetését kiváltó ok, hogy a
testületek eljárása nagymértékben
sérti a közvetlenség és szóbeliség kö-
vetelményét, hiszen a testület nem
idézhetõ,25 gyakorlati problémát
inkább a szabad bizonyítás rend-
szerébe nem aggálymentes illesz-
kedése jelentette. Ahogy azt Döme
Attila megjegyzi, „ez a testület tu-
lajdonképpen nem is szakértõi vé-
leményt készített, hanem a már be-
szerzett szakértõi vélemények
megalapozottságáról foglalt állást,
vagy abban nyújtott segítséget a bí-
róságnak, hogy a rendelkezésre ál-
ló szakvélemények közül kiválas-
sza azt, amelyet az ítéleti döntése
alapjául elfogad. A gyakorlatban a
bíróságok ezt a véleményt kötele-
zõnek tekintve, ítéletükben csupán
utaltak a felülvélemény állásfogla-
lására. Valójában a felülvélemé-
nyezõ testületek átvették a bizo-
nyítékok mérlegelésének bírói
feladatát.”26 A Legfelsõbb Bíróság
2006-ban, de még a változás elõtti
szabályok szerint lefolytatott eljá-
rások felülvizsgálata során, két
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27 BH2006. 360 (EBH2006. 1419), BH2007. 84.
28 BH2006. 360 (EBH2006. 1419).
29 BH2006. 360 (EBH2006. 1419).
30 A BH1977. 121. számon közzétett ítélet indokolása például arról tanúskodik, hogy a bíróság a felek által peren kívül beszerzett szak-

véleményeket a per elbírálásához elegendõnek találta, ezért nem rendelt el szakértõi bizonyítást, ilyenformán a bírói döntés magán-
szakvéleményen alapul. A BH1983. 233. számon közzétett esetben pedig a bíróság – többek között – a felperes által becsatolt magán-
szakvéleményt alkalmasnak találta igazságügyi szakvélemény aggályossá tételére.

31 Döme: i. m. (1. lj.) 222. 
32 Apró: i. m. (13. lj.) 115. 
33 Grósz Tamás: Szakértõi bizonyítás az egyes eljárásokban. Themis 2011. 2. 42. 
34 Döme: i. m. (1. lj.) 226. 
35 Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog. Osiris Kiadó, Budapest 2008. 318. 

esetben27 is annak kimondására
kényszerült, hogy a felülvélemény
nem különleges bizonyíték. „A
polgári eljárásjog nem ismeri a kö-
tött bizonyítási rendszert, nem
tesz különbséget, és nem állít fel
rangsort a bizonyítási eszközök
között. Az igazságügyi felülvéle-
mény is csak egy a bizonyítékok
közül, azzal az elõnnyel, hogy a ko-
rábbi szakvélemények ismeretében
született. A bíróságnak azonban a
Pp. 206. §-ának (1) bekezdésébõl
következõen az a feladata, hogy a
tényállást a felek elõadásainak és a
bizonyítási eljárás során felmerült
bizonyítékoknak az egybevetése
alapján állapítsa meg, a bizonyíté-
kokat a maguk összességében érté-
kelje, és meggyõzõdése szerint bí-
rálja el.”28

Az idõpont választás azonban
meglehetõsen érdekesnek mond-
ható, hiszen a legfõbb bírói fórum
korábban közzétett eseti döntései
között nemigen található meg ez a
felismerés, s inkább úgy tûnt,
mintha teljesen elfogadott állás-
pont szerint „[a] felülvélemény a
szakmai ellentéteket, a szakértõk
közötti vitát feloldja, azt egyszer-
smind eldönti, tehát szakmai kér-
désben elfoglalt végsõ álláspont-
nak minõsül.”29 Mindez akként ér-
tékelhetõ, hogy az igazságügyi re-
form teremtette új környezet a bí-
rói gondolkodást is változásra
késztette, s az említett – noha nem
elõzmény nélküli – két döntés az
igazságügyi felülvélemény trón-
fosztásával látszólag az igazságügyi
szakértõi véleményt emelte a szak-
vélemények királynõjévé. Itt azon-
ban egy csapda rejlett. A szabad bi-
zonyítás elve egyszerû, de roppant
szigorú követelményrendszere

ugyanis nem ismer kivételeket.
Ugyanaz az érv, amely védelmet je-
lentett az igazságügyi felülvéle-
mény túlsúlyával szemben, kezdte
ki végérvényesen az igazságügyi
szakvélemény dominanciáját és
vált az eddig jelentéktelen magán-
szakértõi vélemény egyre hangsú-
lyosabbá a polgári perben.

4. Magánszakértõi vélemény

A magánszakértõi véleménynek
karakteres megjelenése a 80-as évek
végére, 90-es évek elejére tehetõ.
Ezt megelõzõ sporadikusnak
mondható elõfordulásuk nem tette
lehetõvé, hogy tartós jogi képzõd-
ményekké fejlõdjenek, habár azt el
kell ismerni, hogy egy némelyik ha-
tározat évtizedekkel elõzte meg
korát.30 Az sem hallgatható el
ugyanakkor, hogy sokan gyanak-
vással néznek az efféle perbeli cse-
lekményekre, amihez az is hozzájá-
rult, hogy „[a]z esetek meghatározó
részében a fél magánszakértõi véle-
ményt akkor szerez be és csatol az
iratokhoz, amikor a perben a bíró-
ság által kirendelt szakértõ már vé-
leményt készített, és ezt azért teszi,
mert a perbeli szakértõi vélemény
megállapításaival nem ért egyet”.31

Apró Ferenc például egészen odáig
megy el, hogy véleménye szerint
két álláspont létezik: az elfogulatlan-
nak tekinthetõ kirendelt igazság-
ügyi szakértõ szakvéleménye, és az
elfogultnak tekinthetõ magánember
magánvéleménye.32 Ennél azonban
lényegesen árnyaltabb a kép. A
szakvéleményekhez kapcsolódó ér-
tékítélet és a szabad bizonyítás elvé-
nek általános találkozása ugyanis
nem teszi lehetõvé az egyik vagy

másik szakértõi vélemény nyílt fél-
retételét, s ezzel a szakértõi véle-
mény érdemi vizsgálatának a meg-
kerülését. Ehhez képest a magán-
szakértõi vélemények megítélése az
utóbbi idõkben sokat változott.

