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Be ve ze tés

Az Al kot mány bí ró ság a gaz da ság po li ti kai kér dé sek -
ben meg nyil vá nu ló moz gás te rét ha gyo má nyo san szû -
ken ér tel me zi, és e le he tõ sé ge it az al kot má nyo zó ha ta -
lom az Alap tör vény el fo ga dá sá val (és ko ráb ban az Al -
kot mány mó do sí tá sá val) még szû kebb re szab ta. Az
Al kot mány bí ró ság a gaz da ság po li ti kát érin tõ dön té -
sek ben évek óta al kal ma zott teszt je az Alap tör vény
ha tály ba lé pé sé vel sem vál to zott. Ami azon ban vál to -
zott, az az Al kot mány bí ró ság al kot mány ér tel me zé si
gya kor la ta: a tes tü let az alap jo gok kor lá to zá si teszt jét
„fel hí gít ja”, il let ve a jog al ko tá si (jog ál la mi) el vek be -
tar tá sát nem kény sze rí ti ki. E ket tõ együtt ha tá sa ré -
vén a ha zai al kot mány bí rás ko dás je len tõ sé ge csök ken,
„par la men ti tör vény ba rát sá ga” nõ, az alap jo gok és al -
kot má nyi el vek fon tos sá ga gyen gül, az alap jo gok je -
len tõs, lé nye gi kor lá to zá sa al kot má nyos nak mi nõ sül.
Vég ered mény ben te hát az al kot mány nem tud ja be -
töl te ni a funk ci ó ját, tény le ge sen nem kor lá toz za az ál -
lam ha tal mat, és nem biz to sít ja az alap ve tõ jo go kat.

Ez az „unortodox”1 meg kö ze lí tés an nak el le né re
nyer te ret, hogy az al kot mány jog mel lett mind a köz -
gaz da ság tu do mány, mind a jog al ko tás tan fel tud so ra -
koz tat ni olyan ér ve ket, együtt ha tá so kat, ame lyek nek
ép pen az el len ke zõ irány ba kel le ne hat ni uk. A ta nul -
mány ban azt mu ta tom be, hogy me lyek azok az újabb,
a ra ci o ná lis jog al ko tás ra és a jog al ko tás el já rás fe lül -
vizs gá lat ára irá nyu ló jog al ko tás ta ni fej le mé nyek,
ame lye ket úgy tû nik, hogy az Al kot mány bí ró ság nem
vesz fi gye lem be, és (így) a jog al ko tó sem. Ezek re ala -
poz va rá mu ta tok ar ra, hogy ho gyan le het ne olyan al -
kot mány bí rás ko dást foly tat ni, ami az eu ró pai tren -
dek be il lesz ke dõ nek látsz hat, de leg in kább: job ban
meg fe lel het az al kot má nyos sá gi kö ve tel mé nyek nek,
és így akár az Alap tör vény nek is. Mind eh hez elõ ször
az ál lam sze re pé re irá nyu ló újabb ál lás pon to kat is -
mer te tem, ame lyek – ös  sze füg gés ben a jog al ko tás sal –
ar ra vo nat koz nak, hogy mi lyen vi szo nyok kö zött és
fel té te lek kel tör tén het a 21. szá za di (gaz da sá got is
érin tõ) jog al ko tás. Ezt kö ve tõ en há rom pél dán ke resz -
tül (egy ház tör vé nyek, ta ka rék szö vet ke ze ti in teg rá ció,
do hány ter mék kiskereskedelem2) azt mu ta tom be,
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* A ta nul mány a Bo lyai Já nos ku ta tá si ösz tön díj tá mo ga tá sá val ké szült (Szerk.).
1 A jog al ko tás te kin te té ben l. De ák Dá ni el: Unorthodoxy in legislation: the Hungarian experience., 

http://unipub.lib.uni corvinus.hu/1601/1/SE_2014n2_Deak.pdf
2 Az írás ban nem fog lal ko zom a vis  sza ha tó ha tály prob lé má já val an nak el le né re, hogy az a jog ál la mi ság ból kö vet ke zõ jog biz ton ság egyik

fon tos el ve. A hát rá nyos vis  sza ha tó ha tá lyú jog al ko tás ti lal má nak va ló jog al ko tói meg fe le lés alap ve tõ jog ál la mi kö ve tel mény. Eb bõl

TA NUL MÁNY 

A ra ci o ná lis vagy té nye ken ala pu ló jog al ko tás
és az Alkotmánybíróság*

- Drinóczi Tímea egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem (Pécs)

Vizs gá lat ra ér de me sek azok az újabb, a ra ci o ná lis jog al ko tás ra és a jog al ko tás el já rás fe lül vizs gá lat ára
irá nyu ló jog al ko tás ta ni fej le mé nyek, ame lye ket úgy tû nik, hogy az Al kot mány bí ró ság nem vesz fi gye lem -
be, és (így) a jog al ko tó sem. A kér dés az: ho gyan le het ne olyan al kot mány bí rás ko dást foly tat ni, ami az eu -
ró pai tren dek be il lesz ke dõ nek látsz hat, de leg in kább: job ban meg fe lel het az al kot má nyos sá gi kö ve tel mé -
nyek nek, és így akár az Alap tör vény nek is. Mind eh hez elõ ször az ál lam sze re pé re irá nyu ló újabb ál lás pon -
to kat kell fel vá zol ni, ame lyek – ös  sze füg gés ben a jog al ko tás sal – ar ra vo nat koz nak, hogy mi lyen vi szo nyok
kö zött és fel té te lek kel tör tén het a 21. szá za di (gaz da sá got is érin tõ) jog al ko tás. Ezt kö ve tõ en há rom pél -
dán ke resz tül (egy ház tör vé nyek, ta ka rék szö vet ke ze ti in teg rá ció, do hány ter mék kis ke res ke de lem) vizs gál -
juk, hogy az Al kot mány bí ró ság ho gyan állt hoz zá 2014-ben a gaz da ság po li ti kai dön té sek hez, az érin tett
alap jo gok kor lá to zá sát ered mé nye zõ ál la mi jog al ko tás hoz, to váb bá ezek meg íté lé sé hez mi lyen mód szert
és ér ve lést hasz nált vagy ép pen hasz nál ha tott vol na.



kö vet ke zõ en az Al kot mány bí ró ság nak ezt nem az e ta nul mány ban aján lott jog al ko tá si el já rás fe lül vizs gá la ta so rán kel le ne ér té kel nie,
mi vel ti la lom ként adott jog kor lá to zás nál sem a szük sé ges sé get, sem az ará nyos sá got nem ala poz hat ja meg. A 98%-os vis  sza ha tó ha tá -
lyú adóz ta tást kö ve tõ en a ma gyar jog al ko tó új ra a hát rá nyos retroaktív ha tály al kal ma zá sá hoz nyúlt, amit az Al kot mány bí ró ság a Kú -
ri á nak a pénz ügyi in téz mé nyek fo gyasz tói köl csön szer zõ dé se i re vo nat ko zó jog egy sé gi ha tá ro za tá val kap cso la tos egyes kér dé sek ren -
de zé sé rõl szó ló 2014. évi XXXVIII. tör vény el le ni bí rói kez de mé nye zés sel (devizakölcsön perekkel) kap cso la tos ügy ben megint nem
ér té kelt meg fe le lõ en, így új ra le gi ti mál ta ezt a jog ál la mi ság el vé vel alap ve tõ en el len té tes sza bá lyo zá si gya kor la tot. L. a 34/2014. (XI.
14.) AB-hatá ro za tot.

3 Ezt l. még Drinóczi Tí mea: Gaz da sá gi al kot mány az Alap tör vény ben, Jog tu do má nyi Köz löny 2012/10.
4 Vi lág gaz da sá gi Ku ta tó in té zet: A glo bá lis kör nye zet kö zép tá vú gaz da sá gi elõ re jel zé se. A vi lág po li ti kai és vi lág gaz da sá gi erõ te rek vál -

to zá sa 2015–2020-ig. Vi ta anyag. Cen ter for EU Enlargement Studies, 2007. ja nu ár, 8.
5 Vi lág gaz da sá gi Ku ta tó in té zet: A glo bá lis kör nye zet kö zép tá vú gaz da sá gi elõ re jel zé se. 5. Simai Mi hály sze rint a ha gyo má nyos ál lam

fo gal mát több té nye zõ is meg kér dõ je le zi: a nem zet kö zi vi szo nyok ala ku lá sa (globalizáció és a szét esés); a fragmentálódás és a köl csö -
nös füg gõ sé gi vi szo nyok; il let ve a ci vil tár sa da lom és a po li ti kai és gaz da ság mikroszintje. Simai Mi hály: A „lát ha tat lan kéz”, az ál lam
és a globalizáció, Köz gazdaság 2006/1. 50.

6 En nek okai: a gyor san vál to zó vi lág gaz da sá gi kö ve tel mé nyek hez va ló struk tu rá lis és in téz mé nyi al kal maz ko dás; a nem ze ti ver seny ké -
pes ség meg õr zé se és ja ví tá sa, a globalizáció és a regionalizálódás ki hí vá sa i ra adott meg fe le lõ vá lasz igé nye; a transz na ci o ná lis tár sa sá -
gok te vé keny sé gé bõl szár ma zó po ten ci á lis elõ nyök re a li zá lá sa; il let ve a hát rá nyok és ve szé lyek el ke rü lé sé nek szük sé ges sé ge. Szen tes
Ta más: Az ál lam sze re pe a fel gyor sult globalizáció ko rá ban, Köz-gaz da ság 2006/1. 17.

7 Simai: i. m. 61., Ká dár Bé la: Ál lam és ál lam igaz ga tás a globalizáció fel té tel rend sze ré ben, Tár sa da lom és Gaz da ság 2009/1. 33. Eh hez
kap cso lód hat az ál la mi szu ve re ni tás fo gal má nak az ed di gi tõl el té rõ ér tel me zé se is. Er rõl l. Drinóczi Tí mea: A pár be széd ha tá sa az ál la -
mi szu ve re ni tás ra, MTA Law Working Papers, 2014/27 http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/mtalwp/2014_27_Drinoczi.pdf

8 E helyt ál lás Simai sze rint az egyik az ál la mok jel leg ze tes 21. szá za di fel adat kö re i bõl. A töb bi: a tár sa da lom mû kö dé sé nek, rend jé nek,
biz ton sá gá nak biz to sí tá sa, a já ték sza bály ok meg ál la pí tá sa; a jö ve del mek meg osz lá sá nak, el osz tás nak, a kö zös koc ká zat vál la lás nak (szo -
ci á lis vi szo nyok, katasztrófa elhárítás) a be fo lyá so lá sa; gaz da ság sta bi li zá lá sa vagy a gaz da sá gi fej lõ dés elõ moz dí tá sa. Simai: i. m. 53–54.

9 Pl. jog rend szer, vé de lem, szo ci á lis, kul tu rá lis, kör nye zet vé del mi fel ada tok, jö ve del mek el osz tá sa. Ld. pl. Szen tes: i. m. 31.
10 Elõtérbe ke rül a fenn tart ha tó fej lõ dés (Ál lam Szám ve võ szék Ku ta tó In té ze te: Az ál lam cél sze rû gaz da sá gi sze rep vál la lá sa a XXI. szá -

zad ele jé nek glo bá lis gaz da sá gá ban. 22.) kö ve tel mé nyé nek va ló meg fe le lés is. „A fenn tart ha tó fej lõ dés a fej lõ dés olyan for má ja, amely
a je len szük ség le te i nek ki elé gí té se mel lett nem foszt ja meg a jö võ ge ne rá ci ó it sa ját szük ség le te ik ki elé gí té sé nek le he tõ sé gé tõl.” Ál lam
Szám ve võ szék Ku ta tó In té ze te: Az ál lam cél sze rû gaz da sá gi sze rep vál la lá sa a XXI. szá zad ele jé nek glo bá lis gaz da sá gá ban. 22., 21. Fon -
tos ma rad az ál lam kor ri gá ló sze re pe, amely ki e gé szül a vi lág pi a ci kör nye zet ben va ló helyt ál lás sal, il let ve az zal a fel adat tal, hogy a gaz -
da sá gi fej lõ dést össz hang ba kell hoz ni a tár sa dal mi fel emel ke dés sel (fel zár kóz ta tás, esély te rem tés, tár sa dal mi ko hé zió, szo li da ri tás
fenn tar tá sa), va la mint a tu do má nyos mun ka és az in no vá ció fel tét ele i nek meg te rem té sé vel, a tech no ló gi ai szín vo nal eme lé sé vel, a köz -
le ke dé si, in for má ci ós stb. há ló za tok épí té sé vel. Vö. Simai: i. m. 61. Ju hász Lil la Má ria: Az ál lam sze re pe a XXI. szá zad ban. Pro Publico
Bono Online, http://propublicobono.hu/pdf/Juh%C3%A1sz%20Lilla%202.pdf. 2011. 11.

11 Pl. a jog biz ton ság hi á nya ese té ben a be ru há zá sok el ma rad hat nak.
12 Az al kot mány normativitása gyen gül, két sé ges sé vá lik a jog ér vé nye sít he tõ sé ge.
13 Vö. Petrétei Jó zsef: Az al kot má nyos de mok rá cia alap in téz mé nyei. Di a lóg Campus Ki adó, Bu da pest – Pécs 2009.JO
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hogy az Al kot mány bí ró ság ho gyan állt hoz zá 2014-
ben a gaz da ság po li ti kai dön té sek hez, az érin tett alap -
jo gok kor lá to zá sát ered mé nye zõ ál la mi jog al ko tás hoz,
to váb bá ezek meg íté lé sé hez mi lyen mód szert és ér ve -
lést hasz nált vagy ép pen hasz nál ha tott vol na.

I.
Az ál lam sze re pe és a jog al ko tó fel ada ta

1. Az ál lam szerepe3 – fi gye lem mel ar ra, hogy az
érett ka pi ta liz mus ko rá ból át lép tünk a tu dás ala pú
gaz da ság és tár sa da lom korszakába4 – a 21. szá zad ra,
il let ve e szá zad ele jén alap ve tõ vál to zá son ment/megy
keresztül.5 Ez a vál to zás azon ban nem azt je len ti,
hogy a sze re pe csök ken ne, ha nem in kább en nek
növekedésével,6 il let ve a funk ci ói meg vál to zá sá val
jár.7 A glo bá lis ver seny ben va ló helytállás8 – a klas  szi -
kus ál la mi feladatok9 meg ma ra dá sa mel lett – új ál la mi
fel ada tot is ered mé nyez, amely pi ac tö ké le te sí tõ funk -
ci ó ként je lent ke zik. Ez ma gá ban fog lal ja az in for má -
ci ós asszimetriák ol dá sát, az ál lam erõ sö dõ ko or di ná -
ci ós és el len õr zõ funk ci ó ját, il let ve a ver seny po li ti ka
és ver seny sza bá lyo zás je len tõ sebb szerepét.10
Az ál la mot te hát a gaz da ság po li ti ka ala kí tá sá ban

nem ér de mes gá tol ni, mi vel az ak tív gaz da sá gi igaz ga -
tás el en ged he tet len: egy részt szük sé ges a ko or di ná lás
és a sza bá lyo zás, más részt az ál lam nak fe le lõs sé get

kell vál lal nia a köz jó ért, va gyis e te kin tet ben a re la tív
jó lét ért. Az ál la mi be avat ko zás ad dig en ged he tõ meg,
ad dig al kot má nyos, amed dig e cél, il let ve a gaz da sá gi
sza bad ság jog ok ki bon ta ko zá sa szol gá la tá ban – vagy
leg alább is azok nem szük ség te len/arány ta lan kor lá to -
zá sá ban – áll. A gaz da ság po li ti ká nak meg van a sza -
bad sá ga – és en nek az ál lam fel ada tá vá is kell vál nia –
amely alap ján ki ala kít ja a gaz da ság rend jét, és olyan
fel té tel rend szert al kot, amely sta bil rend szert hoz lét -
re. A tör vény ho zó nak meg kell ad ni azt a sza bad sá got,
hogy az erõk sza bad já té kát irá nyí tó in téz ke dé sek kel
kor ri gál ja an nak ér de ké ben, hogy el ér je az ál ta la kí vá -
na tos gaz da sá gi és szo ci á lis ren det, amely eset ben po -
li ti kai dön tés rõl van szó. A tör vény ho zó ala kí tá si sza -
bad sá ga azon ban a gya kor lat ban egy ál ta lán nem kö -
tött sé gek tõl men te sen lé te zik, mi vel azt az al kot mány
sza bá lya i nak fi gye lem be vé te lé vel le het csak ala kí ta ni
és ér tel mez ni. A gaz da sá gi élet sta bi li tá sa ön ma gá ban
ter mé sze te sen nem fog ha tó fel al kot má nyos ér ték -
ként. Ha vi szont a kor mány za ti gaz da ság po li ti ka a
gaz da sá gi jog al ko tás ré vén tel je sen sza ba don – adott
eset ben az al kot má nyi rendelkezés(ek) fi gye lem be vé -
te le nél kül – be lá tá sa sze rint ala kít ja a gaz da sá gi élet
fel té tel rend sze rét, ez ko moly – gazdasági11 és alkot-
mányi12 – in sta bi li tás hoz ve zet. Mi vel te hát az al kot -
mány jog po li ti kai ka rak ter rel is rendelkezik,13 kér -
dés ként me rül fel, hogy min den eset ben jo gos-e az
(alkotmány)jog és (gazdaság)politika köz ti kü lönb ség -
re hi vat koz ni ak kor, ami kor a gaz da ság po li ti kai dön -

230 TANULMÁNY 2015. MÁJUS
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14 Vito Tanzi: The Economic Role of the State Before and After the Current Crisis. Paper presented at the plenary session of the 65th
Congress of the International Institute of Public Finance, CapeTown (South Africa), August 13, 2009. 
http://www.iipf.org/speeches/Tanzi_2009.pdf 34.

15 Tanzi: The Economic Role of the State Before and After the Current Crisis. 34. Simai a glo bá lis sza bá lyo zó rend szer ki ala kí tá sa mel -
lett a glo bá lis mun ka nél kü li sé gi vál ság ke ze lé sét is szük sé ges nek tart ja. Simai Mi hály: A je len le gi vi lág vál ság hát te re, jel lem zõi és kö -
vet kez mé nyei, va la mint a vál ság utá ni idõ szak ba va ló át me net, Dél ke let Eu ró pa – South East Europe International Relations Quarterly
Vol. 1. No. 3. (Autumn 2010/3 Õsz) 9.

16 VitoTanzi: The Economic Role of the State Before and After the Current Crisis. Ppt presentation at the ECB Public Finance Workshop,
Frank furt, 29 January, 2010. http://www.ecb.int/events/pdf/conferences/fip/Vito_Tanzi.pdf?7b 0eada44359fb12e66ac5ff040b6517

17 A mi nõ sé gi jog al ko tás ról l. Drinóczi Tí mea: Mi nõ sé gi jog al ko tás és ad mi niszt ra tív ter hek csök ken té se Eu ró pá ban. HVG Orac Ki adó,
Bu da pest, 2010.

18 Tanzi hoz zá te szi, hogy ha az ilyen stra té gia po li ti ka i lag nem vál lal ha tó, ak kor az ál la mok nak a pénz ügyi hur ri ká nok va ló di kö vet kez -
mé nye i vel kell szem be néz ni ük. Tanzi: The Economic Role of the State Before and After the CurrentCrisis. Ppt presentation. Egyet
le het ér te ni Joseph E. Stiglitz meg ál la pí tá sá val is, (Joseph EStiglitz: Towards a New Global Economic Compact. Principles for
Addressing the Current Global Fi nan ci al Crisis and Beyond, http://www.un ngls.org/docs/ga/cfr/principles_current_global_fcrisis.pdf
vagy http://www.un.org/ga/president/63/interactive/gfc/joseph_p.pdf) , aki sze rint szük ség van a fo gyasz tók vé del mé re, a (jog)bizton-
ságot elõ tér be he lye zõ re for mok ra, át fo gó és ki kény sze rít he tõ és kikényszerített sza bá lyo zás ra. Ha son ló sza bá lyo zá si kul tú rát sür get
Sárközy is. Sárközy Ta más: Az új ra ér té ke len dõ ál lam szer ve ze tünk rõl, Moz gó Vi lág Online 2010 má jus,
http://mozgovilag.com/?p=3415 7. Sárközy Ta más sze rint to váb bá az ál lam pi ac sza bá lyo zó és piacfelügyeleti sze re pé re, vál ság ese tén
pe dig az ál lam vál ság fel ol dó sze re pé re van szük ség. Uo. 1.

tés al kot má nyi ren del ke zé se ket (jog ál lam, jog biz ton -
ság, alap jo gok stb.) is érint het. Töb bek kö zött az er re
adott vá lasz is meg ha tá roz za az Al kot mány bí ró ság nak
a gaz da ság po li ti kai jel le gû dön té sek – akár el já rá si
szem pon tú – al kot má nyos sá gi fe lül vizs gá la tá hoz va ló
hoz zá ál lá sát.
A mi nõ sé gi/in tel li gens sza bá lyo zás kö ve tel mé nye i -

nek meg fe le lõ jo gi nor mák al ko tá sá val kap cso lat ban a
glo bá lis pénz ügyi vál ság egyik ta nul sá gá ra ér de mes
utal ni: a pénz ügyi pi ac ku dar ca nem pi a ci ku darc
volt, ha nem a si ker te len kor mány zás lát vá nyos példá-
ja.14 A ha té kony és glo bá li san ko or di nált pénz ügyi pi -
a ci sza bá lyo zás ugyan is el en ged he tet len; hi ba len ne
vis  sza tér ni az év ti ze dek kel ez elõt ti túl sza bá lyo zott
pénz ügyi pi a cok modelljéhez.15 Te hát nem „ke ve sebb
pi ac, több ál lam” kell, ha nem „ke ve sebb kor mány za ti
köl te ke zés re és job ban sza bá lyo zott pi a cok ra” van
szükség.16 Mi vel azon ban a pi ac nem ké pes az ön kor -
rek ci ó ra, ál la mi el len õr zés re és in tel li gens (az az pl. fe -
les le ges ter het nem ki ro vó), il let ve adek vát, ha té kony
és ha tá sos sza bá lyo zás ra, az az mi nõ sé gi jog al ko tás
kon cep ci ó ját szem elõtt tar tó jog al ko tás ra van szük-
ség.17 Az ilyen mó don job ban és in tel li gen seb ben sza -
bá lyo zott pi a cok pe dig le he tõ vé te he tik az ál lam olyan
gaz da sá gi sze re pét, amely ke ve sebb köz köl te ke zést és
ke ve sebb adóz ta tást igé nyel, il let ve va ló di vál to zást és
fenn tart ha tó sá got eredményezhet.18

2. A jog al ko tó ál lam nak te hát – a gaz da ság te rü le tén
is – van nak kö tött sé gei: az al kot mány, az alap jo gok be -
tar tá sa, a mi nõ sé gi jog al ko tás kö ve tel mé nye i nek meg -
fe le lõ jog al ko tá si te vé keny ség. A jog al ko tó nak a gaz da -
ság po li ti ka ala kí tá sa so rán al kot má nyi el vek és ér té kek
kö zött (ver seny sza bad ság, alap jog ér de ké ben tör té nõ
be avat ko zás) kell a meg fe le lõ egyen súlyt meg ta lál nia.
A jog al ko tó te hát eb ben az ér te lem ben ér ték kö tött:
kö ti az az al kot má nyi ér ték rend, ami ke re tet ad a tár -
sa dal mi együtt élés nek. A jog ál la mi ság gaz da ság ra vo -
nat ko zó el vé nek fel kell is mer nie a köz gaz da ság tan ta -
pasz ta la ta it, és ar ra kell tö re ked nie, hogy a sze mé lyes
és a gaz da sá gi sza bad ság meg va ló sul has son, va gyis

szük ség te le nül ne ér je kor lá to zás. A jog ál la mi ság ból
köz vet le nül le ve zet he tõ el vek kö zül a té ma vo nat ko zá -
sá ban az aláb bi ak nak van je len tõ sé ge: a jog al kal ma zás
(köz igaz ga tás és bí rás ko dás) tör vé nyes sé gé nek alap el -
ve, amely biz to sít ja a gaz da sá gi alap jo gok meg fe le lõ
gya kor lá sát; az egyen lõ ség ál ta lá nos el ve ga ran tál ja a
min den ki szá má ra azo nos el bá nást, el bí rá lást és le he -
tõ sé ge ket; a jog biz ton ság el ve je le nik meg a bi zo nyos -
ság és egy ér tel mû ség alap el ve i ben, il let ve a vis  sza ha tó
ha tály ti lal má ban is. Azt is fi gye lem be kell ven ni,
hogy vál lal ha tó gaz da ság po li ti kai cél ról van-e szó. A
tör vény ho zó sza bad sá gá nak te hát el kell ér nie az el vár -
ha tó ság szint jét, a tör vény nek pe dig a ter ve zett cél (a
re la tív jó lét) el éré sé re al kal mas nak kell len nie, to váb -
bá szük ség te le nül és arány ta la nul nem kor lá toz hat
alap jo got. Ez az elv nem csak az egyént, ha nem ma gát
a ver senyt is vé di. A tör vény ho zó nak to váb bá „a té ves
prog nó zis hoz jo ga” van, de a té ve dés le he tõ sé gét a
meg fe le lõ mód sze rek kel (kon zul tá ci ók, elõ ze tes ha tás -
vizs gá la tok, ide ért ve az ad mi niszt ra tív ter hek re és az
alap jo gok ra vo nat ko zó ha tá sok mé ré sét is) csök ken te -
ni le het. Ha son ló mód sze rek al kal maz ha tó ak a jo gi
nor mák ban meg je le nõ gaz da ság po li ti kai dön té sek
meg ho za ta la kor is. Ez pe dig ös  sze füg gés ben áll a mi -
nõ sé gi jog al ko tás sal, ami meg va ló sí tá sa po li ti kai el kö -
te le zett sé get és a po li ti kai dön tés ho za tal so rán ra ci o -
na li tást és ön kor lá to zást fel té te lez.

II.
Ra ci o ná lis vagy té nye ken 

ala pu ló jog al ko tás – ki te kin tés

A ver seny ké pes ség nö ve lé sét elõ tér be he lye zõ Eu ró -
pá ban és a jog al ko tás tan nal fog lal ko zó szak iro da lom -
ban egy re in kább felmerül(t) az az igény, hogy az uni -
ós és nem ze ti jog al ko tók té nyek re ala po zot tan, ra ci o -
ná li san al kos sa nak jo got. A jog al ko tók tö re ked nek út -
mu ta tó kat ki dol goz ni an nak ér de ké ben, hogy a jog al -
ko tá suk (elõ ké szí té si fá zist is ide ért ve) a le he tõ leg -
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19 L. PatriciaPopelier: A Fundamental Right to Rational Law Making? An exploration of the European Court of Human Rights’ Case
Law. in: International ScientificConference, The Quality of Legal Acts and its Importance in Contemporary Legal Space 4 5 October,
2012. Universty of Latvia Press 2012.

20 A Third strategic review of Better regulation in the EU COM(2009)16
21 A Bi zott ság köz le mé nye az Eu ró pai Par la ment nek, a Ta nács nak, az Eu ró pai Gaz da sá gi és Szo ci á lis Bi zott ság nak és a Ré gi ók Bi zott -

sá gá nak Cél ra ve ze tõ és ha tá sos sza bá lyo zás prog ram (REFIT): hely zet kép és ki lá tá sok, COM(2014)368final. A REFIT fel ol dá sa:
Regulatory Fitness and Performance Programme. A Köz le mény ma gyar for dí tá sá ban ol vas ha tó: „Több ta nul ság von ha tó le a REFIT
vég re haj tá sa so rán szer zett ed di gi ta pasz ta la tok ból. Elõ ször is az in tel li gens és cél ra ve ze tõ sza bá lyo zás meg kö ve te li a szi lárd po li ti kai
kö te le zett ség vál la lást és a szak po li ti kák és el já rá sok ah hoz kap cso ló dó ki iga zí tá sát va la men  nyi szin ten – a Bi zott sá gon be lül, az eu ró -
pai in téz mé nyek kö zött és a tag ál lam ok ban. A cél ra ve ze tõ sza bá lyo zás nem egy sze ri fel szí ni ke ze lést igény lõ vagy pusz tán for má lis fel -
adat. Azt elõ fel té te le zi, hogy a köz igaz ga tá si szer vek meg kap ják a té nye ken ala pu ló szak po li ti kai dön tés ho za tal meg va ló sí tá sá hoz szük -
sé ges fel ha tal ma zást és esz kö zö ket, ugyan ak kor pe dig ak tí van be von ják a szo ci á lis part ne re ket és az ér de kel te ket a szak po li ti kai cik -
lus va la men  nyi sza ka szá ban, a ha tás vizs gá lat tól az utó la gos ér té ke lé sig.”

22 SEC(2011)567 final
23 Ezt a Bi zott ság 2010. ok tó ber 19-én fo gad ta el.
24 A BI ZOTT SÁG KÖZ LE MÉ NYE AZ EU RÓ PAI PAR LA MENT NEK, A TA NÁCS NAK, AZ EU RÓ PAI GAZ DA SÁ GI ÉS SZO CI -

Á LIS BI ZOTT SÁG NAK ÉS A RÉ GI ÓK BI ZOTT SÁ GÁ NAK In tel li gens sza bá lyo zás az Eu ró pai Uni ó ban, COM(2010)543 vég le ges
25 Aare Kasemets: Impact Assessment of Legislation for Parliament and Ci vil Society: a Comparative Study, https://www.siseministeeri-

um.ee/public/Kasemets_Aare.pdf 54, 61, 62, 90, 98.
26 Hol lan di á ban pél dá ul, ahol nem áll fenn jo gi kö te le zett ség a ci vil tár sa da lom be vo ná sá val kap cso lat ban, na gyon szo kat lan és el fo gad -

ha tat lan, ha ezek a szer ve ze tek nem vesz nek részt a po li ti kai dön tés ho za ta li fo lya mat ban a kez de tek tõl fog va.

meg ala po zot tabb le gyen ab ban a te kin tet ben is, hogy
ne sért sen alap jo got. A jog al kal ma zás pe dig eh hez úgy
iga zo dik, hogy meg pró bál ja ki kény sze rí te ni ezek nek
a sza bá lyok nak az al kal ma zá sát úgy, hogy a nem kel -
lõ en meg ala po zott és alap jo got sér tõ sza bályt er re hi -
vat ko zás sal he lyez ze nek ha tá lyon kí vül, vagy ál la pít -
sák meg an nak alap jog ba üt kö zõ vol tát. Pél da ként az
EJEB em lít he tõ, amely al kal maz za azt a meg kö ze lí -
tést, ami a ra ci o ná lis vagy bi zo nyí té kon ala pu ló jog al -
ko tás hoz va ló jo got az alap jo go kat ki egé szí tõ jog ként
az Egyez mény alap ján is el is mer ni látszik.19

1. Jog al ko tás

1.1. Az uni ós jobb sza bá lyo zás har ma dik fe lül vizs -
gá la ta 2009 -ben még20 a spe ci á lis ha tá sok (kkv-kre,
alap jo gok ra, fo gyasz tók ra stb.) ala po sabb vizs gá la tá -
nak szük sé ges sé gé rõl szólt, a 2014-es Közlemény21
pe dig ki fe je zet ten utal ar ra, hogy a köz igaz ga tás nak
olyan esz kö zö ket kell biz to sí ta ni (a tár sa dal mi part ne -
rek és a stakeholderek ak tív be vo ná sát a tel jes dön tés -
ho za ta li fo lya mat ban az elõ ze tes ha tás vizs gá lat tól az
utó la go sig), ame lyek re tá masz kod va tud ja a jog al ko tó
meg hoz ni a té nyek re ala po zott po li ti kai dön té sét.
Ami az alap jo gok ra vo nat ko zó ha tást il le ti, az
Operational Guidance on taking account of Fun da -
men tal Rights in Commission Impact Assess ments22
2011 óta se gí ti a Bi zott ság nál dol go zók mun ká ját ab -
ban, hogy a gya kor lat ban ho gyan kell mér ni a jog al -
ko tá si ter ve ze tek nek az alap jo go kat érin tõ ha tá sát. Ez
a do ku men tum az egyi ke azok nak, ame lyek meg al ko -
tá sát 2010-ben a Strategy for the effective implemen-
tation of the Char ter of Fundamental Rights by the
European Union23 tû zött ki an nak ér de ké ben, hogy az
Alap jo gi Char tá ban fog lalt alap jo gok nak a le he tõ leg -
meg fe le lõbb ér vé nye sü lést tud ja biz to sí ta ni. Az Ope -
rational Guidance az EU in tel li gens jog al ko tá si poli-
tikájának24 is ré szét ké pe zi, mi vel ab ban még 2010-ben
a Bi zott ság elõ re je lez te, hogy ref lek tál az Alap jo gi

Char ta meg vál to zott jo gi stá tu sá ra, és meg sze ret né
erõ sí te ni az alap jo go kat érin tõ ha tá sok vizs gá la tát. A
Köz le mény ki fe je zet ten utal a tag ál lam ok nak a meg -
fe le lõ át ül te té sért és az uni ós jog ma ra dék ta lan al kal -
ma zá sá ért vi selt fe le lõs sé gé re. Ez azon ban ne he zen
meg va ló sít ha tó, ha a tag ál la mi jog al ko tás – a ha tás -
vizs gá lat és a kon zul tá ció te kin te té ben – nem ha son ló
irány ba ha lad.

1.2. Sok ré gi de mok rá ci á ban a ha tás vizs gá la tot jo gi
nor má ban ki fe je zet ten nem sza bá lyoz zák, míg szá mos
– úgy ne ve zett új – de mok rá ci á ban a ha tás vizs gá lat
hasz ná la tát sza bá lyoz zák an nak ér de ké ben, hogy ez
ál tal szer ve ze ti vál to zá so kat ér hes se nek el. Az is lát ha -
tó, hogy az uni ós tag ál lam ok és a ke let-eu ró pai or szá -
gok kö zöt ti meg kü lön böz te tõ té nye zõ nem a ha tás -
vizs gá lat ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek jo gi/nor ma tív
és nem-nor ma tív sza bá lyo zá sa, ha nem sok kal in kább
a sza bá lyok tény le ges vég re haj tá sa, il let ve az in téz mé -
nyi ke re tek és a mód szer tan ok köz ti kü lönb ség. A kö -
zép-ke let-eu ró pai or szá gok ugyan is nem kü lö nö seb -
ben ren del kez nek egyik kel sem.25 Ami a kon zul tá ci ót
il le ti, a fel mé ré sek azt mu tat ják, hogy a kü lön bö zõ ál -
la mi szer vek vé le mé nyé nek ki ké ré se jo gi lag kö te le zõ,
vi szont az ese tek több sé gé ben nem áll fenn jo gi kö te -
le zett ség ar ra néz ve, hogy a nem kor mány za ti szer ve -
ze tek vé le mé nyét is szük sé ges vol na ki kér ni. A ten -
den cia azt mu tat ja, hogy a ha tó sá gok szo ro sabb
együtt mû kö dést épí te nek ki a ci vil tár sa da lom mal jo -
gi lag nem kö te le zõ több ol da lú meg ál la po dá sok alap -
ján, ami vi szont fel ve ti a ki kény sze rít he tõ ség kér dé -
sét. Ugyan ak kor a ci vil szer ve ze tek tény le ges be vo ná -
sa a jo gi sza bá lyo zás mel lett el sõ sor ban a tár sa da lom
szer ve zett sé gi szint jé tõl függ.26
Mi nél job ban kö rül jár ja a jog al ko tó te hát a sza bá -

lyo zá si tárgy kört, an nál több in for má ci ó val ren del ke -
zik ah hoz, hogy ra ci o ná lis vagy cél ra ve ze tõ (a REFIT
Köz le mény ma gyar vál to za tá nak szó hasz ná la ta) sza -
bá lyo zást al kos son. A kö rül já rás esz kö zei pe dig pl. a
fent em lí tett ha tás vizs gá lat és kon zul tá ció le het nek. A
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27 Vö. Kasemets: i. m. 54, 61, 62, 90, 98.
28 Ittai Bar–Siman–Tov: Semiprocedural judicial review. Legisprudence Vol. 6, No. 3.276., 277.
29 Evans v. UK [GC], no. 6339/05, § 86, ECHR 2007–I. Hi vat koz za Bar–Siman–Tov: i. m. 275.
30 Ala jos Kiss v. Hun ga ry (Application Nr. 38832/06), Judgment of the ECHR on 20 May 2010, 41.
31 Bõ veb ben l. még Drinóczi Tí mea–Ko csis Mik lós: A jog al ko tá si el já rás ma te ri á lis fel tét ele i rõl. Új Ma gyar Köz igaz ga tás 2011/8.
32 „Mind ezek alap ján az 1290/2005 ren de let 44a. cik két és a 259/2008 ren de le tet ér vény te len nek kell nyil vá ní ta ni an  nyi ban, amen  nyi ben

az EMGA-ból és az EMVA-ból nyúj tott tá mo ga tá sok ter mé sze tes sze mély ked vez mé nye zett je it il le tõ en e ren del ke zé sek elõ ír ják, hogy

ra ci o ná lis vagy té nye ken ala pu ló, il let ve cél ra ve ze tõ
jog al ko tás ra irá nyu ló meg kö ze lí tés nek a ki kény sze rít -
he tõ sé ge lé nye gé ben há rom sze rep lõn mú lik. Az
egyik a po li ti kai dön tés ho zó, aki nek a rész vé tel re
vagy ha tás vizs gá la tok el vég zé sé re/azok hi á nyá ra vo -
nat ko zó dön té sén (sza bá lyoz za-e eze ket, és ha igen,
azo kat a sza bá lyo kat be tart ja-e) mú lik a fen ti ek ér vé -
nye sí té se. A má sik a ci vil szer ve ze tek ér dek ér vé nye sí -
té si ké pes sé ge: ké pe sek-e ki kény sze rí te ni a ve lük va ló
ér de mi tár gya lást, a kon zul tá ci ók so rán ér de mi ha tást
tud nak-e el ér ni. A har ma dik sze rep lõ az al kot mány bí -
ró ság len ne: meg kö ve te li-e a jog al ko tó tól pl. az alap -
jo go kat érin tõ kér dé sek ben a „té nye ket”, és ha igen,
azt ho gyan teszi.27

2. Jog al kal ma zás

2.1. A jog al ko tás fe lül vizs gá la tát érin tõ en meg ál la -
pít ha tó, hogy az Egye sült Ál la mok Leg fel sõbb Bí ró sá -
gán is nõtt az ér dek lõ dés a jog al ko tá si el já rás fe lül -
vizs gá la ta te kin te té ben. A kor lá to zást meg en ge dõ
dön tés meg ho za ta lá hoz vizs gál ják a jog al ko tá si fel -
jegy zé se ket is azért, hogy bi zo nyí té kot ta lál ja nak a
jog al ko tói meg ál la pí tá sok ra vagy ar ra, hogy a vi ta
meg fe le lõn folyt-e le, va gyis a jog al ko tás mi nõ sé ge
fon tos az ügy el dön té sé ben. A né met bí rák is kap csol -
nak el já rá si meg fon to lá so kat az ér de mi vizs gá lat hoz,
de az el já rá si fe lül vizs gá lat nem vesz át a he lyét az ér -
de mi vizs gá lat nak. Mind azo nál tal az EU tag ál la ma i -
ban, be le ért ve Né me tor szá got is, meg fi gyel he tõ, hogy
nõ az ér dek lõ dés a jog al ko tás el já rá si el vei iránt, ami -
nek alap ja a meg fe le lõ/mi nõ sé gi jog al ko tás el vei meg -
ha tá ro zá sa irán ti igény, ami a ra ci o na li tás egye te mes
el vé vel áll szo ros kapcsolatban.28