A magánszakértõi vélemények
bírói gyakorlatban történõ változa-
tos megjelenése ugyanakkor szá-
mos szerzõt – annak jogi természe-
te szerinti – csoportosítására kész-
tette. Grósz Tamás a magánszakvé-
lemény három csoportját állította
fel: a) fél álláspontja; b) olyan szak-
mai álláspont, amely a bizonyíté-
kok körében értékelendõ; valamint
olyan szakvéleményre, amely c) al-
kalmas az igazságügyi szakértõi vé-
lemény szakmai helytállóságának
kétségessé tételére.33 Döme Attila
lényegében hasonló csoportosítása
egy további ponttal egészül ki, ne-
vezetesen d) a magánszakértõihez
hasonlító „valódi” igazságügyi
szakértõi véleményekkel.34 Kengyel
Miklós az elõzõ szerzõktõl eltérõen
csupán két csoportra utal, mégpe-
dig a magánúton beszerzett szakvé-
lemény a) nem bizonyítékként, va-
lamint b) bizonyítékként történõ
értékelésére.35 Még Grósz és Döme
csoportosítása mögött semmilyen
rendezõ elv nem ismerhetõ fel, gya-
korlatilag inkább típus szerinti
szétválogatásról van szó, addig
Kengyel túl általános csoportképzõ
ismérvet használ. Érdemes, tehát a
kétféle csoportosítást egymásra ve-
títetten szintetizálni úgy, hogy a
csoportosítás egyben fejlõdési ívet
is mutasson.

A fentiekre tekintettel a magán-
szakértõi vélemények megítélése
alapvetõ két csoportra – és ezzel
egyetértünk Kengyellel – osztható,
ahol a magánszakvélemény a) nem



36 Gátos György: Bizonyítás. In: A polgári perrendtartás magyarázata (szerk. Németh János). Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Buda-
pest 1999. 668. 

37 BH1996. 102.
38 Ld. Bartal Géza: A bizonyítási eljárás és a szakértõi bizonyítás kérdései. Felülvizsgálati tapasztalatok. Ügyvédek Lapja 2011. 6. sz. 19.,

Szabó Imre: A bíróság és a szakértõk együttmûködése a polgári perekben. In: Egységesülõ polgári eljárásjog Európában (szerk. Wopera
Zsuzsa – Asztalos Zsófia). HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó, Budapest 2009. 174. 

39 Ádám György: Bizonyítás a polgári peres eljárásban. Jogtudományi Közlöny 1999. 10. 432–433.
40 Kiss Daisy: A polgári per titkai. Hvgorac Lap- és Könyvkiadó, Budapest 2006. 557.
41 Cséffai Attila Csaba: A hallgatás joga a változó világban. In: Az állam és jog alapvetõ értékei a változó világban (szerk. Verebélyi Im-

re). Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája, Gyõr 2012. 130–131. 
42 Megerõsítve: 531/B/1997. AB-határozat
43 Pp. 3. § (5) bek.
44 A XX. századi vita összefoglalását ld. Kengyel: i. m. (35. lj.) 304-305. 
45 Grósz Tamás: Szakértõi bizonyítás a polgári peres eljárásban. http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/4_2011/szakertoi_bizony-

itas_a_polgari_peres_eljarasban/ (2013.11.13.)
46 42/2004. (XI. 9.) AB-határozat

bizonyíték, és ahol b) bizonyíték.
A bizonyítékként történõ értékelé-
se pedig az igazságügyi szakértõi
vélemény bizonyító erejével össze-
mérten további klasszifikáció vé-
gezhetõ el, így az lehet ba) önálló
(de nem szakvélemény); bb) kétely
ébresztõ; vagy bc) perbeli szakvéle-
mény. Azonban még ilyen cizellált
csoportosítás esetén is elõfordul,
hogy vannak olyan bírói döntések,
amelyek egyik osztályba sem sorol-
hatók, mert azok vagy átmenetet
képeznek az egyik vagy másik kö-
zött, vagy több osztályon keresztül
fekszenek. Még az elõbbi esetnél
mindig jelezzük a döntés sorsfor-
duló jellegét, addig az utóbbi eset-
ben a döntésekben megjelenõ leg-
újabb szemlélet szerint történik az
osztályba sorolás.

4.1. A magánszakvélemény objektí-
ve nem bizonyíték

A BH1992. 270. számon közzé-
tett alaphatározat szerint a bíróság
a fél által beszerzett szakvéleményt
csak a fél álláspontjaként veheti fi-
gyelembe. Ennek azért van jelentõ-
sége, mert a fél elõadása a kor szel-
leme szerint nem minõsült bizo-
nyítéknak,36 így – mint azt egy ké-
sõbb megjelenõ döntés rávilágított
– az egyik fél felkérése alapján ké-
szült magánszakértõi vélemény bi-
zonyítékként nem vehetõ figyelem-
be.37 A jogtudomány ezt a felfogást
egészen az utóbbi idõkig kritika
nélkül magáévá tette.38 A teóriát
egy idõ után azonban súlyos kritika
érte.

Ádám György,39 Kiss Daisy,40

Cséffai Attila Csaba41 – a szabad bi-

zonyítás alapelvébõl kiindulva42 –
egyöntetûen amellett foglaltak ál-
lást, hogy a fél elõadása bizonyí-
tékként értékelendõ, jóllehet ez
következik konkrét normaszöve-
gébõl is, amikor a Pp. kimondja,
hogy a bíróság „[…] szabadon fel-
használhatja a felek elõadásait, va-
lamint felhasználhat minden egyéb
[kiemelés tõlem] bizonyítékot
[…]”.43 Markáns ellenvélemény az
újabb keletû szakirodalomban ez
idáig nem jelent meg.44

A magánszakvélemény a fél nyi-
latkozataként történõ értékelése
szintén górcsõ alá került. Grósz Ta-
más egyenesen tévesnek tartotta,
„[m]ár csak azon okból is, mert a
szakvéleményt nem [a fél], hanem
az általa felkért személy készíti el a
saját nevében.”45 Véleményem sze-
rint pedig e jogi fikciónak semmi-
lyen történelmi alapja nincs, de
törvényi rendelkezés hiányában
egyébként is contra legem bírói gya-
korlatnak tekinthetõ. A Pp. ugyan-
is nem ismer olyan kitételt, amely
szerint „a fél megbízása alapján ké-
szült szakvélemény benyújtását
úgy kell tekinteni, mint aki nyilatko-
zatot tesz”. Emlékeztetni kell arra,
hogy a „bírói jogalkotás” csupán
addig nem kerül ellentétbe a hata-
lommegosztás elvével, amíg az ki-
zárólag a jogszabályok értelmezé-
sén alapul (amíg a bírói-ítélkezési
hatalom nem veszi át alapvetõen és
közvetlenül a jogalkotás funkció-
ját).46 Jelen gyakorlat tartalma
azonban már messze nem jogértel-
mezés, hanem perjogi jogalkotás,
így az Alaptörvény-ellenes.

Ilyen ellentmondásokkal terhel-
ve nem meglepõ, hogy az alaphatá-

rozat a maga tiszta formájában
nem élt tovább, noha azt a legtöbb
ilyen témát tárgyaló ítélet formáli-
san behivatkozza. A joggyakorla-
ton élõsködve, annak tényleges kö-
vetése nélkül, egyfajta parazita ha-
tározat vált belõle. A BH1996. 102.
számú eseti döntés például szintén
kiemeli, hogy „[a] jogszabályok-
nak megfelelõen járt el a másodfo-
kú bíróság […], amikor a felperes
által a fellebbezéséhez csatolt ma-
gánszakértõ véleménye alapján
nem látott okot a bizonyítás kiegé-
szítésére. Az egyik fél felkérése
alapján készült magánszakértõi vé-
lemény ugyanis bizonyítékként
nem, hanem csak mint a fél állás-
pontja vehetõ figyelembe.” Mind-
ezt azonban már azzal folytatja,
hogy „[a] magánszakértõi véle-
mény kizárólag a felperes és a gyer-
mek vizsgálata alapján készült, és
nem is tartalmaz olyan új adatot,
amelyre tekintettel a bíróságnak az
igazságügyi szakértõt ismételten
meg kellett volna hallgatnia”, ami
pedig a bizonyítékok összevetését
jelenti. E határozat, tehát kibeszél
az alaphatározat alól, és ha formá-
lisan nem is, de tartalmilag a ma-
gánszakértõi véleményt bizonyí-
tékként kezeli, ami egyértelmû
szimptómája a közelgõ változás-
nak. Még világosabban jelenik
meg ez az eltávolodás az EBH2007.
1601. számon közzétett eseti dön-
tésben. Itt a bíróság az alperesek
által beszerzett szakértõi vélemé-
nyeket értékelte, s kirendelt szak-
értõvel együtt a bíróság tanúként
meg is hallgatta, noha azokat még
mindig a fél álláspontjaként kezel-
ve annak kimondása nélkül dön-

JO
G
T
U
D
O
M
Á
N
Y
I 
K
Ö
Z
L
Ö
N
Y

596 SZEMLE 2014. DECEMBER



JO
G
T
U
D
O
M
Á
N
Y
I 
K
Ö
Z
L
Ö
N
Y

CSÉFFAI: A SZAKVÉLEMÉNY EVOLÚCIÓJA A PP.-BEN 597

47 Pf.III.20.311/2007., Ld. Kemenes István: Az orvos kártérítési felelõsségének egyes kérdései (vitaanyag a Szegedi Ítélõtábla Polgári Kol-
légium 2007. november 15-i kollégiumi üléséhez) 70. pont.

48 KGD2009. 38.
49 Pp. 166. § (1) Bizonyítási eszközök különösen a tanúvallomások, a szakértõi vélemények, a szemlék, az okiratok és egyéb tárgyi bizo-

nyítékok.
50 BDT2001. 444.
51 Pp. 182. § (3) Ha a szakvélemény homályos, hiányos, önmagával vagy más szakértõ véleményével, illetve a bizonyított tényekkel el-

lentétben állónak látszik, vagy helyességéhez egyébként nyomatékos kétség fér, a szakértõ köteles a bíróság felhívására a szükséges fel-
világosítást megadni. A fél erre irányuló indítványa alapján a bíróság más szakértõt rendelhet ki. Ha a bíróság a bizonyítást hivatal-
ból rendelte el [164. § (2) bek.], szükség szerint hivatalból jogosult új szakértõ kirendelésére is.

52 Döme: i. m. (1. lj.) 223. 

tött, hogy explicit bármilyen bizo-
nyító erõt tulajdonított volna szá-
mukra.

4.2. Önálló, sui generis bizonyíték

A BH1999. 169. számú jogeseti
döntésben már világosan megjele-
nik a magánszakértõi vélemény bi-
zonyítékként történõ értékelése.
Egy magyarországi védjegy törlése
iránt indult eljárásban a bíróság az
ellenérdekû fél releváns ellenbizo-
nyításának értékelte az általa be-
szerzett és a fellebbezéshez csatolt
fonetikai szakértõi véleményét.
Alaphatározat megjelöléstõl ezút-
tal mégis eltekintek, hiszen nem a
bizonyításra kötelezett fél élt a ma-
gánszakértõi véleménnyel, így
nem egyértelmû, hogy valóban az
ítélet alapjául szolgált, vagy csupán
a kérelem elutasításának megtá-
mogatására használta fel a bíróság.
A BH2003. 17. számon közzétett
orvosi mûhiba perben ellenben
már a bizonyítás terhe alatt csatolt
a felperes magánszakértõi véle-
ményt. Az alaphatározat jellegû
döntés deklarálja, hogy „[a] bizo-
nyítékok szabad mérlegelésébõl
következõen a bíróságnak a mérle-
gelési tevékenysége egyrészt kiter-
jed az egyes bizonyítékok bizonyí-
tó erejének megállapítására, más-
részt a bizonyítékoknak a felek, il-
letõleg a per egyéb résztvevõi ma-
gatartásával való egybevetésére.
Ennek megfelelõen kellett a bíró-
ságnak az összes bizonyíték – kö-
zöttük a felperes által becsatolt ma-
gánszakértõi vélemény – alapján
állást foglalni abban a kérdésben,
hogy a szívinfarktus bekövetkezése
okozati összefüggésben áll-e az al-
peres tevékenységével, illetve mu-
lasztásával.” A maga egyszerûségé-