2.2. Az EJEB az Evans v. UK ügy ben ki fe je zet ten
meg erõ sí tet te, hogy az, hogy a tör vény egy ki vé te le sen
rész le tes vizs gá lat ered mé nye, il let ve több ész re vé tel,
kon zul tá ció és vi ta gyü möl cse volt, a jog kor lá to zás
ará nyos sá gát megalapozza.29 Az Ala jos Kiss v. Hun -
ga ry ügy ben meg ál la pí tot ta, hogy az ál lam nak szé les
moz gás te re van az aláb bi ak ban: i) a vá lasz tó jog kor lá -
to zá sa in do kolt sá gá nak meg íté lé sé ben, ii) az ab ban
va ló dön tés ben, hogy a tisz tes sé ges ki egyen sú lyo zás,
ará nyos ság ho gyan ér he tõ el, iii) ab ban, hogy mi lyen
el já rást kell ki ala kí ta ni a men tá li san be teg sze mély -
nek a vá lasz tó jog gya kor lá sá ra va ló al kal mas sá gá nak
meg íté lé sé re. Az EJEB az el já rá sa so rán azon ban ész -
lel te, hogy a jog al ko tó sem mi lyen bi zo nyí té kot nem

adott ar ra vo nat ko zó an, hogy egy ál ta lán tö re ke dett-e:
i) a ver sen gõ ér de kek mér le ge lé sé re vagy ii) a kor lá to -
zás ará nyos sá gá nak vizsgálatára.30 A Ma gyar Ke resz -
tény Mennonita Egy ház and Others v. Hun ga ry ügy -
ben a Bí ró ság több eset ben azt ál la pí tot ta meg, hogy a
dön tést a jog al ko tó nem tá masz tot ta alá meg fe le lõ bi -
zo nyí té kok kal: ada tok kal, do ku men tu mok kal, ér vek -
kel. A de-re giszt rá ci ó val kap cso lat ban a Bí ró ság meg -
ál la pí tot ta: a Kor mány nem iga zol ta, hogy ke vés bé
drasz ti kus fel lé pés – bí ró sá gi kont roll, fel osz la tás – a
prob lé mák kal szem ben nem volt el ér he tõ. A re-re -
giszt rá ci ó val kap cso lat ban a Bí ró ság ab ban lát ta a
prob lé mát, hogy a Kor mány nem iga zol ta: az ex le ge
el is mert egy há zak tel jes mér ték ben a ma gyar tör té nel -
mi ha gyo má nyo kat tük rö zik an  nyi ban, amen  nyi ben a
pa na szo sok ab ban nem sze re pel nek, sõt, a jog al ko tó
egé szen 1895- ig vis  sza utal, de az újabb ko ri tör té nel mi
fej le mé nye ket nem ve szi fi gye lem be. A Bí ró ság sze -
rint a jog al ko tó nem iga zol ta a tár sa da lom ra va ló ve -
szé lyes ség nek – mint a re-re giszt rá ció fel té tel ének –
az in do kolt sá gát, és nem is bi zo nyí tot ta sem mi vel,
hogy a pa na szo sok ré szé rõl tény le ges ve szély fe nye -
get ne, to váb bá nem fo lyik sem mi lyen olyan el já rás,
amely a pa na szo sok mû kö dé sé nek a jog el le nes sé gé re
vagy an nak vis  sza élés sze rû sé gé re vo nat koz na. Ha son -
ló ér ve lést al kal maz az EU Bí ró sá ga is:31 „81 Sem mi
nem utal ar ra ugyan is, hogy a Ta nács és a Bi zott ság az
1290/2005 ren de let 44a. cik ke és a 259/2008 ren de let
el fo ga dá sa so rán fi gye lem be vet te az érin tett ked vez -
mé nye zet tek re vo nat ko zó in for má ci ók köz zé té tel ének
olyan mó do za ta it – mint pél dá ul az érin tett ked vez -
mé nye zet tek re vo nat ko zó név sze rin ti in for má ci ók
köz zé té tel ének a tá mo ga tá sok idõ tar ta ma, gya ko ri sá -
ga vagy tí pu sa, il let ve nagy sá ga sze rin ti kor lá to zá sa –,
ame lyek meg fe lel nek e köz zé té tel cél já nak, és egy ben
ke vés bé sér tik az érin tett ked vez mé nye zet tek nek ál ta -
lá ban a ma gán élet tisz te let ben tar tá sá hoz és kü lö nö -
sen a sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jo gát. […] 83
Az in téz mé nyek nek te hát a szó ban for gó ér de kek sú -
lya ki egyen sú lyo zott mér le ge lé se ke re té ben meg kel -
lett vol na vizs gál ni uk, hogy az olyan kor lá to zott név
sze rin ti köz zé té tel, mint ami lyen a je len íté let 81.
pont já ban sze re pel, nem lett vol na-e ele gen dõ az alap -
el já rás ban szó ban for gó uni ós sza bá lyo zás cél ja i nak
el éré sé hez. Nem tû nik úgy, hogy kü lö nö sen az ilyen
kor lá to zás, amely egyes ked vez mé nye zet te ket meg óv -
na a ma gán élet ük be va ló be avat ko zás tól, nem ad na az
em lí tett sza bá lyo zás cél ja i nak el éré sét le he tõ vé te võ,
elég gé hû ké pet a pol gá rok nak az EMGA-ból és az
EMVA-ból nyúj tott támogatásokról.”32
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meg fe le lõ szem pont ok – mint pél dá ul a ré szük re nyúj tott tá mo ga tá sok idõ tar ta ma, gya ko ri sá ga vagy tí pu sa, il let ve nagy sá ga – alap ján
tör té nõ kü lönb ség té tel nél kül, va la men  nyi ked vez mé nye zett re vo nat ko zó an köz zé kell ten ni a sze mé lyes ada ta i kat.” A bí ró ság íté le te
(nagy ta nács), 2010. no vem ber 9., C-92/09. és C-93/09. sz. egye sí tett ügyek ben, 81, 83, 89,http://curia.europa.eu/juris/document/docu-
ment.jsf?text=&doc id=79001&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1& cid=203135

33 Bar–Siman–Tov: i. m. 275.
34 Popelier: i. m. 33.
35 Anne C. M. Meuwese: Impact Assessmentin EU lawmaking. Kluwer Law International, 2008. 159. L. mg David Keyaerts: Ex ante eval-

uation and judicial review by the European Court of Justice. In Mar ta Tavares Almeida–Luzius Mader (eds): Proceedings of the 9th
IAL Congress Quality of Legislation – Principles and Instruments. Lisbon, 24–25 June 2010. NomosVerlag 2011

36 Bar–Siman–Tov: i. m. 279–281., 288–291.
37 Drinóczi Tí mea: Ös  sze ha son lí tó jog al ko tás tan: tren dek és ki hí vá sok. In Nochta Ti bor–Monori Gá bor: IUS EST ARS. Ün ne pi ta nul má -

nyok Visegrády An tal pro fes  szor 65. szü le tés nap ja tisz te le té re. Pécs, 2015. (meg je le nés alatt)
38 Eh hez l. Drinóczi: Mi nõ sé gi jog al ko tás és ad mi niszt ra tív ter hek csök ken té se Eu ró pá ban

2.3. Az EJEB dön té se it fel dol go zó iro da lom sze rint
a deliberatív jog al ko tói el já rás el ve zet he ti a bí ró sá got
ah hoz, hogy a jog kor lá to zást ará nyos nak fo gad ja el, és
ez zel egy idõ ben olyan kö ve tel ményt is tá maszt a par -
la ment tel szem ben, hogy a jo go kat kor lá to zó dön té -
sek tény le ges deliberáció tár gyai le gye nek. Má sok sze -
rint az ilyen dön té sek meg ala poz hat nak egy olyan
alap jo gi bí rás ko dá si mód szert, amely meg kö ve te li a
bí ró ság tól, hogy ér té kel je a par la men ti el já rás meg fe -
le lõ sé gét, és ha a vi ta kí ván ni va lót hagy ma ga iránt,
ak kor e tényt az ará nyos sá gi vizs gá lat ré sze ként ér té -
kel ni kell. Az eu ró pai al kot mány bí ró sá gok, az ame ri -
kai leg fel sõbb bí ró ság, az EU Bí ró sá ga és az EJEB
gya kor la tá nak át te kin té se alap ján a jog al ko tás sal kap -
cso la tos (alkotmány)bírósági dön té sek kö zös vo ná sa -
ként meg ál la pí tás ra ke rült, a bí rák egy re na gyobb fi -
gyel met for dí ta nak a jog al ko tá si el já rás ra, az az a jog -
al ko tá si el já rás mi lyen sé gét a dön té sük ré sze ként
hasz nál ják fel ak kor, ami kor a jog sza bály ok al kot má -
nyos sá gá ról dön te nek tar tal mi szem pont ból. Ez azt is
je len ti, hogy a jog al ko tá si el já rás vizs gá la ta nem izo -
lál tan tör té nik, a dön tés ho za ta li el já rás mi nõ sé ge be -
fo lyá sol ja a bí rót, de az nem az egyet len oka az al kot -
má nyos ság ról va ló dön tés nek. Az el já rás csak olyan
ese tek ben lesz a vizs gá ló dás tár gya, ami kor a tör vény
tar tal mi al kot mány el le nes sé gét ál lít ják, és eb ben az
eset ben a bí ró ál ta lá ban a sa ját ma ga ál tal meg ál la pí -
tott kri té ri u mok alap ján ér té kel. Ezek kel a jel lem zõk -
kel ren del ke zõ fe lül vizs gá la tot Ittai Bar-Siman-Tov
szemiprocedurális vizs gá lat nak ne vez te el.33

3. Szak iro da lom

Bar-Sima-Tov mel lett töb ben is fog lal koz nak a jog -
al ko tá si el já rás fe lül vizs gá la ta kér dé sé vel. A ra ci o ná lis
vagy bi zo nyí té kon ala pu ló jog al ko tás hoz va ló jog
Patricia Popelier ál tal meg ál la pí tott ös  sze te või a jog -
hoz va ló hoz zá fér he tõ ség és a jog elõ re lát ha tó sá ga, il -
let ve a par la men ti el já rás „megfelelõsége”.34 Popelier
sze rint a ra ci o ná lis cse lek vés kö te le zett sé ge el sõd le ge -
sen a jog al ko tót ter he li. Ab ban az eset ben, ami kor a
jog al ko tó szé les mér le ge lé si jog kör rel ren del ke zik – és
ami nek kö vet kez té ben az EJEB vizs gá la ta az eset ér de -
mét te kint ve kor lá to zott – az EJEB-et az el já rás és  sze -

rû sé gi/ra ci o ná lis kö ve tel mé nyei se gí tik an nak el dön -
té sé ben, hogy a dön tés ho za tal so rán a jo gok és az ér de -
kek meg fe le lõ mér le ge lé se meg tör tént-e. Az a tör vény,
amely sú lyo san be avat ko zik az alap jo gok ba, de mok rá -
cia-de fi cit ben szen ved, és ilyen szem pont ból hi bás nak
mi nõ sül ak kor, ha a par la ment nem szer vez és vesz
részt nyil vá nos vi ták ban, vagy nem te szi le he tõ vé a
köz igaz ga tá si és bí rói szer vek nek a konk rét ese tek el -
bí rá lá sa kor adott ará nyos sá gi vizs gá lat el vég zé sét.
Anne C. M. Meuwese sze rint az ará nyos ság vizs gá la tá -
nak szá mos lé pé se (al kal mas ság, szük sé ges ség) ma gá -
ban fog lal egy faj ta ha tás vizs gá la tot is.35 Bar-Siman-
Tov a fent em lí tett szemiprocedurális fe lül vizs gá la tot
elkülöníti36 a tisz tán ér de mi fe lül vizs gá lat tól, mi vel ez
utób bi ese tén csak a jog sza bály tar tal ma alap ján, va la -
me lyik teszt al kal ma zá sá val dön te nek a jog sza bály al -
kot má nyos sá gá ról, míg a fé lig-el já rá si vizs gá lat ese té -
ben azt is fi gye lem be ve szik, hogy a jog al ko tó meg fe le -
lõ fi gyel met for dí tott-e a jog sza bály meg ho za ta la el já -
rá si kö ve tel mé nye i nek. A bí ró ság te hát nem csak a jo -
gok nak és ér té kek nek, ha nem an nak is a biz to sí tó ja
lesz, hogy a jog al ko tó ko mo lyan ve gye a jog al ko tói fel -
ada ta it, ami al kot mány bí ró sá gi sze rep fel fo gás vál to -
zást is ered mé nyez het vagy meg kö ve tel het. A tisz tán
el já rá si vizs gá lat ban eh hez ké pest ön ma gá ban az el já -
rá si kö ve tel mé nyek hi á nya ala poz za meg az al kot -
mány el le nes sé get. Ek kor a bí ró ság ki zá ró lag a jog al ko -
tói el já rást vizs gál ja, mi vel azok el vé gez he tõ ek az ér de -
mi vizs gá lat tól el kü lö nít ve is. Ez ná lunk a köz jo gi ér -
vény te len sé gi vizs gá lat nak fe lel tet he tõ meg. En nél a
szemiprocedurális vizs gá lat vi szont több, mi vel ér de -
mi és el já rá si vizs gá la tot is tar tal maz, de a szemiproce-
durális vizs gá lat ön ma gá ban nem, csak ak kor iga zolt,
ha a jog al ko tói ak tus jo go kat és ér té ke ket sért. A bí rák
eb ben az eset ben ti pi ku san az ál ta luk ki mun kált kö ve -
tel mé nye ket ké rik szá mon (fel té ve, hogy az al kot má -
nyok ilye ne ket nem tar tal maz nak, ami re a sváj ci al kot -
mány ha té kony ság kö ve tel mé nyé tõl el te kint ve lé nye -
gé ben nin csen példa37), ami ér te lem sze rû en túl mu tat a
jo gi sza bá lyo zá son, és a vizs gá lat ba be von ja a jel lem zõ -
en tör vé nyi vagy ala cso nyabb szin ten vagy ké zi köny -
vek ben meg lé võ szabályoknak38 va ló meg fe le lõ ség
vizs gá la tát jegy zõ köny vek, és ha son ló do ku men tu mok
ta nul má nyo zá sá val. Ez pe dig fel ve ti az fél eljárási fe lül -
vizs gá lat iga zol ha tó sá gá nak és véd he tõ sé gé nek a kér -
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39 M) cikk (1) Ma gyar or szág gaz da sá ga az ér ték te rem tõ mun kán és a vál lal ko zás sza bad sá gán alap szik. (2) Ma gyar or szág biz to sít ja a tisz -
tes sé ges gaz da sá gi ver seny fel tét ele it. Ma gyar or szág fel lép az erõ fö lén  nyel va ló vis  sza élés sel szem ben, és vé di a fo gyasz tók jo ga it.

40 I. cikk (3) Az alap ve tõ jo gok ra és kö te le zett sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja meg. Alap ve tõ jog más alap ve tõ jog ér vé -
nye sü lé se vagy va la mely al kot má nyos ér ték vé del me ér de ké ben, a fel tét le nül szük sé ges mér ték ben, az el ér ni kí vánt cél lal ará nyo san,
az alap ve tõ jog lé nye ges tar tal má nak tisz te let ben tar tá sá val kor lá toz ha tó.

41 L. Drinóczi Tí mea: A ma gyar jog al ko tá si el já rás v. „ra ci o ná lis jog al ko tás hoz va ló jog”: az Ehtv. mint ál lat or vo si ló, Kodifikáció 2014/2.
(meg je le nés alatt)

dé sét. Az ilyen fe lül vizs gá lat meg vé di azo kat az el já rá -
si ér té ke ket, ame lyek re vo nat ko zó dön tés egy ben ér -
ték dön tést is je lent ar ra vo nat ko zó an, hogy me lyik el -
já rá si ér té ket kell ön ma gá ban is vé de ni: pl. a rész vé telt
meg va ló sí tó kon zul tá ci ót vagy a kép vi se le ti elv meg va -
ló sí tá sát ered mé nye zõ ér de mi par la men ti vi tát, stb.
Ami kor a bí ró ság ilyen alap ve tõ ér té kek rõl és el vek rõl
dönt, ak kor fon tos sze re pet ját szik az ezek rõl szó ló po -
li ti kai és tár sa dal mi pár be széd elõ se gí té sé ben és biz to -
sí tá sá ban. Az ilyen dön tés fel vál la lá sa nyil ván va ló an
nagy ban függ az adott ál lam de mok rá cia-fel fo gá sá tól.

III.
A ma gyar al kot mány bí ró sá gi 

gya kor lat: gaz da ság po li ti ka és jog al ko tás

1. A ma gyar Al kot mány bí ró ság és egy új sze rep kör

Az al kot mány bí rás ko dás fel ada ta az ál lam (gaz da sá -
gi) jog al ko tá sá val ös  sze füg gés ben az, hogy azt al kot -
má nyos ke ret kö zött tart sa, rá kény sze rít ve a jog al ko -
tást ar ra, hogy jut tas sa ér vény re az Alap tör vény ben
fog lal ta kat: a jog ál la mi ság kö ve tel mé nyé tõl kezd ve az
M) cikken39 át az alap jo gok vé del mé ig be zá ró lag. Ez
ket tõs, de ös  sze kap cso ló dó meg kö ze lí tést fel té te lez: az
egyik az alap jo gok vé del me a túl zó ál la mi be avat ko zá -
sok kal szem ben, ami kor az alap jo gok ra irá nyu ló kor -
lá to zá si tesz te ket kell az Al kot mány bí ró ság nak al kal -
maz nia; a má sik pe dig a jog al ko tás alap ve tõ kö ve tel -
mé nye i nek a be tar ta tá sa. A kap cso ló dá si pont az,
hogy a jog al ko tó a nem meg fe le lõ en kö rül te kin tõ,
nem ra ci o ná lis, nem té nye ken ala pu ló, nem kel lõ
mér ték ben elõ ké szí tett vagy a par la men ti el já rás ba
nem meg fe le lõ mó don meg tár gyalt jog al ko tás sal is
okoz hat alap jog sé rel met. Az alap jo gok és az ál la mi be -
avat ko zás ér té ke lé se kor az al kot mány bí ró sá gi mér le -
ge lés ben te hát va la hol meg kell je len nie an nak a
szem pont nak, hogy a jog al ko tó i) tény leg, hi telt ér -
dem lõ mó don ki mu tat ja azt, hogy az alap jog ba va ló
be avat ko zás szük sé ges, és a cél más ként nem el ér he tõ,
és/vagy ii) va ló ban a le he tõ leg ke ve sebb sé rel met
okoz za az alap jo gok ban a vá lasz tott sza bá lyo zá si meg -
ol dás sal. Eh hez azon ban az szük sé ges, hogy az Al kot -
mány bí ró ság ér té kel je ma gát a jog al ko tá si fo lya ma tot,
va gyis lé nye gé ben a szemiprocedurális vizs gá la tot le -
het ne el vé gez nie. Ha a jog al ko tá si fo lya mat ma ga nem
okoz köz jo gi ér vény te len sé get, ame lyet az Al kot -

mány bí ró ság nak vé le mé nyem sze rint az ed di gi ek hez
ké pest szi go rúb ban kel le ne vizs gál nia (l. alább a 3.2.
pon tot), ak kor azt kel le ne ér té kel nie, hogy men  nyi re
meg ala po zot tan dön tött a jog al ko tó a sza bá lyo zá si
meg ol dás ról. E vizs gá lat nem men ne el odá ig, hogy
ér té kel je a dön tés he lyes sé gét, mi vel ek kor ma ga hoz -
ná meg a (gazdaság)politikai dön tést, pusz tán an nak
fel tá rá sá ra irá nyul na, hogy van-e egy ál ta lán va la mi
kéz zel fog ha tó in do ka a po li ti kai dön tés nek akár a
szük sé ges sé gét, akár az ará nyos sá gát il le tõ en. Ezt pe -
dig az Al kot mány bí ró ság úgy te het né meg, hogy egy -
részt át te kin ti a jog al ko tá si tör vény nek és a tár sa dal -
mi egyez te tés re vo nat ko zó tör vény nek va ló meg fe le -
lõ sé get (pl. a jog al ko tó a sza bá lyo zás ra vo nat ko zó vá -
lasz tá sát alá tá masz tot ta-e ha tás vizs gá lat tal vagy bár -
mi lyen kon zul tá ci ó val). Más részt a tes tü let vizs gál hat -
ná, hogy a jog al ko tó a ren del ke zé sé re ál ló sza bá lyo zá si
al ter na tí vák kö zül a le he tõ leg eny héb bet vá lasz tot ta-e.
Mi vel a tes tü let nem a po li ti kai dön tés he lyes sé gé rõl
ha tá roz na, és az ér té ke lés az alap jog-kor lá to zá si teszt
ré szét ké pez né, mind ez nem emel né egyik tör vényt
sem al kot má nyi szint re, ha nem az Alap tör vény I. cikk
(3) bekezdésnek40 ér vé nye sü lé sét se gí te né elõ.
A ma gyar Al kot mány bí ró ság ezt meg kö ze lí tést nem

al kal maz za, ha nem in kább úgy tû nik, mint ha az egész
jog al ko tást, mint de mok ra ti kus dön tés ho za ta li fo lya -
ma tot egy ál ta lán nem kí ván ja al kot má nyo san ér té kel -
ni. Job ban mond va, ér té ke li, csak ép pen azt ne ga tív
irány ban te szi: nem te kin ti al kot má nyos je len tõ sé gû -
nek. Ez a prob lé ma pe dig túl ter jesz ke dik a vizs gált té -
mán, a (gazdaság)politikai dön té sek al kot má nyos sá gi
meg íté lé sé nek prob le ma ti ká ján, mi vel a jog sza bály ok
köz jo gi ér vény te len sé get is érin ti, ami ér de mi ös  sze -
füg gés ben ál la a ra ci o ná lis vagy té nye ken ala pu ló jog -
al ko tás igé nyé vel. Emi att az ös  sze füg gés mi att ér de -
mes elõ ször fel ele ve ní te ni a köz jo gi ér vény te len ség re
vo nat ko zó leg újabb gya kor la tot az egy ház ügyi tör vén -
 nyel ös  sze füg gés ben. Ezt kö ve tõ en a szû kebb té ma, a
gaz da ság po li ti kai dön té sek al kot má nyos sá gi ke re te,
il let ve a vo nat ko zó gya kor lat ke rül át te kin tés re és ér -
té ke lés re.

2. Köz jo gi ér vény te len ség

2.1. A 2011-ben el fo ga dott lel ki is me re ti és val lás -
sza bad ság ra, va la mint az egy há zak ra vo nat ko zó tör -
vényt (Ehtv1.) köz jo gi ér vény te len ség mi att meg sem -
mi sí tet te az Alkotmánybíróság.41 A 164/2011. (XII.
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42 A ha tá ro zat be mu ta tá sát, elem zé sét és utó ha tá sá nak is mer te té sét l. Csink Ló ránt: Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta az egy ház ügyi tör -
vény rõl: a tör vény ho zá si el já rás al kot má nyos sá gi kér dé sei: 164/2011 (XII.20.) AB-hatá ro zat, ABK 2011 de cem ber, 1263, JEMA 2012/1.

43 Ezen az ér té ke lé sen nem vál toz tat nak az az óta meg vál to zott el já rá si sza bá lyok.
44 L. Schweitzer Gá bor: Az egy há zak, a val lás fe le ke ze tek és a val lá si kö zös sé gek a 2011. évi C. tör vény és a 2011. évi CCVI. tör vény ren -

del ke zé sei tük ré ben. In Drinóczi Tí mea–Ja kab And rás (szerk.): Al kot má nyo zás Ma gya ror szá gon 2010–2011. I. és II. kö tet. PPKE JÁK
– PTE ÁJK, Bu da pest-Pécs, 2013. 252–253.

45 Karsai Dá ni el: Rek vi em a köz jo gi ér vény te len sé gért, Fun da men tum 2013/1. 85. és 89.

20.) AB-határozat42 (ABh.1) – he lye sel he tõ – in do ko -
lá sa sze rint: „A zá ró sza va zás elõt ti mó do sí tó ja vas lat
be nyúj tá si le he tõ sé gé nek a ko he ren cia za var ra kor lá -
to zá sa a tör vény ho zá si el já rás és  sze rû sé ge szem pont -
já ból azért is je len tõs sza bály, mert enélkül – il let ve fi -
gyel men kí vül ha gyá sa ese tén – a tör vény ho zá si el já -
rás leg vég sõ sza ka szá ban is sor ke rül het a tör vény ja -
vas lat kon cep ci o ná lis, át fo gó mó do sí tá sá ra, amely
gya kor lat a tör vény ho zá si el já rás ezt meg elõ zõ sza ka -
sza i nak ré szét ké pe zõ, a meg fon tolt és mi nõ sé gi tör -
vény al ko tást szol gá ló biz to sí té ka i nak ki üre se dé sét
ered mé nyez he ti. Mind ezek alap ján az Al kot mány bí -
ró ság meg ál la pít ja, hogy a Ház sza bály nak a zá ró sza va -
zás elõt ti mó do sí tó ja vas la tok be nyúj tá sá ra vo nat ko zó
ren del ke zé se a de mok ra ti kus ha ta lom gya kor lás és a
köz ér de ké ben vég zen dõ kép vi se lõi te vé keny ség ga -
ran ci á já nak mi nõ sül, ezért meg sér té se olyan sú lyos el -
já rá si sza bály ta lan ság nak te kin ten dõ, amely a tör vény
ré szé nek vagy egé szé nek köz jo gi ér vény te len sé gét
idé zi elõ.” „Az Ehtv. meg al ko tá sa so rán a T/3507/90.
szá mú egy sé ges ja vas lat hoz ké pest kon cep ci o ná lis vál -
to zást tar tal ma zó T/3507/98. szá mú zá ró sza va zás elõt -
ti mó do sí tó ja vas lat be nyúj tá sá ra és el fo ga dá sá ra a
Ház sza bály nak – a köz ügyek ér de mi meg vi ta tá sá nak,
a köz ér de ké ben vég zen dõ kép vi se lõi te vé keny ség nek,
ez ál tal a de mok ra ti kus ha ta lom gya kor lás nak ga ran ci -
á ját ké pe zõ, a jog al ko tás és  sze rû rend jé nek biz to sí té -
ká ul szol gá ló – a 107. §-ával el len té te sen ke rült sor,
ami egy ben az Al kot mány 2. § (1) és (2) be kez dé sé nek,
va la mint 20. § (2) be kez dé sé nek sé rel mét ered mé -
nyez te.”
A Ház sza bály 107. §-át az Or szág gyû lés ha mar mó -

do sí tot ta a Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lés ének
Ház sza bá lyá ról szó ló 46/1994. (IX. 30.) OGY ha tá ro -
zat mó do sí tá sá ról szó ló 98/2011. (XII. 31.) OGY ha tá -
ro zat tal, amely ér tel mé ben a zá ró sza va zás elõt ti mó -
do sí tó ja vas lat tárgy kö re je len tõ sen ki bõ vült, és amely
kö vet kez té ben az em lí tett ABh.-ban meg fo gal ma zot -
tak a ké sõb bi ek ben nem ér vé nye sül het tek, fi gye lem -
mel a meg vál to zott jo gi ke ret re. A jog al ko tá si el já rás
jog ál la mi és de mok ra ti kus jel le gé nek al kot mány bí ró -
sá gi ér tel me zé se ha tott te hát a tör vény ho zó ha ta lom -
ra, amely a ha tá ro zat ban meg fo gal ma zot ta kat fi gyel -
men kí vül hagy va a po li ti kai ér de kei sze rint mó do sí -
tott a tör vény ho zá si el já rás egyik elemén.43

2.2. Az ABh1. meg ho za ta lá nak nap ján (2011. de -
cem ber 19-én, az az egy nap pal a ki hir de té se elõtt) az
Ehtv1.-et az Or szág gyû lés ha tá lyon kí vül he lyez te az

ép pen ak kor az el fo ga dás kö ze lé ben lé võ nem ze ti sé -
gek jo ga i ról szó ló 2011. évi CLXXIX. tör vén  nyel. A
ha tá lyon kí vül he lye zõ ren del ke zés zá ró sza va zás elõt -
ti mó do sí tó in dít vány ként ke rült a tör vény be. A Ma -
gyar Köz löny ben pe dig még az nap meg je lent az új
nem ze ti sé gek jo ga i ról szó ló törvény.44
Mi vel a tes tü let az ABh.1-ben egy ál ta lán nem vizs -

gál ta ér dem ben az eset le ges tar tal mi al kot mány sér té -
se ket, az Or szág gyû lés a for ma i lag új, de tar tal mi lag
lé nye gé ben vál to zat lan tör vényt (2011. évi CCVI. tör -
vény, Ehtv.) a 2011. de cem ber 30-i ülé sén el fo gad ta,
és 2012. ja nu ár el se jé tõl ha tály ba is lép tet te. Az egyes,
egy ház ala pí tás sal kap cso la tos ren del ke zé sek alap jog -
sér tõ vol ta vé gül az Al kot mány bí ró ság 6/2013. (III. 1.)
AB-hatá ro za tá ban (ABh.2) ke rül tek meg ál la pí tás ra.
Ezen túl, az ABh.2-nek is van nak jog al ko tás sal kap -
cso la tos, a jog al ko tás mi nõ sé gét és köz jo gi ér vény te -
len sé get érin tõ je len tõs – ám de az elõ zõ ek ben em lí tett
ha tá ro zat hoz ké pest ne ga tív elõ jel lel il let he tõ – meg -
ál la pí tá sai. 
Karsai Dá ni el írá sá ban fog lal tak kal mes  sze me nõ en

egyet le het ér te ni. „Az AB ös  sze fog la ló an ki mond ta:
’A Tör vény ja vas lat be nyúj tá sá nak, bi zott sá gi elõ ké -
szí té sé nek és na pi rend re tû zé sé nek üte me zé se te hát
mel lõz te az ér de mi tár gya lás fel tét ele i nek biz to sí tá sát,
ugyan ak kor a tény ál lás ra köz vet le nül vo nat ko zó
konk rét sza bály hi ány zik, a Ház sza bál  lyal va ló össz -
hang hi á nya csak több lép csõs rend szer ta ni és lo gi kai
ér tel me zés út ján mu tat ha tó ki, ezért az Al kot mány bí -
ró ság nem ál la pí tott meg köz jo gi ér vény te len sé get, az
er re vo nat ko zó in dít vá nyo kat el uta sí tot ta.’ Az Abh.
lo gi ká ja sze rint ugyan is ez után csak ak kor le het köz -
jo gi ér vény te len sé get meg ál la pí ta ni, ha a Ház sza bály
va la mely ren del ke zé sét ön ma gá ban, min den faj ta
egyéb ként be vett jog sza bály-ér tel me zé si me tó dus nél -
kül meg ál la pít ha tó an sér ti a jog al ko tás fo lya ma ta.
Más kép pen fo gal maz va: so ha, hi szen a jog al ko tás fo -
lya ma ta min dig komp lex, így «egy sze rû» jog sza bály -
sér tés re szin te so ha nem ke rül sor. Az AB zöld jel zést
adott a kép vi se lõi jo gok eli mi ná lá sá nak, al kot mány el -
le ne sen le ér té kel ve ez zel a kép vi se lõk köz jo gi sze re pét
és fe le lõs sé gét. Ez után bár mely té má ban – az alap jo -
gok tól kezd ve gaz da sá gi tár gyú tör vé nye ken át a kul -
tú rá ig – lé nye gé ben be fe jez he tõ a tör vény al ko tás, akár
szûk egy nap alatt. A par la men ti kép vi se lõk nek esé -
lyük sem lesz ér de mi mun kát vé gez ni, va ló sá go san
be fo lyá sol ni a tör vény al ko tói mun kát, ki ér lelt mó do -
sí tó in dít vá nyo kat be nyúj ta ni, ér tel me sen meg vi tat ni
a törvényeket.”45
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46 L. bõ veb ben Drinóczi–Ko csis: i. m.
47 Hi vat ko zott a 33/1993. (V. 28.) AB-hatá ro zat ra, a 21/1994. (IV. 16.) AB-hatá ro zat ra, az 59/ 1995. (X. 6.) AB-hatá ro zat ra és a 8/2010. (I.

28.) AB-hatá ro zat ra.
48 E gya kor lat ös  szeg zé sét lásd len tebb, il let ve az alap jo gok kor lá to zá sá ra, kü lö nö sen a fog lal ko zás sza bad sá gá nak ob jek tív és szub jek tív

kor lá to zá sá ra vo nat ko zó ed di gi gya kor la tot. Utób bi val e ta nul mány nem fog lal ko zik, de meg jegy zen dõ, hogy a 2014-ben szub jek tív és
ob jek tív kor lá tok ko ráb bi ér tel me zé se (is) fél re megy. L. a 3194/2014. (VII. 15.) AB-hatá ro za tot, amely ben az ob jek tív kor lá to zás szub -
jek tív ként ke rül fel tün te tés re: új szub jek tív kor lát az új tí pu sú dohánytermék kiskereskedelmi en ge dély meg szer zé se mint tör vé nyi fel -
té tel; a ko ráb bi ha tó sá gi en ge dé lyek ex le ge nem ke rül tek vis  sza vo nás ra, csak az újat kell be sze rez ni. Mint aho gyan ar ra vi szont
Bragyova And rás al kot mány bí ró a kü lön vé le mény ében rá mu tat, „az új kon ces  szi ós rend szer ben azon ban az elõt te meg lé võ höz ké pest,
nagy já ból har ma dá ra csök kent a do hány bol tok en ge dé lye zett szá ma, a tra fik tör vény 6. §-a alap ján. Ezért ele ve nem jut ha tott vol na tra -
fik-kon ces  szi ó hoz, a ko ráb ban tra fi kot mû köd te tõk nagy ré sze (mint egy két har ma da).”

2.3. Az Al kot mány bí ró ság te hát leg újab ban igen
szûk re szab ta a köz jo gi ér vény te len ség meg ál la pí tá sá -
nak le he tõ sé gét, amen  nyi ben az a par la men ti el já rás
nem meg fe le lõ sé gé re vo nat ko zik. Ha vi szont az ér de -
mi par la men ti mun ká ra nem lesz „al kot má nyo san
biz to sí tott” le he tõ ség, ak kor egy ér tel mû en nem lesz
szá mon kér he tõ a par la ment tõl a ra ci o ná lis, cél ra ve ze -
tõ, té nye ken ala pu ló jog al ko tás sem. Prob lé mát okoz
az is, hogy az Al kot mány bí ró ság a köz jo gi ér vény te -
len ség szem pont já ból nem te kin ti az ér de mi jog al ko -
tá si el já rás ré szé nek az elõ ké szí tõ, te hát a par la men tit
meg elõ zõ sza kaszt. Ha ezt az ál lás pon tot el fo gad ha tó -
nak is tart hat nánk (vé le mé nyem sze rint nem el fo gad -
ha tó), ak kor is el kel le ne moz dul ni at tól a gya kor lat -
tól, ami az elõ ké szí tõ el já rás sal kap cso lat ban is el is -
me ri a sza bá lyok nak va ló nem meg fe le lõ sé get, de nem
tesz sem mit, és min dig ar ra hi vat ko zik, hogy az al kot -
mány nem tar tal maz sza bá lyo kat, és a jog al ko tá si nor -
mák be tar tá sa a jog al ko tó po li ti kai fe le lõs sé gi kö ré be
tar to zik. Ez zel kap cso lat ban pél da ként hoz ha tó a
61/2011. (VII. 13.) AB-hatá ro zat, ami sze rint bár az
adott jog al ko tá si ak tus va la men  nyi el já rá si kö ve tel -
mény nek meg fe lelt (te hát ar ra jo go sult nyúj tot ta be,
meg fe le lõ több ség gel ke rült el fo ga dás ra) ami att, hogy
„szin te tel jes mér ték ben ki zárt” volt, hogy „meg fe le lõ
ala pos ság gal elõ ze tes szá mí tá so kat és elem zé se ket vé -
gez ze nek, egyez tes se nek és tár gyal ja nak az ér de kelt
fe lek kel”, az adott el já rás a de mok ra ti kus jog ál la mi -
ság kö ve tel mé nyét nyil ván va ló ak nem elé gí ti ki tel jes
mér ték ben. Esze rint te hát a kon zul tá ció és a ha tás -
vizs gá lat el ma ra dá sa – bár ez nem fe lel meg tel jes
mér ték ben a jog ál la mi (ezen be lül: mi nõ sé gi, in tel li -
gens) jog al ko tás kö ve tel mé nye i nek – nem tar to zik a
for ma li zált el já rá si sza bá lyok kö zé. Az ilyen ese tek re
ajánl ja Bar-Siman-Tov a bí ró sá gok ál ta li el já rá si kö -
ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sát. Ez a jog al ko tá si sza bá -
lyok nak va ló meg fe le lõ sé get az ed di gi al kot mány bí ró -
sá gi gya kor lat hoz ké pest más szem pont ból vizs gál ná.
Nem el sõ sor ban ar ra irá nyul na ugyan is, hogy va la ki -
nek jo ga van ar ra, hogy ve le kon zul tál ja nak, vagy,
hogy ha tás vizs gá la ti el já rás ban részt ve gyen, ha nem
an nak vizs gá la tá ra, hogy az alap jo gok kor lá to zá sá ra
irá nyu ló dön tés ho za ta li el já rás ban az el já rá si kö ve tel -
mé nyek nek a jog al ko tó ele get tett-e, az az min den tõ le
tel he tõt meg tett an nak ér de ké ben, hogy az alap jog
kor lá to zá sa, ha szük sé ges egy ál ta lán, a leg eny hébb
legyen.46

3.3. A gaz da ság po li ti kai dön té sek al kot má nyos sá gi vizs -
gá la ta – ke ret és mér ce

3.3.1. Az Al kot mány bí ró ság a 20/2014. (VII. 3.) AB-
hatá ro za tá ban ös  sze gez te a ko ráb bi gya kor la tát az ál -
lam gaz da ság po li ti ká já nak al kot má nyos sá gi értéke lé -
sé rõl.47 E dön té sek meg ál la pí tá sa it ér vé nyes nek te kin -
tet te az Alap tör vény vo nat ko zá sá ban is, ami ami att ér -
de kes, mert a konk rét gaz da sá gi alap jo go kat érin tõ
dön té se i ben (l. a 3.4.2. . a 3.4.3. pon tok ban) az ál lam -
nak olyan szé les mér le ge lé si jo got en ge dett, amely ben
az alap jo got tény le ge sen sért het, és amely ér te lem sze -
rû en a ko ráb bi gya kor lat sze rint nem meg en ged he tõ.
Le het, hogy el kel lett vol na vé gez ni az M), N) és O)
cik kek nek Po kol Bé la al kot mány bí ró ál tal ja va solt ér -
tel me zé sét, ame lyek sze rin te lé nye gé ben az ál la mi
moz gás tér alap tör vé nyi ke re te it je lö lik meg. E cik kek
ugyan is tény le ges el té rést mu tat nak az Al kot mány
gaz da ság po li ti kát érin tõ sza bá lya i hoz ké pest, és az új -
ra ér tel me zés hi á nya mi att fe szült ség ke let ke zik a ré gi
gya kor lat ál tal kí nált keret,48 és a tes tü let konk rét dön -
té sei kö zött (l. a 3.4.2. . a 3.4.3. pon tok ban).
Az Al kot mány bí ró ság 2014-ben az 20/2014. (VII. 3.)

AB-hatá ro za tá ban az ál lam gaz da ság po li ti ká hoz va ló
al kot má nyos vi szo nyát a kö vet ke zõk ben ös  sze gez te:
i) Az Alap tör vény gaz da ság po li ti ka i lag sem le ges a

pi ac gaz da ság imp li cit dek la rá lá sán túl, az al kot mány -
ból az ál la mi be avat ko zás mi lyen sé ge nem ve zet he tõ
le, a jog al ko tó sza bad sá ga nagy, míg az Al kot mány bí -
ró ság ha tás kö re kor lá to zott.
ii) Az Alap tör vény nem kö te lez te el ma gát a pi ac -

gaz da ság sem mi lyen tar tal mi mo dell je mel lett, csak
az ál la mi be avat ko zás kri ti kus mér té ke ál la pít ha tó
meg: ha az ki zár ná a pi ac gaz da sá got, amely fo gal mi -
lag és nyil ván va ló an ki zár ná a pi ac gaz da ság lé tét (pél -
dá ul az ál ta lá nos ál la mo sí tás és a szi go rú terv gaz dál -
ko dás be ve ze té sé vel), il let ve al kot mány el le nes le het a
pi ac nak olyan kor lá to zá sa, amely va la mely alap jo got
sért. A pi ac gaz da ság sé rel mé re hi vat koz va sem mi lyen
alap jog sé rel mé nek al kot mány el le nes sé ge nem dönt -
he tõ el. Vál to zó kor má nyok vál to zó gaz da sá gi hely -
zet ben gaz da ság po li ti ká ju kat sza ba don ala kít ják, sza -
ba don li be ra li zál nak vagy szi go rít ják az irá nyí tást,
amíg csak a pi ac gaz da sá got nyil ván va ló an le he tet len -
né nem te szik. Igaz, hogy a sza bad pi ac kor lá to zá sa i -
nak is a sza bad pi ac fenn tar tá sát kell szol gál ni uk, de
egy részt nincs al kot má nyos is mérv ar ra, hogy mi kor
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49 20/2014. (VII. 3.) AB-hatá ro zat
50 A jog sza bály min den egyéb kö rül mény tõl (pl. ta ka rék szö vet ke ze ti vagy hi tel szö vet ke ze ti mû kö dé si for ma, ko ráb bi in teg rá ci ós tag ság,

stb.) füg get le nül a) min den mû kö dé si en ge dél  lyel ren del ke zõ szö vet ke ze ti hi tel in té ze tet il let ve b) min den olyan, nem szö vet ke ze ti for -
má ban mû kö dõ hi tel in té ze tet, amely 2013. ja nu ár 1. nap ján a Tv. ál tal meg je lölt há rom ön kén tes szö vet ke ze ti in téz mény vé del mi alap -
nak tag ja volt (e kör be a ko ráb ban szö vet ke ze ti hi tel in té zet bõl bank ká át ala kult hi tel in té ze tek tar toz nak, ame lyek ko ráb bi szö vet ke -
ze ti kö tõ dé sük mi att, át ala ku lá suk el le né re meg tar tot ták in téz mény vé del mi alap be li tag sá gu kat), egyet len, a Tv. ál tal lét re ho zott in -
teg rá ci ós szer ve zet be egye sí ti: SZHISZ. Az SZHISZ jo gi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ, kö te le zõ tag sá gú in téz mény vé del mi szer ve zet, a
szö vet ke ze ti hi tel in té ze tek ese té ben a mû kö dé si en ge dély ki adá sá nak – és fenn tar tá sá nak is – a fel té te le a tag ság. A kö te le zõ jel leg el -
le né re a Tv. sza bá lyoz za a ki lé pést (il let ve a ki zá rást) is. A Tv. ere jé nél fog va az SZHISZ tag já vá vál tak a) az em lí tett szö vet ke ze ti hi -
tel in té ze te ken (és ban ko kon) kí vül b) a Ta ka rék bank és c) az MFB is.

for dul e cél vis  szá já ra, más részt – és fõ leg – az adott
gaz da ság po li ti ka sze rint más-más az ide á lis pi a ci sza -
bad ság, s a tör vény ho zó el kép ze lé sét er rõl az Al kot -
mány bí ró ság nem he lyet te sít he ti a sa ját já val. A pi ac -
gaz da ság fenn tar tá sa és vé del me egy ben fo lya ma tos
al kot má nyos fel adat is, ame lyet egy részt a gaz da sá gi
ver seny nek az Al kot mány ban is elõ írt „tá mo ga tá sá -
val”, de min de nek elõtt az egyes alap jo gok ér vé nye sí -
té sé vel és vé del mé vel le het és kell az ál lam nak meg va -
ló sí ta nia (en nek az alap jog vé de lem nek vi szont meg -
van a ma ga mód szer ta na és meg van nak a ma ga is mér -
vei, pl. a tu laj don kor lá to zás „át me ne ti sé ge”, mint az
ará nyos ság egyik ös  sze te võ je, már va ló di al kot má -
nyos sá gi mér ce).
iii) A gaz da ság po li ti ka meg ha tá ro zá sa, ezen be lül

egyes te vé keny sé gek tá mo ga tá sa, be fek te té sek ösz tön -
zé se vagy ép pen hát tér be szo rí tá sa ön ma gá ban nem
al kot má nyos sá gi kér dés. Al kot má nyos sá gi kér dés sé
ak kor vá lik, ha a gaz da ság po li ti ka konk rét jog sza bá lyi
meg va ló sí tá sa al kot má nyos jo got sér tõ vagy diszk ri -
mi na tív mó don tör té nik.