ben, mégis lényegre törõen a Sze-
gedi Ítélõtábla szintén kifejezésre
juttatja, hogy „[a]z egyik fél által
beszerzett magánszakértõi véle-
mény olyan szakmai álláspont,
amely a bizonyítékok körében
szintén értékelendõ”.47 Hasonló
megállapításra jutott a bíróság egy
kisajátítási ügyben48 is, azzal a
pontosítással, hogy a felek által be-
szerzett szakvélemény egyes meg-
állapításai ugyan bizonyítékként
értékelendõk, de „[a] Pp. 166. § (1)
bekezdésében49 szabályozott bizo-
nyítási eszközök között meghatá-
rozott szakvéleménynek a bíróság
által a Pp. elõírásai alapján kiren-
delt szakértõ szakvéleménye minõ-
sül”.

Ezen döntések közös vonása,
hogy a magánszakvélemények im-
már bizonyítékként jelennek meg
ugyan, mégis érzékelhetõ a mögöt-
tük meglévõ bizonytalanság az új
bizonyítási eszköz hova sorolása
végett. A dilemmát – a már idézett
– Csongrád Megyei Bíróság
ítélete50 teszi láthatóvá: „[…] a va-
lamelyik fél által »beszerzett« szak-
vélemény, amely vegyes [kiemelés
tõlem] jellegû, de önálló, a Pp.-ben
nem nevesített bizonyíték. E kü-
lön nem nevesített bizonyítási esz-
közre megfelelõen alkalmazhatók
a Pp.-ben írt bizonyítás általános
szabályai, de vizsgálni kell azt is,
hogy adott esetben a törvényben
nevesített bizonyítási eszközök kö-
zül melyikhez áll a legközelebb,
azaz ezek közül melyiknek a jegye-
it hordozza leginkább. A magán-
szakvélemény általában okirati
formában jelenik meg, azaz mint
»bizonyíték« becsatolható. Az ese-
tek jelentõs részében a fél – megfe-
lelõ szakmai hozzáértés hiányában
– saját álláspontjaként hivatkozik

rá, függetlenül attól, hogy akár a
peres eljárást megelõzõen, akár a
per során szerzi azt be. Sok esetben
a fél a keresetlevél benyújtását
megelõzõen éppen azért szerez be
szakértõi értékelést, hogy kereset-
be vitt igényét összegszerûségében
is meg tudja jelölni, megelõzendõ,
hogy szakmai hozzáértés hiányá-
ban azt esetleg aránytalan mérték-
ben közölje. Az így beszerzett »sza-
kértõi vélemény« általában tartal-
maz szakmai megállapításokat,
melybõl következõen a per során
célszerû és indokolt a magánszak-
értõ meghallgatása akkor is, ha a
bíróság utóbb õt szakértõként nem
rendeli ki. Meghallgatása során
tisztázható, hogy következtetéseit
milyen adatokra, mely szakmai ér-
vek figyelembevételével alakította
ki. A bizonyítási eszközök közül az
így történt meghallgatása a tanú-
meghallgatáshoz áll a legköze-
lebb.” E döntés azonban mégsem
emiatt, hanem azért jelentõs, mert
pozícionálja a magánszakértõi vé-
leményt azzal, hogy „más perbeli
adat[ként] – a felkért magánszak-
értõ értékelése – kétségessé teheti
az igazságügyi szakértõ megállapí-
tásait”, ami felveti a Pp. 182. § (3)
bekezdésének51 alkalmazhatósá-
gát.

4.3. Kételyt ébresztõ bizonyíték

Mára egységesnek tekinthetõ az
a jogirodalmi álláspont, amely sze-
rint a magánszakértõi vélemény al-
kalmas az igazságügyi szakértõi vé-
lemény szakmai helytállóságának
kétségessé tételére, és a bíróság
nem tesz eleget az indokolási köte-
lezettségének, ha a becsatolt ma-
gánszakvélemény elvetésének in-
dokát nem adja meg.52



53 Ld. BH1999. 405, BH2010. 186. s köv.
54 Ld. például BDT2001. 444, BDT2005. 1092, BDT2005. 1119, EBH2007. 1601.
55 Ld. például BH1999. 405, BH2010. 186.
56 Döme: i. m. (1. lj.) 222–223. 
57 Bartal: i. m. (38. lj.) 19. 
58 Szabó: i. m. (38. lj.) 174. 
59 KGD2009. 38.
60 Hasonló felfogásban ld. Ádám: i. m. (39. lj.) 433–434. 
61 Erdei Árpád: Tény és jog a szakvéleményben (A szakértõi bizonyításról a büntetõeljárásban). Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bu-

dapest 1987. 20. 
62 BH1992. 270.
63 BH1980. 38.

Ezen fejlõdési szakasz alaphatá-
rozata a BH1999. 365. számú dön-
tés. Itt egy biztosítási jogvitában –
az állandó klisék mellett – elsõ íz-
ben mondta ki a Legfelsõbb Bíró-
ság, hogy noha az alperes egyoldalú
felkérése alapján közremûködõ E.
I. magánszakértõi véleményét csak
mint az alperes személyes elõadá-
sát, szakmai véleményét lehetett fi-
gyelembe venni, ez a minõsítés
azonban mégsem zárta ki, hogy alá-
húzza a nyomozási szakban eljárt
P. D. nyomszakértõ és az elsõ fokú
bíróság által meghallgatott H. J.
nyomszakértõ véleményei közötti
eltérést és az ebbõl adódó ellent-
mondás feloldásának szükségessé-
gét. Mindezen megállapítást ké-
sõbb számos határozat követte.53

Az alaphatározat jelleget öltõ
BDT2005. 1092. döntés például el-
vi éllel szögezi le, hogy „[a] Pp.
[rendelkezéseibõl] következõen
[…] a magánszakvélemény egyes
magállapításai bizonyítékként fel-
használhatók (BH2003. 17.), és
mint ilyenek alkalmasak lehetnek
arra, hogy a perben beszerzett szak-
értõi vélemény megalapozottságát
illetõen kétséget támasszanak, vagy
legalábbis felvessék a további bizo-
nyítás szükségességét.” Kissé más
megközelítésben, de hasonlóan
foglal állást BDT2005. 1119. számú
eseti döntés is, amikor kimondja,
hogy amennyiben magánszakértõi
véleményben „foglaltak rámutat-
nak az igazságügyi szakértõ szakvé-
leményében foglalt megállapításai
hiányaira, ellentmondásosságára,
és azt ésszerû indokaival aggályossá
teszik, az eljáró bíróság a magán-
szakvélemény értékelését nem
hagyhatja figyelmen kívül. Ilyen
esetben az elsõfokú bíróságnak íté-

lete indokolásában kellõen meg
kell indokolnia a magánszakvéle-
mény elvetését”. A jogkövetkez-
mény tekintetében azonban már
korántsem látunk ilyen egyetér-
tést, ami arra vezethetõ vissza,
hogy a magánszakértõi véleményt
egyesek „más perbeli adatnak”,54

még mások „szakvéleménynek”55

tekintik. Ehhez képest – ilyen irá-
nyú indítvány esetén – még elõbbi-
nél második, addig az utóbbinál
harmadik, azaz szakértõi testület
kirendelése felöl kell intézkedni.

Döme Attila56 és Bartal Géza57 a
bírói gyakorlatra hivatkozva nem
fogadják el a magánszakértõi véle-
ményt a szakértõi testület kirende-
lésének alapjául. Szabó Imre szin-
tén amellett foglal állást, hogy a
magánszakvélemény perjogilag
nem szakvélemény, ezért „[n]em
értékelhetõ úgy, hogy van két el-
lentétes szakvélemény, melynek
ellentmondásait fel kellene
oldani.”58 Ezen érvelések mögött
még mindig az a – meglehet túlha-
ladott – felfogás húzódik meg,
hogy bár „[a] bíróság szabadon
mérlegelheti azt, hogy a felek által
beszerzett szakvélemények […]
egyes megállapításait bizonyíték-
ként mennyiben értékeli, a Pp.
166. § (1) bekezdésében szabályo-
zott bizonyítási eszközök között
meghatározott szakvéleménynek a
bíróság által a Pp. elõírásai alapján
kirendelt szakértõ szakvéleménye
minõsül.”59 Ezen érveléssel szem-
ben ugyanakkor nyomatékos két-
ség támaszható. A Pp. hivatkozott
rendelkezései ugyanis szakvéle-
mény definícióját sem közvetve,
sem közvetlenül nem tartalmaz-
zák, hanem csupán azt írják elõ,
hogy miként köteles a perben a bí-

róság eljárni, ha a tények-körülmé-
nyek megítéléséhez olyan különle-
ges szakértelem szükséges, amel-
lyel nem rendelkezik.60 Ezen eljá-
rási szabályokból elsietett lenne
olyan következtetést levonni, hogy
a felek által igénybe vett szakértõ
tevékenységének eredményét nem
lehetne a perben szakvéleménynek
minõsíteni. Az a körülmény
ugyanis – fejti ki Erdei Árpád –,
hogy „mi módon kerül a szakértõ
az eljárásba, semmiképpen nem le-
het a lényegi kérdés szempontjából
döntõ, még akkor sem, ha a bevo-
nás módja más tekintetben igen
nagy jelentõségû.”61

A bírói gyakorlat ugyanakkor
ügyesen kombinálta korábbi dön-
téseit a magánszakértõi vélemény
„más perbeli adatként” történõ ér-
tékelése folyamán. Noha – sokad-
jára – a magánfelkérésre adott véle-
mény általában csak mint a fél ál-
láspontját vehetõ figyelembe,62

mégis – hangsúlyozza egy 1978-as
döntés – ha a fél a szakértõ vélemé-
nyére olyan észrevételeket tett,
amelyek alkalmasnak látszanak a
szakértõ véleményének megcáfolá-
sára, a bíróságnak a szakértõt sze-
mélyesen meg kell hallgatnia vagy
fel kell hívnia az írásbeli vélemé-
nyének kiegészítésére.63 Az egy-
mással összefüggésben nem álló
döntések véletlenszerû összekap-
csolása, tehát a magánszakvéle-
mény kételyt ébresztõ bizonyíté-
kok körében sorolását eredmé-
nyezte. Nagy elõreugrásról ez eset-
ben sincs szó, csupán a már meglé-
võ elemek újragondolásával más,
ámde kétségkívül magasabb alapra
helyezkedés történt.