3.3.2. Az Al kot mány bí ró ság a 20/2014. (VII. 3.) AB-
hatá ro za tá ban olyan ér de kes meg ál la pí tást is meg fo -
gal ma zott, ame lyet az tán ér de mét te kint ve akár job -
ban is ki hasz nál ha tott vol na. Ezt azon ban, vé le mé -
nyem sze rint, nem meg fe le lõ en tet te meg. A tes tü let
ugyan is meg ál la pí tot ta: „A vizs gá lat so rán fon tos
szem elõtt tar ta ni, hogy az egyes hi tel in té ze tek ma -
gán jo gi ala pon sem tel je sen au to nóm mó don, ha nem
a ma gas fo kon szer ve zett pénz ügyi rend szer al rend -
sze re ként mû köd nek. A pénz ügyi rend szer a nem zet -
gaz da ság al rend sze re, ami vi szont a tár sa dal mi rend -
szer egyik leg fon to sabb al rend sze re (pl. a po li ti kai
mel lett). A „do mi nó-ha tás” foly tán akár egyet len
pénz in té zet be dõ lé se to va gyû rûz het, ront hat ja az
országkockázatot, ez le mi nõ sí tést és ál lam adós ság-nö -
ve ke dést okoz hat, az ne ga tí van érin ti a be ru há zá si
szfé rát, a fog lal koz ta tást, a szo ci á lis el lá tó rend sze re ket
stb. A kockázat felmérés és elem zés, meg elõ zés és el há -
rí tás ma már nem csak a pénz ügyi szek tor ban el sõ ren -
dû kö te les ség, de a gaz da sá gi és po li ti kai dön tés ho zók
kö ré ben, így a kor mány za ti gaz da ság stra té gi á ban és
ope ra tív irá nyí tás ban is az. A gaz da ság po li ti kai in téz -
ke dé sek al kot mány jo gi meg íté lé se so rán mind er re az
Al kot mány bí ró ság nak is te kin tet tel kell lennie.”49
En nek az idé zet nek a má so dik fe le úgy tû nik, hogy a
jo gi sza bá lyo zás meg ala po zott sá gát kö ve te li meg, ami -

bõl ki in dul va a ta ka rék szö vet ke ze ti in teg rá ci ó val ös -
 sze füg gés ben a tes tü let nek, ha a ra ci o ná lis vagy cél ra -
ve ze tõ, il let ve té nye ken ala pu ló jog al ko tás ra irá nyu ló
meg kö ze lí té se ket (pél dá ul az egyes alap jo gok ba tör té -
nõ ál la mi be avat ko zás ér té ke lé se kor, a szük sé ges sé gi
és ará nyos sá gi teszt al kal ma zá sa kor) szem elõtt tart ja,
más kö vet kez te tés re kel lett vol na jut nia. Az Al kot -
mány bí ró ság ezt azon ban ar ra hasz nál ta, hogy min -
den fé le adat, tény meg lét ének, al kal ma zá sá nak vizs -
gá la ta nél kül al kot má nyos nak fo gad ja el a jog al ko tó
dön té sét, va ló szí nû leg fel té te lez ve, hogy a jog al ko tó
eze ket az elem zé se ket és fel mé ré se ket stb. el vé gez te. A
fel té te le zés azon ban ma már nem fel tét le nül tû nik
ele gen dõ nek: i) a jog al ko tó tól el várt, hogy meg ala po -
zott dön tést hoz zon, és azt iga zol ja, ii) az Al kot mány -
bí ró ság tól pe dig az, hogy ezt az iga zolt sá got ke res se és
adott eset ben a jog al ko tó tól szá mon is kér je.

3.4. Ra ci o ná lis vagy té nye ken ala pu ló jog al ko tás igé nyé -
nek meg(nem)jelenése az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban

A fen ti ek ben volt már ar ról szó, hogy az Al kot -
mány bí ró ság az Alap tör vény I. cikk (3) be kez dé se
(szük sé ges sé gi és ará nyos sá gi teszt) al kal ma zá sa kor
te kin tet tel le het ne a „sza bá lyo zá si dön tés meg ala po -
zott sá gá ra” (l. fen tebb az. 3.1. pon tot). A to váb bi ak -
ban az ke rül be mu ta tás ra, hogy ez ho gyan nem va ló -
sult meg a szö vet ke ze ti in teg rá ció és az ún. tra fik-ügy -
ben, ame lyek ben az Al kot mány bí ró ság mint egy „be -
mon dás ra” el hit te a jog al ko tó ál lí tá sát mind az alap -
jog-kor lá to zás szük sé ges sé gé re, mind ará nyos sá gá ra
vo nat ko zó an.

3.4.1. Az el sõ pél da a szö vet ke ze ti in teg rá ció al kot -
má nyos sá gá ról szó ló 20/2014. (VII. 3.) AB-hatá ro zat -
nak az egye sü lé si sza bad ság kor lá to zá sá ra vo nat ko zó
ré sze. Az in dít vá nyo zók sze rint a tör vény kö te le zõ in -
teg rá ci ó ról szó ló ren del ke zé sei sér tik az egye sü lé si
szabadságot.50
Az Al kot mány bí ró ság utalt a kény szer tag ság gal

kap cso la tos ko ráb bi ha tá ro za tá ra, amit al kal maz ha tó -
nak mi nõ sí tett, és meg ál la pí tot ta, hogy ha az ér de kek
ös  sze han go lá sa és egye sí té se ma gán jo gi úton nem biz -
to sít ha tó, ak kor a köz ér dek biz to sí tá sa cél já ból a tör -
vény ho zó kógens nor mák al kal ma zá sá val be avat koz -
hat. A ha tá ro zat ból azon ban nem de rül ki, hogy az ér -
de kek ös  sze han go lá sa és egye sí té se ma gán jo gi úton
mi ért nem biz to sít ha tó, il let ve hogy mi ért fon tos a
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51 „A Ma gya ror szá gon je len leg mû kö dõ ta ka rék szö vet ke ze ti rend szer, ill. há ló zat nem nyújt kel lõ vé del met be té te se i nek, ill. tu laj do no -
sa i nak. A ta ka rék szö vet ke ze ti rend szer irá nyí tá sa és mû kö dé se túl sá go san szét ap ró zó dott, nem ha té kony, ugyan ak kor szá mos koc ká -
zat nak te szi ki a be fek te tõ ket, part ne re ket. […] A tör vény ter ve zet a mû kö dé si en ge dél  lyel ren del ke zõ szö vet ke ze ti hi tel in té ze tek vo -
nat ko zá sá ban vég re hajt bi zo nyos jog kor lá to zá so kat, ahogy bi zo nyos mér té kig kor lá toz za a Ta ka rék bank Zrt rész vé nye se i nek a jo ga it
is. Ezek a jog kor lá to zá sok azon ban át me ne ti ek, in do kol tak, mert a bank szek tor biz ton sá gát és a szö vet ke ze ti hi tel in té ze ti szek tor át -
ala kí tá sát szol gál ják és az ál lam ál tal az In teg rá ci ós Szer ve zet be he lye zett va gyon ré vén meg fe le lõ en el len té te le zés re ke rül nek. Bi zo -
nyos ese tek ben a szö vet ke ze ti hi tel in té ze tek ér té ke sít he tik rész vé nye i ket, és ezt füg get len könyv vizs gá ló ál tal meg ha tá ro zott pi a ci ér -
té ken te he tik. A szö vet ke ze ti ta gok is ki lép het nek a szö vet ke zet bõl, és ve lük is meg fe le lõ ér té ken el kell szá mol ni.”

52 Pl. a ta gok tag díj fi ze té si kö te le zett sé gét és az in teg rá ció szer vei ál tal ki bo csá tott sza bály za tok be tar tá sá nak a kö te le zett sé gét
53 L. a kö vet ke zõ láb jegy zet ben a fel té te les mód ban va ló fo gal ma zást: „ered mé nyez he ti”.
54 „Je le sül az, hogy a szol gál ta tá si szín vo nal emel ke dé se és a mû kö dé si koc ká za tok csök ke né se, va la mint az SZHISZ és az Alap ál tal biz -

to sí tott pénz ügyi vé dõ há ló ré vén nõ a szek tor sta bi li tá sá ba és sze rep lõ i be ve tett bi za lom, s ez a pi a ci ré sze se dé sük nö ve ke dé sét ered -
mé nyez he ti.”

55 30/1992. (V. 25.) AB-hatá ro zat, ABH 1992. 167, 171. Hi vat koz za Kiss Lász ló a 20/2014. (VII. 3.) AB-hatá ro zat hoz fû zött kü lön vé le -
mény ében.

56 „A szek tor sta bi li tá sá nak és biz ton sá gá nak vé del me ér de ké ben az ál lam az MFB-n ke resz tül ös  sze sen 136,5 mil li árd Ft-tal já rul hoz -
zá az in téz mény vé del mi fel ada tok el lá tá sá hoz, ez zel je len tõs biz ton sá gi tar ta lék hoz jut tat va a szek tor sze rep lõ it (a szö vet ke ze ti hi tel -
in té ze te ket és a Ta ka rék ban kot).”

köz ér dek en nek biz to sí tá sá ra, to váb bá mi ala poz za
meg en nek szük sé ges sé gét.
Eze ket a kér dé se ket a tes tü let sem ve ti fel, ha nem

egy ér de kes szük sé ges sé gi-ará nyos sá gi vizs gá la tot
foly tat le az Alap tör vény I. cik ke alap ján. A tes tü let
sze rint: „Az át lát ha tó, prudens mû kö dés biz to sí tá sa és
a be tét biz ton ság nö ve lé se (és ez zel ös  sze füg gés ben az
ügy fe lek tu laj don hoz va ló jo gá nak a vé del me) olyan
al kot má nyos ér té kek, me lyek az egye sü lé si jog és az
ez zel ös  sze füg gõ cse lek vé si sza bad ság, mint alap jog
kor lá to zá sát szük sé ges sé és al kot má nyos sá te szik”. Az -
az az át lát ha tó, prudens mû kö dés biz to sí tá sa és a be tét -
biz ton ság nö ve lé se al kot má nyos ér ték ként mi nõ sül
an nak el le né re, hogy egy részt az Alap tör vény ben va ló
meg ágya zott sá ga nem de rül ki a ha tá ro zat ból, más -
részt az sem kel lõ en meg ala po zott, hogy mi in do kol ja
(te szi szük sé ges sé) a szek tor ilyen for má ban tör té nõ át -
ala kí tá sát, és az az zal já ró kor lá to zá so kat. Ha csak nem
te kint jük a tör vény mi nisz te ri in do ko lá sá ban fog lalt,
té nyek kel alá nem tá masz tott ki je len té se ket kel lõ alap -
nak, ami sze rint a jog kor lá to zá sok szük sé ge sek ami att,
mert a bank szek tor biz ton sá ga és a szö vet ke ze ti hi tel -
in té ze ti szek tor át ala kí tá sát szol gál ják, és a va gyon ré -
vén meg fe le lõ en el len té te le zés re kerülnek.51 A szük sé -
ges nek ilyen mó don mi nõ sí tett kor lá to zás ará nyos sá -
gát pe dig az ala poz za meg, hogy a „kor lá to zás sal együtt
já ró hátrányokat”52 „kom pen zál ják az ab ból [esetleg]53
ere dõ elõnyök”.54 A szek tor sta bi li tá sá nak és biz ton sá -
gá nak vé del me ér de ké ben az ál lam az MFB-n ke resz -
tül ös  sze sen 136,5 mil li árd Ft-tal já rul hoz zá az in téz -
mény vé del mi fel ada tok el lá tá sá hoz, ez zel je len tõs biz -
ton sá gi tar ta lék hoz jut tat va a szek tor sze rep lõ it (a szö -
vet ke ze ti hi tel in té ze te ket és a Ta ka rék ban kot). Eh hez
ké pest az I. cikk így szól: Alap ve tõ jog más alap ve tõ
jog ér vé nye sü lé se vagy va la mely al kot má nyos ér ték
vé del me ér de ké ben, a fel tét le nül szük sé ges mér ték -
ben, az el ér ni kí vánt cél lal ará nyo san, az alap ve tõ jog
lé nye ges tar tal má nak tisz te let ben tar tá sá val kor lá toz -
ha tó. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint az alap -
jog-kor lá to zás ese té ben „szük sé ges, hogy meg fe lel jen
az ará nyos ság kö ve tel mé nye i nek: az el ér ni kí vánt cél
fon tos sá ga és az en nek ér de ké ben oko zott alap jog sé re -

lem sú lya meg fe le lõ arány ban le gyen egy más sal. A
tör vény ho zó a kor lá to zás so rán kö te les az adott cél el -
éré sé re al kal mas leg eny hébb esz közt alkalmazni.”55 A
ha tá ro zat ban azon ban az ará nyos ság az egye sü lé si jog -
gal kap cso lat ban el té rõ ér tel me zést ka pott: nem iga -
zolt, hogy a leg eny hébb esz köz rõl van szó, és a kom -
pen zá ció ele gen dõ az ará nyos ság meg lét éhez. Az
anya gi „kom pen zá ció” ed dig a köz ér de kû teszt nél jö -
he tett szó ba a tu laj don hoz va ló jog kor lá to zá sá val
kap cso lat ban, még pe dig az ér ték ga ran cia biz to sí tá sá -
val ös  sze füg gés ben. A tu laj don hoz va ló jog és az egye -
sü lé si jog al kot má nyi stá tu sa azon ban, fi gye lem mel
töb bek kö zött a ki sa já tí tá si sza bály ra és a vo nat ko zó
al kot mány bí ró sá gi ér tel me zés re, je len tõ sen el té rõ. A
je len ügy ben al kal ma zott al kot mány bí ró sá gi ér ve lés a
kor lá to zá si tesz tet relatívizálja, a vé de lem fo kát ala -
cso nyabb ra he lye zi: olyan szem pon tot is mer el al kot -
má nyos ér ték nek, ami nem az, az ará nyos sá got egy
sza bad ság jog ese té ben az egyéb ként csak eshetõleges –
se hol nem szám sze rû sí tett vagy alá tá masz tott – il let ve
olyan kom pen zá ci ó val iga zol ja, amely ben egy ér tel -
mû en nem az egye sü lé si jog kor lá to zá sa mi att ré sze -
sül nek az érintettek.56 Meg jegy zen dõ, hogy az iga zo -
lás nem is a meg fe le lõ szó hasz ná lat: fel me rül het
ugyan is a gya nú, hogy az Al kot mány bí ró ság a kom -
pen zá ci ó ra vo nat ko zó ér vét a mi nisz te ri in do ko lás nak
eb bõl a ré szé bõl me rí tet te: „Ezek a jog kor lá to zá sok
azon ban át me ne ti ek, in do kol tak, mert a bank szek tor
biz ton sá gát és a szö vet ke ze ti hi tel in té ze ti szek tor át -
ala kí tá sát szol gál ják és az ál lam ál tal az In teg rá ci ós
Szer ve zet be he lye zett va gyon ré vén meg fe le lõ en el -
len té te le zés re ke rül nek.”

3.4.2. Az Al kot mány bí ró ság a szö vet ke ze tek in teg -
rá ci ó já nak ügyé ben – a 64/1993. (XII. 22.) AB-hatá ro -
za tán túl – a tu laj don hoz va ló jog kor lá to zá sát meg va -
ló sí tó sza bá lyok al kot má nyos sá gi meg íté lé se kor fi gye -
lem be vet te azt is, hogy „az Alap tör vény ma ga hang -
sú lyoz za a tu laj don tár sa dal mi fe le lõs sé gét, nem zet -
gaz da sá gi, szo ci á lis funk ci ó ját és ezek ös  sze füg gés -
rend sze rét, a tu laj don eb bõl adó dó kö tött sé ge it is.”
Mi vel az utób bi a kat tar tal ma zó alap tör vé nyi ren del -
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57 Az in dít vá nyo zók az alap jo guk sé rel mét a szö vet ke ze ti hi tel in té ze ti te vé keny ség fel té tel rend sze ré nek meg vál to zá sá ban lát ták, il let ve
ab ban, hogy a meg je lölt sza bá lyok kor lá toz zák az érin tett hi tel in té ze tek önál ló sá gát gaz da sá gi jel le gû dön té se ik meg ho za ta la so rán.

ke zé se ket nem ál la pít ja meg (nem is ál la pít hat ja, mi -
vel nin cse nek), olyan mint ha az Al kot mány bí ró ság
ma ga kre ált vol na olyan tu laj don hoz va ló jog fo gal -
mat, amely sej te ti, hogy az alap jog je len tõs mér ték ben
kor lá toz ha tó, mi vel szá mos kö tött sé ge van: nem zet -
gaz da sá gi, szo ci á lis funk ci ó ja, ezek nek van ös  sze füg -
gés rend sze re, ami bõl a tu laj don nak egyéb kö tött sé gei
szár maz nak. Az Alap tör vény ugyan is csak en  nyit rög -
zít: „[a] tu laj don tár sa dal mi fe le lõs ség gel jár”; a tu laj -
don nal kap cso la tos egyéb alap tör vé nyi sza bá lyok nem
az egyén tu laj don hoz va ló jo gá ra vo nat koz nak.
Az Al kot mány bí ró ság eb ben az ös  sze füg gés rend -

szer ben ér tel mez te az in dít vá nyo zók nak azt a vé le mé -
nyét, hogy a kö te le zõ in teg rá ció mi att az irá nyí tá si jo -
gok meg vál toz ta tá sa sér ti az érin tett pénz ügyi in téz -
mé nyek tu laj don hoz va ló jo gát.
A szük sé ges ség gel kap cso lat ban az Al kot mány bí ró -

ság ki fej tet te: „a tu laj don hoz va ló jog kor lá to zá sa kap -
csán vi szony lag szûk kö rû a vizs gá ló dá si le he tõ sé ge
ab ban a te kin tet ben, hogy men  nyi re meg ala po zott a
jog al ko tó ré szé rõl a köz ér dek re va ló hi vat ko zás. Kü -
lö nö sen így van ez – a je len le gi hez ha son ló – re form -
tör vé nyek kap csán, me lyek egy gaz da sá gi szek tort ala -
kí ta nak át gaz da ság po li ti kai cél ki tû zé sek alap ján.” Az
Al kot mány bí ró ság sze rint a köz ér dek re va ló hi vat ko -
zás meg ala po zott, mi vel köz ér dek: a szek tor na gyobb
biz ton sá gá nak a meg te rem té se; a szö vet ke ze ti hi tel in -
té ze tek át vi lá gí tá sa, és így a rej tett koc ká za tok, te hát a
va lós hely zet fel tá rá sa; a szek tor mû kö dé si koc ká za tá -
nak a csök ken té se; a szö vet ke ze ti hi tel in té ze tek hi te -
le zé si te vé keny sé gé nek az in ten zí veb bé té te le.
Az Al kot mány bí ró ság sze rint „a szö vet ke ze ti pénz -

ügyi inf rast ruk tú rá nak a fenn tar tá sa és mû kö dõ ké -
pes sé gé nek biz to sí tá sa olyan köz ér dek, mely az ál la mi
gaz da ság- és pénz ügy po li ti ka ré sze ként a tu laj dont (és
va gyo ni au to nó mi át) érin tõ be avat ko zást in do kolt tá
te het, a tu laj don tár sa dal mi fe le lõs sé gé re, nem zet gaz -
da sá gi sze re pé re, szo ci á lis kö tött sé gé re fi gye lem mel”.
Mind ez egy be cseng a be ter jesz tett tör vény ja vas lat tal,
ami sze rint „[s]zükséges a ta ka rék szö vet ke ze ti szek tor
át ala kí tá sa, mi vel a szek tor tõ ke el lá tott sá ga ala csony,
szer ve zett sé ge és szol gál ta tá si szint je nem meg fe le lõ
és fé lõ, hogy je len le gi for má já ban nem lesz hos  szú tá -
von mû kö dõ ké pes.”
A köz ér dek re hi vat ko zás az Al kot mány bí ró ság sze -

rint meg ala po zott. Va ló ban le het ezek re a té nye zõk re
köz ér dek ként hi vat koz ni, de nem biz tos, hogy ezek
va lós ál lí tá sok, il let ve ön ma gá ban a hi vat ko zás nem je -
len ti azt, hogy e cé lok el éré se ér de ké ben szük sé ges az
alap jog kor lá to zá sa. 
A jog al ko tó pe dig sem mi lyen ér de mi bi zo nyí té kát

nem ad ta mind ezek nek; az Al kot mány bí ró ság pe dig
en nek hi á nyát fel sem ve tet te.

Kiss Lász ló al kot mány bí ró – aki vel mes  sze me nõ en
egyet le het ér te ni – a kü lön vé le mény ében ír ja: „2.4.
Nem lá tok így olyan ’nyo mós köz ér de ket’ (még ke vés -
bé al kot má nyos célt vagy ér té ket – lásd a kü lön vé le -
mény [358]–[361] be kez dé se it), amely a tör vény ál tal
in téz mé nye sí tett kény szer in teg rá ci ót alaptörvény -
konformmá ten né. Egyet ér tek az in dít vá nyo zók kal, –
s a va ló élet té nyei is ezt va ló szí nû sí tik –, hogy a jog -
al ko tó csu pán ál ta lá nos jel le gû, gaz da ság po li ti ka inak
te kint he tõ ér vek kel pró bál ja le gi ti mál ni az alap jog-
kor lá to zá so kat. Tör vé nyi szin ten meg fo gal ma zott po -
li ti kai szem pont ok, cé lok, tö rek vé sek ön ma guk ban
azon ban nem te szik al kot mány jo gi lag is le gi tim mé az
alap jog-kor lá to zást. A kény szer in teg rá ci ót in téz mé -
nye sí tõ tör vény preambulumában (il let ve a tör vény ja -
vas lat in do ko lá sá ban) meg je lölt jog kor lá to zá si in do -
ko kat (pl. a szek tor tõ ke el lá tott sá ga, szol gál ta tá si
szint je stb.) sem mi lyen tény nem tá maszt ja alá, sõt, a
szek tor az el múlt évek ben fo lya ma tos fej lõ dést pro du -
kált, a szö vet ke ze ti hi tel in té ze tek sta bi lak, tõ ke el lá -
tott sá guk a nyil vá nos ság szá má ra is el ér he tõ in for má -
ci ók alap ján (pl.: PSZÁF-jelentések) meg fe le lõ, mû -
kö dé sük nye re sé ges. Az egyes szö vet ke ze tek nél ki ala -
ku ló eset le ges prob lé mák nem ve szé lyez tet ték a rend -
szer egé szét, te hát nem állt fenn olyan vész hely zet,
amely az in teg rá ci ós tör vény sze rin ti, alap jo go kat
kor lá to zó be avat ko zá so kat el ke rül he tet le nül szük sé -
ges sé tet ték vol na. A szek tor te hát sem az ügy fe lek be -
fek te té se i nek, sem a ma gyar gaz da ság, sem a bank -
rend szer sta bi li tá sa, biz ton sá ga szem pont já ból nem
je len tett (s nem je lent ma sem) koc ká za tot. […] [358]
3. Az Al kot mány bí ró ság ko ráb bi, alap jog-kor lá to zás ra
vo nat ko zó dön té se i bõl az a ten den cia ol vas ha tó ki,
hogy az alap jo gok és al kot má nyos sza bad sá gok – a
nyo mós köz ér de ken túl – a leg ke vés bé az al kot má -
nyos cé lok és ér té kek ja vá ra kor lá toz ha tók. [359] Je -
len eset ben azon ban még csak az Alap tör vény ben té -
te le zett ér ték rõl vagy cél ról sincs szó, leg fel jebb a Tv.-
ben írt, a kény szer in teg rá ci ót meg va ló sí tó tör vény
meg al ko tá sát ins pi rá ló in do kok ról. Ezt a tör vény ho -
zói ér ve lést fo gad ja el, ezt eme li fel a ha tá ro zat több -
sé gi in do ko lá sa ’al kot má nyos ér ték ké’, s ép pen ez az,
amit én alap ja i ban ki fo gá so lok: a tör vé nyi szin ten
meg je le nõ po li ti kai, gaz da ság po li ti kai cé lok al kot má -
nyos ér ték ként, cél ként va ló el fo ga dá sát az al kot má -
nyos sá gi vizs gá lat so rán és pe dig az Al kot mány bí ró -
ság ál tal le foly ta tott, az al kot mány ér tel me zés so rán
szük ség sze rû ér de mi-kri ti kai fe lül vizs gá lat nél kül.”

3.4.3. A vál lal ko zás sza bad sá gát a szö vet ke ze ti in -
teg rá ci ós AB-hatá ro za ton túl a 3194/2014. (VII. 15.)
AB-hatá ro zat is érin tet te. A 20/2014. (VII. 3.) AB-
határozat57 a tu laj don hoz va ló jog kor lá to zá sát al kot -
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58 A tör vény preambuluma: Az Or szág gyû lés – el sõ sor ban an nak ér de ké ben, hogy Ma gya ror szá gon mi nél ke ve sebb fi a tal ko rú do há -
nyoz zon, mely ki emelt köz egész ség ügyi cél el éré sé hez az el sõ lé pés a do hány ter mé kek szé les kö rû kis ke res ke del mi be sze rez he tõ sé gé -
nek, il let ve a do hány ter mé kek meg je le né sé nek kor lá tok kö zé szo rí tá sa; an nak ér de ké ben, hogy a do hány zás nak a fi a tal ko rú ak kö ré -
ben tör té nõ vis  sza szo rí tá sá val kö zép- és hos  szú tá von az egész ma gyar tár sa da lom köz egész ség ügyi ál la po ta is je len tõs mér ték ben ja -
vul jon; an nak ér de ké ben, hogy a fi a tal ko rú ak fo ko zot tabb vé del mét hi va tott cél el éré sé hez szük sé ges lé pé se ket az ál lam a leg ha té ko -
nyab ban vég re tud ja haj ta ni; to váb bá an nak ér de ké ben, hogy a do hány zók do hány ter mé kek kel va ló el lá tá sa szak sze rû és ki elé gí tõ, a
fo gyasz tó vé del mi szem pon to kat ha té ko nyan ér vény re jut ta tó le gyen; a kis ke res ke del mi te vé keny ség meg fe lel jen a ha tá lyos eu ró pai
kö zös sé gi jog sza bály ok nak az Or szág gyû lés a do hány ter mék-kis ke res ke de lem ál la mi mo no pó li um má té te lé rõl és az an nak gya kor lá -
sá val kap cso la tos fel ada tok ról, az en ge dély nél kü li do hány ter mék-kis ke res ke de lem meg elõ zé sé rõl, vis  sza szo rí tá sá ról, va la mint a do -
hány ter mék-kis ke res ke del mi te vé keny ség el len õr zé sé rõl, és az e te vé keny sé gek bõl szár ma zó be vé te lek köz cél ra for dí tá sá ról a kö vet -
ke zõ tör vényt al kot ja.

59 „Ha kon szen zus len ne az alap jog-kor lá to zás in do ká nak el fo ga dott sá gá ban, ak kor sem le het ne – lo gi kai kap cso lat hí ján – ki mu tat ni
azt, hogy a tör vény ho zó ál tal al kal ma zott esz köz al kal mas a ki tû zött cél el éré sé re, mi vel a do hány zás egész ség re gya ko rolt ká ros ha tá -
sa nyil ván va ló an és ön ma gá ban nem csök ken at tól, hogy ál la mi mo no pó li um má vált a do hány ter mé kek kis ke res ke del me és csak kon -
ces  szi ó val ren del ke zõk vé gez he tik e te vé keny sé get.”

60 Vö. az aláb bi ak kal: Kiss Lász ló kü lön vé le mé nyé vel: „Ál lás pon tom sze rint e kör ben kü lö nös je len tõ sé get kel lett vol na tu laj do ní ta ni
an nak a tény nek, hogy a vi ta tott ren del ke zé sek el fo ga dá sa kor is ha tá lyos (fo gyasz tó vé del mi) jog kö vet kez mé nyek hez ké pest nem al ko -
tott újat a tör vény ho zó. Ez a kö zér de kû sé gi (a fi a tal ko rú ak do hány zá sá nak vis  sza szo rí tá sá ra vo nat ko zó) ér ve lés ak kor len ne a szük sé -
ges ség vizs gá la tá nak kö ré ben el fo gad ha tó, ha a jog al ko tó új, a ko ráb bi nál ha té ko nyabb elem mel bõ ví tet te vol na a szank ci ós esz köz tá -
rat.” Stumpf Ist ván al kot mány bí ró pár hu za mos in do ko lá sá val: „ál lás pon tom sze rint nem vé gez te el meg fe le lõ kö rül te kin tés sel az I.

má nyos nak mi nõ sí tõ ér ve lést hasz nált a vál lal ko zá si
sza bad ság kor lá to zá sa al kot má nyos sá gá nak meg íté lé -
se kor is: a köz ér dek, az át lát ha tó, prudens mû kö dés
biz to sí tá sa és a be tét biz ton ság nö ve lé se olyan al kot -
má nyos ér dek, amely a vál lal ko zás hoz va ló jog kor lá -
to zá sát le he tõ vé te szi. A szük sé ges ség ér té ke lé sé vel
kap cso lat ban a fen ti, 3.4.2. pont ban ír tak is mé tel he tõ -
ek meg eb ben a te kin tet ben is.
A 3194/2014. (VII. 15.) AB-hatá ro zat lé nye gé ben an -

nak al kot má nyos sá gá ról dön tött, hogy a jog al ko tó ön -
ké nye sen vet te-e a ki zá ró la gos gaz da sá gi te vé keny sé ge
kö ré be a do hány ter mék kis ke res ke del met vagy sem.
Az in dít vá nyo zók sze rint az ál la mi mo no pó li um szük -
ség te len és arány ta lan kor lá to zá sa a vál lal ko zás sza -
bad sá gá nak. Ál lás pont juk sze rint, ha vé den dõ al kot -
má nyos ér dek ként el fo gad ha tó is len ne a tör vény al ko -
tó ál tal hi vat ko zott sza bá lyo zá si cél, a do hány zás fi a -
tal ko rú ak kö ré ben tör té nõ vis  sza szo rí tá sa, ak kor is az
en nek el éré sé hez a tör vény al ko tó ál tal vá lasz tott esz -
köz, az ál la mi mo no pó li um be ve ze té se az em lí tett
alap jo go kat szük ség te le nül és arány ta la nul kor lá toz za.
Az Al kot mány bí ró ság sze rint a mo no pó li um ki ala -

kí tá sa nem ön ké nyes, mi vel an nak al kot má nyi alap ja
az Alap tör vény 38. cik ke, amely „köz ér dek szol gá la -
tát”, „a jö võ nem ze dé kek szük ség le te i nek fi gye lem be -
vé tel ét” és sar ka la tos tör vé nyi sza bá lyo zást kö ve tel
meg, az ál lam pe dig e kör ben sza ba don dönt het.
Konk rét eset ben a tör vény preambulumában meg je le -
nõ ál ta lá nos nép egész ség ügyi szem pont ok és a fi a tal -
ko rú ak egész sé gé nek meg óvá sa ké pez ték azt a ki emel -
ten fon tos köz ér de ket, amely re te kin tet tel a vál lal ko -
zás sza bad sá ga a ko ráb ban a do hány ter mék kis ke res -
ke del mi te vé keny sé get vég zõk te kin te té ben kor lá to -
zás ra ke rült úgy, hogy e te vé keny sé get csak azok tud -
ják a jö võ ben foly tat ni, akik a kon ces  szi ós pá lyá za ton
er re jo got nyernek.58 A vál lal ko zás jo gát (XII. cikk) a
jog al ko tó egy részt ar ra az „al kot má nyos (köz)érdekre”
hi vat koz va kor lá toz ta, amely a do hány zás fi a tal ko rú ak
kö ré ben tör té nõ csök ken té sé ben, il let ve tár sa da lom
köz egész ség ügyi ál la po tá nak ja ví tá sá ban je le nik meg.
Az Al kot mány bí ró ság a tör vény preambulumában

fog lalt jog al ko tói célt az Alap tör vény XX. cikk (1) be -
kez dé sé vel (tes ti és lel ki egész ség hez va ló jog), a XV.
cikk (5) be kez dé sé vel (gyer me kek kü lön in téz ke dé -
sek kel va ló vé del me), il let ve a XVI. cikk (1) be kez dé -
sé vel (gyer mek jo ga) ös  sze füg gés ben el fo gad ta szük sé -
ges sé gi alap nak, an nak el le né re, hogy el is me ri: „a
vizs gált eset ben a tör vény al ko tó dif fe ren ci ál tabb, az
érin tet tek egy más tól el té rõ egyé ni szem pont ja it és a
mél tá nyos sá got job ban ér vény re jut ta tó sza bá lyo zást
is be ve zet he tett vol na. […] A tör vény al ko tó ál tal vá -
lasz tott sza bá lyo zás cél sze rû sé gét, ha té kony sá gát és
mél tá nyos sá gát az Al kot mány bí ró ság – ha tás kör ének
hi á nyá ban – nem vizs gál hat ta.”
Va ló ban, cél sze rû sé get, ha té kony sá got és mél tá -

nyos  sá got az Al kot mány bí ró ság nem vizs gál hat, de
azt ta lán igen, hogy van-e ki mu tat ha tó lo gi kai kap cso -
lat a sza bá lyo zás és az alap jog kor lá to zá sa kö zött (azt
alá tá maszt ják-e va la mi lyen té nyek), aho gyan ezt Kiss
Lász ló a kü lön vé le mény ében felvetette,59 vagy, hogy
ez a leg eny hébb esz köz, ami vel az „al kot má nyos
(köz)érdek” el ér he tõ, eset leg azt, hogy az „al kot má -
nyos (köz)érdek” mi ért ele gen dõ in dok a vál lal ko zás
jo gá nak kor lá to zá sá nál. A több sé gi ha tá ro zat sze rint
„[a]nnak a kér dés nek az el dön té se, hogy a fo gyasz tó -
vé del mi tör vény pa na szo sok ál tal fel hí vott til tó és
szank ci o ná ló ren del ke zé sei ele gen dõ vé del met (meg -
fe le lõ vé dõ há lót) je len tet tek-e, ha té ko nyan biz to sí tot -
ták-e a fi a tal ko rú ak do hány zá sá nak a vis  sza szo rí tá sát
és ezen ke resz tül az egész sé gük vé del mét a fent ki fej -
tet tek sze rint a tör vény al ko tó fe le lõs sé gi kö ré be esõ
mér le ge lé si dön tés.” Igen, a jog al ko tó nak kell ezt
mér le gel nie a dön tés ho za ta li fo lya ma ta so rán. Az Al -
kot mány bí ró ság nak pe dig meg le he tett vol na vizs gál -
nia, hogy a „köz ér dek” el éré se ér de ké ben mi lyen eny -
hébb alap jog-kor lá to zó sza bá lyo zá sok áll tak vol na
ren del ke zés re, és ha azt ta lál ja, hogy let tek vol na ilye -
nek, ak kor azt kel lett vol na ér té kel nie, hogy a jog al ko -
tó ah hoz ké pest mi ért mást vá lasz tott, és ho gyan ér -
velt e sú lyo sabb kor lá to zás mel lett, mi lyen iga zo lá sát
ad ta en nek. Ez fért vol na ugyan is ös  sze az I. cikk (3)
be kez dé sé nek „fel tét le nül szük sé ges” kitételével.60
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cikk (3) be kez dés sze rin ti alap jog-kor lá to zá si vizs gá la tot: a kor lá to zás mér té ké nek fel tét len szük sé ges sé ge nem nyert ér de mi ér té ke -
lést.” Bragyova And rás al kot mány bí ró kü lön vé le mé nyé vel: „De nem iga zol hat ja, a fi a ta lok egész sé gé nek vé del me – mely nek a több -
ség nagy je len tõ sé get tu laj do nít –, mert az anya gi jo gi sza bá lyok (kor ha tár) nem vál to zott. A fi a ta lok egész ség vé del me a már meg lé võ
ha tó sá gi elõ írá sok [a ke res ke del mi te vé keny sé gek vég zé sé nek fel tét ele i rõl szó ló 210/2009. (IX. 29.) Korm. ren de let 3. szá mú mel lék -
let 1. pont ja – amíg ha tá lyon kí vül nem he lyez ték] be tar tá sá nak ha té kony el len õr zé sé vel meg va ló sít ha tó lett vol na. El kép zel he tõ, hogy
a nem ze ti do hány bol tok ban a til tó sza bá lyok be tar tá sa job ban el len õriz he tõ, de er re nem ez az egyet len és el ke rül he tet len meg ol dás.”

61 A tör vény ja vas lat in do ko lá sa sze rint: „A tör vény ja vas lat ab ból a tény bõl in dul ki, hogy ma Ma gya ror szá gon szin te „min den sar kon”
hoz zá fér he tõ ek a do hány ter mé kek. Az is tény, hogy bár tör vény tilt ja azt, hogy do hány ter mék kel a fi a tal ko rú a kat ki szol gál ják, en nek
be tar ta tá sa – a fo lya ma tos és hang sú lyos ál la mi (fo gyasz tó vé del mi) el len õr zé sek el le né re is – ne héz kes. A fi a tal ko rú ak gya kor la ti lag ér -
de mi kor lá to zás nél kül hoz zá fér het nek do hány ter mé kek hez; efe lõl a do hány zás ra vo nat ko zó sta tisz ti kai ada tok nem hagy nak két sé -
get. A ja vas lat ezért más esz köz höz nyúl: az ál lam ki zá ró la gos gaz dál ko dá si kö ré be utal ná a do hány ter mé kek kis ke res ke del mét. Ez zel
elõ ször is el ér he tõ len ne az, hogy a do hány ter mé kek hoz zá fér he tõ sé ge már ön ma gá ban kor lá to zott le gyen […]. Más részt, az ál lam –
kon ces  szi ós szer zõ dés sel – a do hány ter mék kis ke res ke del mét olyan sze mé lyek (el sõ sor ban csa lá di kis vál lal ko zás ok) szá má ra en ged né
át, akik hos  szú tá von kí ván nak meg él ni a do hány ter mé kek kis ke res ke del mé bõl, ezért sú lyos bír sá got, vagy a jo go sult ság/en ge dély el -
vesz té sét elõ re lát ha tó lag nem koc káz tat nák az zal, hogy a fi a tal ko rú a kat do hány ter mék kel ki szol gál ják.” Eze ket a cé lo kat azon ban min -
den va ló szí nû ség sze rint más esz kö zök kel is el le he tet vol na ér ni, de eze ket a jog al ko tó va ló szí nû leg nem vizs gál ta, más kü lön ben an -
nak té nye meg je lent vol na az in do ko lás ban. A jog al ko tó más részt bi zony ta lan a tör vény egyik ha tá sá ban: „[…] bír sá got, vagy a jo go -
sult ság/en ge dély el vesz té sét elõ re lát ha tó lag nem koc káz tat nák az zal […]”.

62 Az iro da lom ban va ló meg je le né sét l. Drinóczi–Ko csis: i. m., majd Bencze Má tyás–Ko vács Ág nes: „Mission impossible”: al kot mány bí rás -
ko dás az al kot má nyos ér té kek vé del me nél kül. Jog tu do má nyi Köz löny 2014. 6. sz. 282.

63 En nek okát l. Bencze–Ko vács: uo., Hal mai Gá bor: In memoriam ma gyar al kot mány bí rás ko dás. A pár tos al kot mány bí ró ság el sõ éve. Fun -
da men tum 2014. 1–2. sz.

64 Vö. Sárközy: Az új ra ér té ke len dõ ál lam szer ve ze tünk rõl. 7.

A jog al ko tó – az Al kot mány bí ró ság hat ha tós köz re -
mû kö dé sé vel – úgy kor lá toz ta te hát a vál lal ko zás jo -
gát, hogy nem iga zol ta a szük sé ges sé get, az az az ok-
oko za ti vi szonyt a „köz ér dek vé de lem” és a vá lasz tott
sza bá lyo zá si mód szer kö zött, nem igazolta,61 hogy
más, eny hébb be avat ko zás ered mé nye sebb lett vol na.
Mind emel lett a ha tá ro zat ban meg je le nõ „al kot má -
nyos (köz)érdekre” hi vat ko zás – fi gye lem mel az I.
cikk (3) be kez dé sé nek szö ve ge zé sé re – nem le he tett
vol na ele gen dõ alap ar ra, hogy a vál lal ko zás jo gát
(XII. cikk) kor lá toz ni le hes sen. Eset leg a 38. cikk
alap ján in do kol hat ta vol na az ál la mi mo no pó li um ba
vé telt, ha azt a jog al ko tó kel lõ en alá tá maszt ja, de biz -
to san nem le he tett vol na az I. cikk (3) be kez dé sé ben
írt „va la mely al kot má nyos ér ték vé del me” ki té telt is
„al kot má nyos (köz)érdekként” fel fog ni, mert ez az
alap jog vé del mi szint jé nek csök ke né sét je len ti. Az Al -
kot mány bí ró ság azon ban a ha tá ro za tá ban a XII. cikk -
ben fog lalt vál lal ko zás jo gát az M) cikk vál lal ko zás
sza bad sá ga el vé vel ke zel te azo nos szin ten, az az a vál -
lal ko zás jo gá nak nem ad ta meg a meg fe le lõ vé del met,
ez ál tal az in dít vá nyo zók alap jo ga sé rült.

3.4.4.Ös  szes sé gé ben, a több sé gi dön té sé ben a tes tü -
let – tel jes egé szé ben fi gyel men kí vül hagy va a kü lön -
vé le mé nyek ben meg je le nõ al kot má nyos sá gi meg kö ze -
lí té se ket – nem ki fo gá sol ta azt, hogy a jog al ko tó lé nye -
gé ben nem tá masz tot ta alá sem mi lyen tén  nyel, né ha lo -
gi kai kap cso lat tal a sza bá lyo zás szük sé ges sé gét. Eb bõl
kö vet ke zõ en a jog sza bály ban meg je löl te ket adott nak és
tény le ge sen lé te zõ nek fo gad ta el, a szük sé ges ség meg -
ala po zá sá nál al kot má nyi rang ra emelt po li ti kai szán dé -
ko kat és cé lo kat, az egye sü lé si sza bad ság kor lá to zá sa te -
kin te té ben az ará nyos ság meg va ló su lá sá ra meg fe le lõ -
nek te kin tet te a va la mi faj ta ér ték ga ran cia biz to sí tá sát,
a vál lal ko zás jo gát pusz tán köz ér dek re hi vat koz va en -
ge di kor lá toz ni. A „té nyek” igé nye te hát kü lön vé le -
mény ben meg je le nik (Kiss Lászlónál),62 de va ló szí nût -
len, hogy va la ha is több sé gi vé le mén  nyé válna.63

4. Ös  szeg zés

4.1.Ma nap ság el fo ga dott az ál lí tás, hogy a glo bá lis
vi lág gaz da ság ban az olyan fej lesz tõ, tár sa dal mi konf -
lik tu so kat csök ken tõ, és meg fe le lõ mó don, il let ve mér -
ték ben sza bá lyo zó ál lam le het ver seny ké pes, amely
ön kor lá to zó, de az egyé ni sza bad sá got, a pol gá ri au to -
nó mi át tisz te let ben tartja.64 A jog al ko tó ál lam nak, fõ -
leg a gaz da ság po li ti ka ala kí tá sa te rü le tén, de más hol is,
fi gye lem be kell ven nie azo kat a tren de ket, ame lyek a
gaz da sá gi fej lõ dést is elõ se gí tõ jog al ko tás ra, il let ve az
alap jo gok tisz te let ben tar tá sá ra vo nat koz nak.