A fejlõdés ezen állomásának leg-
nagyobb kritikája – függetlenül at-
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64 BH2010. 186.
65 Vö. Abh.
66 Ld. például BDT2002. 709.
67 Ld. például BH2002. 282.
68 Pfv.VII.20.035/2010/4.
69 Bartal: i. m. (38. lj.) 19. 
70 Charles Darwin: The Origin of Species (6th). John Murray, London 1876. 156. 

tól, hogy a magánszakvéleményre,
mint „más perbeli adatra” vagy
„szakvéleményre” pillantunk – a
döntések mögött megbújó azon
szemlélet, hogy a benyújtott ma-
gánszakértõi vélemény csupán a
bíróság kirendelésére adott igaz-
ságügyi szakvéleményben foglal-
tak kétségessé tételére alkalmas,
viszont a „döntés alapját nem
képezheti”.64 Ez pedig meg nem
engedett rangsort állít fel a bizo-
nyítási eszközök között. Érzékelve
a problémát, a bíróság a BH2012.
175. számú eseti döntésben noha
emlékeztet arra, hogy „az ellent-
mondások feloldása nélkül, […]
mérlegeléssel nem fogadható el a
fél megbízása alapján készült ma-
gánszakértõi véleményben foglal-
tak ítélkezése alapjául, félretéve ez-
zel a perben kirendelt – és így a fe-
lektõl teljesen független – szakértõ
álláspontját”, rámutat arra, hogy a
„kirendelt szakértõ véleménye
csak akkor vethetõ el, illetve a ma-
gánszakvélemény csak akkor fo-
gadható el, ha a vélemények ütköz-
tetésének adatai alapján a kiren-
delt szakértõ véleményének he-
lyességéhez nyomatékos kétség fér,
míg a magánszakvéleményt annak
elõterjesztõje kellõ szakmai indo-
kokkal támasztotta alá”. Ez pedig
már a magánszakértõi vélemény
perbeli szakértõi véleményként
történõ kezelésének elõképe.

4.4. Perbeli szakértõi vélemény

A magánszakvélemény perbeli
szakértõi véleményként történõ érté-
kelése jelenti nézetem szerint a
jogfejlõdés kiemelkedõ pontját, s
egyben az Alkotmánybíróság által
támasztott alkotmányossági köve-
telménynek való megfelelést.65 És
habár közzétett eseti döntésekre
még várnunk kell, példát a jogerõs
ítéletek között így is találunk.

Megjegyzem ugyanakkor, hogy a
quasi igazságügyi szakértõi vélemé-
nyeket, amikor a peres fél szakvé-
leményt a jogszabály alapján köte-
lezõen alkalmazandó szakértõi in-
tézménytõl vagy más ilyen szervtõl
szerez be,66 a szakvélemény evolú-
ciója szempontjából nem tartom
ide sorolandónak, minthogy nem
jogfejlõdés, hanem véletlen egybe-
esés következménye, de létezése is
erõsen kétséges.67

A Legfelsõbb Bíróság elõtt 2010-
ben folyó egyik ügyben68 az alpere-
sek azt sérelmezték felülvizsgálati
kérelmükben, hogy a másodfokú
bíróság az ingatlan forgalmi érté-
kének meghatározása során a fel-
peresek felkérésére készített ma-
gánszakértõi véleményt fogadta el
ítélethozatala alapjául. Bartal bíró –
aki az esetet késõbb publikálta is69

– viszont mindezt nem találta jog-
sértõnek. A konszolidáló határoza-
ta szerint „a bírói gyakorlatnak
megfelelõen a bíróság a fél által be-
szerzett szakértõi véleményt általá-
ban csak a fél álláspontjaként ve-
heti figyelembe (BH 1992.270.). A
bíróság azonban a szakértõi bizo-
nyítás körében is köteles vizsgálni,
hogy a szakértõ véleménye meg-
gyõzõ és megalapozott-e (BH
1980.138.). A polgári eljárási jog
nem ismeri a kötött bizonyítási
rendszert, nem tesz különbséget és
nem állít fel rangsort a bizonyítási
eszközök között (EBH 2006.1419.).
A szakértõi véleménnyel kapcso-
latban a szakértõtõl meg kell köve-
telni mindazoknak az összehason-
lítási adatoknak és tényeknek az
ismeretét, amelyeknek jelentõsé-
gük volt a szakértõi vélemény
meghozatalánál, és amelyek szük-
ségesek a szakértõi vélemény he-
lyességének ellenõrzéséhez (BH
2005.147.). A bíróság nincs elzárva
attól sem, hogy a bizonyítékoknak
a maguk összességében történõ ér-

tékelése során a szakértõi véle-
ményt mellõzze, ezt azonban csak
a perben feltárt kétségtelen té-
nyekre alapozva teheti meg (BH
2000.208.).” Ezen gondolatsor to-
vább folytatásának egyenes – jólle-
het elkerülhetetlen – következmé-
nye az aggályos igazságügyi szak-
értõi vélemény helyett az aggályta-
lan magánszakértõi véleményen
alapuló ítélet, s egyszersmind a
materiális szakvélemény megjele-
nése a polgári perben.

5. Következtetések

„Nincsenek hirtelen nagy elõre-
ugrások, a fejlõdés kicsi, de biztos –
noha lassú – lépeseken keresztül
valósul meg”70 – mondja Darwin.
És való igaz. Minden olyan eset,
amelyhez nem kapcsolódtak szer-
vesen a korábbi döntések, vagy
nem éltek tovább, mint például a
70-es években hozott magánszak-
véleményen alapuló ítélet, vagy
olyan heves ellenállást váltottak ki,
mint például a 90-es évek végén a
magánszakértõi vélemény folytán a
szakértõi testület kirendelése,
amely rájuk való hivatkozást lehe-
tetlenné tette. Hiányoztak tehát
azok a másolható és másolódó alap-
egységek, amelyet Richard Dawkins
a gén szó áthallása nyomán mémek-
nek nevezett el. „A mém lehet egy
dallam, egy gondolat, egy jelszó,
ruhadivat, edények készítésének
vagy boltívek építésének módja.
Éppúgy, ahogy a gének azáltal ter-
jednek el a génkészletben, hogy
spermiumok vagy peték révén test-
bõl testbe költöznek, a mémek úgy
terjednek a mémkészletben, hogy
agyból agyba költöznek olyan fo-
lyamat révén, melyet tág értelem-
ben utánzásnak nevezhetünk. Ha
egy tudós egy jó gondolatot hall
vagy olvas, akkor továbbadja kollé-



71 Dawkins: i. m. (4. lj.) 241. 
72 Szóhasználatot ld. Dawkins: i. m. (4. lj.) 62.

gáinak és tanítványainak. Megem-
líti a cikkeiben és elõadásaiban. Ha
egy gondolatnak sikere van, azt
mondhatjuk, hogy agyról agyra ter-
jedve elszaporodik.”71 A mémek te-
hát a kulturális átadás egységének
replikatorai. Bizonyos határozatok
rendelkeznek ezekkel a replikato-
rokkal – olyan lényegi alappal, mel-
lyel sokak egyetértenek – és számít-
hatnak arra, hogy elterjednek a jog-
gyakorlatban, még mások nem.
Olykor egy döntés több mémet is
hordoz magában, de az sem kizárt,
hogy néhány határozat – genetikai
kifejezéssel élve – olyan szorosan
„kapcsoltak”, hogy hajlamosak va-
gyunk egy mémként kezelni õket.
Ez utóbbi kiváló lehetõség a parazi-
ta határozatok számára, melyek
„haszontalan potyautasai”72 a jog-
gyakorlatnak.