4.2. A té nye ken ala pu ló vagy ra ci o ná lis jog al ko tás
olyan trend az Eu ró pai Uni ó ban és a fej let tebb tag ál -
la ma i ban, amely biz to sí ta ni hi va tott, hogy a po li ti kai
dön tés ho za tal, a ter ve ze tek és jog al ko tá si dön té sek
elõ ké szí té se meg fe le lõ mó don tör tén jen, és azt, hogy
mind eze ket al ter na tí vák, meg ala po zott ér vek és tu do -
má nyos bi zo nyí té kok (pél dá ul ha tás vizs gá la tok ból és
kon zul tá ci ók ból szár ma zó ada tok) alap ján tár gyal ják
meg. A té nye ken ala pu ló sza bá lyo zás egy ben a „jobb
sza bá lyo zás” sok kal elõ re ha la dot tabb sza ka sza is, és
mint olyan, nem csu pán – a he lyes sza bá lyo zá si ke ret
biz to sí tá sa és an nak meg fe le lõ vég re haj tá sa irán ti –
po li ti kai aka ra tot és el kö te le zett sé get igé nyel, ha nem
az ítél ke zõ szer vek tu da tos sá gát is, így pél dá ul a ren -
des bí ró sá go két vagy az al kot mány bí ró sá gét. Utób bi -
ak ar ra vo nat ko zó egy ér tel mû igé nye nél kül, hogy a
tör vény ho zás té nye ken ala pul jon (ame lye ket el sõ sor -
ban szin tén jog sza bály nak kel le ne meg kö ve tel nie), az
ál la mi jog al ko tá si sze rep lõk nem ké pe sek min den
eset ben meg fe lel ni en nek a kö ve tel mény nek más faj ta
po li ti kai cél ja ik mi att, ame lyek adott eset ben gyor -
sabb jo gi sza bá lyo zást igé nyel nek.
Fe le lõs és és  sze rû jog al ko tót fel té te lez ve ma már el -

vár  ha tó, hogy a dön té sét meg ala po zó ténye -
ket/„bizonyítékokat” fel tár ta, azo kat meg fe le lõ en ér -
té kel te, to váb bá, ha szük sé ges, az egész jog al ko tá si el -
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65 Drinóczi–Ko csis: i. m.

já rás ban nyi tott le gyen a kri ti ká ra és a korrekcióra.65
Az a sza bá lyo zá si mód szer te hát, amely nem ad ja
meg fe le lõ in do kát an nak, hogy mi ért pont az adott
jog al ko tói meg ol dást vá lasz tot ta, ma már nem tû nik
ös  sze egyez tet he tõ nek sem az EJEB, sem az EU Bí ró -
sá ga gya kor la tá val. Er re e fej lõ dé si ten den ci á ra pe dig
a jog al ko tó nak és az Al kot mány bí ró ság nak is fi gyel -
met kel le ne for dí ta nia. Az (alkotmány)bíróságok ál tal
al kal ma zott szemiprocedurális el já rás al kal ma zá sa
egy részt ci zel lál tab bá te he ti az alap jo gok és ér té kek
vé del mét, más részt azt az el já rá si vizs gá lat mi att ki -
ter jeszt he ti, ez zel a jog al ko tó ha tal mat ar ra ösz tö nöz -
he ti, hogy ve gye ko mo lyan a jog al ko tá si el já rá si kö ve -
tel mé nye ket. En nek al kal ma zá sa azon ban a de mok rá -
cia min den kor fel fo gá sá tól függ, az az a ma gyar or szá gi
„be ve ze té se” fe let tébb va ló szí nût len.

4.3. A je len le gi ha zai gya kor lat ból ket tõs kö vet kez te -
tés adó dik: az Al kot mány bí ró ság nem hogy nem kö ve -
te li meg a ra ci o ná lis, té nye ken ala pu ló jog al ko tást, ha -
nem ma ga is te vé ke nyen köz re mû kö dik ab ban, hogy az
alap jog-kor lá to zó, a kor lá to zás szük sé ges sé gét, ará -
nyos sá gát, a sza bá lyo zás ra ci o ná lis vol tát lé nye gé ben
alá nem tá masz tó jog sza bály ok al kot má nyos nak mi nõ -
sül je nek. En nek a kö vet kez mé nye az, hogy az alap jo -
gok kor lá to zá si teszt je „fel hí gul”, a mér ce csök ken, az
Al kot mány bí ró ság je len tõ sé ge is gyen gül, mi vel a „par -
la men ti tör vény ba rát sá ga” nö ve ke dé sé vel nem tud
meg fe le lõn ér vényt sze rez ni az alap jo gok nak, és ez zel
az Alap tör vény – mint al kot mány – nem tud ja be töl te -
ni a funk ci ó ját: tény le ge sen nem kor lá toz za az ál lam -
ha tal mat, és nem biz to sít ja az alap ve tõ jo go kat.
A má sik le he tõ ség az len ne, ha az Al kot mány bí ró -

ság az Alap tör vény vé del me so rán „rá kény sze rí te né” a
jog al ko tót ar ra, hogy az jut tas sa ér vény re az Alap tör -
vény ben fog lal ta kat. Eh hez a tes tü let nek azt a meg kö -
ze lí tést kel le ne al kal maz nia, amely so rán egy szer re
vé di az alap jo go kat a túl zó ál la mi be avat ko zá sok kal
szem ben, és ér vé nye sí ti a jog al ko tás alap ve tõ kö ve tel -
mé nye i nek va ló meg fe le lés igé nyét. Az alap jo gok és az
ál la mi be avat ko zás ér té ke lé se kor az al kot mány bí ró sá -
gi mér le ge lés ben te hát va la hol meg kel le ne je len nie
an nak a szem pont nak, hogy a jog al ko tó i) hi telt ér -
dem lõ mó don ki mu tat ja azt, hogy az alap jog ba va ló
be avat ko zás szük sé ges, és az cél más ként nem el ér he -
tõ, és/vagy ii) va ló ban a le he tõ leg ke ve sebb sé rel met
okoz za az alap jo gok ban a vá lasz tott sza bá lyo zá si meg -
ol dás sal. Eh hez azon ban az szük sé ges, hogy az Al kot -
mány bí ró ság ér té kel je ma gát a jog al ko tá si fo lya ma tot.
Ha a jog al ko tá si fo lya mat ma ga nem is okoz köz jo gi
ér vény te len sé get, ame lyet az Al kot mány bí ró ság nak
az ed di gi ek hez ké pest szi go rúb ban kel le ne vizs gál nia,
ak kor a tes tü let nek azt kel le ne ér té kel nie, hogy men -
 nyi re meg ala po zot tan dön tött a jog al ko tó a sza bá lyo -
zá si meg ol dás ról, az el já rá si kö ve tel mé nye ket be tar -
tot ta-e. E vizs gá lat nem ér té kel né a (gazdaság)poli-
tikai dön tés he lyes sé gét, pusz tán an nak fel tá rá sá ra
irá nyul na, hogy van-e egy ál ta lán va la mi kéz zel fog ha -
tó in do ka a vá lasz tás nak akár a szük sé ges sé get, akár az
ará nyos sá got il le tõ en. Mi vel a tes tü let nem a po li ti kai
dön tés he lyes sé gé rõl ha tá roz na, és az ér té ke lés az
alap jog-kor lá to zá si teszt ré szét ké pez né, mind ez nem
emel né egyik jog al ko tás ra vo nat ko zó tör vé nyi vagy
ház sza bá lyi ren del ke zést sem al kot má nyi szint re, ha -
nem az Alap tör vény I. cikk (3) be kez dés nek ér vé nye -
sü lé sét se gí te né elõ.
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1 T/4786. szá mú tör vény ja vas lat a Mun ka Tör vény köny vé rõl, ál ta lá nos és rész le tes in do ko lás, 169–170.
2 Te kin tet tel el sõ sor ban ar ra, hogy az 1992. évi sza bá lyo zás ki fe je zet ten al kal maz ni ren del te a pol gá ri jog sza bá lya it, a 2012. évi vi szont

imp li cit mó don ki zár ja ezt.

I.
Be ve ze tõ gon do la tok

A ver seny ki zá rá si szer zõ dés a 2012. évi új mun ka tör -
vény könyv ében (a to váb bi ak ban: Mt., új Mt.) önál ló, a
mun ka vi szony hoz kap cso ló dó meg ál la po dás ként ke rült sza -
bá lyo zás ra, ami egy ér tel mû en azt mu tat ja, hogy a jog al -
ko tó tisz táz ni kí ván ja az elõ zõ sza bá lyo zás és az azt kö -
ve tõ gya kor lat ál tal fel ve tett kér dé se ket, jo gi prob lé -
má kat. A sza bá lyo zás ra a kor sze rû sí tés je gyé ben ke rült
sor, és a ver seny ti lal mi meg ál la po dás tör vé nyi nor má -
i nak új ra fo gal ma zá sá nál a ko ráb ban ki ala kult jog gya -
kor la ti prob lé mák tisz tá zá sa is szem pont volt.1 Ugyan -
ak kor ál lás pon tunk sze rint – és ez ta lán ab ból is kö vet -
ke zik, hogy a ver seny ti lal mi szer zõ dés hez kap csolt ko -
ráb bi jog gya kor lat nem tû nik száz szá za lé kig alka-
lmazhatónak2 – ép pen az új ra sza bá lyo zás vet fel bi zo -
nyos el mé le ti és gya kor la ti kér dé se ket, ame lyek fel vá -
zo lá sá ra és tisz tá zá sá ra vál lal ko zunk je len ta nul mány
ke re tei kö zött.

Így fel vá zol juk a ver seny ti lal mi szer zõ dés el mé le ti hát te -
rét mun ka jo gi szem pont ból, sor ra ves  szük az alap ve tõ jel -
lem zõ it, jo gi ter mé sze tét, funk ci ó ját, vé gül a ki fej tet -
tek iga zo lá sa – avagy meg cá fo lá sa – cél já ból újabb kú ri -
ai íté le te ken ke resz tül vál lal ko zunk az egyes fo gal mi ele mek
tisz tá zá sá ra. Utób bi so rán el ke rül he tet len nek tû nik a
je len leg irány adó jog gya kor lat a bí ró sá gok ál tal ko ráb -
ban ki mun kál tak kal tör té nõ rész le ges ös  sze ve té se, így
pe dig a ta nul mány vé gén alap pal von ha tók le kö vet -
kez te té sek az ál ta lunk he lyes nek vélt jog ér tel me zés és
jog gya kor lat vo nat ko zá sá ban.

II.
El len té tes ér de kek – a ver seny ti lal mi

meg ál la po dás el mé le ti alap jai

A ver seny ki zá rá si szer zõ dést – il le tõ leg bár mi lyen
más, ha son ló tar tal mú meg ál la po dást, ren del ke zést,
kla u zu lát – sa já tos mó don az egy más sal nyil ván va ló an
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TA NUL MÁNY 

A ver seny ti lal mi meg ál la po dás el mé le ti és 
gya kor la ti prob lé mái a meg vál to zott mun ka jo gi
kör nye zet ben

- Prugberger Tamás professor emeritus, Miskolci egyetem (Miskolc)
- Zaccaria Márton Leó egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem (Debrecen)

A ver seny ti lal mi meg ál la po dás spe ci á lis jo gi jel leg gel bír, ez pe dig el mé le ti és gya kor la ti sí kon egy aránt
vizs gá lan dó mun ka jo gi prob lé má kat vet fel. Alap ve tõ el lent mon dás ként je lent ke zik a szer zõ dés magánjo-
gias ter mé sze te, il le tõ leg a mun ka vi szony ban a fe lek vi szo nyát jel lem zõ alá-fö lé ren delt ség. A bí rói gya -
kor lat nem tel je sen egy sé ges a meg fe le lõ el len ér ték, a ver seny kor lá to zás ki ter je dé se és az ér vény te len ség
kér dé se vo nat ko zá sá ban, a hely ze tet pe dig még komp li kál tab bá te szik az 1992-es Mt-ben fog lalt hoz ké pest
rész le ge sen meg vál to zott sza bá lyok. Alap ve tõ prob lé mát je lent a ver seny ti lal mi meg ál la po dás ban vál lalt
mun ka vál la lói kö te le zett sé gek anya gi el len té te le zé se, amely kap csán a mun kál ta tói po zí ci ó ból adó dó an
szá mol ni kell a vis  sza élés le he tõ sé gé vel. Köz pon ti kér dés, hogy a Ptk. sze rint fel tû nõ ér ték arány ta lan ság
cí mén meg tá mad ha tó-e mun ka vál la lói rész rõl a szer zõ dés.
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3 Kajtár Edit: Pénzt vagy mun kát? A ver seny ti lal mi meg ál la po dás sza bá lyo zá sa. Pé csi Mun ka jo gi Köz le mé nyek. 2013. 2. sz. 63–64.
4 Lásd a Mun ka Tör vény köny vé rõl szó ló 1992. évi XXII. tör vény (a to váb bi ak ban 1992. évi Mt., ré gi Mt., elõ zõ Mt., ko ráb bi Mt.) 3. §

(6) be kez dé sé ben fog lal ta kat.
5 Lásd: Hor váth Ist ván: Félt ve õr zik – a mun kál ta tói jo gos gaz da sá gi ér dek vé del me. Hu mán Saldo. 2005. 6. sz. 232–235.
6 Ken de res György: A mun ka jo gi és pol gá ri jo gi sza bá lyo zás vi szo nyá nak egyes alap kér dé sei. Jog tu do má nyi Köz löny. 2001. 3. sz. 113–120.
7 Meg jegy zen dõ ugyan ak kor, hogy a sza bá lyo zás két ség kí vül át lát ha tóbb és egyér tel mûbb az 1992-es Mt-hez vi szo nyít va, hi szen ott lé -

nye gé ben az alap el vek kö ré ben ke rült ne ve sí tés re a ver seny ti lal mi meg ál la po dás (ré gi Mt. 3. § (6) be kez dés).
8 Mt. 52. §.
9 Lásd a ha tály ban már nem lé võ, de a jog gya kor lat ban több nyi re kö ve tett 7001/2005. (MK 170.) FMM-PM együt tes irány el vet a mun -

ka vég zés alap já ul szol gá ló szer zõ dé sek mi nõ sí té se so rán fi gye lem be ve en dõ szem pont ok ról.
10 Kulisity Má ria: A mun ka vi szony ból szár ma zó jo gok és kö te les sé gek. In: Gyu la vá ri Ta más (szerk.): Mun ka jog (má so dik, át dol go zott ki -

adás). Bu da pest, EL TE Eöt vös Ki adó, 2013, 255–260.
11 Az uta sí tá si jog korlátai az Mt. 54. §-a sze rint té te le sen meg ha tá ro zot tak, míg az el len õr zé si jog vég sõ kor lát ja az Mt. 11. §-a sze rint a

mun ka vál la ló ma gán éle te, il le tõ leg em be ri mél tó sá ga.
12 Mt. 228. § (1) be kez dés.
13 Mt. 49. § (1) be kez dés.

el len té tes mun kál ta tói és mun ka vál la lói ér de kek ki bé kí té sé -
re le het ha té ko nyan al kal maz ni, ugyan is ezek az ér de kek
más mó don ke vés sé hoz ha tók összhangba.3 Ez a sa já -
tos szem ben ál lás per sze meg je le nik a mun ka vi szony
egé szé re néz ve a fe le ket meg il le tõ jo gok és az õket ter -
he lõ kö te le zett sé gek for má já ban is, azon ban az em lí -
tett ér de kek egyen súly ba ho zá sa min den kép pen egy
olyan kér dés, amely elõ re ve tí ti az el mé le ti és gya kor -
la ti prob lé má kat egy aránt.
Ál lás pon tunk sze rint eze ket az el len té tes ér de ke ket

na gyon ne héz ki egyen lí te ni, és an nak el le né re, hogy
az Mt. – az 1992-es szabályozásnál4 jó val ha tá ro zot -
tab ban – meg fe le lõ lé pé se ket tesz ez irány ba, ta lán ép -
pen az a mo men tum, ami szá mos el lent mon dás hoz,
ne he zen meg ítél he tõ jo gi szi tu á ci ó hoz ve zet mun kál -
ta tó és mun ka vál la ló kö zött. Mi vel ezek az ér de kek
vég ered mény ben nem mel lé ren del tek vagy egyen lõk,
ha nem két ség kí vül a mun kál ta tó jo gos gaz da sá gi ér de kén
alapulnak,5 ezért ezek az ér dek kü lönb sé gek el ke rül he -
tet le nek. Minden nek hát te ré ben ter mé szet sze rû leg a
mun kál ta tói és mun ka vál la lói ér de kek kü lön bö zõ sé ge
és a fe lek kö zöt ti hi e rar chi kus vi szony áll.6
Ki in du ló pont ként rög zít he tõ, hogy a mun kál ta tó
ver seny ti la lom ál tal vé den dõ alap ve tõ ér de ke a szá má ra
fon tos in for má ci ók, mód sze rek, meg ol dá sok, tech no ló gi ák,
ter vek, stra té gi ák, stb. meg õr zé se, il le tõ leg ezek nek a kon -
ku ren ci á tól va ló meg óvá sa. Ez zel szem ben a mun ka vál -
la ló ta lán ép pen ezek bõl (is) sze ret ne – tud na – pro fi -
tál ni a mun ka vi szony meg szû né se után az ál tal pél dá -
ul, hogy ha son ló gaz da sá gi te rü le ten, ága zat ban, vagy
egy sze rû en csak a volt mun kál ta tó ver seny tár sá nál
he lyez ke dik el. Va gyis a mun kál ta tó ér de ke a jo gos
gaz da sá gi ér de ké nek vé del mi kö ré be tar to zó in for má -
ció vé del me, míg a mun ka vál la lóé ép pen az így meg -
szer zett in for má ció hasz no sí tá sa. To vább ár nyal ja a
fel vá zolt ké pet az a je len ség, mely sze rint e spe ci á lis
kö te le zett sé gek ter mé sze te sen csak a mun ka vi szony
meg szû né se után ter hel he tik a fe le ket, így hi á ba önál -
ló meg ál la po dá si for ma e szer zõ dés tí pus, vég ered -
mény ben a mun ka vi szony szer ves ré szét képez(het)i.7
Né ze tünk sze rint az em lí tett el len té tes ér de kek alap ve -
tõ en a mun ka jog vi szony lé nye gé bõl, a fe lek jo gi hely ze tét
jel lem zõ jo gok és kö te le zett sé gek ter mé sze té bõl adód nak. A

kö vet ke zõk ben meg em lít jük e ka ta ló gus ból azo kat,
ame lyek ál lás pon tunk sze rint szo ro san kö tõd nek a
ver seny ti lal mi meg ál la po dás tar tal má hoz, il le tõ leg e
szer zõ dés min de nek elõtt a mun kál ta tói ol da lon fel -
me rü lõ meg kö té sé nek az igé nyé hez.
A mun kál ta tó egyik leg alap ve tõbb jo ga meg ha tá roz -

ni a mun ka vég zés konk rét mód ját, me ne tét, üte mét,
mi nõ sé gét, vég ered mény ben ma gát az el vég zen dõ
munkát.8 Ez ter mé sze te sen a mun ka jog vi szony alap -
ve tõ ren del te té sé bõl és funk ci ó já ból kö vet ke zik, és
lát vá nyo san ér vény re jut tat ja a mun ka vi szony és a
mun ka vég zés re irá nyu ló pol gá ri jo gi jog vi szony ok –
meg bí zás, vál lal ko zás – kö zöt ti leg alap ve tõbb
eltérést.9 En nek meg fe le lõ en kell meg em lí te ni a mun -
kál ta tó szé les kö rû uta sí tá si és el len õr zé si jogosultságát,10
ame lyek amel lett, hogy ki fe je zet ten szé les kör ben
érvényesülnek,11 fo lya ma tos sá got fel té te lez nek, va -
gyis a mun kál ta tó csak olyan mó don tud ja pon to san
de fi ni ál ni az el vég zen dõ mun kát, an nak mód ját, stb.,
ha e jo ga i val meg fe le lõ en és a mun ka vi szony alatt az
Mt. ke re tei kö zött meg sza kí tás nél kül él. Va gyis ös -
 szes sé gé ben a mun kál ta tó a mun ka vég zés mód ját
pon to san és a sa ját ér de ke i nek meg fe le lõ en ha tá rol ja
kö rül, eb bõl pe dig adód hat nak olyan in for má ci ók,
ame lyek a mun ka vi szony meg szû né se után a po ten ci -
á lis kon ku ren ci á val szem be ni vé dett kör be kell, hogy
tar toz za nak.
Mind eb bõl kö vet ke zik egy alap ve tõ el vá rás is a mun -
kál ta tó ré szé rõl, ami azt je len ti, hogy az õ ver seny hely ze -
tét, pi a con va ló meg je le né sét, egy ál ta lán az el ér he tõ pro fi -
tot a mun ka vál la ló ne ve szé lyez tes se, ne koc káz tas sa, ne
csök kent se, va gyis: ne ta nú sít son sem mi lyen olyan ma -
ga tar tást, amel  lyel ezen ér de ke ket ve szé lyez te ti vagy
sérti.12 Ez az el vá rás a mun ka vi szony ter mé sze té nél
fog va a mun ká ba lé pés pil la na tá tól – de akár már
azelõtt13 – is fel szín re ke rül, és a mun ka vi szony meg -
szû né sé ig, bi zo nyos kör ben ez után is tart. Ez a „bi zo -
nyos kör” fe di le gya kor la ti lag a ver seny ti lal mi meg -
ál la po dás tar tal mát, funk ci ó ját és ha tó kör ét, ahogy er -
rõl a ké sõb bi ek ben még lesz szó. Meg jegy zen dõ, hogy
ez az el vá rás nem ki zá ró lag a kon ku ren cia-ki zá rá si
szer zõ dés for má já ban re a li zá ló dik, ugyan is a mun ka -
vál la lót ex le ge és idõ kor lát nél kül ter he lõ szé les kö rû



14 Bí ró No é mi–Ná das György–Rab Hen ri ett–Sip ka Pé ter–Zaccaria Már ton Leó: A mun ka tör vény köny vé rõl szó ló 2012. évi I. tör vény ma -
gya rá za ta. OptiJus Elekt ro ni kus Jo gi Adat bá zis, Bu da pest, Opten In for ma ti kai Kft., 2013. 8. § (1) és (4) be kez dé sek hez fû zött ma gya -
rá zat.

15 Kajtár: i. m. 67–69. 
16 Prugberger Ta más–Ná das György: Eu ró pai és ma gyar ös  sze ha son lí tó- és köz szol gá la ti jog. Bu da pest, CompLex Ki adó, 2014. 259–260.
17 Az Mt. en nek ab szo lút mi ni mu mát ter mé szet sze rû leg a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér ben ha tá roz za meg (Mt. 136. § (1) be kez dés).
18 Nem ért ve ez alatt a Kttv. és Kjt. ha tály alatt dol go zó kat, ahol a tör vé nyi kógenciák ki zár ják e te kin tet ben a fe lek szer zõ dé se ses sza -

bad sá gát.
19 Lásd rész le te sen: Haj dú Jó zsef: A mun ka dí ja zá sa. In: Haj dú Jó zsef–Kun At ti la (szerk.): Mun ka jog I. Bu da pest, Patrocínium, 2012.

205–235.
20 BH 84/2001. és Rúzs Mol nár Krisz ti na: A ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la lók ver seny ti lal mi meg ál la po dá sá ról. Mun ka ügyi Szem le. 2009. 4.

sz. 43–46.
21 Kajtár: i. m. 67–69. 70–71.
22 Mt. 52. § (1) be kez dés c) pont.
23 Leg alább is az Eu ró pai Szo ci á lis Karta, de ezt a ren del ke zést Ma gyar or szág nem vet te át.
24 Mó do sí tott Eu ró pai Szo ci á lis Karta, Strasbourg, 1996. má jus 3., II. rész, 4. cik kely (A mél tá nyos dí ja zás hoz va ló jog), III. rész A. cik -

kely (Kö te le zett ség vál la lá sok) 1. b. és c., va la mint 2. pont.
25 Ma gyar or szág az Eu ró pai Szo ci á lis Kartát az 1999. évi C. tör vén  nyel hir det te ki.
26 Hor váth: i. m. 232–235.

ti tok tar tá si kö te le zett ség is kel lõ kép pen kor lá toz za a
mun ka vál la ló mozgásterét,14 azon ban ál lás pon tunk
sze rint ezt éle sen el kell kü lö ní te ni a ver seny ki zá rá -
sá tól és kor lá to zá sá tól, ugyan ak kor vég ered mény ben
a mun kál ta tó azo nos ér de ke i nek vé del mét szol gál ja,
csak el té rõ ter je de lem ben és mó don. Utób bi kap csán
meg je gyez he tõ, hogy a ver seny ki zá rá si szer zõ dés lé -
nye gé ben fo gal mi lag egy kü lö nös ese tet jelöl,15 még -
hoz zá azt az ese tet, mely ben köl csö nös meg ál la po dás -
sal a mun kál ta tó jo gos gaz da sá gi ér de ké nek vé del me
okán olyan spe ci á lis kö te le zett sé gek ter hel he tik a
mun ka vál la lót a mun ka vi szony meg szû né se vagy
meg szün te té se után is, ame lyek a mun ka vi szony
fenn ál lá sa alatt meg je le nõ kö te le zett sé gek szi go rú sá -
gát idé zik. Mind ez per sze nem in gye nes, de az ér de -
kek ös  sze üt kö zé se mi att szük sé ges er re is rá mu tat ni.
Szin tén meg em lí ten dõ – kap cso lód va az elõ zõ gon -

do lat hoz – a jo gok és kö te le zett ség kap csán a mun kál -
ta tó má sik alap ve tõ kö te le zett sé ge, a bérfizetés.16 A mun -
kál ta tó „Fürsorge” – gon dos ko dá si – kö te le zett sé gé -
bõl kö vet ke zõ en olyan mun ka bért kell fi zet nie mun -
ka vál la ló já nak, amely an nak szo ci á lis ér de ke it, eg zisz -
ten ci á lis biz ton sá gát ér vény re jut tat ja és garantálja,17
ugyan ak kor ez ter mé sze te sen a fe lek sza bad meg ál la -
po dá sá nak tárgya.18 Nem rész le tez ve a mun ka bér szo -
ci á lis funkcióját19 és a mun kál ta tók bér po li ti ká ját,
meg kell em lí te ni, hogy bár ter mé sze te sen pon tat lan -
ság len ne a ver seny ti lal mi meg ál la po dás alap ján fi ze -
ten dõ meg fe le lõ el len ér té ket a mun ka bér kö ré be
sorolni,20 még is, vég ered mény ben azo nos sze re pet
tölt be, mint a mun ka vi szony fenn ál lá sa alatt a mun -
ka bér, hi szen ez egy faj ta kom pen zá ció va la mi lyen
spe ci á lis mun ka vál la lói kötelezettségért,21 ilyen mó -
don pe dig az zal is szá mol nunk kell, hogy ép pen a kor -
lá to zó ren del ke zé sek mi att en nek kell be töl te nie –
leg alább is a ver seny hely zet re lá ci ó já ban – azt a funk -
ci ót, amit en nek hi á nyá ban a volt mun kál ta tó tól vagy
egy má sik tól ka pott mun ka bér nek kel le ne be töl te nie.
Ös  szes sé gé ben te hát a bé re zés egy spe ci á lis ele mé nek,
leg alább is an nak el ve it rész le ge sen kö ve tõ szeg men sé -
nek te kint het jük a ver seny kor lá to zá sért ka pott meg -
fe le lõ és ará nyos el len ér té ket.

Mind ezt a mun ka vál la ló ol da lán vizs gál va azt lát juk,
hogy a mun ka vál la ló a mun kál ta tó uta sí tá sa i nak meg  fe le -
lõ en kö te les vé gez ni munkáját,22 ezért el len szol gál ta tás -
ként pe dig olyan mun ka bér re van jo ga, ami biz to sít ja sa ját
és csa lád ja megélhetését.23 Ezt egyéb ként az Eu ró pai
Szo ci á lis Karta is meg fo gal maz za, amit azon ban a
Karta nem a min den ré szes ál lam ra kö te le zõ cik kek
kö zött tár gyal, ha nem azon cik ke lyek kö zött, ame lyek
kö zül min den tag ál lam nak ötöt kell kiválasztania.24
Ma gyar or szág ezt a cik kelyt nem is mer te el ma gá ra
néz ve kö te le zõ nek, el sõ sor ban a mun kál ta tók ér de ke -
i nek szem elõtt tar tá sa miatt.25
A mun kál ta tó jo gos gaz da sá gi ér de ke kap csán in do -

kolt meg em lí te ni, hogy bár azt ter mé sze te sen a mun -
ka vi szony fenn ál lá sa alatt és rész le ge sen a meg szû né -
se után is kö te les tisz te let ben tar ta ni, a mun ka vál la ló -
nak jo ga van ko ráb bi mun kál ta tó já val ver se nyez ni is, mi -
vel ezt a ver seny ti lal mi meg ál la po dás ba be le fog lal ha tó ma -
xi má lis két éven túl sem mi sem tilt ja, szem elõtt tart va
per sze a már em lí tett ti tok tar tá si kö te le zett sé get, ami
a mun ka vi szony meg szû né sét kö ve tõ en élet re szó ló an
kö te le zi a volt munkavállalót.26 A ver seny ti lal mi
meg ál la po dás sal a mun kál ta tó a volt mun ka vál la ló -
nak az e ti lal mi kö rön kí vül esõ jog sze rû kon ku rens -
ként tör té nõ meg je le né sét kí ván ja az Mt-ben meg ál la -
pí tott idõ tar ta mon be lü li idõ re el len ér ték fi ze té se fe -
jé ben meg gá tol ni. Ez azt je len ti, hogy pénz fi ze tés el -
le né ben a mun kál ta tó el ér he ti, hogy a tõ le tá vo zó
mun ka vál la ló leg fel jebb két éven ke resz tül nem he -
lyez ke dik el olyan vagy ha son ló mun ka kör ben, és vál -
lal ko zó ként sem fog foly tat ni olyan vagy ha son ló te -
vé keny sé get, ame lyet volt mun kál ta tó já nál vég zett.

III.
A ver seny ti lal mi 

meg ál la po dás tar tal má ról

Az el mé le ti ala pok át te kin té se után ér de mes rö vi -
den szól ni a meg ál la po dás tar tal má ról is, ugyan is a
gya kor lat ban is fel me rü lõ, leg több ször elõ for du ló prob lé -
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27 EBH 2069/2009., EBH 1056/2004., EBH 148/1999., EBH 133/1999., BH 342/2008., BH 98/2008., BH 26/2007., BH 31/2005., BH
666/1996., BH 502/1996., BH 450/1996., BH 64/1996.

28 Lásd az Mt. 8. § (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat.
29 Így pél dá ul je len tõ sé ge van an nak is, hogy a mun ka vál la ló csak mun ka vi szony ke re tei kö zött van-e el tilt va az adott te vé keny ség tõl,

vagy egy ál ta lán nem foly tat hat sem mi lyen olyan jö ve de lem szer zõ te vé keny sé get, amely a meg je lölt te vé keny sé gi kör be esik. Lásd:
EBH 2246/2010., BH 334/2006., BH 31/2005., BH 84/2001.

30 Mfv.II.10.545/2013/5. és Mfv.I.10.594/2011/7. szá mú íté le tek.
31 Kajtár: i. m. 67–68.
32 Mfv.II.10.545/2013/5. szá mú íté let.
33 Pál La jos–Lõrincz György–Koz ma An na–Pethõ Ró bert–Kard ko vács Ko los (szerk.): Az új mun ka tör vény könyv ének ma gya rá za ta. Bu da -

pest, HVG-Orac Lap- és Könyv ki adó Kft., 2012. 420–423. 

mák ál ta lá ban az egy ér tel mû ség hi á nyá ra és az eb bõl
ere dõ fél re ér tel me zés re ve zet he tõk vis  sza.
A ver seny ti lal mi szer zõ dés kap csán te hát an nak tar -

tal mi sa já tos sá ga it is cél sze rû át te kin te ni. Az Mt. 228.
§-a eb ben a vo nat ko zás ban nem tar tal maz ren del ke zé se ket,
hi szen gya kor la ti lag a ver seny ti lal mi meg ál la po dás fo gal -
mát ha tá roz za meg a fe lek kö te le zett sé gei men tén, eb bõl
adó dó an nem bont ja ki a mun kál ta tó jo gos gaz da sá gi
ér de ké nek vé del mét mint fo gal mat. Ez ter mé sze te sen
nem is ve zet ér tel me zé si ne héz sé gek hez, hi szen az
Mt. az ál ta lá nos ma ga tar tá si kö ve tel mé nyek kö ré ben
ha tá roz za meg a mun kál ta tó jo gos gaz da sá gi ér de ké -
nek vé del mét alap elv ként, és an nak tar tal mát nem
rész le te zi. Ez alap ve tõ en a bí rói gya kor lat fel ada ta, és
az el múlt évek ben ki is ala kult egy kö vet ke ze tes gya -
kor lat en nek tar tal má ra és ter je del mé re nézve.27
Ugyan ak kor an  nyi min den kép pen meg jegy zen dõ,
hogy a je len leg ha tá lyos Mt. bõ ví tet te ezt az alap el vet,
bár nem tar tal má ban, ha nem an nak terjedelmében,28
így ál lás pon tunk sze rint a mun kál ta tó jo gos gaz da sá -
gi ér de ké nek ös  sze te võ i re al kal maz ha tók a ko ráb bi
bí ró sá gi dön té sek, mint ahogy a sza bá lyo zá si kü lönb -
sé gek fi gye lem be vé te lé vel a ver seny ti lal mi meg ál la -
po dás tar tal mi ele me i vel kap cso la tos íté le tek is. En -
nek ér tel mé ben – mint már er rõl szó esett – a volt
mun ka vál la ló nem csak ha son ló mun ka kör ben vagy
ha son ló te vé keny sé get foly ta tó cég nél nem he lyez -
ked het el, ha nem vál lal ko zói-ön fog lal koz ta tói, sõt
sza bad fog lal ko zá si te vé keny sé get sem foly tat hat.
Tar tal mi szem pont ból ezen a pon ton a ver seny kor -

lá to zás sal érin tett te vé keny sé get há rom as pek tus ból
szük sé ges vizs gál ni. Ál lás pon tunk sze rint a mun ka vál -
la lót érin tõ tény le ges kor lá to zás tar tal ma és an nak le het sé -
ges – mun ka vál la ló ra néz ve ne ga tív – kö vet kez mé nyei ös -
 szes sé gé ben a ti lal ma zott te vé keny ség jel le gé bõl és az ah hoz
kö tõ dõ to váb bi kötelezettségekbõl29 ve zet he tõk le, így a
vizs gá lat min den kép pen in do kolt nak tû nik.
El sõ ként a vég zett és kor lá to zás alá esõ te vé keny ség foly -
ta tá sá nak mód ját kell ki emel ni eb ben a kör ben, ugyan is
ké zen fek võ len ne úgy te kin te ni a kor lá to zott te vé keny -
ség re, mint amel  lyel azo no sat nem vé gez het a mun ka -
vál la ló, ez azon ban túl zot tan szû kí tõ ér tel me zés len ne,
már pe dig a ver seny ti lal mi meg ál la po dást an nak ren -
del te té sé nél fog va nem le het szû kí tõ en értelmezni.30
Így szük ség sze rû en – és ép pen ez lesz a kér dé ses ezek -
ben az ese tek ben – nem csak az azo nos, ha nem a ha son -
ló te vé keny sé gek re is ér te ni kell a kor lá to zást, en nek

pe dig az a kö vet kez mé nye, hogy a meg ál la po dás ban ezt
mi nél pon to sab ban le kell ha tá rol ni a ké sõb bi jog vi ták
meg elõ zé se ér de ké ben. Ez alap ján a ha son ló mun ka -
kör ben vagy ha son ló mun ka te vé keny ség gel já ró más
mun ka kör ben tör té nõ mun ka vál la lás, er re irá nyu ló
meg bí zá si vagy vál lal ko zá si szer zõ dés egy aránt ti lal ma -
zott. A mun ka ha son ló sá gá nak meg ha tá ro zá sa ter mé -
sze te sen a fe lek fel ada ta a szer zõ dés ben, azon ban ar ra is
fi gye lem mel kell len ni, hogy ál lás pon tunk sze rint nem
tar toz hat ide min den olyan te vé keny ség, ame lyek nek
csak egy ré sze ha son ló vagy azo nos, vagy csak tá vo li
kap cso lat van a mun ka vég zés ér de me kö zött. Mind er re
te kin tet tel in do kolt az adek vát ka u za li tás el vét al kal -
maz ni, va gyis olyan mér ték ben és mó don ki ter jesz te ni
ezt a ti lal mat, amely egy ér tel mû en kö vet ke zik a ko ráb -
ban vég zett mun ka te vé keny ség bõl, és ok-oko za ti ös  sze -
füg gést mu tat az újon nan el lá tott fel ada tok kal.
Ugyan ak kor meg kell je gyez ni, hogy ez még ön ma gá -
ban nem biz tos, hogy ele gen dõ vé del met nyújt a mun kál ta -
tó jo gos gaz da sá gi ér de ke i nek ga ran tá lá sá ra, így olyan to -
váb bi, egyéb te vé keny sé gek is a ver seny ti la lom kö ré -
be von ha tók, ame lyek a ti lal ma zott fõ te vé keny sé get
ki egé szí tik, hi szen el kép zel he tõ, hogy ezek a mun ka -
vál la ló mun ka vég zé sé nek szer ves ré szét ké pe zik és
ezek nél kül ma ga a kor lá to zás ne he zen ér tel mez he tõ.
Ugyan ak kor olyan te vé keny ség, amely nem lé nye ges
ér de ket ve szé lyez tet ne a mun kál ta tó oldalán,31 vagy
amely nem áll ös  sze füg gés ben a mun ka vál la ló ere de ti
mun ka te vé keny sé gé vel, ter mé sze te sen nem ti lal maz -
ha tó, ál lás pon tunk sze rint az jog gal va ló vis  sza élést
va ló sí ta na meg az Mt. 7. § (1) be kez dé se ér tel mé ben.
A kö vet ke zõ két vizs gá la ti szem pont en nél egy sze -

rûbb meg íté lé sû, ugyan is szük sé ges te kin tet tel len ni a
konk rét te vé keny ség szak mai jel le gé re, il le tõ leg a ti la lom
te rü le ti ki ter je dé sé re is. Elõb bi alatt azt kell ér te ni, hogy
a mun ka vál la ló a meg je lölt te vé keny sé get szak mai
ala pon, va gyis mun ka vi szony, mun ka vég zés re irá nyu -
ló egyéb jog vi szony ke re tei kö zött vagy bár mi lyen
olyan mó don vé gez ze – pél dá ul ré sze se dés szer zés út -
ján –, amel  lyel nem ki zá ró lag a tény le ge sen el lá tott te -
vé keny ség gel, ha nem bár mi lyen mó don ve szé lyez tet -
he ti a mun kál ta tó jo gos gaz da sá gi érdekét.32 A kor lá -
to zás föld raj zi ki ter je dé se sok fé le lehet,33 azon ban az
csak ak kor jog sze rû, ha a fe lek olyan te rü le tet, il let ve
olyan mó don köt nek ki, ame lyen a jo gos gaz da sá gi ér -
dek ve szé lyez te té se tény le ge sen fenn áll, azon ban azon
túl ez a ve szély már nem fe nye get. Ezek nek a szem -



34 Ez zel kap cso lat ban lásd: Kajtár: i. m. 67.
35 Denis Gatumel: Le droit du travail en France. Levallois–Perret, Éditions Franncis Lefebre, 1996. 642. pont 217. és Gerard Couturier:

Droit du travail, 1/Les relations individuelles de travail, 2é edition. Presses Universitaires de France, 194. pont 321.
36 Meg jegy zen dõ, hogy a je len leg ha tá lyos cseh mun ka jo gi kó dex 6. Fe je zet 310. rész (1) be kez dé se sze rint ez a faj ta elõ írás leg fel jebb egy

év re kor lá toz hat ja a mun ka vál la lót és a mun kál ta tó kö te les meg fe le lõ el len ér ték meg fi ze té sét vál lal ni. Lásd:
http://www.mpsv.cz/files/clanky/3221/Labour_Code_2012.pdf (2014.11.23.).

37 Silvia Sparfeld: Nachvertragliches Wettbewerbsverbot in Tschechischem Recht. Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WIRO). 1996. 7.
sz. 249. Ma gyar nyel vû uta lást e cikk re lásd: Prugberger Ta más: A mun ka vi szony meg szû né sét kö ve tõ ver seny ti la lom mun ka szer zõ dés -
ben tör té nõ ki kö té sé nek né hány el vi és gya kor la ti prob lé má ja. Jog tu do má nyi Köz löny. 1998. 10. sz. 141–150.

pont ok nak azon ban két ség kí vül meg kell je len ni ük a
kor lá to zás el len ér té ke ként je lent ke zõ meg fe le lõ dí ja -
zás ös  sze gé ben és fi ze té sé nek módjában.34
Ide tar to zik még an nak a kér dés nek a meg íté lé se is,

hogy mi lyen te rü le ti ki ter je dés re szól hat a ver seny ti lal mi
meg ál la po dás. Az ugyan is tel jes ség gel mél tány ta lan len -
ne, ha egy cuk rász da vagy ét te rem tu laj do no sa a ki tû nõ
cuk rá szát vagy sza ká csát olyan ver seny ki zá rá si szer zõ -
dés meg kö té sé re kí ván ná szo rí ta ni, amely nek alap ján a
mun kál ta tó te lep he lyé tõl tá vo labb esõ te le pü lé sen sem
he lyez ked het ne el cuk rász ként vagy sza kács ként; vagy
nem nyit hat na cuk rász dát vagy ét ter met ott sem, ahol
már nem ve szé lyez te ti a volt mun kál ta tó ja ver seny -
hely ze tét. A volt mun kál ta tó ven dé gei ugyan is rend -
sze res ség gel azon te le pü lés nek vagy kör nyé ké nek a
cuk rász dá já ba vagy ven dég lõ jé be kö vet nék a mun kál -
ta tó já tól tá vo zó cuk rászt vagy sza ká csot, ahol új ból el -
he lyez ked ne, vagy ame lyet, mint tu laj do nos meg nyit -
na. Ezért a tá vo zó mun ka vál la ló já nak az ugyan azon a
te le pü lé sen vagy an nak kön  nyen el ér he tõ kör nyé kén
munkavállalókénti vagy vállalkozókénti to vább mû kö -
dé sét in do kol tan igye kez het kor lá toz ni a volt mun kál -
ta tó. Ez vo nat ko zik bár mely szak má ra és fog lal ko zás ra.
Ugyan ak kor le het nek olyan cé gek is, ame lyek ese té ben
na gyobb te rü le tet vagy ré gi ót, eset leg az egész or szá got
vagy több or szá got, sõt eset leg az egész Gló buszt le fe di
va la mely ma mut cég mû kö dé se va la mi lyen szol gál ta tás -
sal vagy ter mék szál lí tás sal. Gon do lok itt a táv köz lés re,
az internet-szolgáltatásra és a kü lön bö zõ in for ma ti kai
cé gek re. Az õ ese tük ben a ver seny ti lal mi szer zõ dés te -
rü le ti ki ter je dé se jó val szé le sebb, sõt egé szen szé les is
le het. Le von va mind eb bõl a kö vet kez te tést, meg ál la -
pít ha tó és ál ta lá nos elv ként ki mond ha tó, hogy a ver -
seny ti la lom szer zõ dé ses ki kö té sé nek az igény lé se ak kor
in do kolt, ha az a te rü le tet érint ve adek vát mó don in do -
kolt le het, mert a volt mun ka vál la ló nak egy má sik ha -
son ló cég nél tör té nõ el he lyez ke dé se vagy ha son ló vál -
lal ko zás nak, te vé keny ség nek a foly ta tá sa re á li san ve -
szé lyez tet he ti vagy ront hat ja a volt mun kál ta tó hely ze -
tét a gaz da sá gi élet ben.      

IV. 
Az ará nyos és meg fe le lõ 
el len ér ték kér dé se

A ki in du ló pon tunk az, hogy a mun ka vi szony meg szû -
né se ese té re vál lalt spe ci á lis mun ka vál la lói kö te le zett sé gek

vissz ter he sek, va gyis a mun kál ta tó in gye nes szer zõ dés -
sel nem kö te lez he ti ilyen re mun ka vál la ló ját, ugyan is
az ilyen szer zõ dés az Mt. 27. § (1) be kez dé se alap ján
sem mis. Az eu ró pai ál la mok kö zül egye dül Fran cia or -
szág em lít he tõ ki vé tel ként, ahol a bí rói gya kor lat a
szer zõ dé ses sza bad ság el vé bõl ki in dul va ar ra a kö vet -
kez te tés re ju tott, hogy a fe lek sza bad aka ra tuk ból in -
gyen is ki köt het nek ilyet.35 Egy jog eset kap csán 1996-
ban az ak ko ri Cseh szlo vák Al kot mány bí ró ság is el fo -
ga dott egy ilyen álláspontot.36 A Budejovicei Gép gyár
az zal a fel té tel lel kö töt te meg a mun ka szer zõ dé se ket
az új mun ka tár sa i val, hogy amen  nyi ben meg szû nik a
mun ka vi szo nyuk, két évig nem he lyez ked het nek el az
or szág se me lyik gé pi pa ri vál la la tá nál. Azon kí vül,
hogy ez a ki kö tés sér ti az elõbb tár gyalt le het sé ges
kon ku ren ci át je len tõ te rü le ti ha tá ro kat, prob lé más
volt ami att is, hogy a két év re szó ló el he lyez ke dé si
kor lá to zá sért sem mi fé le el len ér té ket nem nyúj tott a
mun kál ta tó. Ezért az e vál la lat tól tá vo zó mun ka vál la -
lók – min den to váb bi nél kül fi gyel men kí vül hagy va
a Gép gyár nak ezt a ki kö té sét – ha son ló mun ka he lye -
ken he lyez ked tek el, vagy foly tat tak vál lal ko zói te vé -
keny sé get. Emi att a Budejovicei Gép gyár pe rek gar -
ma dá ját in dí tot ta az ilyen volt mun ka vál la ló i val
szem ben, igé nyel ve a bí ró ság tól, hogy nyil vá nít sa jog -
el le nes sé a volt mun ka vál la lók el he lyez ke dé sét, és
tilt sa el õket két év re a ha son ló te vé keny ség tõl. A
Budejovicei Gép gyár a be nyúj tott pe re ket alap- és fel -
lebb vi te li fo kon egy aránt el ve szí tet te az el len ér ték ki -
kö té sé nek hi á nya mi att. A fel pe re si gép gyár óvás sal
élt a Brno-i Leg fel sõ Bí ró ság nál, amely hely ben hagy -
ta a fel leb be zés sek kel jog erõs sé vált íté le te ket, ki -
mond va a ver seny ki zá rá si ki kö té sek nek az in gye nes -
ség okán fenn ál ló ér vény te len sé gét. A Gép gyár nem
nyu go dott be le a Leg fel sõ Bí ró ság íté le té be, ha nem az
Al kot mány bí ró ság hoz for dult pa nas  szal. Az Al kot -
mány bí ró ság azon ban a fran cia né zet tel egye zõ ál lás -
pon tot fo ga dott el ar ra hi vat koz va, hogy a Leg fel sõ
Bí ró ság il le ték te le nül „be lenyúlt” a fe lek szer zõ dé si
sza bad sá gá ba. Azt vi szont nem vet te fi gye lem be a
Cseh szlo vák Al kot mány bí ró ság – mi ként a fran cia
jog al ko tó sem –, hogy az erõ sebb fél ként fel lé põ mun -
kál ta tó rá kény sze rít he ti a mun ka vál la lót az in gye nes -
ség el fo ga dá sá ra. Nem vé let len, hogy a cseh szlo vák
ese tet le köz lõ jo gi szak író az Al kot mány bí ró ság nak
ezt az ál lás fog la lá sát erõ tel je sen bí rál va a Leg fel sõ Bí -
ró ság dön té se mel lett fog lalt állást.37 Az 1990-es rend -
szer vál tást kö ve tõ en a Deb re ce ni Gáz szol gál ta tó Zrt.
is ha son ló mó don in gye nes két éves el he lyez ke dé si ti -
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38 Prugberger Ta más in for má ció szer zé se olyan deb re ce ni köz gaz dász hall ga tók tól, akik nek szü lei érin tet tek vol tak. 
39 Pál–Lõrincz–Koz ma–Pethõ, Kard ko vács (szerk.): i. m. 421–422.
40 Így az a kö vet kez te tés von ha tó le, hogy az egy pol gá ri jo gi tar tal mú, de az Mt. ál tal sza bá lyo zott, a mun ka vi szony hoz köz vet le nül kap -

cso ló dó önál ló meg ál la po dás, és amely vi ta ese tén köz igaz ga tá si és mun ka ügyi bí ró ság elõtt pe re sít he tõ. Ez zel szem ben a ré gi Mt.
mint egy ki ra gad ta az Mt. struk tú rá já ból a meg ál la po dást, és ar ra ki zá ró lag a Ptk-t ren del te al kal maz ni. Az új jog al ko tói meg ol dás min -
den kép pen job ban hang sú lyoz za a meg ál la po dás alap ve tõ en mun ka jo gi ter mé sze tét. Lásd az 1992-es sza bá lyo zás sal ös  sze füg gés ben:
Radnay Jó zsef: A mun ka vál la lót ter he lõ ver seny ti lal mi kor lá to zás. Gaz da ság és Jog. 2002. 11. sz. 3-6. és Radnay Jó zsef: A mun ka vál la -
ló ver seny ti lal mi kö te le zett sé ge. Gaz da ság és Jog. 2000. 2. sz. 22–26.

41 T/4786. szá mú tör vény ja vas lat a Mun ka Tör vény köny vé rõl, ál ta lá nos és rész le tes in do ko lás, 86-87.
42 Lásd ti pi ku san: PK 267., EBH 1602/2007., BH 262/2012., EBH 643/2002., BH 177/2009., EBH 106/1999., BH 334/2006., BH 329/2006., 

la lom ki kö té se mel lett al kal maz ta, il let ve vet te fel a
mun ka vál la ló kat ar ra az eset re, ha mun ka vi szo nyuk e
cég nél meg szûn ne. Több év re rá e gáz szol gál ta tó cég
mel lett egy má sik ha son ló is el kezd te a mû kö dé sét, és
az elõ zõ Zrt-tõl gaz da sá gi ne héz sé gek mi att el bo csá -
tott mun ka vál la lók né me lyi ke nem mert az új gáz -
szol gál ta tó cég nél el he lyez ked ni, mi vel jog ban va ló
já rat lan sá guk kö vet kez té ben nem tud ták, hogy az in -
gye nes ség mi att sem mis a volt mun kál ta tó juk ver -
seny ti lal mi ki kö té se. Eb bõl pe rek nem ke let kez tek,
mi vel a mun ka vál la lók nak fel mon dó gáz szol gál ta tó
vál la lat a csõd be ju tás mi att már nem mû kö dött, a jog -
ban já rat lan mun ka vál la lók pe dig szin tén nem in dí -
tot tak pert a ki kö tés sem mis sé gé nek meg ál la pí tá sa
iránt.38 Mind a ko ráb bi, mind pe dig az új Mt. ese té -
ben a ver seny ti lal mi szer zõ dés vissz ter hes ség nél kül
in gye ne sen ki köt ve azért sem mis, mert a ma gyar jog
önál ló, vissz ter hes szer zõ dés tí pus ként ne ve sí ti e szer -
zõ dést.
Az Mt. az el len ér ték jog sze rû sé ge kap csán egy hár mas
kö ve tel mény rend szert fo gal maz meg a kö vet ke zõk sze -
rint. El sõ ként ki mond ja az Mt. – az 1992-es sza bá lyo -
zás hoz ha son ló an –, hogy az így vál lalt kö te le zett sé -
gért a mun ka vál la ló nak meg fe le lõ el len ér té ket kell fi -
zet ni. Má so dik ként rög zí ti, hogy ak kor meg fe le lõ az
el len ér ték, ha az ará nyos a szer zõ dé ses kor lá to zás sal,
har ma dik ként pe dig de fi ni ál ja an nak al só ha tá rát az
irány adó idõ szak ra vo nat ko zó alap bér egy har ma dá -
ban. Va gyis az Mt. ex le ge a szol gál ta tás-el len szol gál -
ta tás ará nyos sá gát ír ja elõ, ez zel mint egy ki bont va a
meg fe le lõ el len ér ték kon cep ci ó ját. Meg jegy zen dõ,
hogy az ab szo lút mi ni mum tör vé nyi be ve ze té se fon -
tos ga ran ci á lis sza bály le het, ugyan is bár az irány adó
ér ték sáv nak csak a leg ki sebb ér té két je lö li ki, még is
al kal mas le het ar ra ál lás pon tunk sze rint, hogy olyan
ese tek ben, ame lyek ben a kor lá to zás va ló ban nem túl
je len tõs, se me rül hes sen fel a vál lalt kö te le zett sé gek
ingyenessége.39 Az ugyan is ter mé sze te sen sem mis sé -
get von na ma ga után az Mt. 27. § (1) be kez dé se sze -
rint. Va gyis ha az el len ér ték az alap bér egy har ma dát
sem te szi ki, a ver seny ki zá rá si szer zõ dés sem mis, ami -
re bár ki idõ kor lá to zás nél kül hi vat koz hat. Ez a mun -
ka vál la ló ré szé re az 1992. évi ko ráb bi Mt-hez vi szo -
nyít va ked ve zõbb, mi vel a 2012. évi új Mt. 228. § (2)
be kez dé sé nek utol só for du la ta ér tel mé ben nem csak
az el len ér ték nél kü li ver seny ti lal mi meg ál la po dás
sem mis, ha nem az is, amely nél az el len ér ték ala cso -
nyabb, mint az alap bér egy har ma da. Meg íté lé sünk

sze rint azon ban eb ben az eset ben is a szol gál ta tás és az
el len szol gál ta tás kö zött fenn ál ló arány ta lan ság ra hi -
vat ko zás sal a meg tá ma dás le he tõ sé ge szin tén fenn áll
ab ban az eset ben, ha az alap bért meg ha la dó el len ér ték
arány ta la nul ke ve sebb nek tû nik an nál az ér ték nél,
ame lyet a meg ál la po dás meg kö té sé vel a mun kál ta tó
nyer. Eb ben az eset ben vi szont ana ló gia út ján a ré gi
Pol gá ri Tör vény könyv (Ptk.) 236. § (2) be kez dé sé vel
egye zõ en az új Ptk. 6:98. §-a alap ján tá mad ha tó meg
az egyéb szer zõ dé sek hez ha son ló an a kon ku ren cia-ki -
zá rá si meg ál la po dás is. Mint hogy er rõl az Mt. nem
szól, ezért meg ol dás ként je len leg még a ré gi Ptk. 201.
§ (2) be kez dé sé re, a jö võ ben pe dig az új Ptk. elõbb
em lí tett 6:98. §-ára hi vat ko zá sá val le het analogia legis
al kal ma zá sá val meg tá mad ni és ér vény te len né nyil vá -
nít tat ni a szol gál ta tás és az el len szol gál ta tás ér ték ará -
nyos sá gát fel tû nõ mó don, az az 40%-ot meg ha la dó an
meg sér tõ ver seny ki zá rá si meg ál la po dást. Az új Mt.
ugyan is – el len tét ben a ko ráb bi Mt-vel – nem mond -
ja ki, hogy a ver seny ki zá rá si meg ál la po dás nál a Ptk.
sza bá lya it kell al kal maz ni; ezért lesz szük sé ges a jö võ -
ben, hogy az ilyen irá nyú mun ka ügyi jog vi ták el bí rá -
lá sá nál a mun ka ügyi bí ró sá gok is a Ptk-nak a szer zõ -
dé ses kap cso la tok ra vo nat ko zó elõ írá sa it ana ló gia út -
ján köz ve tett mó don al kal maz zák. Ál lás pon tunk sze -
rint sze ren csé sebb volt, ami kor köz vet le nül le he tett a
Ptk. elõ írá sa it fi gye lem be ven ni, ami re a ko ráb bi Mt.
4. §-a fel jo go sí tot ta a jog al kal ma zót. Ezért he lyes len -
ne „de le ge ferenda” új ból „ex le ge” ki nyil vá ní ta ni,
hogy a ver seny ki zá rá si meg ál la po dás va la men  nyi jog -
kö vet kez mé nyé nél a Ptk kö tel mi jo gi elõ írá sa it szük -
sé ges köz vet le nül al kal maz ni. 
Így a je len leg ha tá lyos Mt. az 1992-es sza bá lyo zás sal el -
len tét ben nem mond ja ki, hogy a ver seny ti lal mi meg ál la po -
dás ra a Ptk. sza bá lyai az irányadók,40 en nek pe dig an -
nak el le né re nagy je len tõ sé ge van, hogy a Ptk. ál ta lá -
no san az Mt. háttérjogszabálya.41 Ál lás pon tunk sze rint
ugyan is az elõ zõ jo gi meg ol dás ból egy ér tel mû en kö -
vet ke zett, hogy a ré gi Ptk. 236. § (1) be kez dés c) pont -
ja sze rin ti fel tû nõ ér ték arány ta lan ság ra vo nat ko zó
sza bá lyát, va la mint a Ptk. Mt-tõl el té rõ ér vény te len sé -
gi, el évü lé si és kár té rí té si sza bá lya it kel lett al kal maz -
ni, ugyan is ez a 2012. évi Mt. alap ján már nem ilyen
mó don ke rült a tör vény ben rög zí tés re. Az el len ér ték
szem pont já ból en nek a fel tû nõ ér ték arány ta lan ság ál -
tal meg sza bott szi go rú kor lá tok mi att volt nagy je len -
tõ sé ge, ugyan is a ma gyar bí rói gya kor lat je len leg 40%-
os el té rést enged,42 ami ös  szes sé gé ben ha té kony, de



43 A fel tû nõ ér ték arány ta lan ság kap csán meg jegy zen dõ, hogy an nak két mód ja hasz ná la tos; így a frankofon-latin jog rend sze rek ben a lae-
sio enormis az 50%-ot, míg a ger mán jog rend sze rek ben – és a ma gyar ban is – a 30-40%-s el té rés a jel lem zõ.

44 Kajtár: i. m. 70–71.
45 Pál–Lõrincz–Koz m –Pethõ, Kard ko vács (szerk.): i. m. 421–423.
46 Pál–Lõrincz–Koz ma–Pethõ, Kard ko vács (szerk.): i. m. 420–421.
47 Lõrincz György hoz zá szó lá sa Prugberger Ta más és Zaccaria Már ton Leó „A ver seny ti lal mi meg ál la po dás jo gi jel le ge és meg tá mad ha tó sá -

ga” cí mû elõ adá sá hoz, amely az elõ adást kö ve tõ vi ta ke re té ben hang zott el a Ma gyar Mun ka jo gi Tár sa ság ál tal szer ve zett, 2014. ok tó -
ber 29-én a Fõ vá ro si Köz igaz ga tá si és Mun ka ügyi Bí ró sá gon meg tar tás ra ke rült „Mun ka jo gi Aka dé mia” ke re té ben tar tott tu do má nyos
ülé sen hang zott el.

48 Lõrincz György hoz zá szó lá sa Prugberger Ta más és Zaccaria Már ton Leó „A ver seny ti lal mi meg ál la po dás jo gi jel le ge és meg tá mad ha tó sá -
ga” cí mû elõ adá sá hoz, amely az elõ adást kö ve tõ vi ta ke re té ben hang zott el a Ma gyar Mun ka jo gi Tár sa ság ál tal szer ve zett, 2014. ok tó -
ber 29-én a Fõ vá ro si Köz igaz ga tá si és Mun ka ügyi Bí ró sá gon meg tar tás ra ke rült „Mun ka jo gi Aka dé mia” ke re té ben tar tott tu do má nyos
ülé sen hang zott el.

49 Szem elõtt tart va per sze az Mt. 228. § (2) be kez dé se sze rin ti tör vé nyi mi ni mu mot.

leg alább is mél tá nyos ér ték sáv be li dif fe ren cia le he tett
a mun kál ta tó és a mun ka vál la ló e spe ci á lis szer zõ dé se
alap ján is. 
Meg jegy zen dõ, hogy az ér vény te len sé gi és el évü lé si

sza bá lyok lé nye gé ben azo no sak az Mt. és a Ptk. sze -
rint, il le tõ leg a kár té rí té si sza bá lyok is kö ze led tek
egy más hoz, va gyis minden nek ki zá ró lag az el len ér ték
mér té ke szem pont já ból le het va ló di és gya kor la ti je -
len tõ sé ge a 2012. évi sza bá lyo zás szerint.43
Per sze a pol gá ri jo gi sza bá lyok az Mt. ré gi vagy új lo -

gi ká ja sze rin ti al kal ma zá sa ön ma gá ban még nem ele -
gen dõ ah hoz, hogy az el len ér ték ará nyos sá gát meg
tud juk ál la pí ta ni, mi vel az em lí tett tör vé nyi sza bá lyok és
bí rói gya kor lat va ló já ban csak a mi ni mum meg ta lá lá sá ban
se gí te nek, az ará nyos ság tény le ges kri té ri u mai a mun -
ka te vé keny ség, a kor lá to zá si idõ – ma xi mum két év –
és ál ta lá ban az alap ján dönt he tõ el, hogy az men  nyi ben
kor lá toz za a mun ka erõ pi a con a munkavállalót.44

V.
Az ér vény te len ség prob le ma ti ká ja

Az ed di gi ek bõl is ki tû nik, hogy a ver seny ti lal mi meg -
ál la po dás ér vé nyes sé gé nek meg íté lé se me rõ ben más hogy
ala kul a je len leg ha tá lyos sza bá lyok sze rint, mint az 1992-
es sza bá lyo zás ér tel mé ben. Ezért ér de mes er re is kü lön
ki tér ni. Az elõ zõ pont ban ki fej tet tek már elõ re ve tí tet -
ték azt, hogy a meg tá mad ha tó ság és sem mis ség kér dé -
se egy ér tel mû en az Mt. ren del ke zé sei alap ján ke rül -
nek al kal ma zás ra, már pe dig eb ben az eset ben a 228. §
szö ve ge zé se alap ján el sõ ként a sem mis ség rõl kell szól -
nunk.
Fon tos kü lönb ség ugyan is az Mt. – és rész ben a Ptk.

– ko ráb bi lo gi ká já val szem ben, hogy amen  nyi ben a
meg fe le lõ – te hát a kor lá to zás sal ará nyos – el len ér ték ki kö -
té se el ma rad, va gyis a szer zõ dés vagy in gye ne sen, vagy pe -
dig túl zot tan ala csony el len ér ték ki kö té sé vel jön lét re, ak -
kor ott nem a meg tá mad ha tó ság akár mun ka jo gi, akár pol -
gá ri jo gi sza bá lyai al kal ma zan dók, ha nem a tör vény ere jé -
nél fog va lesz sem mis az ilyen meg ál la po dás az Mt. 27. §
(1) és 228. § (2) be kez dé se szerint.45 Ez alap ján – a jog -
al ko tói szán dék nak megfelelõen46 – a pol gá ri jo gi sza -
bá lyok di rekt al kal ma zá sá nak mel lõ zé se nem azt fog -

ja je len te ni, hogy fel tû nõ ér ték arány ta lan ság cí mén
nem lesz meg tá mad ha tó az ilyen meg ál la po dás, ha -
nem azt, hogy ar ra va ló já ban nem is lesz szük ség, hi -
szen az Mt. ér vé nyes sé gi kel lék ként de fi ni ál ja a meg -
fe le lõ ellenértéket.47 Ezt az ere de ti jog al ko tói ál lás -
pon tot Lõrincz György ak ként re vi de ál ja, hogy le he -
tõ ség van ar ra, hogy az elõbb már em lí tet tek nek meg -
fe le lõ en az alap bér egy har ma dán fe lü li el len ér ték ös -
 szeg meg ál la pí tá sa ese tén a ver seny ki zá rá si szer zõ dés
meg tá mad ha tó le gyen, ha az a mun kál ta tó tól tá vo zó
mun ka vál la ló kép zett sé gét, szak ér tel mét, a mun kál ta -
tó nál be töl tött po zí ci ó ját fi gye lem be vé ve arány ta la -
nul cse kély nek tûnik.48 Lõrincz György nek ezt az
újab ban ki ala kí tott ál lás pont ját tel je sen el tud juk fo -
gad ni és jó len ne, ha a mun ka ügyi bí rói gya kor lat is
osz ta ná ve lünk együtt ezt az ál lás pon tot. Ilyen mó don
a kon ku ren cia-ki zá rá si meg ál la po dás ese té ben a fel tû -
nõ ér ték arány ta lan ság meg íté lé sé nek a prob lé má ja a
meg tá mad ha tó ság vo nat ko zá sá ban is ren dez he tõ vé
vál na. 
Ugyan ak kor azon ban azt sem hall gat hat juk el, hogy

ez zel együtt is igen ne héz meg ha tá roz ni a meg fe le lõ
el len ér ték fo gal mát. Ezért a fel tû nõ ér ték arány ta lan -
ság ese té ben al kal ma zott ér ték sá vok a jö võ ben akár
irány adó nak is te kint he tõk az el len ér ték meg ha tá ro -
zá sa kapcsán.49
Az ér vény te len ség kér dé se azon ban mind a sem mis -

ség, mind pe dig a meg tá mad ha tó ság te kin te té ben
nem csak az el len ér ték te kin te té ben je le nik meg, ha -
nem ab ban a vo nat ko zás ban is, hogy med dig, az az mi -
lyen te rü let nagy sá gig áll fenn a volt mun kál ta tó nak akár
új mun ka vi szony lé te sí té sé vel, akár pe dig vállalkozókénti
köz ve tett vagy köz vet len je len lé té vel fenn ál ló ver seny hely -
ze té nek a je len lé te a pi a con. Ab ban az eset ben, ha a
mun kál ta tó in do ko lat la nul olyan nagy te rü let re ki ter -
jeszt ve kény sze rí ti rá a tõ le tá vo zó mun ka vál la lót a
ver seny ki zá rá si szer zõ dés meg kö té sé re, amely már
nem in do kolt, mert a mun kál ta tó ver seny hely ze tét
nem be fo lyá sol ja a pi a con, ab ból ki in dul va, hogy a
mun kál ta tó az erõ sebb. A mun ka vál la ló pe dig a gyen -
gébb fél, így azon az ál lás pon ton va gyunk, hogy ezt a
mun ka vál la lói alá ren delt sé get fi gye lem be vé ve nem
meg tá ma dás sal tör té nõ ér vény te len ség, ha nem a sem -
mis ség ese te áll fenn, ami nek in do kát a kö vet ke zõ fe -
je zet ben bont juk ki. 
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50 BBAG von 14.12.1979, BAG, 32, 237. „Eine Anfechtung wegen Drohung ist zulässig, wen die Drohung wiederrechtlich war. Die
Anfechtung arglister Täuschung ist nur gegeben, wen der Arbeitnehmer eine Offenbarungspflicht hatte… Die Anfechtbarkeit wegen
Drohung oder arglister Täuschung muss binnen Jahresfrist erfolgen. Der Jahresfrist beginnt bei der Deckung der Täuschung, bzw.
Der Drohung der Ende der Zwangslage.” § 124. BGB. BAG vom 1. 8. 1985. BAG. 49. 214.; BAG vom 15.10. 1992. Ju ra Europae (Droit
du travail—Arbeitsrecht) Edition Technique Juris Chasseurs, Pa ris – C.H. Beck Verlag, Mün chen. I. 10.10–14–15.

VI.
A meg tá ma dá si ha tár idõ ala ku lá sa

Az 1992. évi Mt. 3. § (6) helyt ál ló an mond ta ki,
hogy a ver seny ti lal mi meg ál la po dás ra min den vo nat -
ko zás ban a Ptk., nem pe dig az Mt. elõ írá sa it kell al -
kal maz ni. Ez min de nek elõtt a ver seny ki zá rá si szer -
zõ dés meg tá ma dá sá nál bírt je len tõ ség gel, mi vel az új
Mt. alap ján a mun ka jo gi jog nyi lat ko za tok a Ptk-val
el len tét ben nem a té ve dés vagy meg té vesz tés fel is me -
ré sé tõl, va la mint az eset le ges kény szer vagy fe nye ge -
tett hely zet meg szû né sé tõl szá mí tott egy éves el évü lé -
si ha tár idõn be lül, ha nem e kö rül mé nyek meg szû né -
sé tõl szá mí tott har minc na pon, vég sõ ha tár idõ ként
pe dig a jog nyi lat ko zat meg té te lé tõl szá mí tott ha tár -
idõn be lül kell jog vesz tés ter hé vel meg tá mad ni. A ko -
ráb bi Mt. e vo nat ko zás ban is a pol gá ri jo gi egy éves
ha tár idõ al kal ma zá sát ír ta elõ. Az új Mt. azon ban a
ver seny ti lal mi meg ál la po dás meg tá ma dá si ha tár ide jé nél az
itt be mu ta tott mun ka jo gi, és ezért min den vo nat ko zás -
ban mél tány ta lan, és csak a mun kál ta tó szá má ra ked -
ve zõ igen rö vid szub jek tív és ob jek tív ha tár idõt ír ja elõ al -
kal maz ni. Ezért is lát juk szük sé ges nek, hogy a ver -
seny-ve szé lyez te tett sé gi hely zet ter je del mé nek az in -
do kolt nál na gyobb mér té kû ki ter jesz té sé nél a sem -
mis ség meg íté lé se jö hes sen szó ba, mi vel ez eset ben a
mun ka vál la ló nem es het ké se de lem be.
A leg több nyu gat-eu ró pai ál lam ban ez nem okoz

prob lé mát, mi vel ki nyil vá nít ják azt, hogy a mun ka -
szer zõ dés nél a mun kál ta tó az erõ sebb, a mun ka vál la -
ló pe dig a gyen gébb és a mun kál ta tó nak ki szol gál ta -
tott fél, ezért a meg tá ma dá si ha tár idõ ak kor kez dõ dik,
ami kor a mun ka vál la ló nak meg szû nik an nál a mun -
kál ta tó nál a jog vi szo nya, amel  lyel a ver seny ki zá rá si
szer zõ dést megkötötte.50 A leg több eset ben ugyan is nem
a mun ka vi szony meg szû né sét köz vet le nül meg elõ zõ en kö -
tik meg e meg ál la po dást, ha nem a mun ka vi szony lé te sí té se -
kor és emi att a mun ka vál la ló kény szer hely zet ben vagy
fenyegetettségi ál la pot ban van. Ugyan is ha vi tat ni
pró bál ja a fel vé te le kor rá okt ro jált, reá ab szo lút ked ve -
zõt len ver seny ki zá rá si meg ál la po dást, fenn áll an nak a
ve szé lye, hogy a mun kál ta tó meg szün te ti a ve le meg -
kö tött mun ka szer zõ dést. Ezért a kül föl di jo gok a
mun ka jog vi szony ese té ben ezek ben az ese tek ben az
el évü lé si idõ kez de té ül a mun ka vi szony meg szû né sé -
nek idõ pont ját je lö lik meg. He lyes vol na, ha a ma gyar
jog is de le ge ferenda ezt ten né, vagy leg alább is a Ptk-
nak a meg tá ma dás ra vo nat ko zó el évü lé si sza bá lya it al -
kal maz ná az zal, hogy a ver seny ki zá rás te rü le ti ter je -
del mé nek túl lé pé se sem mis sé gi té nye zõ.

VII. 
A ver seny ti lal mi meg ál la po dás 
meg íté lé se a kú ri ai dön té sek ben

Az el sõ pont ban em lí tet tek alap ján a kö vet ke zõk -
ben szük sé ges fel tár ni azo kat az el lent mon dá so kat és
jo gi meg ol dá so kat, ame lyek az irány adó kú ri ai gya -
kor lat alap ján ki mu tat ha tók, és ame lyek töb bek kö -
zött ab ból adód nak, hogy az 1992-es és a je len leg ha -
tá lyos sza bá lyo zás több pon ton is kü lön bö zik egy más -
tól. A kö vet ke zõ – több nyi re újabb ke le tû – kú ri ai dön té sek
alap ján meg kí sér lünk vá laszt ad ni a ko ráb bi ak ban fel tett
kér dé sek re, és rá vi lá gí ta ni olyan szeg men sek re, ame -
lyek ben eset leg a gya kor lat sem kel lõ en egy ér tel mû,
vagy leg alább is to váb bi jog ér tel me zés nek len ne he lye.

1. Az el len ér ték meg fe le lõ sé ge és ará nyos sá ga

Az el len ér ték kap csán szük sé ges el sõ ként szól ni az
Mfv.II.316/2013/4. szá mú dön tés rõl, mely ben a Kú ria
több fon tos meg ál la pí tást is tett a ver seny ti lal mi meg -
ál la po dás kap csán kü lö nös je len tõ ség gel bí ró szol gál -
ta tás-el len szol gál ta tás ará nyos sá gi kri té ri u ma i ról. Az íté -
le ti tény ál lás sze rint a mun kál ta tó és a mun ka vál la ló
kö zött hét hó nap idõ tar ta mú ha tá ro zott idõ tar ta mú
mun ka vi szony jött lét re, a mun ka vál la ló mun ka kö re
te rü le ti kép vi se lõ volt. A ha tá ro zott idõ le jár ta után a
fe lek a mun ka vi szonyt ha tá ro zat lan idõ tar ta mú vá ala -
kí tot ták, ez zel egyi de jû leg pe dig kö töt tek egy pol gá ri
jo gi szer zõ dést, ami tar tal má nál fog va ver seny ti lal mi
meg ál la po dás volt, ugyan is e sze rint a mun ka vál la ló
ar ra vál lalt kö te le zett sé get, hogy a mun ka vi szony
meg szû né sét kö ve tõ egy évig nem dol go zik olyan
kon ku rens cég nél, amely azo nos vagy ha son ló gaz da -
sá gi te rü le ten ál lít elõ, for gal maz, vagy a mun kál ta tó -
val bár mi lyen mó don kon ku rál. Utób bi ki té tel re kü -
lön fel kell hív ni a fi gyel met, hi szen ál lás pon tunk sze -
rint ez a meg fo gal ma zás túl sá go san ál ta lá nos, és leg -
alább is a te vé keny ség for má ra konk re ti zál va lett vol na
ezt cél sze rû szer zõ dés be fog lal ni.
A kon ku ren cia-ki zá rás el len té te le zé se ként egy év re

ha vi 13 000 Ft meg fi ze té sét vál lal ta a mun kál ta tó az -
zal, hogy a ti la lom meg sze gé se ese tén a mun ka vál la ló
köt bér ként 100 000 Ft/hó mér té kû ös  sze get kö te les
volt mun kál ta tó já nak meg fi zet ni. A fe lek kö zött a
mun ka vi szony a je len leg ha tá lyos Mt. 64. § (1) be kez -
dés a) pont ja sze rint kö zös meg egye zés sel meg szün te -
tés re ke rült, a mun ka vál la ló pe dig a ti la lom kö ré be
esõ kon ku rens cég nél he lyez ke dett el. Ilyen mó don a



51 Pál–Lõrincz–Koz ma–Pethõ–Kard ko vács (szerk.): i. m. 422.
52 Va gyis en nek a ket tõ nek min den kép pen egyen súly ban kell áll nia egy más sal.

per tár gya a meg ál la po dás meg sze gé sé re ala pí tott köt -
bér meg fi ze té se irán ti igény volt. 
Az el sõ fo kon el járt bí ró ság kö te lez te is az al pe rest a

fel pe res ke re se ti ké rel mé nek meg fe le lõ en, még hoz zá
ar ra te kin tet tel, hogy a mun ka vi szony ha tá ro zat lan
idõ tar ta mú vá ala kí tá sa, il le tõ leg a mun ka vál la ló ál tal
a mun kál ta tó költ sé gén meg szer zett hasz nos tu dás pi -
ac ké pes sé ge egy aránt azt iga zol ják, hogy a ver seny ti -
la lom ala po san és kel lõ en cél hoz kö töt ten ke rült ki kö -
tés re, míg a fel pe res azon ér ve, mely sze rint más mun -
ka kör ben – rak tá ros ként – he lyez ke dett el a kon ku -
rens cég nél, je len kö rül mé nyek ala pos mér le ge lé se
mel lett ir re le váns. Utób bi meg ál la pí tás né ze tünk sze -
rint vi tat ha tó, ugyan is a nyil ván va ló an fe le lõs és ma gas
be osz tás ban – te rü le ti kép vi se lõ – meg szer zett tu dás, in for -
má ció, stb. egy ál ta lán nem biz tos, hogy egy tel je sen más jel -
le gû mun ka kör ben hasz no sít ha tó, még ak kor sem, ha a
mun ka vég zés nyil ván va ló an kon ku rens mun kál ta tó nál
tör té nik. Így ezt a kö rül ményt a bí ró ság nak min den -
kép pen fi gye lem be kel lett vol na ven nie, ez azon ban
el sõ fo kon nem tör tént meg. Az al pe re si ér ve lés sze -
rint a ver seny ti lal mi meg ál la po dás ér vény te len volt
te kin tet tel ar ra, hogy az el len ér ték nem volt meg fe le -
lõ, ugyan ak kor a ki kö tött köt bér arány ta la nul nagy
ös  sze gû volt. A bí ró ság sze rint az el len ér ték te kin tet -
tel a fen tebb mon dot tak ra meg fe le lõ volt, a köt bér ös -
 sze ge eb bõl a szem pont ból pe dig nem ve he tõ fi gye -
lem be.
A má sod fo kon el já ró bí ró ság íté le té vel kell egyet ér -

te nünk, e sze rint ugyan is a hos  szú tá vú al kal ma zás
szán dé ka va lót lan volt, hi szen a fe lek kö zött ere de ti leg
mind ös  sze hét hó nap ra jött lét re a mun ka vi szony, eb -
bõl te hát nem le het egy ér tel mû en a hos  szabb tá vú al -
kal ma zás szán dé ká ra kö vet kez tet ni. Má sik ol dal ról
pe dig ki fej tet te, hogy az el len ér ték nem meg fe le lõ sé -
gét az bi zo nyít ja, hogy a köt bér an nak több szö rö se,
már pe dig ez a hely zet nem áll hat na elõ ak kor, ha az
el len ér ték va ló ban és nem csak lát szó lag len ne meg fe -
le lõ.
A Kú ria osz tot ta a jog erõs dön tés ér de mét, hoz zá té -

ve, hogy a ki kö tött el len ér ték meg fe le lõ sé gét nem a
mun ka vi szony meg szû né sét kö ve tõ en fel me rü lõ tény -
le ges ne ga tív ha tá sok, ha nem a megkötéskori ál la pot
sze rint kell elbírálni.51 Eb ben az eset ben en nek azon -
ban nem volt nagy je len tõ sé ge, mert a Kú ria sze rint a
fel pe res azon ér ve, mi sze rint fel be csül he tet len ér té kû szak -
tu dás meg szer zé sét tet te le he tõ vé a volt mun ka vál la ló szá -
má ra, és mi vel ép pen er re te kin tet tel akar ta õt hos  szú tá von
al kal maz ni, nem tá maszt ják alá az el len ér ték ará nyos sá -
gát, ugyan is a mun ka vi szony nem egy ol da lú an, ha nem kö -
zös meg egye zés sel ke rült meg szün te tés re, már pe dig ez is azt
erõ sí ti meg, hogy az el len ér ték meg fe le lõ sé gé nek el bí rá lá sa -

kor nem kell kü lö nös kö rül mé nye ket fi gye lem be ven ni. Ez -
zel szem ben a Kú ria – he lye sen – azt eme li ki íté le té -
ben, hogy mi vel ma ga a ver seny ti lal mi meg ál la po dás
is spe ci á lis hely zet re tar tal maz spe ci á lis kö te le zett sé -
ge ket, ezért fi gye lem be kell ven ni, hogy az el len ér ték
vég ered mény ben a mun ka vál la ló meg él he té sét kell,
hogy szol gál ja az zal, hogy a ver seny kor lá to zás nak is
mél tá nyos nak kell len nie, mél tá nyos el len ér ték
fejében.52 Így a Kú ria sze rint a ki rí vó an nagy mér té kû
arány ta lan ság ki zár ja azt, hogy az el len ér té ket meg fe -
le lõ nek le hes sen te kin te ni.
A dön tés sel a ma gunk rész érõk egyet kell ér te nünk,

és vé le mé nyünk sze rint a Kú ria kö vet ke ze tes ér tel me zé -
sét ad ja a mél tá nyos el len ér ték kri té ri u má nak. Kü lön ki
kell emel ni azt, hogy az ará nyo sí tás so rán a Kú ria fi -
gye lem be vet te az el len ér ték és a köt bér kö zött meg lé -
võ nagy fo kú arány ta lan sá got, va gyis az el len ér ték nek
– ezek alap ján – a kor lá to zás sal és az eset le ge sen ki kö -
tött köt bér rel is arány ban kell áll nia. Meg em lí ten dõ
to váb bá, hogy a Kú ria kö vet kez te té se it rész ben a Ptk.
al kal ma zá sá ra ala pí tot ta, hi szen az eset ben az 1992-es
Mt. ke rült al kal ma zás ra, azon ban mi vel a szol gál ta tás
és el len szol gál ta tás ará nyos sá ga gya kor la ti lag sze re pel
az Mt. 228. § je len leg ha tá lyos szö ve gé ben, és mi vel ez
a jog gya kor lat sze rint alap ve tõ el vá rás a ver seny ti lal -
mi meg ál la po dás tar tal má val szem ben, vég ered mény -
ben pol gá ri jo gi el vek se gít sé gül hí vá sá val tu dott a
Kú ria je len eset ben he lye sen dön te ni.
Az el len ér ték meg fe le lõ sé ge kap csán – rész ben ös -

 sze füg gés ben az elõ zõ íté let tel – fon tos meg ál la pí tá so -
kat tesz a Kú ria Mfv.II.10.464/2013/7. szá mú dön té sé -
ben, ugyan is ál lás pont ja sze rint meg fe le lõ ös  sze gû el -
len ér ték ki kö té se ese tén jog sze rû az ezen ös  szeg két -
sze re sét el érõ köt bér ki kö té se a mun ka vál la ló kö te le -
zett sé ge i nek meg sze gé se ese té re. Va gyis ön ma gá ban
vé ve a meg sze gés ese té re al kal ma zan dó szank ció lát szó lag
túl zott mér té ke nem utal egy ér tel mû en ar ra, hogy a ki kö tött
el len ér ték nem meg fe le lõ, il let ve arány ta lan. A ver seny -
kor lá to zás mind emel lett ki fe je zet ten szé les kö rû volt,
ugyan is a meg je lölt te vé keny sé gi kör ben min den jel -
le gû te vé keny sé get az egész or szág te rü le té re néz ve ti -
lal maz ta a meg ál la po dás. A Kú ria ál lás pont ja sze rint e
te kin tet ben szem elõtt kell tar ta ni azt is, hogy a mun -
kál ta tó jo gos gaz da sá gi ér de két va ló ban csak ilyen ki -
ter jedt kor lá to zás sal le he tett vé del mez ni, en nek azon -
ban meg fe le lõ el len ér ték ki kö té se volt a kö vet kez mé -
nye, ami te hát fel té te le zi a szol gál ta tás és az el len szol -
gál ta tás ará nyos sá gát.
A fel pe res ke re se té vel el len tét ben a Kú ria a fel pe res
ré szé re til tott te vé keny ség mun ka erõ-pi a ci ér té ké vel ará -
nyos nak ítél te a dí ja zást, te kin tet tel ar ra, hogy az nagy mér -
ték ben meg ha lad ta a bí rói gya kor lat ban el fo ga dott nak te -
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53 Ami lé nye gé ben a mun ka vál la ló ra néz ve hi po te ti ku san irány adó mun ka bér fe lét je len ti a tárgy idõ szak ban.
54 Gyu la vá ri Ta más: Ál ta lá nos ren del ke zé sek. In: Gyu la vá ri (szerk.): i. m. 81–83.
55 Az 1992-es Mt. alap ján há rom éves.

kint he tõ 50%-os mértéket.53 Az íté let je len tõ sé ge ál lás -
pon tunk sze rint az, hogy a Kú ria egy ér tel mû en ará -
nyo sí ta ni igye ke zett a meg je lölt kor lá to zást és az el -
len ér té ket, és mi vel úgy ítél te meg, hogy a mun ka vál -
la lói kö te le zett sé gek meg sze gé se ese té re elõ irány zott
szank ci ók ma gas ös  sze ge nem ve zet ere den dõ en az el -
len ér ték arány ta lan sá gá hoz, ezért ma gá val a dön tés sel
és an nak in do ka i val is egyet kell ér te nünk.