A jogfejlõdés tehát a már meglévõ
döntésekbõl építkezik, mégpedig
úgy, hogy egyes elemek a kölcsön-
vételével és újrakombinálásával
olyan jelentés módosulást hoz létre,
amely az eredeti döntésektõl gyöke-
resen eltér. Ezen új döntések alap-
határozati jelleget öltve mintául
szolgálnak a késõbbi határozatok-
nak. A fentiekben így kísérhettük
végig a szakvélemény evolúcióját,
elidõzve a fejlõdés egy-egy állomá-
sain, hogy a joggyakorlatot elemez-
ve megértsük miként lép a fejlettség
egy magasabb fokára. Mindennek
mozgató elve szabad bizonyítás
rendszere, ahol a bíróság alakszerû
bizonyítási szabályokhoz nincs köt-
ve és egyetlen bizonyítási eszköz
sem rendelkezik elõre meghatáro-

zott bizonyító erõvel, kivételt nem
ismerve kényszerítõen hat. Mindez
pedig – hiszem – hozzájárul az igaz-
ság teljesebb kibontakozásához.

Összefoglalva: kezdetben a bíró-
ság által kirendelt szakértõ által készí-
tetett formális szemléleten alapuló
szakvélemény dominált, ami úgy tû-
nik, csak a felülvéleményezés elõtt
volt kénytelen – szintén formális
alapon – meghátrálni, egészen a
EBH2006. 1419. számú eseti döntés
megjelenéséig. Ehhez képest a ma-
gánszakvélemény meghatározó elter-
jedése nem járt rögtön a formaliz-
mus áttörésével, mert a parazita ha-
tározatként emlegetett BH1992.
270. számú eseti döntés, amely rög-
zíti, hogy a bíróság a fél által beszer-
zett szakvéleményt csak a fél állás-
pontjaként veheti figyelembe: a
perben szakértõként általában csak
a bíróság által kirendelt szakértõ
járhat el, mereven beivódott a jogi
gondolkodásba. Egy korábbi, a
BH1980. 38. számú döntés azonban
– függetlenül a fél elõadásának bi-
zonyítékként történõ értékelésétõl
– kifejti, hogy a fél a szakértõ véle-
ményére tett olyan észrevételek,
amelyek alkalmasnak látszanak a
szakértõ véleményének megcáfolá-
sára, a bíróságnak a szakértõt sze-
mélyesen meg kell hallgatnia, vagy
fel kell hívnia az írásbeli vélemé-
nyének kiegészítésére. Így ezen két
döntésbõl egyértelmûen kirajzoló-
dik az a jogfejlõdési irány, amely
szerint a magánszakértõi vélemény al-
kalmas az igazságügyi szakértõi véle-
mény szakmai helytállóságának kétsé-
gessé tételére, ami a BH1999. 365.

számú döntésben jelenik meg elsõ
ízben. A perbeli szakvéleménynek
tehát már meg kell felelni a peren
kívüli szakvéleményben foglaltak-
nak is, vagy legalábbis nem lehet
vele indokolatlan ellentétben, ez
pedig a szakvélemény materializá-
lódását jelenti. A fejlõdés egy másik
ága – melyet a BH2003. 17. számú
határozat közvetít felénk, és amely-
ben a magánszakvélemény nem a
fél nyilatkozataként jelenik meg – a
felperes által becsatolt magánszak-
értõi vélemény, mint sui generis bi-
zonyíték, ami a teljes materiális
szakvélemény megjelenésének lát-
szatát kelti, de csak addig, amíg
nem találkozik a Pp. elõírásai alap-
ján kirendelt szakértõi vélemén-
nyel. Ekkor ugyanis világossá válik,
hogy a magánszakvélemény nem
perbeli szakvéleménynek, hanem
csupán „más perbeli adatnak” mi-
nõsül, így önmagában a szakvéle-
mény megítélésén mit sem változ-
tatott. Csakhogy a „más perbeli
adat” is alkalmas lehet arra, hogy
kétségessé tegye az igazságügyi
szakértõ megállapításait, ekképp a
fejlõdés két ága – noha külön utat
jártak be – ugyanazon ponton még-
is találkoznak, mégpedig a formális
szakvélemény áttörésénél, ahol a
szakvélemény vegyes jelleget mutat.
2010. májusában – számos döntés
egyesítve – végül megszületett a
Pfv.VII.20.035/2010/4. számú ítélet,
amely már teljes egészében magán-
szakértõi véleményen alapul, ami-
vel megjelent a materiális szakvéle-
mény a Pp.-ben arra várva, hogy el-
terjedjen.
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Zusammenfassung

ERVIN BELOVICS: 
Exceptions to Punishability 

The reason for legislating exceptions to pu-
nishability is – on the one side – that crimi-
nal law display not only prohibitions but
also permissions. And on the other hand, if
conditions set out by the legislator are ful-
filled, those perpetrators having fulfilled all
elements of a crime shall still be exempt of
punishment. The rules of these exceptions,
circumstances and rules are exactly defined
in every modern penal code. 