2. A ver seny ti lal mi meg ál la po dás szû kí tõ ér tel me zé sé nek
ti lal ma a jog gya kor lat ban

A Kú ria Mfv.II.10.545/2013/5. szá mú íté le te egy ér -
tel mû vé te szi, hogy a ver seny ti lal mi meg ál la po dás tar tal -
mát an nak cél já ra te kin tet tel nem le het szû kí tõ en ér tel mez -
ni, és eb ben a vo nat ko zás ban el sõ sor ban a ti lal ma zott
te vé keny ség re és a te vé keny ség vég zé sé nek mód já ra
kell utal ni. Ez a meg ál la pí tás hû en tük rö zi a ver seny -
ti lal mi meg ál la po dás cél hoz kötöttségét,54 hi szen a
mel lett, hogy az nem le het túl ál ta lá nos, vagy nem
kap hat túl zot tan ki ter jesz tõ ér tel me zést, a Kú ria egy -
ér tel mû en an nak ren del te té sé bõl in dult ki je len íté le -
té ben.
A tény ál lást rö vi den ös  sze fog lal va a kö vet ke zõk

mond ha tók el. A mun kál ta tó és a mun ka vál la ló a
mun ka jog vi szonyt kö zös meg egye zés sel szün tet te
meg, amely jog nyi lat ko za tuk ba be le fog lal ták a ver -
seny ki zá rá si kla u zu lát is, még hoz zá ki mond va azt,
hogy a mun ka vál la ló nem dol goz hat, ré sze se dést nem
sze rez het ha son ló te vé keny sé get foly ta tó gaz da sá gi
tár sa ság ban, és õ ma ga sem vé gez ha son ló gaz da sá gi
te vé keny sé get egy évig. A fe lek meg fe le lõ el len ér té ket
is ki kö töt tek, ugyan is ál lás pon tunk sze rint az egy éves át -
lag ke re set egy ilyen komp lex kor lá to zás nál meg fe le lõ el len -
ér ték le het, és két ség kí vül ará nyos is a kor lá to zá si idõ -
tar tam mal.
A fel pe res mun ka vál la ló ha son ló te vé keny sé get kez -

dett foly tat ni, er re te kin tet tel a volt mun kál ta tó ré szé -
re az el len ér té ket nem fi zet te meg, ezért élt a fel pe res
ke re se ti ké re lem mel. Az el sõ fo kon el já ró bí ró ság nem
ta lál ta meg ala po zott nak a fel pe res igé nyét, te kin tet tel
ar ra, hogy ál lás pont ja sze rint a fel pe res nek köz vet len be -
fo lyá sa volt a kon ku rens cég ben, mi vel ve ze tõ tiszt ség vi se -
lõ, egy ben rész vé nyes volt. To váb bá a cég tu laj do no sai a
volt mun ka vál la ló hoz zá tar to zói vol tak, míg kép vi se -
lõ je a há zas tár sa. Ki emel te még a bí ró ság azt is, hogy
er rõl a faj ta te vé keny sé gé rõl a mun ka vál la ló nak már a
mun ka vi szony meg szün te té se elõtt be kel lett vol na
szá mol nia mun kál ta tó já nak.
A má sod fo kú bí ró ság ez zel szem ben ki fej tet te, hogy
a cég hez va ló nyil ván va ló kö tõ dés nem ala poz za meg a

ver seny ti lal mi meg ál la po dás meg sze gé sét, ugyan is an nak
csak az egy éves ti lal mi idõ szak után lett tag ja a fel pe -
res. Er re te kin tet tel a bí ró ság ál lás pont ja sze rint a ver -
seny ti lal mi meg ál la po dás meg sér té se fo gal mi lag ki -
zárt, ugyan is a ti lal mi idõ sza kon kí vül esõ szer zõ dés -
sze gés nem tar toz hat a ver seny kor lá to zás meg sér té sé -
nek kö ré be. Ál lás pon tunk sze rint a má sod fo kú bí ró -
ság je len meg ál la pí tá sá val min den kép pen egyet kell
ér te nünk, ugyan is a ko ráb ban már em lí tett cél hoz kö -
tött ség el vé bõl az is kö vet ke zik, hogy csak a fe lek ál tal
meg ál la pí tott ma xi mum kétéves55 idõ tar tam ra szól -
hat a kor lá to zás, va gyis ha a mun ka vál la ló ezen túl ve -
szé lyez te ti vagy sér ti a mun kál ta tó jo gos gaz da sá gi ér -
de két, ak kor az nem von ha tó eb be a kör be. 
Azon ban a Kú ria a tény ál lás to váb bi fon tos ele me i -

re is rá mu ta tott, és ki mond ta, hogy az el sõ fo kú bí ró -
ság jól dön tött ak kor, ami kor meg ál la pí tot ta a ver -
seny ti lal mi meg ál la po dás mun ka vál la ló ál ta li meg sze -
gé sét. Osz tot ta az al pe re si ér ve lés azon ré szét, amely
rá mu ta tott ar ra, hogy a kon ku rens cég nél – a tu laj do -
ni vi szo nyok ne he zen kö vet he tõ sé ge el le né re – a tény -
le ges irá nyí tást fel pe res lát ta el, ép pen a volt mun kál -
ta tó nál meg szer zett szak tu dás ára és ta pasz ta la tá ra ala -
poz va. Ezen túl me nõ en – mi vel két ség kí vül volt kö tõ -
dé se e cég hez – nem le het vi tás az, hogy ez a jog sér tõ
hely zet már a ti lal mi idõ szak alatt is fenn állt, hi szen a
fel pe res nem ok nél kül hall gat ta el al pe res elõl ezt a
te vé keny sé gét. Mind er re te kin tet tel a Kú ria expressis
verbis ki zár ta a ver seny ti lal mi szer zõ dés szû kí tõ ér tel me zé -
sét, és úgy fog lalt ál lást, hogy amen  nyi ben a ti lal mi idõ -
szak ban a mun ka vál la ló – bár ne he zen vis  sza kö vet he tõ en,
de – tény le ge sen foly tat ta a til tott te vé keny sé get, ak kor min -
den két sé get ki zá ró an meg szeg te a mun ka vi szony meg szû -
né se ese té re vál lalt spe ci á lis kö te le zett sé gét.
A dön tés sel min den kép pen egyet kell ér te nünk, hi -

szen a ver seny ti lal mi meg ál la po dás ren del te té sé bõl va ló -
ban le ve zet he tõ ez a kö vet kez te tés, azon ban ar ra is fel hív -
juk a fi gyel met, hogy ez sem mi kép pen sem ve zet het a
jö võ ben az ilyen tar tal mú meg ál la po dá sok túl sá go san
ki ter jesz tõ ér tel me zé sé hez sem, mert eb ben az eset ben
szin tén funk ci ó ta lan ná, egy ben a mun ka vál la ló szem -
pont já ból arány ta la nul mél tány ta lan ná és kor lá to zó vá
vál ná nak a ver seny kor lá to zá sok. Már pe dig a Kú ria –
bár ki fe je zet ten az el len ér ték meg fe le lõ sé ge kap csán –
ez zel el len té te sen fog lalt ál lást Mfv.II.10.316/2013/4.
szá mú dön té sé ben.
Szük sé ges meg em lí te ni, hogy a Kú ria a je len al fe je zet
ke re tei kö zött ed dig ki fej tet tek kel lé nye gé ben el len té te sen
dön tött a már em lí tett Mfv.II.10.464/2013/7. szá mú dön -
tés ben, ugyan is e sze rint már a ha son ló pro fi lú cég ala pí tá -
sa vagy az ab ban tör té nõ bár mi lyen jel le gû és mér té kû rész -
vé tel meg ala poz za a ver seny ti lal mi elõ írás meg sér té sét, füg -



get le nül at tól, hogy a meg je lölt te vé keny sé ge ket va ló ban a
kö te le zett foly tat ja-e. A Kú ria ez zel ös  sze füg gés ben ar ra
mu tat rá, hogy a bí ró sá gok nak lé nye gé ben nem fel ada -
ta a kon ku rens nek te kin tett cég tény le ge sen vég zett te -
vé keny sé gét rész le te sen és ér dem ben vizs gál ni, ugyan -
is a cég nyil ván tar tás ban fog lal ta kat kell ala pul ven nie,
ez alap ján pe dig – ál lás pon tunk sze rint – a lát szó la gos,
akár for má lis egye zõ ség is meg ala poz za a kö te le zett ség
meg sér té sét. Ilyen mó don íté le té ben a Kú ria sem ve -
he tett ala pul dön té sé ben szak mai kér dé se ket, így
hang sú lyoz va a ver seny ti la lom azon as pek tu sát, ami
gya kor la ti lag már a mun kál ta tói jo gos gaz da sá gi ér dek
vé del mé nek ve szé lyez te té sét is tilt ja. Ál lás pon tunk
sze rint azon ban cél sze rû vizs gál ni az adott kon ku rens
te vé keny ség tar tal mát, ab ban az ér te lem ben leg alább -
is, hogy – bár ki zár va a szû kí tõ ér tel me zést, de – min -
den kép pen fényt kell ar ra is de rí te ni az el bí rá lás so rán,
hogy a mun ka vál la ló mun ka vi szony meg szû né se utá ni
te vé keny sé ge tény le ge sen re á lis ve szélyt je len tett-e a
mun kál ta tó jo gos gaz da sá gi ér de ké re.
A je len al fe je zet ke re tei kö zött ki fej tett ál lás pont ját

erõ sí tet te meg a Kú ria Mfv.I.10.594/2011/7. szá mú
íté le té ben, ki mond va, hogy amen  nyi ben a mun ka vál la -
ló a meg ha tá ro zott ti lal mi idõn be lül olyan mun kál ta tó nál
he lyez ke dett el, amely ha son ló mû kö dé si kör ben – fém meg -
mun ká lás – vé gez gaz da sá gi te vé keny sé get a cég jegy zék
alap ján, mint a mun ka vál la ló volt mun kál ta tó ja, ak kor
ezen ma ga tar tá sá val a mun ka vál la ló két ség kí vül meg sze gi
a ver seny ti lal mi elõ írá so kat, hi szen a bí ró sá gok nak nem
fel ada ta azt vizs gál ni, hogy vég ered mény ben azo nos vagy
ha son ló mun ka te vé keny sé get vég zett-e a mun ka vál la ló.
Hoz zá kell ten ni, hogy a kér dé ses gaz da sá gi tár sa sá -
gok kö zött üz le ti – meg ren de lõi – kap cso lat is fenn -
állt, így a Kú ria egyér tel mûb ben tu dott a fen ti kö vet -
kez te tés re jut ni hang sú lyoz va, hogy a mun ka vál la ló
egy ér tel mû en a ko ráb bi te vé keny sé get foly tat ta füg -
get le nül at tól, hogy tény le ge sen mek ko ra volt az át fe -
dés a mun ka kö rök és mun ka fel ada tok kö zött.
Ugyan ak kor a dön tés lé nye ge – a te vé keny ség egye -

zõ sé gé re és ha son ló sá gá ra vo nat ko zó meg ál la pí tá sok
hang sú lyo zá sa mel lett – an  nyi ban min den kép pen el -
tér, hogy a Kú ria ál lás pont ja sze rint a kon ku rens te vé -
keny ség foly ta tá sa – avagy fel té te le zett foly ta tá sa – ön ma -
gá ban még nem szol gál hat a ver seny kor lá to zás meg sze gé sé -
nek alap já ul, hi szen eh hez azt kel le ne tud ni iga zol ni,
hogy a ha son ló vagy azo nos te rü le ten foly ta tott gaz da -
sá gi te vé keny ség va ló ban konkurensi po zí ci ót ered -
mé nyez a mun kál ta tók kö zött, va gyis egyik ol dal ról
nem egy ér tel mû a Kú ria szá má ra, hogy az új mun kál -
ta tó va ló ban foly tat ta-e va la men  nyi, a cég jegy zék ben
fel tün te tett te vé keny sé get, má sik ol dal ról pe dig az
sem, hogy amen  nyi ben igen, ak kor va jon kon ku rens -
nek szá mít-e a volt mun kál ta tó vo nat ko zá sá ban. A
Kú ria ezen túl me nõ en meg em lí ti azt is, hogy konk rét
kon ku rens, gaz da sá gi lag ve szé lyez te tõ te vé keny ség
meg je lö lé se is szük sé ges a mun kál ta tó ré szé rõl ah hoz,
hogy egy ér tel mû en meg le hes sen ál la pí ta ni a mun ka -
vál la lói kö te le zett ség sze gést. 

A dön tést több szem pont ból is ér de kes nek tart juk,
és vé le mé nyünk sze rint a Kú ria he lye sen al kal maz ta a
mun ka vál la ló ra néz ve azon ked ve zõbb el vet, mely sze rint a
tény le ge sen foly ta tott te vé keny sé get kell irány adó nak te kin -
te ni, va gyis a ko ráb ban mon dot tak kal el len tét ben még
a ha son ló pro fi lú cég nél tör té nõ el he lyez ke dés sem bi -
zo nyít ja fel tét le nül azt, hogy a mun ka vál la ló meg -
szeg te a ver seny ti lal mi elõ írá so kat. Meg jegy zen dõ,
hogy ez a faj ta jog ér tel me zés in kább a ver seny ti lal mi
meg ál la po dás kon ku ren ci á val szem be ni vé del mé re,
mint sem az Mt-ben sze rep lõ ál ta lá nos, a mun kál ta tó
jo gos gaz da sá gi ér de két fó kusz ba he lye zõ meg kö ze lí -
tés re kon cent rál, ez pe dig né ze tünk sze rint azt mu tat -
ja, hogy a kú ri ai gya kor lat egy sé ge sí tés re szo rul, és
cél sze rû len ne a ver seny ti lal mi meg ál la po dás ere de ti
ren del te té sé bõl, nem pe dig an nak túl zot tan ki ter jesz -
tõ ér tel me zé sé bõl ki in dul ni.

3. A ver seny kor lá to zás ki kö té sé nek mód ja és tar tal ma

Az Mfv.I.10.596/2011/8. szá mú íté let tény ál lá sa sze -
rint a mun kál ta tó és a mun ka vál la ló nem ál la po dott
meg ki fe je zet ten ver seny ti lal mi ren del ke zé sek ben,
leg alább is írás ban nem. A mun ka vál la ló a mun ka szer -
zõ dés ré sze ként ugyan ak kor el fo gad ta a kor lá to zó jel -
le gû elõ írá so kat, ugyan ak kor a meg fe le lõ el len ér ték
írás be li ki kö té se el ma radt, a fe lek mind ös  sze szó ban
ál la pod tak meg, még hoz zá ab ban, hogy a mun ka bér
jog cí men esz kö zölt ki fi ze té sek ma guk ban fog lal ják a
ver seny ti lal mi elõ írá sok el len ér ték ét. Azon ban e dí ja -
zás pon tos mér té ké rõl, a tel jes mun ka bér hez vi szo nyí tott
ará nyá ról a mun kál ta tó nem tá jé koz tat ta a mun ka vál la lót.
A mun ka vál la ló a mun ka vi szony meg szû né se után

el is he lyez ke dett a mun kál ta tó kon ku ren sé nél, és
dön té sé nek jog sze rû sé gét az zal in do kol ta, hogy a ver -
seny ti lal mi ki kö tés va ló já ban ér vény te len, hi szen a
kor lá to zás föld raj zi ki ter je dé sé ben nem ál la pod tak
meg a fe lek, míg a meg fe le lõ el len ér ték fi ze té se tel jes
egé szé ben el ma radt. A Kú ria – ál lás pon tunk sze rint is
he lye sen – ak ként dön tött, hogy ver seny ti lal mi meg ál la -
po dás lét re jö het ugyan ér vé nye sen a mun ka szer zõ dés be fog -
lal va, azon ban csak ab ban az eset ben, ha an nak leg fon to -
sabb tar tal mi ele me i rõl a fe lek egye zõ aka rat tal meg ál la -
pod nak. Kü lön ki eme li íté le té ben a Kú ria, hogy még a
tar tal mi ele mek kö ré ben is kü lö nös fon tos ság gal bír a
meg fe le lõ el len ér ték ki kö té se, hi szen az fo gal mi ele -
me a ver seny ti lal mi meg ál la po dás nak, az ar ra vo nat -
ko zó meg ál la po dás nél kül az ilyen tar tal mú ki kö tés
sem mis.
Vé le mé nyünk sze rint a Kú ria he lye sen is mer te fel azt,

hogy bár sem mi sem tilt ja azt, hogy a fe lek a mun ka -
bér ré sze ként te kint se nek a ver seny ti lal mi díj ra, de
mi vel je len eset ben er rõl ki fe je zett meg ál la po dás nem szü le -
tett, és mi vel a mun ka bér ön ma gá ban nem te kint he tõ meg -
fe le lõ ver seny ti lal mi el len ér ték nek, ezért a ver seny ki zá rá si
elõ írás sem mis. Fon tos te hát, hogy az el len ér ték ben
tör té nõ meg ál la po dás hi á nya, egyút tal an nak nemJO
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56 A meg vál to zott sza bá lyo zás sal kap cso la to san lásd: Prugberger Ta más: A ver seny ki zá rá si szer zõ dés és a mun ka jog. Gaz da ság és Jog.
2014. 9. sz. 8–11.

meg fe le lõ sé ge együt te sen en ge dett a sem mis ség re kö -
vet kez tet ni eb ben az eset ben.
Bár a 2012. évi Mt. lé nye gé ben már nem pol gá ri jo -

gi meg ál la po dás ként te kint a ver seny ti lal mi
szerzõdésre,56 még is fi gye lem re mél tó – és az elõ zõ
íté let ben fog lal tak hoz ha son ló – kö vet kez te té se ket fo -
gal maz meg a Kú ria Mfv.I.10.990/2011/7. szá mú dön -
té sé ben. Ál lás pont ja sze rint nem ki zárt, hogy a fe lek –
a mun ka kör és a mun ka kö ri fel ada tok sa já tos sá ga i hoz
iga zo dó an – mint egy rá uta ló ma ga tar tás sal úgy te -
kint se nek a mun ka vál la ló mun ka bé ré re, il le tõ leg az
azt ki egé szí tõ to váb bi jut ta tá sok ra, mint egy jö võ be li
– po ten ci á lis – ver seny ti lal mi elõ írás el len ér té ké re, de
az el len ér ték nek ter mé sze te sen eb ben a sa já tos eset -
ben is arány ban kell áll nia az elõ írt kor lá to zás sal.
Ugyan ak kor a Kú ria sze rint eh hez szük sé ges egy
olyan tar tal mi lag egy ér tel mû meg ál la po dás a fe lek ré -
szé rõl, mely alap ján egy ér tel mû en ar ra le het kö vet -
kez tet ni, hogy kü lön dí ja zás ki kö té se nem szük sé ges.
Ál lás pon tunk sze rint pusz tán egy ilyen meg ál la po dás,
vagy akár a mun ka szer zõ dés szö ve ge zé sé bõl nem biz -
tos, hogy fel tét le nül he lye sen le het e te kin tet ben kö -
vet kez te té se ket le von ni, hi szen bár a be töl tött mun -
ka kör fon tos sá gá ra, bi zal mi jel le gé re néz ve te het
ugyan ér de mi meg ál la pí tá so kat a bí ró ság, azon ban azt
el dön te ni, hogy a fe lek szer zõ dé ses aka ra ta ál tal át fo -
gott bér tö meg – ki fe je zett meg ál la po dás hi á nyá ban –
va ló ban te kint he tõ-e egyút tal ver seny ti lal mi díj nak
is, szin te le he tet len. Er re te kin tet tel a Kú ria né ze te
sze rint eb ben az eset ben el ma radt a meg fe le lõ el len ér ték
mint szük sé ges tar tal mi elem ki kö té se, ez alap ján pe dig
nem te kint he tõ ér vé nye sen lét re jött pol gá ri jo gi szer zõ dés -
nek ez meg ál la po dás, te kint ve, hogy vég ered mény ben
csak a mun ka vál la ló ra néz ve fo gal ma zott meg kö te le -
zett sé ge ket a mun ka jog vi szony meg szû né se ese té re.
Ál lás pon tunk sze rint ez az elv me gáll ja a he lyét a je -
len leg ha tá lyos Mt. ér tel mé ben is, hi szen a ver seny ti -
lal mi meg ál la po dás to vább ra is önál ló meg ál la po dá si
le he tõ ség, az el té rés mind ös  sze an  nyi, hogy azt ki zá -
ró lag az Mt-ben fog lalt nor mák alap ján kell el bí rál ni.
Vé gül meg em lí ten dõ az Mfv.II.10.573/2012/3. sor szá -

mú íté let, amely az elõ zõ ek ben mon dot tak hoz ha son ló -
an meg erõ sí ti, hogy a ver seny ti lal mi meg ál la po dás ér vé -
nyes sé gé nek és meg sze gé sé nek el bí rá lá sa so rán kü lö nös je len -
tõ sé ge van an nak tar tal má nak, hi szen az egy pol gá ri jo gi
tar tal mú, szinallagmatikus meg ál la po dás, amely ben egyik
ol dal ról a meg fe le lõ el len ér ték nek, má sik ol dal ról pe dig a kö -
te le zett ség vál la lás köl csö nös sé gé nek egy ér tel mû en meg kell
je len nie. Ugyan ak kor fon tos meg ál la pí tá sa az íté let nek
az is, hogy mind ezen pol gá ri jo gi el ve ket és mód sze re -

ket csak a vo nat ko zó mun ka jo gi kör nye zet ben és a
mun ka jo gi sza bá lyok nak meg fe le lõ mó don le het al kal -
maz ni, ugyan is a Kú ria ál lás pont ja sze rint a pol gá ri jo -
gi szer zõ dé si for ma szimp lán csak a ver seny ti la lom ke -
re te it biz to sít ja, azt tar ta lom mal ter mé sze te sen az Mt.
és a mun kál ta tó és mun ka vál la ló sa já tos kap cso lat rend -
sze re alap ján kell meg töl te ni. Az igény ér vé nye sí tés so -
rán azon ban két ség kí vül a mun ka jo gi igény ér vé nye sí -
té sé re vo nat ko zó sa já tos sza bá lyo kat kell fi gye lem be
ven ni. Ál lás pon tunk sze rint az íté let szel le mi ség jól
tük rö zi a ver seny ti lal mi meg ál la po dás ket tõs jo gi ter -
mé sze tét, ami bõl a leg több, e ta nul mány ban is fel vá zolt
jo gi prob lé ma szár ma zik. Ugyan ak kor meg je gyez zük,
hogy a Kú ria ilyen tar tal mú jog ér tel me zé sé vel mes  sze -
me nõ kig egyet ér tünk, azon ban az eb ben ki fej tet te ket
ter mé sze te sen a jö võ ben már a 2012. évi Mt., ki zá ró lag
a mun ka jo gi sza bá lyo kat al kal maz ni ren de lõ elõ írá sai
men tén szük sé ges fi gye lem be ven ni.

VIII. 
Kö vet kez te té sek

Ös  sze fog lal va az ed dig ki fej tet te ket meg ál la pít ha tó,
hogy a ver seny ti lal mi meg ál la po dás rész ben meg vál to zott
sza bá lyo zá sa új szem lé le tet igé nyel a jog gya kor lat ban, leg -
alább is min den kép pen szin te ti zál ni szük sé ges a jog -
gya kor lat ed di gi fej le mé nye it az Mt. új meg kö ze lí té sé -
vel. Mind ez el sõ sor ban az el len ér ték ará nyos sá gá nak
vizs gá la tá ban, és az ér vé nyes ség kér dé sé ben ér he tõ tet -
ten, de vég ered mény ben a pol gá ri jog és a mun ka jog
kap cso la tát ve ti fel fõ kér dés ként. E szem pont ból ér de -
kes szem be sül ni az zal, hogy a ver seny ti lal mi meg ál la -
po dás kap csán ép pen el len té tes fo lya mat ját szó dik le a
2012. évi Mt. nyo mán, mint ami a mun ka jo gi sza bály -
anyag egé szét jel lem zi, hi szen a pol gá ri jo gi sza bá lyok
köz vet len al kal ma zá sá nak ki zá rá sa min den kép pen a ver -
seny ti lal mi meg ál la po dás „munkajogiasításának” irá nyá ba
hat. Ál lás pon tunk sze rint ez a meg ol dás he lyes le het
ab ban az eset ben, ha a jog gya kor lat nem fe led ke zik
meg ar ról sem, hogy minden nek el le né re ez a szer zõ -
dés tí pus vég ered mény ben egy spe ci á lis pol gá ri jogias
meg ál la po dás, amely a fe lek egyen lõ sé gét ve szi ugyan
ala pul, de a mun ka jog vi szony ban ez az egyen lõ ség
csak ne he zen fe dez he tõ fel. Né ze tünk sze rint a bí rói
gya kor lat nak a jog fej lesz tés mód sze ré vel kel le ne a ko ráb bi
gya kor lat ból át emel ni az al kal maz ha tó ele me ket, egyút tal
több, je len ta nul mány ke re tei kö zött fel ve tett kér dés re
is vá laszt ad ni.



1 Eric Engle: The Fake Revolution: Understanding Legal Realism. Washburn Law Jo ur nal. 2008. 2. sz. 660. Elekt ro ni kus for má ban
meg ta lál ha tó a papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1125742 cí men.

2 Pél da ként áll jon itt egy hi vat ko zás a for ma lis ta bí rói ítél ke zés re a ma gyar bí rói gya kor lat ból: „A Ptk. 629. § (2) be kez dé sé hez fû zött
mi nisz te ri in do ko lás ból meg ál la pít ha tó, hogy a vég ren de let ér vé nyes sé gé nek el bí rá lá sá nál a for ma liz mus sal sza kí ta ni kell, és ar ra kell
tö re ked ni, hogy az ér vé nyes sé gi kel lé kek be tar tá sa mel lett a vég ren del ke zõ aka ra ta meg ál la pí tást nyer jen.” A bí ró ság vá la sza pe dig: „a
Ptk. 629. § (2) be kez dé se az ala ki kö ve tel mé nyek te kin te té ben egy ér tel mû ren del ke zést tar tal maz, ame lyet a jog al kal ma zó bí ró ság for -
ma liz mus ra hi vat ko zás sal nem hagy hat fi gyel men kí vül.” 4.P.III.25.549/2006/47 Fõ vá ro si Bí ró ság

3 Frederick Schauer: Formalism. Yale Law Jo ur nal. 1987-1988. 97. sz. 510.
4 Pél da er re an nak az eset nek a meg íté lé se, amely az uzso rás szer zõ dé se ket kö tõ, töb bek kö zött ezért is bör tön bün te tés ét töl tõ fér fi ér -

vé nye sít he ti a köl csön szer zõ dé sek bõl ere dõ jo ga it, mert a bí ró ság nak szi go rú an ra gasz kod nia kell a jog sza bály ban le írt ren del ke zé sek -
hez. A pél dá hoz a for rást lásd a kö vet ke zõ cí men: http://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/bortonebol-hajtja-be-penzet-az-uzsoraki-
raly-a-birosag-segit-neki-83945

„A for ma liz mus, akár egy ta liz mán, bár mi lyen je len tést
felvehet.”1 (ERIC ENGLE)

1.  Be ve ze tés

A cél ki tû zé sem eb ben a ta nul mány ban, hogy egy
jog al kal ma zá si (jo gi ér ve lé si és ér tel me zé si) stra té gia,
a jo gi for ma liz mus po li ti kai fi lo zó fi ai tar tal mát kö rül -
ha tá rol jam, el mé le ti hát te rét fel tér ké pez zem. Ez a fel -
adat nem egy sze rû, hisz meg ne he zí ti e vál lal ko zást az,
hogy amen  nyi re gyak ran al kal maz zuk ezt a fo gal mat
akár a jo gi gyakorlatban2 vagy az el mé let ben, meg le -
põ, hogy ugyan an  nyi ra ne héz de fi ni ál ni, mit is je lent a
for ma liz mus va ló já ban. 
Az el mé le ti iro da lom ol va sá sa köz ben ar ra a kö vet -

kez te tés re jut ha tunk, hogy nincs még egy el mé le ti ál -
lás pont, me lyet an  nyi kri ti ka ért vol na, mint a for ma -
liz must. E szó hasz ná la ta sok eset ben pe jo ra tív ér te -
lem ben tör té nik mind a gya kor lat ban, mind az el mé -
let ben, gya ko ri, hogy e ki fe je zés hasz ná la ta mö gött
egy faj ta ne ga tív meg íté lés hú zó dik meg. „A (jog el mé -
le ti) iro da lom egy fe lü le tes át te kin té se is csak ar ról

tesz ta nú sá got, hogy igen cse kély az egyet ér tés a te -
kin tet ben, hogy mit je lent, hogy egy jo gi dön tés vagy
egy jog el mé le ti pers pek tí va for ma lis ta, ez per sze nem
vo nat ko zik azon vé le mény re, hogy bár mi is le gyen a
for ma liz mus, az jó nem lehet.”3 A for ma liz mus nem
pusz tán a jo gi gya kor lat ban és el mé let ben kri ti zált bí -
rói ma ga tar tás, ha nem a la i kus kö zön ség kö ré ben sem
rit ka, hogy el len szen ves a vi szo nyu lás ve le szem ben.
A jog al kal ma zást érin tõ la i kus meg íté lés ál ta lá ban
kri ti kus, hi szen a pol gá rok egy szer re vár ják el a bí ró -
sá gok tól, hogy ki szá mít ha tó, elõ re lát ha tó, jog sza bály -
hoz kö tött dön tést hoz za nak, azon ban el vá rás az is,
hogy a jo gi dön té sek igaz sá go sak is le gye nek, ve gyék
te kin tet be a fe lek sa já tos kö rül mé nye it és ez ál tal bi zo -
nyos ese tek ben hagy ja nak fel a jog sza bály ok szi go rú
kö ve té sé vel. Ez az at ti tûd is el lent mon dá sos sá te szi a
jo gi for ma liz mus megítélését.4
Ab ban, hogy ez az ál ta lá nos vé le mény ki ala kult,

nagy sze re pe volt a jo gi re a liz mus kép vi se lõ i nek is, akik
írá sa ik ban min den ere jük kel ar ra tö re ked tek, hogy
meg gyõz ze nek ar ról, hogy a jog mû kö dé se nem fe lel
meg a for ma lis ta el kép ze lés nek. A for ma liz mus sal

TA NUL MÁNY 

A bí rói for ma liz mus a jog el mé let né zõ pont já ból 

- Ficsor Krisztina egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem (Debrecen)

A bí rói for ma liz mus a jog el mé let ben és a jog gya kor lat ban egy rend kí vül kri ti zált bí rói dön tés ho za ta li
stra té gia. Azon ban ez nem pusz tán egy bí rói ér ve lé si stra té gia, ha nem nor ma tív ítél ke zés-el mé let is, amely
kö ve tel mé nye ket tá maszt a jog al kal ma zás sal szem ben: el mé le ti ál lí tá sok ös  szes sé ge, me lyek nek van mon -
da ni va ló ja ar ról, hogy a bí ró nak ho gyan kel le ne dön te nie és ho gyan kel le ne a jo got ér tel mez nie, hogy he -
lyes jo gi dön tés szü les sen. Min den olyan el mé let, amely az ítél ke zés sel kap cso lat ban kö ve tel mé nye ket tá -
maszt, a jog ter mé sze té rõl és a bí rás ko dás funk ci ó já ról szó ló jog el mé le ti és po li ti kai fi lo zó fi ai meg ala po zást
igé nyel. A for ma liz mus mö gött is meg hú zód nak ilyen el mé le ti meg fon to lá sok és a for ma lis ta bí rói stra té -
gia iga zol ha tó sá ga vagy hely te len sé ge ezen el mé le tek fel tá rá sá tól és azok el fo gad ha tó sá gá tól függ.
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5 Lásd Robert S. Summers: The Formal Character in Law. In: Robert S. Summers: Essays on the Nature of Law and Legal Reasoning Ber -
lin, Duncker and Humblot, 1992. 245.

6 Lásd uo. 242.
7 Lásd pél dá ul Michael S. Moore: The Semantics of Judging. Southern California Law Review 1980–1981. 54. sz. 154. vagy Brian Leiter:

Positivism, Formalism, Realism. Co lum bia Law Review 1999. 4. sz. 1144.
8 Nem pusz tán a jog ter mé sze té vel kap cso la tos el mé le ti prob lé má kat ve ti fel az ítél ke zés-el mé let, én azon ban eb ben a ta nul mány ban

pusz tán ezt a di men zi ó ját vizs gá lom meg a kér dés nek: te hát azt, hogy a for ma lis ta ítél ke zés-el mé le tet a jog ter mé sze té nek mi lyen fel -
fo gá sa tá maszt ja alá.

szem be ni jog el mé le ti kri ti kák (leg fõ képp a jo gi re a lis -
ták ré szé rõl meg fo gal ma zot tak) nagy ré sze azt hang sú -
lyoz za, hogy a for ma liz mus egy gya kor la ti lag le he tet -
len el kép ze lést vall ma gá é nak az ítél ke zés ka rak te ré vel
kap cso lat ban. A for ma liz mu son ugyan is ál ta lá ban azt
az el mé le ti ál lás pon tot ér tet ték, amely a me cha ni kus
jog al kal ma zás mel lett áll ki. E jog al kal ma zá si mód szer
pe dig a kri ti kák sze rint a va ló ság tól el ru gasz ko dott
gya kor la tot va ló sít meg. 
A jo gi re a liz mus azon ban csak egy pers pek tí va,

amely ben a for ma liz mus va la mi lyen fel fo gá sa ki raj zo -
ló dik, a kor társ jog el mé let ben a for ma liz mus nak
olyan fel fo gá sa is ki ala kult, amely ma ga mö gött hagy -
ja a re a lis ták ál tal fel vá zolt ké pet, és a for ma liz must
véd he tõ ál lás pont ként tün te ti fel. A sok fé le ál lás pont
kö zött ezért ren det kell ten nünk, és fel kell tár ni a jo -
gi for ma liz mus nak azt a fel fo gá sát, amely a ké sõb bi
elem zés alap já vá vál hat, ame lyet meg ítél he tünk majd
nor ma tív szem pont ból. Te hát ar ra tö rek szem, hogy
kö rül ha tá rol jam a for ma liz mus nak azt a fel fo gá sát,
amely a vizs gá ló dá sa im tár gyát ké pe zi.
A for ma liz mus két dol got je lent het az én ér tel me zé -

sem ben. Egy részt te kint het jük egy nor ma tív ítél ke zés-
el mé le ti ál lás pont nak, olyan ál lí tá sok vagy té zi sek ös -
 szes sé gé nek, amely a jog al kal ma zás egy bi zo nyos mo -
dell je mel lett kö te le zi el ma gát és nor ma tív el vek kel
tá maszt ja alá ezt az el kö te le zõ dést, mond va la mit ar -
ról, hogy a bí ró nak ho gyan kell(ene) dön te nie. Más -
részt a jo gi for ma liz must ne vez het nénk egy faj ta bí rói
dön tés ho za ta li mód szer nek, bí rói gon dol ko dás-for má -
nak, jog al kal ma zá si stra té gi á nak, amel  lyel a bí ró a
jog ese te ket meg kö ze lí ti és a jo gi prob lé má kat ke ze li.
A for ma lis ta bí rói dön tés vagy dön tés ho za ta li stra té -
gia egy sa já tos mód ja a jo gi prob lé mák ke ze lé sé nek.
Az el mé le ti ref le xi ók is er re a sa já tos ma ga tar tás for -
má ra vo nat koz nak és e sa já tos gon dol ko dás mód fel tá -
rá sá ra, fo gal má nak meg ha tá ro zá sá ra, vagy iga zo lá sá ra
tö re ked nek.
Robert S. Summers sze rint a jog szá mos alap ve tõ ka -

rak ter je gye kö zül a leg fon to sabb a for ma li tás: szá mí -
tás ba kell ven nünk, hogy min den alap ve tõ jo gi je len -
ség for má lis. Gon dol junk pél dá ul ar ra, hogy a jog ré -
szét ké pe zik az elõ re rög zí tett, ka no ni kus for má ban
meg je le nõ ál ta lá nos jog sza bály ok, vagy ar ra, hogy a
jog rend sze ren be lül el is mert for má lis kri té ri u mok ha -
tá roz zák meg, hogy mi szá mít ér vé nyes jo gi nor má -
nak, a jog al kal ma zá son be lül lé tez nek el fo ga dott for -
má lis mód sze rek a tör vé nyi ér tel me zés hez, de az an -
gol szász jog rend sze rek ben a for ma li tás alap ve tõ meg -

nyil vá nu lá sa pél dá ul a stare decisis elve.5 A „for má -
lis” fo gal mán azt ért jük, hogy a jog for ma li tá sa vizs -
gál ha tó a jog tar tal má tól füg get le nül, a for má lis ka -
rak ter lé te füg get len a jo gi je len sé gek tartalmától.6
Egyet ért ve Summers-szel amel lett fo gok majd ér -

vel ni, hogy a jog for má lis ka rak te ré nek va ló ban ki tün te -
tett fi gyel met kell szen tel ni. Ke ve set ér te nénk meg a
jog ter mé sze té bõl, ha nem ér te nénk meg, hogy mi lyen
fon tos sze re pet ját sza nak ben ne a for má lis ele mek, a
for ma li tás. A for ma li tás meg nyil vá nu lá sá nak egy spe -
ci á lis ese tét fo gom meg vizs gál ni, még hoz zá azt, amely
az ítél ke zés so rán meg je le nik. Ki in du ló pon tom az,
hogy a jo gi for ma liz mus olyan el mé le ti té zi sek ös  szes -
sé ge, amely nek van mon da ni va ló ja ar ról, hogy a bí -
rák nak ho gyan kell dön te nie: nem azt ír ja le, hogy a
bí rák ho gyan ítél kez nek, ha nem ér vel egy meg ha tá ro -
zott ál lás pont mel lett, hogy a bí rák nak ho gyan kel le -
ne ítél kez nie. A for ma liz mus te hát itt úgy sze re pel,
mint az ítél ke zés rõl szó ló nor ma tív elmélet.7
For ma liz mu son a kö vet ke zõ két té zist ér tem. Egy -

részt azon té zis mel let ti el kö te le zõ dést, hogy lé tez nek
kön  nyû ese tek. Azon jog ese te ket ne vez zük kön  nyû eset -
nek, ame lyek el dön té se so rán a jog sza bály szö ve gé nek
és az eset té nye i nek ös  sze ve té sé vel vi szony lag egy ér tel -
mû jo gi vá laszt ka punk. Más részt pe dig azt, hogy az
olyan ese tek ben, ame lyek re egy ér tel mû en vo nat ko zik
egy jo gi ren del ke zés, a bí ró nak kö te le zett sé ge az úgy -
ne ve zett for rás-ala pú jog (alap ve tõ en a jog sza bály) alap -
ján el dön te ni az ese tet anél kül, hogy er köl csi, po li ti kai
el vek re, cél ki tû zé sek re tá masz kod na. Ez azt kö ve te li
meg a bí ró tól, hogy amen  nyi re le het sé ges, a jo gi nor -
mák szö ve gé hez hû ér tel me zés sel dönt sék el az ese te ket. A
for ma lis ta ér ve lé si stra té gi á ból az is kö vet ke zik, hogy
ab ban az eset ben is a for rás-ala pú jog szö ve gé bõl kö -
vet ke zõ dön tést kell meg hoz ni, ha az el len kez ne igaz -
sá gos sá gi, cél sze rû sé gi vagy mél tá nyos sá gi, er köl csi
szem pont ok kal, ér té kek kel. A for ma liz mus ról szó ló
ítél ke zés-el mé let te hát egy olyan bí rói dön tés ho za ta li
stra té gi á val kap cso la tos el mé let, amely a konk rét eset
meg ol dá sát egy bi zo nyos mó don kö ze lí ti meg. 

2. A for ma lis ta jo gi ér ve lés el mé le te

Azt ál lí tom eb ben a dol go zat ban, hogy min den
olyan el mé let mö gött, amely ítél ke zés sel kap cso la tos
kö ve tel mé nye ket rög zít, meg kell hú zód nia egy bi zo -
nyos jog- és po li ti kai fi lo zó fi ai el mé let nek a jog ter-
mészetérõl.8 Min den ítél ke zés rõl szó ló nor ma tív ál lí tás



9 Lásd John Rawls: Political Liberalism. New York, Co lum bia University Press, 1996. 1–4. 
10 Roberto M. Unger: The Critical Legal Studies Movement. Har vard Law Review. 1982-1983. 96.sz. 564.
11 Ernest J. Weinrib: The Jurisprudence of Legal Formalism. Har vard Jo ur nal of Law and Public Policy. 1993. 16. sz. 583. 

jog el mé le ti és po li ti kai fi lo zó fi ai meg ala po zást igé -
nyel, nem áll hat ön ma gá ban. Ha azt ál lít juk pél dá ul,
hogy a for ma lis ta bí rói ér tel me zé si stra té gia a kö ve -
ten dõ pél da az ítél ke zés ben, meg kell tud ni vá la szol -
ni, hogy mi ért. A „mi ért re” a vá laszt pe dig nem le het
a nor ma tív jog el mé le ti és po li ti kai fi lo zó fi ai kér dé sek
meg spó ro lá sá val meg ta lál ni. El sõ lé pés ként rö vi den
ös  sze fog la lom, hogy a for ma liz mus mit je lent a „hét -
köz na pi” élet ben, ez hasz nos ki in du lá si ala pot nyújt -
hat an nak meg vi lá gí tá sá hoz, hogy a jog ban ho gyan
mû kö dik a for ma liz mus. Majd meg vizs gá lom, hogy
mely el mé le ti ala pok hú zód nak meg a for ma liz mus
jo gi ér ve lés rõl al ko tott fel fo gá sa mö gött. 
A for ma liz mus mö gött alap ve tõ po li ti kai fi lo zó fi ai

meg fon to lá sok hú zód nak meg (és nem is ért he tõ meg
po li ti kai fi lo zó fi ai elem zés nél kül), és mind a for ma -
liz must meg ala po zó, mind a for ma liz must kri ti zá ló
in do kok egy bi zo nyos meg fon to lás hoz kö tõd nek. Ez a
meg fon to lás vagy mo dern po li ti kai kö zös ség ben fenn -
ál ló je len ség alap ve tõ vizs gá lan dó kér dés ként je le nik
meg a po li ti kai fi lo zó fi á ban. Ez pe dig az úgy ne ve zett
és  sze rû plu ra liz mus té nye, amel  lyel kap cso la tos fi lo zó -
fi ai prob lé mák John Rawls Political Liberalism cí mû
köny vé ben ke rül tek ki fej tés re. Az és  sze rû plu ra liz -
mus té nye a mo dern tár sa dal mak je len sé ge. Azt je len -
ti, hogy a mo dern tár sa dal mak olyan kö rül mé nyek
kö zött szer ve zõd nek po li ti kai kö zös sé gek ké, ame lyek -
ben a ta gok a jó élet kü lön bö zõ fel fo gá sa it vall ják, és
au to nóm mó don ké pe sek a jó élet rõl al ko tott fel fo gá -
su kat re a li zál ni, meg va ló sí ta ni. A mo dern po li ti kai
kö zös sé gek nem a jó egy kon szen zus ra épü lõ, min -
den ki ál tal tá mo ga tott for má ját va ló sít ják meg, tag ja -
ik kü lön bö zõ er köl csi, val lá si, fi lo zó fi ai né ze te ket val -
la nak, még hoz zá oly mó don, hogy a né zet kü lönb sé -
gek nem ele ve és  sze rût le nek. A ta gok a ra ci o na li tás ta -
la ján áll va nem gyõz he tik meg egy mást ar ról, hogy a
má sik ál tal tá mo ga tott jó élet rossz, hely te len vagy
nem ér de mes a tá mo ga tás ra. A po li ti kai kö zös sé gek
fel ada ta (il let ve a po li ti kai fi lo zó fi ai vizs gá ló dá sok
egyik leg fon to sabb vizs gá ló dá si te rü le te), hogy ilyen
kö rül mé nyek kö zött ta lál ja meg a kö zös ség tag ja i nak
meg fe le lõ együtt mû kö dé si for má ját, amely ben min -
den, kü lön fé le er köl csi, val lá si, fi lo zó fi ai né ze te ket
val ló tag az együtt mû kö dé sü ket meg ala po zó kö zös el -
vek alap ján va ló sít hat ja meg sa ját jó élet rõl al ko tott
felfogását.9
Ez a kér dés le het a ki in du ló pont ja an nak az elem -

zés nek, hogy az ilyen kö rül mé nyek kö zött meg va ló su -
ló po li ti kai kö zös ség ben mi lyen sze re pe van a cse lek -
vé se ket meg ha tá ro zó, min den ki re vo nat ko zó jog nak,
a jog nak mi lyen nek kell len nie és ho gyan va ló sul jon
meg a jog alap ján tör té nõ dön tés ho za tal. Úgy vé lem, a

for ma liz mus mö gött meg hú zó dó el mé le ti ala pok ed -
dig a po li ti kai fi lo zó fi ai alap kér dé sig nyúl nak vis  sza
és ez a prob lé ma hú zó dik meg az úgy ne ve zett legaliz-
mus és az au to nó mia-té zis hát te ré ben is. Elõ ször
azon ban vizs gál juk meg, mit ér tünk for ma liz mu son
ál ta lá ban!

2.1. A for ma liz mus ról ál ta lá ban 

A for ma liz mus alap ve tõ lé nye gét ra gad ja meg a kö -
vet ke zõ meg ál la pí tás: „Eb ben a kon tex tus ban az, amit
for ma liz mu son ér tek, az el kö te le zett ség, és ez ál tal
egy faj ta hit is egy olyan jo gi iga zo lá si mód szer ben,
amely vi lá go san szem be ál lít ha tó a tár sa dal mi élet ben
al kal ma zott fo gal mak nyi tott vé gû meg vi ta tá sá val,
ame lyet so kan ide o lo gi kus nak, fi lo zo fi kus nak vagy
lát no ki nak (visionary) tartanak.”10 (Ki eme lés tõ lem.
F.K.) A for ma liz mus a cse lek vé sek, dön té sek iga zo lá -
sá nak egy spe ci á lis mód ja. 
Eb bõl ki in dul va, a jo gi for ma liz must a jo gi dön té -

sek vagy cse lek vé sek egy spe ci á lis iga zo lá si mód sze ré -
nek, for má já nak te kin tem, amely ál lást fog lal ab ban a
kér dés ben, hogy mi kép pen iga zol hat juk az ál lam pol -
gár ok elõtt a jo gi dön té se ket. Ez az oka an nak, hogy az
elem zés alap ve tõ cél pont ja a bí rói jog al kal ma zás: a bí -
ró nak az a fel ada ta, hogy a jog alap ján meg ál la pít sa,
hogy a fe lek nek mit kell ten nie. A dön té sét iga zol nia
kell, az iga zo lás nak pe dig van nak fel tét elei, az nem
tör tén het bár mi lyen, a bí ró ál tal pre fe rált mó don és
in do kok kal.
„A for ma liz mus a jo gi iga zo lás el mé le te.Mint az iga -

zo lás egy el mé le te, a for ma liz mus a jog ra nem úgy te -
kint, mint amely pusz tán a rög zí tett nor mák ös  szes sé -
ge vagy a hi va ta los szer vek ha ta lom gya kor lá sá nak
meg tes te sü lé se, ha nem mint tár sa dal mi ren de zõ elv re
(arrangement), amely ref lek tál az er köl csi ér vek re.
Mint a jo gi iga zo lás egy el mé le te, a for ma liz mus azon
je len ség re kon cent rál, amely a leg job ban ki fe je zi a
tár sa dal mi élet jo gi as pek tu sát: olyan fe lek kö zöt ti
kap cso la to kat, akik egy más tól füg get le nül ér vé nye sí -
tik ér de ke i ket és a bí ró sá gok azon sze re pét, ame lyek
az en nek ered mé nye ként ki ala kult konf lik tu so kat
megoldja.”11
A for ma liz mus azon ban nem pusz tán a jog ban ér tel -

mez he tõ fo ga lom, a min den na pi élet ben ho zott dön -
té sek ben és cse lek vé sek ben is meg nyil vá nul. Ha ál ta -
lá ban akar juk meg ha tá roz ni a for ma liz mus je len té sét,
ak kor el mond hat juk, hogy a for ma liz mus egy faj ta cse -
lek vés ve zér lõ at ti tûd ként je le nik meg. Ha va la ki for ma -
lis ta mó don cse lek szik, a cse lek vé sé re az jel lem zõ,
hogy va la mi lyen ok ból nem mér le ge li a cse lek vé se
mel lett és el len szó ló ös  szes le het sé ges és re le váns in -
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do kot, ha nem az in do kok egy meg ha tá ro zott, le szû kí -
tett kö re ha tá roz za meg a cse lek vé sét. Az in do kok e
kö re kor lá to zód hat pél dá ul a ha gyo má nyok ra, szo ká -
sok ra, sza bá lyos sá gok ra, meg szo ká sok ra. A for ma lis ta
cse lek vés hát tér in do ka az a meg fon to lás le het, hogy
fel ment sük ma gun kat a cse lek vé se ink el len és mel lett
szó ló ös  szes re le váns in dok foly to nos és fá rasz tó mér -
le ge lé se alól. A for ma liz mus a dön tés ho za tal egy „ké -
nyel me sebb” for má ját kí nál ja szá munk ra: nem kell
foly to no san a cse lek vé se ink hát tér in do ka it át gon dol -
ni, mér le gel ni, a cse lek vés mond hat ni „au to ma ti ku -
san” történik.12
Úgy tû nik, hogy a hét köz na pi em be ri cse lek vés ben

jó for mán nél kü löz he tet len a for ma liz mus. Va ló já ban
elég rit ka az a hely zet, ami kor egy cse lek võ min den
szó ba jö he tõ, cse lek vés mel lett és el len szó ló re le váns
ér vet vé gig gon dol és mér le gel. Meg bé ní ta ná a dön té si
ké pes sé get és a gyors, ha té kony cse lek vé se ket, ha
min den egyes szi tu á ci ó ban tel jes kö rû mér le ge lést
kel le ne el vé gez nünk. Ezért rög zí tünk és kö ve tünk
for má lis cse lek vé si in do ko kat, pél dá ul szabályokat,13
ame lyek kö rül ha tá rol ják, hogy bi zo nyos szi tu á ci ók -
ban mit kell ten ni. En nek a cse lek vé si at ti tûd nek a jo -
gi ér ve lés ben meg je le nõ ana ló gi á já val kap cso lat ban
azon ban több dol got is rög zí te nünk kell, amely rá mu -
tat, hogy a jo gi for ma liz mus bár ha son ló an mû kö dik
a hét köz na pi élet ben meg je le nõ for ma liz mus hoz, itt
el sõ sor ban nem „ké nyel mi” szem pon to kat szol gál.

2.2. For ma liz mus a jog ban

A for ma lis ta bí rói ma ga tar tás egy részt je lent he ti
azt, hogy a bí ró a dön té sét au to ma ti ku san, mond hat -
ni me cha ni ku san hoz za meg a re le váns in do kok át gon -
do lá sa nél kül. Ez az át gon do lat lan, a jog sza bály szö ve -
gé hez min den kö rül mé nyek kö zött kö tõ dõ, „be vett
ru ti nok hoz” ragaszkodó14 dön tés ho za tal ban tes te sül
meg. Eb ben a bí rói ma ga tar tás ban a hét köz na pi ér te -
lem ben vett for ma lis ta ma ga tar tás jel leg ze tes sé ge ér -
vé nye sül, amen  nyi ben a hét köz na pi for ma liz mu son a
dön tés ho za tal ké nyel me seb bé té te lét ért jük, va gyis
azt, hogy a dön tés ho za talt le egy sze rû sít jük, az eset le -
ge sen re le váns in do kok mér le ge lé sét meg spó rol va ho -
zunk dön tést. A for ma lis ta bí rói ítél ke zés eb ben az ér -
te lem ben olyan bí rói at ti tûd ként je le nik meg, amely

alap ján a jog al kal ma zó ra gasz ko dik a gya kor lat be vett
for má i hoz, a jog sza bály ok szó sze rin ti je len té sé hez,
vagy min dig az eset hez leg kö ze lebb ál ló nor mát vá -
laszt ja ki anél kül, hogy a konk rét ese tet tá gabb ös  sze -
füg gé se i ben vizs gál ná meg.15
Ez zel a bí rói at ti tûd del szem ben azon ban fi gye lem -

be kell ven nünk még egy té nye zõt. A bí rói dön tés sel
kap cso lat ban kö ve tel mény, hogy a dön tést alá tá masz -
tó in do kok csak egy le ha tá rolt kör re kor lá to zód hat -
nak, a dön tés hát te ré ben meg hú zó dó in do kok mér le -
ge lé se kor a bí ró nem ve het fi gye lem be min den egyes
re le váns nak tû nõ in do kot. A jo gi ér ve lés ka rak te rét
ál ta lá ban az jel lem zi, hogy az in do kok egy kor lá to zott
kö ré bõl me rít he ti a dön tést alá tá masz tó in do ko kat. A
jo gi ér ve lés kö tött iga zo lá si hely ze tet teremt,16 ami azt
je len ti, hogy a bí rák nak kö te les sé ge, hogy el is mert for -
rá sok ból szár ma zó in do kok mér le ge lé se alap ján hoz -
za nak jo gi dön té se ket. Ezt fe je zi ki a fen ti Roberto
Ungertõl szár ma zó idé zet nek az a ré sze, hogy a for ma -
lis ták sze rint a jo gi ér ve lés meg kü lön böz tet he tõ a tár -
sa dal mi éle tet meg ha tá ro zó fo gal mak nyi tott vé gû
meg vi ta tá sá tól.
A tár sa dal mi élet ben fo lya ma to san vi tat ko zunk ar -

ról, hogy bi zo nyos dön té si és cse lek vé si hely ze tek ben
mi a he lyes cse lek vés, mit iga zolt ten ni és mit nem. Ez
az úgy ne ve zett ál ta lá nos gya kor la ti ér ve lés fo lya ma ta.
Az ilyen vi ták ban a cse lek vé se ink és dön té se ink iga -
zo lá sa kor szin te bár mi lyen, a cse lek vés vagy dön tés
szem pont já ból re le váns ér vet, in do kot fel hasz nál ha -
tunk, az egyé ni ta pasz ta la tok tól fog va az er köl csi in -
do ko kig. Ezt je len ti az, hogy egy vi ta nyi tott vé gû.
„Nyi tott az az ok fej tés, amely tet szõ le ges el já rá so kat
tesz le he tõ vé. Nyi tott az, ami bár mi olyas mit ma gá -
ban fog lal hat, ami a fe lek tõl el is mer ten, ér dem ben já -
rul hat hoz zá az igaz sá gos egye di meg ol dás meg ta lá lá -
sá hoz. Nyi tott az ok fej tés, mely egyet len célt tûz ma -
ga elé – ne ve ze te sen, hogy a kö zös ség egy szá má ra el -
fo gad ha tó dön tés hez ér kez hes sék el.”17
A for ma liz mus sze rint azon ban a jo gi ér ve lést az kü -

lön böz te ti meg más tí pu sú ér ve lé sek tõl, hogy az ér ve -
lés ter mé sze té bõl adó dó an olyan dön tés szü let het a
konk rét prob lé mák ra, amely kü lön bö zik az adott par -
ti ku lá ris eset ös  szes kö rül mé nyét mér leg re te võ dön -
tés tõl. Ez azt je len ti, hogy a jog al kal ma zó dön té sét ki -
zá ró lag a jo gi in do kok (és té nyek) ala poz hat ják meg, és
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el vi leg a dön tés ho zó nem ve he ti fi gye lem be a konk rét
eset ös  szes, – esetleg az igaz sá gos, cél sze rû, mél tá nyos,
az az op ti má lis dön tés ki ala kí tá sa ér de ké ben – re le -
váns nak tû nõ kö rül mé nyét. Te hát a jog al kal ma zó nem
ve het fi gye lem be pél dá ul er köl csi in do ko kat vagy a jo -
gi el já rás ban érin tett fe lek re vo nat ko zó min den kö rül -
ményt.
Rö vi den ez azt je len ti, hogy a jo gi ér ve lés nek az elõ -

re rög zí tett tör vé nyek bõl, pre ce den sek bõl és a jog dog -
ma ti ka ál tal ki dol go zott fo gal mak rend sze ré bõl kell
me rí te nie a dön tés re ha tást gya kor ló indokokat.18 A
jo gi ér ve lés szá má ra a tör vé nyek és pre ce den sek kons -
ti tu tív je len tõ ség gel bírnak.19
Mi ért áll fenn ez a kö ve tel mény a jog ban? Ho gyan

tud nánk alá tá masz ta ni ezt a bí rák kal szem be ni el vá -
rást? Ké pe sek va gyunk-e ér tel met ad ni en nek a kö ve -
tel mény nek? Ahogy a fen ti ek ben lát tuk, a for ma liz -
mus ah hoz a té tel hez kö tõ dik, hogy a jo gi dön té sek
alap jai csak is el is mert jo gi for rá sok ból (jo gi in do kok -
ból) szár maz hat nak, és nem ala pul hat nak a jo gi szö ve -
gen kí vü li for rá so kon. A for rás-ala pú jog kö te le zett sé get
te remt ar ra vo nat ko zó an, hogy az elõ írá sa i nak meg fe -
le lõ en cse le ked jünk és dönt sünk. Vizs gál juk meg e
gon dol ko dás mód tá gabb el mé le ti ös  sze füg gé se it. Ál -
lás pon tom sze rint, a for ma liz must erõs szá lak fû zik
egy részt a jog ter mé sze té vel kap cso la tos jog po zi ti vis ta
el mé let hez, de leg fõ képp a nor ma tív po zi ti viz mus hoz,
más részt pe dig azon po li ti kai fi lo zó fi ai té zi sek hez,
ame lye ket ös  sze fog la ló an legalizmusnak ne ve zünk. A
legalizmus alap ve tõ tar tal mát Judith Shklar dol goz ta
ki. 

2.3. A legalizmus és for ma liz mus 

A legalizmus Shklar meg ha tá ro zá sá ban nem je lent
mást, mint olyan eti kai at ti tû döt, amely a sza bály kö ve -
tõ ma ga tar tást er köl csi ér ték ként tün te ti fel, és amely ben
az er köl csi vi szo nyok tar tal mát sza bá lyok ál tal meg -
ha tá ro zott jo gok és kö te le zett sé gek tes te sí tik meg.20 A
legalizmus nem pusz tán egy vi sel ke dé si kód, a vi sel -
ke dést meg ha tá ro zó el vek ös  szes sé ge, ha nem fi lo zó fi -
ai ha gyo mány, amely nek lé nye ge Shklar sze rint, hogy
a sza bály kö ve tés, a sza bá lyok nak va ló en ge del mes ke -
dés ön ma gá ban er köl csi ér té ket hor doz. A legalizmus

nem pusz tán a jo gi gya kor lat részt ve võ i nek cse lek vé -
se it és gon dol ko dás mód ját hat ja át, ha nem a kü lön bö -
zõ tár sa dal mi, po li ti kai és kul tu rá lis gya kor la tok ré -
szét is ké pe zi. Azon ban a legalizmus il let ve a legalista
gon dol ko dás leg tel je sebb meg nyil vá nu lá sa a mo dern
eu ró pai jog rend sze rek ben ér he tõ tet ten. A bí ró sá gi
ítél ke zés, az elõ re rög zí tett sza bá lyok alap ján tör té nõ
dön tés ho za tal paradigmatikus meg nyil vá nu lá sa a
legalisztikus gon dol ko dás mód nak, er köl csi attitûd-
nek.21
Shklar nem min den kri ti ka nél kül vá zol ja a lega -

lisz tikus gon dol ko dás mó dot, amely a jo gi gya kor lat -
ban meg nyil vá nu ló cse lek vé sek nek és dön té sek nek
egy faj ta ve zér elv ét je len ti, és amely sze rin te olyan ide -
o ló gi át tes te sít meg, mely ben min den jo gász osz-
tozik.22 Egy faj ta „ide o ló gi ai ra gasz tó ként” ös  sze tart ja
a jo gá szi pro fes  szió kép vi se lõ it, ami ös  sze tar tó erõ -
ként mû kö dik a jo gi gya kor lat részt ve või között.23
Ez az esz me kép vi se li azt a fel fo gást, hogy a jog ma -

gá tól ér te tõ dõ en, ob jek tív mó don lé te zik, a jog rend -
szer egy for má lis és uni ver zá lis rend szer ként épül fel,
el ha tá rol va az er köl csi, po li ti kai és tár sa dal mi kon tex -
tus tól, amely ben ki ala kul és mû kö dik. Egy ilyen
rend szer leg fon to sabb jel lem zõi, a konceptualizmus
mel let ti túl zott el kö te le zõ dés, amely ál ta lá nos, abszt -
rakt fo gal mak rög zí té sé ben nyil vá nul meg, ame lyek
ki je lö lik a par ti ku lá ris dol gok he lyét és cél ját az uni -
ver zá lis rend ben. A legalizmus nem men tes a for ma lis -
ta gon dol ko dás mód tól sem, amely a jo got olyan nor -
mák rend sze re ként te kin ti, me lyek tar tal muk tól füg -
get le nül azo no sít ha tók, anél kül, hogy a nor mák cél ja -
i ra utal nánk. Ezen kí vül a legalizmusban meg tes te sül
az a gon do lat is, hogy a jog ön ma gát sza bá lyoz za, min -
den ne mû po li ti kai és er köl csi be fo lyás nél kül, a bí rák
azok a sze mé lyek, akik a jog ál tal kép vi selt igaz sá gos -
sá got fenn tart ják és fel szín re hoz zák. Ez az igaz sá gos -
ság pe dig nem más, mint a sza bá lyok el fo gu lat lan és
pár tat lan kö ve té se, a for má lis igazságosság.24 A for -
má lis igaz sá gos ság mel let ti el kö te le zõ dés azon ban
Shklar sze rint po li ti ka i lag nem sem le ges vá lasz tást je -
lent, ha nem na gyon is po li ti kai vá lasz tás: el kö te le zõ -
dés egy bi zo nyos ér ték, a jo gi gya kor lat ban fon tos ki -
szá mít ha tó ság, elõ re lát ha tó ság, a sta bi li tás kö ve tel mé -
nye mel lett.
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25 Lásd Judith N. Shklar: Legalism. An Essay on Law, Morals and Politics. 12. 
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A bí rás ko dás funk ci ó já ra vo nat ko zó an az ilyen jo -
gá szi gon dol ko dás mód nak az a kö vet kez mé nye, hogy
a bí ró fel ada ta meg ta lál ni az ér vé nyes sza bályt (vagy
leg alább va la mely fenn ál ló nyil vá nos kon szen zust,
amely a sza bály he lyét be tölt he ti), és azt al kal maz ni a
jog eset re. A lé te zõ jog sza bály ok nak kell meg ha tá roz ni
a jog al kal ma zók dön té sét oly mó don, ahogy az egy ke -
vés bé kor lá to zott dön tés ho za ta li mo dell ben nem je le -
nik meg. A bí rák fel ada ta a jog ér tel me zé se és nem
megváltoztatása.25 Azon ban Shklar éles kri ti ká val il le -
ti a jo gá szi gon dol ko dás e be rög zült „min tá ját,” mely -
rõl a jo gá szi pro fes  szió úgy gon dol ja, hogy uni ver zá lis
szem lé let mód. Ez tá vol ról sem így van, a tár sa dal mi
élet ben lé tez nek olyan szek to rok, ame lyek ben a je len -
sé gek ma gya rá za tá ban nem elég sé ges vagy egy ál ta lán
nem adek vát a legalista szem lé let mód. Mint min den
esz mé nek, a legalizmusnak is meg van nak a ma ga ana -
li ti kai határai.26
A legalizmus ha tá ra i nak a prob lé má ja leg sú lyo sab -

ban a jo gász sá got érin ti, hisz a jo gász ság tes te sí ti meg
azt a gya kor la tot, amely ar ra hi va tott, hogy a kü lön bö -
zõ tár sa dal mi konf lik tu so kat a jog nyel vé re le for dít sa,
azok ra egy mes ter sé ge sen ki ala kí tott gya kor la ti ér ve -
lé si ke ret ben (leg fõ képp az ér vé nye sen fenn ál ló jo gi
sza bá lyok nak en ge del mes ked ve és azo kat al kal maz va)
ta lál jon vá laszt. A jo gász ság alap ve tõ fel ada ta a legal-
izmus és a legalista gon dol ko dás mód fenn tar tá sa. 
A prob lé ma azon ban e be rög zült legalista gon do la ti

rend szer rel az, hogy egyet len tu do má nyos prog ra mot
lát ma ga elõtt: az ér vé nyes jog kri té ri u ma i nak meg ha -
tá ro zá sát, va gyis a „Mi a jog?” kér dé sé nek meg vá la -
szo lá sát, il let ve meg ta lál ni az ér vé nyes és re le váns jo -
gi nor mát egy adott eset re. Shklar sze rint az, hogy a
jo gá szi gon dol ko dás szem el len zõs mó don ki zá ró lag e
kér dés kö rül fo rog, lát tat ja, hogy mi lyen sze gé nyes el -
mé le ti kör ben mo zog. Az el szánt tö rek vés, hogy a jog
ér vé nyes sé gé nek kri té ri u ma it meg ta lál va el ha tá rol juk
azt az er köl csi, po li ti kai és egyéb tár sa dal mi nor mák -
tól, ki zár ja an nak le he tõ sé gét, hogy a jo got szé le sebb
el mé le ti pers pek tí vá ból vizs gál has suk. El zár ja az
elem zés le he tõ sé ge it a szo ci o ló gi ai szem lé let mód tól,
amely a jo got ab ban a tár sa dal mi kon tex tus ban ér tel -
me zi, amely ben lét re jön és al kal maz zák, vagy az er -
köl csi és po li ti kai el mé le tek tõl. A legalizmus túl zott
be rög zõ dé se nem hagy mást, csak üres for ma liz must,
amely a szo ci o ló gi ai, er köl csi, po li ti kai szem lé let mód -
ról le vá laszt va pró bál fo gal mi elem zést vé gez ni és a jo -
got ezen ön ké nyes sé get, in sta bi li tást hor do zó je len sé -
gek tõl leválasztani.27 „Az esz me, hogy a jog mint a

nor mák egy ön ma gá ban zárt, ob jek tí ve lé te zõ (that is
„there”) rend sze re azo no sít ha tó a tar tal má ra, cél ja i ra
és az õt al ko tó sza bá lyok fej lõ dé sé re va ló bár mi ne mû
hi vat ko zás nél kül, a for ma liz mus alap ve tõ lé nye gét
ké pe zi, mert a for ma liz mus nem pusz tán úgy ke ze li a
jo got, mint amely adott pre mis  szák ból me cha ni ku san
le ve ze tett de duk ci ók ös  szes sé ge. [A for ma liz mus] in -
kább azt je len ti, hogy a jo got a fo gal mak egy el szi ge -
telt tömb je ként je le ní ti meg, mely ben a fo gal mak egy
hi po te ti kus rend szer ben fenn ál ló le het sé ges ér vé nyes -
sé gük vagy ér vény te len sé gük hi á nyá ban nem ren del -
kez nek re le váns sa já tos ság gal vagy funkcióval.”28
A po li ti ká tól, er kölcs tõl, tár sa dal mi kon tex tus tól

füg get len, sem le ges jog esz mé je a jo gá szi ré teg pre fe -
ren ci á ját fe je zi ki: a jog nak ilyen nek kell len nie ah -
hoz, hogy ki szá mít ha tó és sta bil le gyen, va la mint
hogy be tölt hes se funk ci ó ját. De ra ci o ná li san nem tu -
dunk ér vel ni amel lett, hogy a jog gal kap cso la tos kér -
dé sek és prob lé mák ki zá ró lag az ér vé nyes jog azo no sí -
tá sá nak meg vá la szo lá sa kö rül fo rog nak. Nincs in do -
kunk azt ál lí ta ni, hogy a jog, min den ne mû po li ti kai,
er köl csi és szo ci o ló gi ai szem lé let mód ról le vá lasz tott,
sem le ges, for má lis fo gal mi elem zé sé nek kell az ural -
ko dó szem lé let mód nak lennie.29
Mi le het Shklar legalizmussal szem be ni kri ti ká já -

nak alap ja? Ez kulcs fon tos sá gú lesz szá munk ra a jo gi
for ma liz mus ér ve lés el mé le ti alap ja i nak tár gya lá sá nál
is. Ugyan is a legalizmus kri ti ká já nak alap ja a mo dern
tár sa dal mak ban fenn ál ló, már em lí tett plu ra liz mus té -
nye. Az a mo dern po li ti kai kö zös sé ge ket jel lem zõ kö -
rül mény, ame lyet Shklar sze rint egyet len po li ti kai el -
mé let sem hagy hat fi gyel men kí vül, ha re le váns akar
ma rad ni, mert a tár sa dal mi diverzitás, sok szí nû ség
ke re tei kö zött va ló sul meg a sza bad ság. A sza bad ság
nem pusz tán azt je len ti, hogy kü lön fé le al ter na tí vák
kö zül vá laszt ha tunk, ha nem azt is, hogy er re ösz tö -
nöz nek és buz dí ta nak is min ket, tá mo gat ják a tö rek -
vé se in ket, ahol az egy más sal szem ben ér vé nye sü lõ
köl csö nös to le ran cia kö ze gé ben va ló sít hat juk meg a jó
életet.30 A legalizmus a ma ga el szi ge telt tu do má nyos -
sá gá val in kom pa ti bi lis az zal a szem lé let mód dal,
amely a sok szí nû tár sa da lom ban meg je le nõ konf lik tu -
sok és igé nyek, el té rõ ér de kek meg kö ze lí té sé hez és
ke ze lé sé hez szük sé ges. „Min den eset re egyet len alap -
ve tõ tár sa dal mi dön tés – le gyen az bí ró ság vagy tör -
vény al ko tó ál tal ho zott dön tés – sem ké pes egy he te -
ro gén tár sa da lom ban egy han gú el fo ga dás sal ta lál koz -
ni. Kon szen zus hi á nyá ban pe dig a sem le ges ség
elpárolog.”31



32 Lásd Judith N. Shklar: In Defense of Legalism. 55.
33 Neil MacCormick: A legalizmus eti ká ja. (Ford.: Vinnai Edi na) In: A Hart utá ni jog el mé let alap prob lé mái. Mis kolc, Bí bor Ki adó, 2004. 75. 
34 Lásd uo. 77.
35 Lásd. uo. 80. 
36 Lásd uo. 78-79. 
37 Lásd uo. 77. 
38 Lásd uo. 85. 

A va ló di tu do má nyos kér dés nek in kább a kö vet ke -
zõ nek kel le ne len nie Shklar sze rint: mi lyen fok ban
vagy mi lyen ter je de lem ben ér de mes te ret en ged ni a
legalizmusnak, me lyek azok a te rü le tek, ame lyek ben
el sõd le ge sen e szem lé let nek kell ér vé nye sül nie, és
me lyek, ame lyek ben nem le het adek vát perspektíva.32
Azt, hogy a legalizmus önál ló er köl csi ér ték kel bír,

Neil MacCormick igyek szik alá tá masz ta ni. Azt pró -
bál ja bi zo nyí ta ni, hogy a legalista esz me ön ma gá ban
na gyon fon tos ér té ke ket tes te sít meg. MacCormick
ér tel me zé sé ben a legalizmus azt je len ti, hogy a jo gi lag
ren de zen dõ vi tá kat és ma ga tar tá so kat ál ta lá nos, elõ re
rög zí tett sza bá lyok se gít sé gé vel kell ren dez ni, és hogy a
jo gi vi szo nyok ban meg je le nõ jo go sult sá go kat és kö te -
le zett sé ge ket meg le hes sen ha tá roz ni elõ re rög zí tett
sza bá lyok ra hi vat ko zás sal. Eb bõl az is kö vet ke zik,
hogy min den kor mány za ti dön tés nek sza bá lyok ál tal
meg ha tá ro zott nak kell len nie, min den ál la mi dön tés -
nek sza bá lyok ál tal kö rül ha tá rolt nak kell lennie.33 „A
legalizmus alap ján a köz ügyek in té zé se so rán el kell
vá lasz ta nunk egy más tól két dol got: a tar tal mi er köl csi
he lyes ség kér dé sét, va la mint azt, hogy az elõ ze te sen
le fek te tett jog sza bály ok alap ján van-e ki elé gí tõ jo gi
iga zo lá sa az ál lam ne vé ben el já ró sze mé lyek cse-
lekedeteinek.”34 Eb ben az ér tel me zé si ke ret ben, ha az
ál la mi in téz mé nyek a jog sza bály ok ban rög zí tet tõl el -
té rõ dön tést hoz nak (meg sér tik a tör vény ben elõ ír ta -
kat), ak kor el fo gad ha tat lan, hogy azt va la mi lyen er -
köl csi iga zo lás sal tá mas  szák alá. 
MacCormick e meg fon to lá sai mö gött a jog ura lom

egy bi zo nyos fel fo gá sa hú zó dik meg. Ez alap ján a jog -
nak az a funk ci ó ja, hogy biz tos ala pot te remt sen a
köz ügyek rõl foly ta tott dis kur zus szá má ra. A po li ti kai
ha ta lom gya kor lá sá nak meg za bo lá zá sa a jog fel ada ta
az ál tal, hogy a po li ti kai in téz mé nyek te vé keny sé gét és
dön té se it a jog nak vet jük alá. A po li ti kai dön té sek
tör vé nyek ál ta li kor lá to zá sa a biz to sí ték a zsar nok ság
és az ön kény el ke rü lé sé hez. Ez ál tal va gyunk ké pe sek
a po li ti kai in téz mé nyek mû kö dé sét ki szá mít ha tó vá,
elõ re kal ku lál ha tó vá tenni.35
A legalizmus mö göt ti alap ve tõ ér ték a sza bad ság és

az ön ren del ke zés tisz te le te. A min den kit (az ál la mi
in téz mé nye ket is) kö te le zõ, ki szá mít ha tó, elõ re rög zí -
tett sza bá lyok nak va ló köl csö nös en ge del mes ke dés
olyan po li ti kai kö zös ség meg te rem té sét va ló sít ja meg,
mely ben a pol gá rok az ál lam ön ké nyé tõl füg get le nül,
ki szá mít ha tó ala pok ra tá masz kod va ter vez he tik jö võ -
jü ket a sza bad ság sza bá lyok ál tal kö rül ha tá rolt ke re tei
között.36

Az ítél ke zés re néz ve eb bõl az kö vet ke zik, hogy a bí -
rák nak nem az a fel ada ta, hogy er köl csi szem pont ok
alap ján fe lül bí rál ják a jog sza bá lyo kat konk rét ese tek -
ben. Sok eset ben elõ for dul hat, hogy a jog sza bály olyan
jo gi dön tést tá maszt alá, amely er köl csi szem pont ok fi -
gye lem be vé te lé vel nem tû nik he lyes nek, igaz sá gos -
nak, mél tá nyos nak. Ezek ben az ese tek ben azon ban
„nem a bí ró ság fel ada ta, hogy az er köl csi ítész sze re pét
játssza.”37 A bí ró ság fel ada ta az elõ re rög zí tett sza bály
alap ján meg ítél ni az ese te ket. A jo gi és po li ti kai in téz -
mé nyek dön té se i nek ilyen tí pu sú kor lá to zá sa te rem ti
meg a jog ura lom kö ve tel mé nye it: a ki szá mít ha tó ság és
jog biz ton ság, va la mint az ezek meg va ló su lá sá val a sza -
bad ság és ön ren del ke zés, az ön kény ki kü szö bö lé sé nek
ér té két.
Azon ban MacCormick sem mu laszt ja el, hogy fi gye -

lem be ve gye e meg kö ze lí tés ve szé lye it, azt, hogy min -
den kér dés ben a „ki zá ró lag jo gi meg kö ze lí tést” al kal -
maz zuk. Mi tör té nik ak kor, ha ma guk a rög zí tett jog -
sza bály ok, tör vé nyek sér tik meg az ál ta luk elõ moz dí -
tan dó ér té ke ket, a sza bad sá got és ön ren del ke zés ér té -
két? „A legalizmus bi zo nyos cé lok ér de ké ben meg kö -
ve te li a hit fel füg gesz té sét an nak ér de ké ben, hogy bi -
zo nyos jo gi kér dé se ket meg old has sunk. Ám e fel füg -
gesz tés so ha nem le het ab szo lút és fel tét len (ki eme lés tõ lem,
FK).”38 A legalista jo gá szi at ti tûd nek meg van nak a
ma ga ha tá rai, ame lyet fel kell tár nunk és meg vi lá gí ta -
nunk, hogy mely ese tek azok, ame lyek meg íté lé sé ben
a „pusz ta” jo gá szi szem lé let mód már nem elég. 
Ed dig azt ál lí tot tam, hogy a for ma liz mus mö gött

meg hú zó dó alap ve tõ el mé let a legalizmus, egy bi zo -
nyos jo gá szi gon dol ko dás mód, át fo gó esz me a jog mi -
ben lé té vel, ter mé sze té vel és funk ci ó já val kap cso lat -
ban. A legalista szem lé let mód és esz me az, amely a bí -
rák szá má ra meg ha tá roz za azt a kö ve tel ményt, hogy a
jo gi prob lé mák meg vá la szo lá sá ban a dön tést alá tá -
masz tó in do kok kö rét szû kít sék le a for rás-ala pú jog -
ból fel tár ha tó in do kok ra. A kö vet ke zõk ben az elem -
zés tár gya az a kér dés, hogy mi ért in do kolt a bí rák nak
a for rás-ala pú jog hoz szi go rú an ra gasz kod va dön tést
hoz ni uk. 

2.4. A jo gi for ma liz mus ér ve lés-el mé le ti hát te re: az au to -
nó mia-té zis 

Az au to nó mia-té zis a jog mint a gya kor la ti ér ve lés
spe ci á lis te rü le té nek ter mé sze té rõl al ko tott té zis. E
sze rint a jo gi ér ve lés a gya kor la ti ér ve lés nek egy sa já -
tos for má ja, amely ben az au to nó mia azt je len ti, hogy
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a jo gi ér ve lés alap ja it ké pe zõ jo gi in do kok tar tal mát és
for má ját olyan kri té ri u mok ha tá roz zák meg, me lyek
nem tá masz kod nak sem po li ti kai, sem er köl csi meg -
fon to lá sok ra. En nek kö vet kez té ben a jo gi ér ve lés füg -
get len az er köl csi vagy po li ti kai ér ve lés tõl, nem tá masz -
kod hat a po li ti kai er kölcs el ve i re, mint iga zo ló in do -
kok for rá sá ra. E té zis sze rint a jo gi ér ve lés csak ak kor
tud ja a ne ki tu laj do ní tott funk ci ót be töl te ni, ha nem
tá masz ko dik az el is mert for rá so kon kí vü li in do kok ra,
er köl csi vagy po li ti kai érvekre.39
Az au to nó mia-té zis lé nye gét a kö vet ke zõ kép pen le -

het meg fo gal maz ni: „[…] a jog kö ze leb bi cél ja és
meg ha tá ro zó fel ada ta az, hogy a gya kor la ti ér ve lés egy
olyan ke re tét kí nál ja, amit azért hoz tak lét re, hogy
egy sé ge sít se a nyil vá nos po li ti kai íté le te ket és han gol -
ja ös  sze a tár sa dal mi együtt mû kö dést; és a jog alap ve -
tõ funk ci ó já nak ez a fel fo gá sa ad ja a kul csot a ter mé -
sze té nek megértéséhez.”40
Ahogy Frederick Schauer is fo gal maz: ha van va la -

mi, ami a jo gi ér ve lést sa já to san jel lem zi, az az, hogy a
jo gi gya kor la ton be lül olyan dön té se ket kell hoz nunk,
ame lyek nem fel tét le nül azo no sak a min dent te kin tet -
be vé ve leg jobb döntéssel.41 A jo gi dön té sek nem fel -
tét le nül ugyan azok a dön té sek, ame lyet ak kor hoz -
nánk meg, ha min den er köl csi, po li ti kai, fi lo zó fi ai ér -
vet, in do kot, ér zel met, mo ti vá ci ót mér leg re ten nénk
az adott szi tu á ci ó ban. A jo gi ér ve lés a dön té se ket, cse -
lek vé se ket alá tá masz tó in do ko kat az ér vek egy szûk
kö ré bõl me rí ti, eb bõl kö vet ke zõ leg a leg gyak rabb eset -
ben nem olyan dön tés szü le tik, amely min dent mér -
leg re té ve jön ne lét re.
Az au to nó mia-té zis e meg fon to lá sai erõ sen kö tõd nek

egy bi zo nyos tár sa dal mi prob lé má hoz. E tár sa dal mi
prob lé ma meg vi lá gí tá sa ad ja meg a le he tõ sé get a té zis
kép vi se lõ i nek ar ra, hogy meg ér tes sék, a fenn ál ló jo gi
gya kor lat mi ért ren del ke zik azok kal a tu laj don sá gok -
kal, ame lyek jel lem zik, és mi ért kell ezek kel a tu laj don -
sá gok kal ren del kez nie. A tár sa dal mi prob lé ma a kö vet -
ke zõ: mo dern po li ti kai kö zös sé gek ben a kö zös ség tag -
jai nem ér te nek egyet ab ban, hogy mi a jó élet, te hát ab -
ban, hogy mi lyen ér té kek, cé lok, er köl csi el vek ala poz -
zák meg a jó éle tet. Olyan tár sa da lom ban, ahol kü lön -
bö zõ ér té ke ket tar ta nak kö ve ten dõ cél nak, szük sé ges az
együtt mû kö dés bi zo nyos rend jét ki ala kí ta ni. Lét re kell
hoz ni a tár sa dal mi együtt mû kö dés kö zös alap ja it, ame -
lyek amel lett, hogy min den ki kö vet he ti a sa ját ér ték -
rend jét, egy for mán meg ha tá roz zák min den ki szá má ra
a cse lek vé sek ke re te it. Ez a már em lí tett és  sze rû plu ra -
liz mus té nye és az ilyen kö rül mé nyek kö zött meg te -
rem ten dõ tár sa dal mi együtt mû kö dés prob lé má ja.