CSABÁNÉ HERGER: 
The Common Acquisitions in the

Hungarian Matrimonial Property Law
from the 19th to the 21st Centuries 
(In remembrance of Emília Weiss)

The essay of Csabáné Herger describes three
significant breakpoints concerning the
development of the institution of common
acquisitions. In the readings of the draft of
the first Hungarian Private Law Code the
community of acquired property appeared as
statutory marital property system, but with a
new dogmatic concept in contradiction to
the traditional customary law. The author
focuses on the change in the definition of
common acquisitions, which resulted in a
special terminology in the Hungarian matri-
monial property law up to the present.

ANNA FORGÁCS: 
The Legislative Competence of the

Agencies int he United States of America

In the recent years, we could witness a gradu-
al shift in the institutional framework of the
implementation of EU law, due to the estab-
lishment of various agency-type organs. The
emerging EU agency model is strongly influ-
enced by the US model of administrative
agencies. In the US, modern administrative
agencies promulgate rules and adjudicate
cases, thus one institution performs quasi-
legislative and quasi-judicial tasks in addi-
tion to executive tasks. However, these agen-
cies lack democratic legitimacy and account-
ability, thus their growing powers impose a
threat to the traditional balance between the
executive and legislative branch. According
to the separation of powers doctrine, all leg-
islative power shall be vested in Congress,
consequently, the rulemaking authority of
agencies could only be justified through the
re-interpretation of the traditional constitu-
tional principles. 

PÉTER MICZÁN: 
Some characteristics of the 
fiduciary asset management

The present paper at first outlines the
standpoints on the trusts relating to the law
of obligations, then certain specific – if not
unique – features of the bi- or multilateral
fiduciary asset management relationship.
Among the latters it refers to the potential
critical remarks concerning the very title of
the fiduciary asset management, the diffi-
culties in identifying the contents of the
legal relationship which cannot be derogat-
ed from. The study also points out to the
very different legislative attitude concern-
ing the general empowerment. Moreover it
elaborates the relation between the fiducia-
ry asset management and the contracts for
third party beneficiary. The conclusion of
the present paper is that the introduction of
this legal institution into the Hungarian
legal order obliged the legislator to accept
throughout the formation of its design
numerous specific features.

ERVIN BELOVICS:
Strafausschließungsgründe

Dass im Rechtssystem Strafausschließungs-
gründe eingeführt werden, lässt sich darauf
zurückzuführen, dass das Strafrecht nicht
nur Verbote, sondern auch permissive Re-
geln beinhaltet. Wenn besondere Umstän-
de vorliegen oder wenn bestimmte Voraus-
setzungen nicht erfüllt sind, kann man we-
gen Tatbegehung doch nicht zur Verantwor-
tung gezogen werden. Welche diese Regeln,
Umstände, Voraussetzungen sind, wird in
jedem modernen Strafgesetzbuch genau
festgelegt.

ESZTER CS. HERGER:
Die Errungenschaftsgemeinschaft 
im ungarischen Ehegüterrecht in 

den 19–21. Jahrhunderten 
(Zur Erinnerung an Emília Weiss)

In der Studie werden drei Meilensteine der
Entwicklung der Institution der Errungen-
schaftsgemeinschaft dargestellt. In den Fas-
sungen des Entwurfs des ersten ungarischen
Privatrechtsgesetzbuches erschien die Er-
rungenschaftsgemeinschaft als gesetzliches
Güterrechtssystem, aber mit einer neuen
dogmatischen Konzeption gegenüber dem
traditionellen Gewohnheitsrecht. Die Auto-
rin fokussiert auf die Veränderung der De-
finition der Errungenschaftsgemeinschaft,
die zu einem speziellen Wortgebrauch im
ungarischen Ehegüterrecht führte.

ANNA FORGÁCS:
Die Gesetzgebungskompetenz 

der Verwaltungsstellen in den USA

Das Modell der Verwaltungsstellen in den
USA hat großen Einfluss auf die Entwick-
lung des europäischen Modells der Verwal-
tungsstellen. In den USA haben die moder-
nen Verwaltungsstellen („administrative
agencies”) gelichzeitig Gesetzgebungs-,
Rechtsanwendungs- und Gerichtsbarkeits-
funktionen. Diesen Verwaltungsstellen
mangelt es aber an demokratischer Legiti-
mation und die staatliche Kontrolle über
sie ist auch nicht ausreichend, ihre zuneh-
menden Kompetenzen stellen deshalb eine
Bedrohung für das traditionelle Gelichge-
wicht der vollziehenden und der gesetzge-
benden Gewalt dar. Das Prinzip der Gewal-
tenteilung in den USA bedeutet, dass der
Kongress exklusive Gesetzgebungskompe-
tenzen hat, die nicht an andere Institutio-
nen delegiert werden dürfen. Daraus folgt,
dass Gesetzgebung durch die Verwaltungs-
stellen stets Legitimation benötigt, die aber
nur durch eine Neuauslegung der traditio-
nellen verfassungsrechtlichen Prinzipien
erreicht werden kann.

PÉTER MICZÁN:
Schuldrechtliche Merkmale 

der Treuhand 

In der Studie werden zuerst die Ansichten
bezüglich der Lage vom Trust im Schul-
drecht, danach die einzelnen schuldrecht-
lichen Merkmale der verschiedenen treu-
händerischen Rechtsverhältnisse, bzw. die
für diese Rechtsverhältnisse charakteristi-
schen schuldrechtlichen Regeln dargestellt.
Es werden sowohl die Kritiken bezüglich
der Bezeichnung dieses Rechtsinstitutes, als
auch die Probleme hinsichtlich der Iden-
tifizierung von zwingenden Normen vorge-
führt, daneben wird es auch auf die speziel-
le Regelung der Generalvollmacht in die-
sem Bereich hingewiesen, sowie darauf, wie
die Regeln des Vertrages zu Gunsten eines
Dritten als Hintergrundnormen Anwen-
dung finden. Der Autor kommt zum
Schluss, dass das untersuchte Rechtsinsti-
tut den Rechtsgeber dazu gezwungen hat,
aus schuldrechtlicher Sicht viele neuartige
Lösungen zu akzeptieren.

Summary
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