Plu rá lis tár sa dal mak ban a ta gok együtt mû kö dé sé -
bõl adó dó rend és biz ton ság meg te rem té se az egyik
leg fon to sabb fel adat. Ab ból a tény bõl adó dó an, hogy
min den ki kü lön bö zõ ér de ke ket, cé lo kat kí ván meg va -
ló sí ta ni, ko or di ná ci ós prob lé mák me rül nek fel a ta -
gok cse lek vé se it il le tõ en. Ezek va ló já ban nem pusz tán
ab ból adód nak, hogy a kö zös ség tag jai nem haj lan dó -
ak a má sok kal tör té nõ együtt mû kö dés re és in kább egy
„ter mé sze ti ál la po to kat” idé zõ kö rül mé nyek re tö re -
ked né nek, ahol min den ki a sa ját adott sá ga i nak meg -
fe le lõ en erõ szak kal pró bál ja ki har col ni ma gá nak a ja -
va kat. A kü lön bö zõ ér de kek, cé lok, jó élet rõl al ko tott
fel fo gá sok kö ve té sé bõl adó dó ko or di ná ci ós prob lé -
mák ab ban az eset ben is fenn áll nak, ha a kö zös ség
min den tag ja tö rek szik az együtt mû kö dés re. Ha nem
tud juk azo no sí ta ni azo kat a sza bá lyo kat, ame lyek
meg mond ják, adott eset ben mi a te en dõ, vagy bi zony -
ta la nok va gyunk ab ban, hogy a meg lé võ sza bá lyo kat
min den ki be tart ja, nem be szél he tünk együtt mû kö -
dés rõl a közösségben.42
A plu rá lis tár sa dal mak ban fel me rü lõ ko or di ná ci ós

prob lé mák meg ol dá sa, az együtt mû kö dés ki ala kí tá sa
a funk ci ó ja a jog nak az au to nó mia-té zis sze rint. A jog -
nak azt az as pek tu sát hang sú lyoz za, amely se gít sé gé -
vel a tár sa dal mi együtt mû kö dés meg va ló sul hat: a jog
az ál tal, hogy a gya kor la ti ér ve lé sek te rü le tét egy mes -
ter sé ge sen ki ala kí tott te rü let re – a jo gi in do kok te rü -
le té re – he lye zi át, köz ve tít az el len té tes ér de kek, cé -
lok, ér té kek és a vég sõ dön té se ink között.43 A dön té -
sek és cse lek vé sek alá tá masz tá sá hoz és iga zo lá sá hoz
ugyan is ki zá ró lag e te rü let rõl szár ma zó ér ve ket és in -
do ko kat so ra koz tat ha tunk fel, el vo nat koz tat va sa ját
ér de ke ink tõl, cél ja ink tól, mo ti vá ci ó ink tól. 
Azon ban ah hoz, hogy a jog ezt a funk ci ó ját be tölt -

hes se, hogy köz ve tít hes sen és fe lül ke re ked hes sen a
szét hú zó ér de kek és ér ték fel fo gá sok kö zött, ez ál tal
meg te remt hes se az együtt mû kö dés ke re te it, bi zo nyos
tu laj don sá gok kal kell ren del kez nie. Egy részt nyil ván -
va ló an el kell tud nunk ha tá rol ni a jog spe ci á lis te rü le -
tét a gya kor la ti ér ve lés más le het sé ges for rá sa i tól, pél -
dá ul az er kölcs tõl, po li ti kai ér vek tõl, ame lyek ben
meg osz tott a kö zös ség. Er re szol gál az úgy ne ve zett ha -
tá rolt te rü let té zi se.  
A ha tá rolt te rü let té zi se az au to nó mia-té zis in teg ráns

ré sze. Azt az el vet fo gal maz za meg, hogy a jog a gya -
kor la ti in do kok nak egy le ha tá rolt, szû kí tett kö rét
nyújt ja a jo gi dön té sek iga zo lá sá hoz. „[…] a jog olyan
te rü let, ame lyen be lül az egyéb ként el fo gad ha tó er köl -
csi, po li ti kai és egyéb cél ki tû zé sek kel kap cso la tos ér -
vek nem kap hat nak sze re pet, de nem azért, mert ezek
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rossz ér vek len né nek, ha nem azért, mert a jog ha tá rolt
te rü le tén kí vül esnek.”44
An nak ér de ké ben, hogy a jog a ko or di ná ci ós funk -

ci ó ját be tölt hes se, a jo gi ér ve lés nek füg get le ned nie
kell az ál ta lá nos er köl csi és po li ti kai ér ve lés tõl. Ez a
füg get le ne dés pe dig úgy ér he tõ el, hogy a jo gi ér vek az
in do kok egy le ha tá rolt te rü le té rõl szár maz nak, és ha
ezen ér vek tar tal mát és ere jét olyan kri té ri u mok ha tá -
roz zák meg, ame lyek füg get le nek az er köl csi és po li ti -
kai in do kok tól. 
Ah hoz pe dig, hogy a jog le ha tá rolt te rü le té hez tar to -

zó in do ko kat va ló ban ké pe sek le gyünk min den fé le er -
köl csi, po li ti kai in do kok tól füg get le nül azo no sí ta ni, az
úgy ne ve zett for rá sok té zi se nyújt ja az ala pot: a jog le ha -
tá rolt te rü le té hez tar to zó nor mák ér vé nyes sé gé nek for -
rá sa ki zá ró lag po li ti kai és er köl csi ér té kek tõl füg get len
tár sa dal mi té nyek le het nek. A jog hoz tar to zó in do kok
lé tét és tar tal mát ér té ke lõ ál lí tá sok ra uta lás nél kül kell
azonosítani.45 Hi szen ha vis  sza utal nánk ezek re az ér té -
kek re, az együtt mû kö dés meg te rem té se nem len ne si -
ke res: azok az er köl csi, po li ti kai ér té kek, ame lyek ben
egy tár sa da lom tag jai nem ér te nek egyet, nem le het nek
for rá sai olyan nor mák nak, ame lyek fel ada ta, hogy kö -
zös ala pot te remt se nek az együtt mû kö dés hez.
Még egy ös  sze te võ re szük ség van azon ban ah hoz,

hogy a jog meg va ló sít has sa a ko or di ná ci ós funk ci ó ját.
Ez pe dig az úgy ne ve zett preemptív té zis. Nem ér nénk
ugyan is so kat az zal, ha pusz tán kö rül ha tá rol nánk a
nor mák egy te rü le tét, ha bár ki nek meg len ne a le he tõ -
sé ge ar ra, hogy ne al kal maz za eze ket a nor má kat, ha az
ér de ke úgy kí ván ja. Ha pél dá ul pil la nat nyi ér de künk
azt kí ván ná, hogy az együtt mû kö dés re vo nat ko zó hos -
 szú tá vú ér de ke in ket fél re te gyük, és meg szeg jük a jo gi
nor mát. Ezért van szük ség ar ra, hogy a le ha tá rolt te rü -
let hez tar to zó nor mák olyan in do kok ként funk ci o nál -
ja nak, ame lyek meg elõ zik és ki zár ják, hogy a jo gon kí -
vül más ér de kek, cé lok, mo ti vá ci ók alap ján cseleked-
jünk.46 Az zal, hogy a jo gi in do kok preemptív és ki zá -
ró in do kok is egy ben, biz to sít juk, hogy en ge del mes -
ked jünk is ne kik ak kor is, ha egyéb ként más képp cse -
le ked nénk, mint ahogy a jog meg kí ván ja. Ezek az el -
mé le ti ala pok hú zód nak meg a for ma lis ta bí rói dön tés
mel lett ki ál ló szer zõk mun ká i ban is. Nem ne héz ész re -
ven ni, hogy ezek a té zi sek pe dig a kor társ jog po zi ti viz -
mus nak a jog ter mé sze té rõl al ko tott fel fo gá sá nak lé -
nye gi ré szét ké pe zik. Azon ban ez nem pusz tán le író el -
mé let a jog ter mé sze té rõl. A for rá sok (nor ma tív) té zi -
se, a ha tá rolt te rü let té zi se és a preemptív té zis együtt
a lé nye gi ös  sze te võ je a nor ma tív po zi ti viz mus nak. A

nor ma tív po zi ti viz mus el kö te le zett jei ugyan is nor ma -
tív ala pon, er köl csi ér vek kel tá maszt ják alá azt, hogy a
jo gi ér vé nyes ség kri té ri u mai ne tar tal maz za nak er köl -
csi kritériumokat.47 A for rá sok té zi se eb bõl a szem -
pont ból kö ve tel mény, nem pe dig pusz ta le író ál lí tás a
jog ter mé sze té rõl. A jog ak kor ké pes be töl te ni funk ci -
ó ját, ha a jo gi in do kok te rü le tét er köl csi in do kok ra hi -
vat ko zás nél kül azo no sí ta ni tud juk, és az így kö rül ha -
tá rolt in do kok nak preemptív erõt tu laj do ní tunk, mert
a jo gi in do kok nem le het nek a jo gi ér ve lés ben pusz tán
ta ná csok ar ról, hogy mit kell ten ni: a bí rák kö te le zett -
sé ge a jog alap ján dön te ni.
Te hát an nak ér de ké ben, hogy a jog be tölt hes se köz -

ve tí tõ funk ci ó ját, a bí rói dön té sek nek olyan in do kok ra
kell tá masz kod nia, ame lyek füg get le nek a po li ti kai er -
köl csöt al ko tó el vek tõl. A bí rói dön té sek te hát nem iga -
zol ha tó ak a jog sza bály ok mö gött meg hú zó dó iga zo ló
el vek se gít sé gé vel ak kor sem, ha a sza bály szö ve gé hez
ra gasz ko dó dön tés nem lesz op ti má lis az adott eset ben.
Ezek a meg fon to lá sok a lé nye gi ele mét al kot ják pél dá -
ul Larry Ale xan der ál lás pont já nak: „A gya kor la ti au to -
ri tás funk ci ó ja, hogy pon tos vá laszt ad jon ar ra a kér dés -
re, hogy mit kell ten ni. Ez pe dig ma ga után von ja a kö -
ve tel ményt, hogy azok, akik szá má ra ez fel té te le zet ten
rög zí tés re ke rül, ezt az uta sí tást te kint sék autoritatív-
nak, vagy más kép pen he lyes nek. Ha egy szer az uta sí tás
rög zí tés re ke rült, a cím zet tek nek, akik ez alap ján cse le -
ked ni kí ván nak, nem kell mást ten ni ük, pusz tán az
uta sí tás ban sze rep lõ fo gal mak tar tal mát meg fej te ni.
Nem pusz tán az a hely zet, hogy az el várt cse lek vés ta -
nú sí tá sá hoz nem kell mér le gel ni ük a ren del ke zés mö -
gött meg hú zó dó iga zo ló in do ko kat, ha nem az a kö ve -
tel mény is fenn áll, hogy ne ve gyék fi gye lem be e mö göt -
tes in do ko kat, még ak kor sem, ha az õ szem szög ük bõl
ezen in do kok konf lik tus ban áll nak a ren del ke zés
szövegével.”48 Alap ve tõ en ezek a té zi sek te hát a nor ma -
tív po zi ti viz mus lé nye gi ele me it al kot ják.
A bí ró sá gi jog al kal ma zás ra néz ve te hát azt ál lí tom,

hogy a legalista gon dol ko dás mód ból és az au to nó mia-
té zis bõl (a nor ma tív po zi ti viz mus té zi se i bõl) ös  sze ál ló
meg fon to lá sok ból egy for ma lis ta jel le gû jog al kal ma zá -
si stra té gia kö vet ke zik, ez pe dig azt je len ti, hogy a bí -
rák egy-egy eset jo gi meg íté lé se so rán nem mér le gel he -
tik az eset ös  szes kö rül mé nyét, il let ve a sza bá lyok mö -
gött meg hú zó dó háttérigazolási el ve ket, ha nem az ese -
te ket ki zá ró lag az el is mert for rá sok ból szár ma zó jo gi
in do kok kal tá maszt hat ják alá. A jo gi ér ve lés nek el vi -
leg erõ sen kö tõd nie kell a re le váns jo gi in do kok hoz, a
for rás-ala pú jog ré szét ké pe zõ ér vek hez. 
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Ös  sze fog lal va te hát úgy gon do lom, hogy a for ma liz -
mus mö gött meg hú zó dik a jog ter mé sze té rõl és funk -
ci ó já ról al ko tott alap ve tõ el kép ze lés. Azt ér tem ezen,
hogy szá mom ra úgy tû nik, a jo gi for ma liz mus el mé le -
te kö tõ dik a jog ter mé sze té rõl és funk ci ó já ról és ma gá -
ról a jo gi gon dol ko dás mód ról ki ala kí tott el mé let hez,
amely az úgy ne ve zett legalizmusban és au to nó mia-té zis -
ben, il let ve a nor ma tív po zi ti viz mus ban ra gad ha tó meg.
Ami szá mom ra ki tû nik ezek ben az el mé le tek ben,

hogy a kö zös ki in du ló pont juk a plu ra liz mus té nye le -
het. A mo dern tár sa dal mak ban el ke rül he tet le nül je -
len lé võ plu ra liz mus té nye „hív ja élet re” azt a gon dol -
ko dás mó dot, amely a jo gá szi gon dol ko dás sa ját ja: a
gya kor la ti in do kok egy le szû kí tett te rü le té re át he lye -
zett jo gi ér ve lést, a jo gi fo gal mak tar tal má nak ana li ti -
kus elem zé sét, azt a pre fe ren ci át, hogy egy le he tõ leg
lo gi ka i lag zárt, ko he rens és kon zisz tens rend szer se -
gít sé gé vel ta lál junk meg ol dást konf lik tu sok meg ol dá -
sá ra. A jog az az in téz mény, amely a fent em lí tett tu -
laj don sá ga i val ké pes a szét hú zó ér de kek, ér ték fel fo gá -
sok, a jó élet rõl al ko tott fel fo gá sok fö lött egy kö zös
ala pot te rem te ni a cse lek vé sek és dön té sek meg ala po -
zá sá ra egy együtt mû kö dés re tö rek võ tár sa da lom ban. 
Ugyan ak kor az is vi lá gos, hogy ugyan az a plu ra liz -

mus, amely ezt a gon dol ko dás mó dot élet re hív ja, egy -
ben a kri ti ká já nak is bá zi sát ké pe zi. Judith Shklar pél -
dá ul a plu ra liz mus ból ki in dul va kri ti zál ja a legalista
esz mét, mert az an  nyi ra le vá laszt ja ma gát a szo ci o ló -
gi ai, er köl csi, po li ti kai meg fon to lá sok tól (ame lyek a
jog lét re jöt té ben, fej lõ dé sé ben sze re pet ját sza nak),
hogy bi zo nyos prob lé mák és konf lik tu sok meg ol dá sá -
ra már nem al kal mas. „Bi zo nyos prob lé mák egy sze rû -
en al kal mat la nok a bí ró sá gi el já rás ra (adjudicative
treatment).”49 A tár sa dal mi diverzitás pon to san azt
von ja ma ga után, hogy ki zá ró lag egy né zõ pont fi gye -
lem be vé te le (a jo gá szi né zõ pont hang sú lyo zá sa) nem
al kal mas a prob lé ma meg ol dá sá ra. 
Úgy tû nik, a legalizmus és au to nó mia-té zis, a nor -

ma tív po zi ti viz mus a mély ben kö zös tõ rõl fa kad nak. A
plu ra liz mus té nye nagy sze re pet ját szik ab ban, ahogy a
jo gi gon dol ko dás sal kap cso la tos té zi se i ket meg fo gal -
maz zák. Az és  sze rû plu ra liz mus té nyé nek ke ze lé sé ben
rej lik a for ma lis ta gon dol ko dás mód ér té kes mi vol ta és
kri ti ká já nak alap ja is. 

3. A sza bály-ala pú dön tés ho za tal és for ma liz mus

A for ma lis ta bí rói gya kor lat azon szer zõk né zõ pont -
já ból, akik a for ma liz mus mel lett ér vel nek, egy olyan
bí rói at ti tû döt tes te sít meg, amely ar ra irá nyul, hogy a
dön tés ti pi ku san jo gi in do kok ra tá masz kod hat, és a

dön tés nem le het ered mé nye pél dá ul a jog sza bály ok
hát te ré ben meg hú zó dó iga zo ló in do kok vagy cél ki tû -
zé sek, po li ti kai, er köl csi ér té kek mér le ge lé sé nek. A
for ma liz mus kö tõ dik ah hoz az el kép ze lés hez, hogy a
jo gi ér ve lés ben meg ha tá ro zó sze re pet ját sza nak a po -
zi tív jog leg szem be tû nõbb ele mei, a rög zí tett sza bá -
lyok. A jo gi for ma liz mus prob lé má ja az zal áll kap cso -
lat ban, hogy a jog ban a cse lek vé se ink igen nagy szá za -
lé kát elõ re rög zí tett ál ta lá nos jog sza bály ok ha tá roz zák
meg és a cse lek vé se in ket e sza bá lyok ra hi vat koz va
iga zol juk. Ugyan így a jo gi gya kor lat részt ve või, a „hi -
va ta los sze mé lyek” dön té se i ket a leg gyak rab ban a jo -
gi sza bá lyok ra és azok tar tal má ra hi vat koz va iga zol -
ják. A ren des bí ró sá gi gya kor lat ban ne héz len ne iga -
zol ni a bí rói dön tést, ha a bí ró nem len ne ké pes a po -
zi tív jog va la mely sza bá lyá ra tá masz kod va alá tá masz -
ta ni a dön té sét. A jog sza bály ok a bí rói dön té sek alap -
ve tõ korlátaiként van nak je len a jog rend szer ben. Eb -
bõl kö vet ke zõ en a for ma liz mus mel lett el kö te le zett
te o re ti ku sok (mint pél dá ul Frederick Schauer vagy
Larry Ale xan der) amel lett ér vel nek, hogy a jog sza bály -
ok mû kö dé sé nek meg ér té se el en ged he tet len a jo gi ér ve lés
sa já tos sá ga i nak megértéséhez.50 A sza bály-ala pú ér ve -
lés a jo gi gon dol ko dás és ér ve lés sa já tos sá gá hoz tar to -
zik, az ér ve lés más te rü le te i tõl el té rõ en. 
Ez a sa já tos ság ab ban rej lik, amit fen tebb „kö tött

iga zo lá si hely zet nek” ne vez tünk. A jo gi meg ol dást
igény lõ kér dé sek ben foly ta tott deliberáció és a dön tés
nem me rít het iga zo lást min den re le váns nak tû nõ kö -
rül mény és in dok mér le ge lé sé vel. A jo gi dön té si szi tu -
á ció ab ban kü lön bö zik más dön té si hely ze tek tõl, hogy
nem az ös  szes kö rül ményt mér leg re té ve a le he tõ leg -
jobb dön tés meg ho za tal ára tö rek szik. A jo gi dön tés ho -
zók a dön té sek alá tá masz tá sa ér de ké ben az in do kok
egy kor lá to zott kész le té bõlme rít het nek. Ezek a ki fe je zet -
ten jo gi in do kok. A jo gi in do kok ra ala po zott dön tés
pe dig na gyon gyak ran kü lön bö zik at tól a dön tés tõl,
ame lyet ak kor hoz tunk vol na, ha a konk rét jog eset
min den egyes re le váns té nyét és kö rül mé nyét mér le -
gel ve hoz tunk vol na dön tést. Más kép pen ez azt je len -
ti, hogy a jog ra ala po zott dön tés nem min dig egye zik
meg az zal a dön tés sel, amely min den re le váns tény és
kö rül mény mér leg re té te lé vel a leg jobb, leg he lye sebb,
igaz sá go sabb, cél sze rûbb vagy mél tá nyo sabb len ne. 
Ez a fel fo gás a jog sza bály ok szö ve gé nek és a jog sza -

bály ok mö gött meg hú zó dó, a sza bá lyo kat iga zo ló hát -
tér iga zo lás nak a szem be ál lí tá sá ra épül.51 Ar ra utal ez
a meg kü lön böz te tés, hogy min den jog sza bály mö gött
meg hú zó dik egy faj ta hát tér iga zo lás, abszt rak tabb és
konk ré tabb cél ki tû zé sek és el vek, ér té kek egy hal ma -
za, amely a jog sza bály lét re jöt tét és an nak tar tal mát
iga zol ja. A jo gi dön tés ho za tal so rán azon ban gyak ran
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prob lé mái. Mis kolc, Bí bor Ki adó, 2004. 410. 

53 Lásd uo. 
54 Bf. 47/2003. Nóg rád Me gyei Bí ró ság, BH 2004:219. 
55 Ficsor Krisz ti na: The Theoretical Background of Legal Formalism. 108–109.

le he tünk ta núi olyan ese tek nek, ami kor a sza bály szö -
ve ge és an nak hát tér iga zo lá sa konf lik tus ba ke rül egy -
más sal. Ez ab ban nyil vá nul meg, hogy a konk rét eset
meg íté lé se kor el té rõ jo gi dön té sek szü let het né nek, ha
a bí ró ki zá ró lag a jog sza bály szö ve gé re tá masz ko dik,
mint ha az eset ös  szes kö rül mé nyé nek mér le ge lé sé vel
fi gye lem be ven né a jog sza bály mö gött meg hú zó dó
hát tér iga zo lást is. 
Az, hogy ez a jo gi gya kor lat ban be kö vet kez het, a sza -
bá lyok tu laj don sá ga i ból fa kad. A sza bá lyok ál ta lá nos fo -
gal ma kat tar tal maz nak, egye di ese tek egy osz tá lyá ra
vo nat koz nak. Azon ban ha fi gye lem be ves  szük a sza bá -
lyok lét re ho za ta la és tar tal ma mö gött meg hú zó dó iga -
zo ló el ve ket, még a leg pon to sabb nak tû nõ sza bály ba
fog lalt ál ta lá no sí tás is „hi bás nak” tûnhet.52 Ve gyük
pél dá ul azt a sza bályt, amely meg ha tá roz za, hogy a par -
la men ti vá lasz tá sok al kal má val a vá lasz tás ra azok a sze -
mé lyek jo go sul tak, akik a 18. élet évü ket be töl töt ték.
Eb ben az eset ben a sza bály tar tal ma mö gött azon iga zo -
ló elv, cél biz to sí tá sa hú zó dik meg, hogy sza va za ti jo -
guk azok nak le gyen, akik ké pe sek fe le lõs, át gon dolt,
ra ci o ná lis mér le ge lés sel alá tá masz tott dön tést hoz ni a
kö zös sé gi ügyek ben. Ha ezt a célt tart juk szem elõtt, a
sza bály ba fog lalt ál ta lá no sí tás (18. élet év) nem fe lel
meg min den eset ben a sza bály mö göt ti cél nak. A sza -
bály nem ké pes ma ra dék ta la nul a mö göt te meg hú zó dó
elv re a li zá lá sá ra. Hi szen a sza bály olyan sze mé lye ket is
ki zár a vá lasz tó jog ból, akik akár 15-16 éve sen fe le lõs és
át gon dolt dön tést ké pe sek hoz ni, de „been ged” olyan
sze mé lye ket is, akik eset leg 18. évük be töl té se után sem
ké pe sek a fe le lõs, át gon dolt dön té sek re. Ezt a je len sé -
get ne vez zük Schauer nyo mán a sza bá lyok túl szûk és
túl tág mivoltának.53 A sza bá lyok e tu laj don sá ga azon -
ban nem olyan do log, ame lyet kön  nyen or vo sol ni le -
het ne a meg fe le lõ tör vény ho zá si te vé keny ség gel. Ez a
tör vény al ko tás el ke rül he tet len ve le já ró ja. Ab ból a prob lé -
má ból fa kad, hogy az egye di ese tek oly meg szám lál ha -
tat la nul sok for má ban je lent kez nek a min den na pi élet -
ben, hogy a tör vény ho zó so sem lesz ké pes az ese tek
min den egyes elõ for du lá si for má ját elõ re lát ni. Emi att a
tör vény al ko tó a sza bá lyok ba fog lalt ál ta lá no sí tá sok ki -
ala kí tá sá nak egy olyan rend sze ré re épít he ti fel a jog sza -
bály-al ko tást, amely so ha nem le het tö ké le tes. 
Ál ta lá ban azt a bí rói gya kor la tot szok tuk for ma lis -

tá nak ne vez ni, amely még ak kor is a jog sza bály ok szö -
ve gét ré sze sí ti elõny ben, ami kor ezt ala pul vé ve nem
szü le tik a sza bá lyok hát tér iga zo lá sa és az ös  szes kö rül -
mény fi gye lem be vé te lé vel op ti má lis vagy mél tá nyos
dön tés. A sza bály ala pú ér ve lés al ter na tí vá ja eb bõl a
szem pont ból több fé le ér ve lé si mód szer is le het. Anél -
kül, hogy meg vizs gál nánk az ér ve lés il let ve az ál lás -

pont ok he lyes sé gét, vizs gál junk meg egy pél dát a ma -
gyar bí rói gya kor lat ból a for ma lis ta bí rói at ti tûd il -
luszt rá lá sá ra. 
Egy konk rét bün te tõ jo gi eset ben a vád lott a vá lasz -

tás rend je el le ni bûn cse lek mény vád já val ke rült bí ró -
ság elé, mert a 2002-es par la men ti vá lasz tá sok al kal -
má val pén zért vá sá rolt aján ló szel vé nye ket az édes ap ja
szá má ra, aki in dult a választáson.54 A bün te tõ jo gi
tény ál lás, a Btk. 211. § (a) sza ka sza a kö vet ke zõ kép pen
szólt: „Aki a vá lasz tá si el já rás ról szó ló tör vény ha tá lya
alá tar to zó vá lasz tás, nép sza va zás vagy né pi kez de mé -
nye zés so rán a je lö lé si el já rás sza bá lya it meg szeg ve
erõ szak kal, fe nye ge tés sel, meg té vesz tés sel vagy anya gi
jut ta tás sal sze rez aján lást, bûn tet tet kö vet el és há rom
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.” 
A bí ró ság a vád lot tat fel men tet te, mely dön té sét a

vá lasz tá si el já rás ról szó ló tör vény, mint hát tér jog sza -
bály szö ve gé re hi vat koz va in do kol ta. Az ak kor ha tá -
lyos vá lasz tá si el já rás ról szó ló tör vény 47. §-a alap ján
az aján ló szel vé nyen je löl tet aján la ni a ki töl tött aján ló -
szel vény nek a je lölt, il le tõ leg a je lö lõ szer ve zet kép vi se -
lõ je ré szé re tör té nõ át adá sá val le het. A vá lasz tó pol gár -
ok hoz el jut ta tott aján ló szel vény tar tal maz za a vá lasz -
tás meg ne ve zé sét. Az aján ló vá lasz tó pol gár az aján ló -
szel vény re rá ve ze ti csa lá di és utó ne vét, lak cím ét, sze -
mé lyi azo no sí tó ját, az aján lott sze mély csa lá di és utó -
ne vét, a je lö lõ szer ve zet ne vét, il le tõ leg a füg get len je -
lö lés té nyét. Az aján ló szel vényt az aján ló vá lasz tó pol -
gár sa ját ke zû leg alá ír ja. 
Az ügy ér de kes sé gét az ad ta, hogy a vád lott ál tal

meg vá sá rolt aján ló szel vé nyek ki töl tet le nek vol tak és
alá írást sem tar tal maz tak. A hát tér jog sza bály szö ve gé -
nek szó sze rin ti ér tel me zé se alap ján azt ál la pí tot ta
meg a bí ró ság, hogy a vád lott nem kö ve tett el bûn cse -
lek ményt, mert aján ló szel vény nek ki zá ró lag a ki töl -
tött szel vény mi nõ sül. Az el sõ fo kú íté let tel szem be ni
ügyé szi fel leb be zés ben az ügyész ki fej tet te, hogy a bí -
ró ság a jog sza bály me cha ni kus, nyelv ta ni ér tel me zé se
út ján hoz ta meg a dön té sét és men tet te fel a vád lot tat.
A he lyes ér tel me zés az, ha a jog sza bály mö gött meg -
hú zó dó ra ci o ná lis cé lo kat fi gye lem be vé ve ha tá roz zuk
meg a jog sza bály ér tel mét. A bí ró ság nem vet te fi gye -
lem be a bün te tõ jo gi sza bály „szel le mét”, (az az a mö -
göt te meg hú zó dó iga zo lá si el ve ket), mert ha fi gye lem -
be vet te vol na a bün te tõ jog sza bály mö gött meg hú zó -
dó cé lo kat is, ak kor bû nös nek mond ta vol na ki a vád -
lot tat. A bí ró ság vi szont az zal ér velt az ügyé szi fel leb -
be zés sel szem ben, hogy a jog sza bály szó sze rin ti szö -
ve gét nem hagy hat ja fi gyel men kí vül, mert a jog ura -
lom és jog biz ton ság kö ve tel mé nyei ezt nem te szik le -
he tõ vé számára.55
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A sza bály ala pú dön tés ho za tal szem pont já ból a for -
ma liz mus nak leg alább két vál to za tát vá zol hat juk fel.
Az egyik for má ját ne vez het jük szi go rú for ma liz mus -
nak, és úgy tû nik, a for ma liz mus e for má ja mel lett kö -
te le zi el ma gát pél dá ul Larry Ale xan der. A for ma liz -
mus má sik for má já nak az úgy ne ve zett mér sé kelt for -
ma liz mus el ne ve zést ad hat juk, mely nek kép vi se lõ je
Frederick Schauer.56
A szi go rú for ma liz mus a kö vet ke zõ fõ té zi se ket tar -

tal maz za. a) A cse lek vé se ket ál ta lá nos, rög zí tett, vi lá -
gos tar tal mú nor mák ve zé rel jék, le he tõ leg ne el vek
vagy más abszt rakt sztenderdek. b) A jo gi dön tés ho -
zók nak ra gasz kod nia kell a jo gi szö ve gek tar tal má hoz,
a dön tést a szö veg nek kell ve zé rel nie, nem tá masz -
kod hat a szö ve gen kí vü li for rá sok ra. c) A dön tés ho za -
tal e for má ja gyak ran ered mé nyez er köl csi di lem mát,
mert a szi go rú sza bály ala pú dön tés ho za tal ered mé nye
nem min den eset ben je lent min dent mér leg re té ve
op ti má lis dön tést. Elõ for dul hat, hogy a sza bály szö ve -
gé hez szi go rú an kö tõ dõ dön tés er köl csi, igaz sá gos sá gi
vagy cél sze rû sé gi szem pont ból ki fo gá sol ha tó lesz. A
szi go rú for ma lis ták azon ban amel lett ér vel nek, hogy
ez a di lem ma so ha nem old ha tó fel a jo gi dön tés ho za -
tal ban, ez a je len ség a hoz zá tar to zik a jo gi dön tés ho -
za tal ka rak te ré hez. Azon ban a rög zí tett sza bá lyok lé te
a jog rend szer ben ma ga sabb ren dû ér té ket kép vi sel,
amely fe lül múl ja a sza bály ala pú dön tés ho za tal ból ere -
dõ hátrányokat.57
E té zi sek a for ma liz mus egy ext rém vál to za tát je le -

ní tik meg, amely mind a tör vény ke zés mind a bí rás -
ko dás te rén el uta sít ja vagy leg alább is a leg mi ni má li -
sabb mér ték re szo rí ta ná a for rás-ala pú jo gon kí vü li
tar tal mi in do kok mér le ge lé si le he tõ sé gét. Az az a tör -
vény ke zés te rén ez a kö ve tel mény ab ban a for má ban
je le nik meg, hogy a tör vény ho zó nak a le he tõ leg pon -
to sabb sza bály rend szert kel le ne ki ala kí ta nia, mel lõz -
ve az abszt rakt, túl ál ta lá nos meg fo gal ma zást: „A köz -
jog gal szem ben – be le ért ve az al kot mány jo got is –
nem ke vés bé szük ség sze rû kö ve tel mény, hogy for má -
lis le gyen, mint a ma gán jog gal szem ben. Az al kot -
mány struk tu rá lis ren del ke zé se i nek – mint pél dá ul a
tör vény ho zó vagy az el nök sze mé lyét meg ha tá ro zó, a
Leg fel sõ Bí ró ság bí rá i nak ki ne ve zé si sza bá lya it tar tal -
ma zó nor mák, vagy azon sza bá lyok, ame lyek meg ha -
tá roz zák a tör vény al ko tás me ne tét, stb. – egé szen biz -
to san for má lis nak kell len ni ük. Azon ban ami igaz a
struk tu rá lis ren del ke zé sek re, igaz az al kot má nyos jo -
gok ra is. Az a tör vény ho zó val szem ben tá masz tott kö -
ve tel mény, hogy iga zod jon az ’alapvetõ igaz sá gos ság’
el vé hez vagy az ’egyenlõség’ egy mo rá lis szem pont ból
he lyes fel fo gá sá hoz, nem mond sem mi töb bet an nál,

ami vel a tör vény ho zó már ele ve tisz tá ban van. Az
’igazságosságra tö rek võ’ al kot mány (ame lyet úgy kell
ér tel mez ni, hogy az az igaz sá gos ság egy kor rekt fel fo -
gá sát tes te sít se meg) vagy az eh hez ha son ló tö rek vé -
sek (mint pél dá ul Dworkin ’morális szem pont ból a le -
he tõ leg jobb al kot mány ra’ vo nat ko zó fel fo gá sa) ha -
szon ta lan vál lal ko zá sok. Ugyan ab ban a bi zony ta lan -
ság ban és vi ta hely zet ben hagy nak min ket, amely
meg ol dá sa ép pen a jog (be le ért ve az al kot mány jo got
is) fel ada ta. Egy olyan al kot mány, amely nem rög zít
mást, mint azt, hogy ’a kor mány zás alap ja a böl cses ség
és igaz sá gos ság’, pusz ta papírpocsékolás.”58
A for ma liz mus e vál to za tá tól tá vol áll az az ál lás -

pont, amit vé del me zek. A for ma liz mus nak egy olyan
kö ve tel mé nyét fo gal maz za meg, ame lyet le he tet len
meg va ló sí ta ni, de nem is szük sé ges. Úgy gon do lom,
ha a for ma liz mus nak ér tel met aka runk ad ni, ak kor a
két ext rém vál to zat (a for rás-ala pú jog tel jes nyi tott sá -
ga a jo gon kí vü li tar tal mi in do kok mér le ge lé sé re és a
for ma liz mus egy erõs vál to za ta, amely egy ál ta lán nem
en ged né a tar tal mi in do kok mér le ge lé sét) kö zött kell
meg ta lál nunk a he lyes irány vo na lat. A for ma liz mus
egy he lyes fel fo gá sa va ló szí nû leg a mér sé kelt for ma liz -
mus ban ölt tes tet.
A mér sé kelt for ma liz mus kép vi se lõi ar ra tö re ked -

nek, hogy a fent em lí tett er köl csi di lem má ból ere dõ
prob lé má kat eny hít sék. Frederick Schauer fel fo gá sá -
ban a prezumptív po zi ti viz mus fo gal ma az, amely
ezen er köl csi di lem ma eny hí té sé re szol gál. A
prezumptív po zi ti viz mus ugyan is azt a tö rek vést fo -
gal maz za meg, hogy ab ban az eset ben, ha a kény sze rí -
tõ, az az na gyon erõs in do kok szól nak amel lett, hogy a
jog sza bály szö ve gé tõl a dön tés ho zó el tá vo lod jon, ak -
kor ezt meg te he ti a sza bály mö gött meg hú zó dó hát -
tér iga zo lás fé nyé ben. A prezumptív po zi ti viz mus
vagy más kép pen prezumptív for ma liz mus mö gött az
az elv hú zó dik meg, hogy a for rás-ala pú jog te rü le tén
be lü li in do kok autoritatív in do kok: a bí ró nak kö te -
les sé ge õket mér le ge lés tár gyá vá ten ni. Az az egy ilyen
in dok nem pusz tán egyet len in dok a töb bi mér le ge -
len dõ in dok kö zött, ha nem ki zá ró in dok: ha egy jo gi
in dok vo nat ko zik egy eset re, ak kor an nak kell meg ha -
tá roz ni az eset ki me ne tel ét. Emi att vé lel met kell fel ál -
lí ta nunk amel lett a dön tés mel lett, amely a jo gi nor -
má ból (a for rás-ala pú jog ból) származik.59 A bí rói
mér le ge lés el sõd le ges ki in du ló pont ja (és le he tõ leg a
vég pont ja is) a nor ma (a for rás-ala pú jog) kell, hogy
le gyen. E bí rói „at ti tûd nek” azon ban van nak ha tá rai.
A „vé lel me zett” for ma liz mus lé nye ge, hogy nem min -
dig jó az, ha a bí ró ra gasz ko dik a for má lis sza bá lyok -
hoz, nem min dig kell a bí ró nak for ma lis tá nak len nie.



Az a kér dés azon ban, hogy mi kor kell a bí ró nak for -
ma lis tá nak len nie és mi kor te szi a dön té sét iga zol ha -
tat lan ná a jog sza bály szö ve gé hez va ló túl zott ra gasz -
ko dás, eb ben a dol go zat ban nem vá la szol ha tó meg. 

4. Konk lú zió

A for ma liz mus vé le mé nyem sze rint olyan nor ma tív
ítél ke zés-el mé let, amely tisz tá zá sá hoz szé les kö rû el -
mé le ti elem zés szük sé ges. En nek az elem zés nek ér tel -
mét az is ad ja, hogy a for ma liz mus sal kap cso lat ban
mind a jo gi gya kor lat és el mé let, mind a la i kus pol gá -
rok ré szé rõl erõ tel jes kri ti kák fo gal ma zód nak meg. A
for ma liz mus mi ben lét ének és el mé le ti tisz tá zá sá nak
az a fel ada ta, hogy meg vi lá gít sa, mi ért is le het iga zol -
ha tó stra té gia a jo gi ér ve lés ben ez a bí rói stra té gia
(még ha ha tá rok kö zött kép zel jük is el). 
A bí rói dön tés iga zol ha tó sá gá nak kér dé sei olyan

prob lé mák tár gya lá sát hív ják elõ, hogy mit gon do -
lunk a jog funk ci ó já ról és ter mé sze té rõl,mit gon do lunk a
jog in téz mé nyes ka rak te ré rõl és a bí ró sá gok funk ci ó -
já ról egy al kot má nyos de mok rá ci á ban. A for ma lis ta
jo gi iga zo lás kí vá na tos sá ga mel lett ér ve lõk nek ezek -
ben a kér dé sek ben kell ál lást fog lal ni uk. Amint lát -
tuk, a for ma liz mus hát te ré ben, meg hú zód nak olyan
el mé le ti meg fon to lá sok, ame lyek ezek re a kér dé sek re
vá laszt kí nál nak. Ilyen ko he rens el mé let a legalizmus
és az au to nó mia-té zis va la mint a nor ma tív po zi ti viz -
mus a jog mi ben lé té rõl és funk ci ó já ról. Ezek az el mé -
le tek fo gal maz zák meg azt az el vet, hogy a jog a gya -
kor la ti ér ve lés egy meg kü lön böz te tett te rü le te, amely
a gya kor la ti deliberáció és dön tés ho za tal ke re tei kö zül
ki zár egyéb ként re le váns nak mu tat ko zó in do ko kat,
fon tos tár sa dal mi ér té ke ket szol gál. Ez nem je len ti
azt, hogy a for ma liz mus min dig he lyes, vagy min dig
kö ve ten dõ stra té gia, a for ma liz mus nak van nak ha tá -

rai. (Ez a meg fon to lás hú zó dik meg a mér sé kelt for -
ma liz mus mö gött.)
Úgy vé lem, hogy a jo gi dis kur zus ban lé tez nek olyan

dön té si szi tu á ci ók, ami kor a for ma lis ta at ti tûd iga zol -
ha tó, és lé tez nek olyan hely ze tek, ami kor nem. Az
utób bi hely zet rõl ak kor be szé lünk, ha a bí ró ra gasz -
ko dik a jog sza bály nyel vi, egy sze rû je len té sé bõl le ve -
zet he tõ dön tés hez, míg az adott eset he lyes el dön té se
azt kí ván ná a tõ le, hogy a kéz zel fog ha tó jog sza bá lyon
kí vü li in do ko kat (pél dá ul el ve ket) is mér le gel jen, az -
az az ese tet egy tá gabb ös  sze füg gés ben ke zel je. Ezek -
ben az ese tek ben a for rás-ala pú jog (az ér tel me zen dõ
jog sza bály) egy sze rû je len té sé hez va ló ra gasz ko dás
nem ered mé nyez min dent egy be vet ve el fo gad ha tó,
he lyes jo gi dön tést.To váb bi fel adat le het az, hogy ki je -
löl jük a for ma liz mus ha tá ra it, hogy vá la szol junk ar ra a
kér dés re, hogy ha a for ma liz mus alap el ve, hogy a jog
ki zá ró in do ko kat szol gál tat a dön tés ho zók szá má ra,
ak kor mit je lent va ló já ban a „ki zá rás” fo gal ma. Min -
den eset ben, min den le het sé ges re le váns tar tal mi in -
do kot ki zár nak a mér le ge lés bõl (te hát ab szo lút mó don
kell meg ha tá roz ni uk a dön tést), vagy elõ for dul hat nak
olyan ese tek, ami kor a dön tés ho zó más in do ko kat is
mér leg re te het a he lyes dön tés ki ala kí tá sa ér de ké ben
(te hát a ki zá rás nem ab szo lút ér te lem ben mû kö dik)? A
mér sé kelt for ma liz mus alap ja az utób bi meg fon to lás.
Ezért tisz tá zás ra vá ró kér dés le het még a for ma liz mus -
sal kap cso lat ban, hogy me lyek le het nek azok az in do -
kok, ame lyek min den képp ki zá rás ra ke rül nek a for rás-
ala pú jog ál tal, és me lyek azok, ame lye ket mér leg re le -
het ten ni akár a for rás-ala pú jog felülbírálatával is. Mi -
kor hagy hat ja fi gyel men kí vül a bí ró a for rás-ala pú jog
egy ér tel mû ren del ke zé se it? Az is fon tos kér dés, hogy
mi ha tá roz za meg en nek el dön té sét. Az eset par ti ku -
lá ris kö rül mé nyei? A bí rói böl cses ség? Va la mely er -
köl csi vagy po li ti kai elv? E kér dés vizs gá la ta azon ban
egy má sik ta nul mány tár gya le het.
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IM ren de let, to váb bá a rend õr ség és a ha tár õr ség ál do zat se gí tõ fel ada ta i ról szó ló 17/2007. (III. 13.) IRM-ren de let tar tal maz za. 
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ZSÉGER BARBARA
doktorandusz hallgató

Eötvös Loránd Tudományegyetem
(Budapest)

Mi lyen to váb bi 
kö te le zett sé ge ket ró a 

ma gyar ál lam ra az Eu ró pai
Unió ál do za tok tá mo ga tá -
sát sza bá lyo zó új irány el ve?

Az Eu ró pai Unió ha tá lyos jog -
anya gá ban két lép csõ ben va ló sult
meg az ál do za tok tá mo ga tá si szint -
jé nek egy sé ge sí té se és a mi ni má lis
el vá rá sok sze rin ti kö te le zõ vé té te le.
El sõ lé pés ként az unió 2004-ben a
kom pen zá ci ós rend sze rek kel kap -
cso lat ban írt elõ sza bá lyo zá si mi ni -
mu mot. A bûn cse lek mé nyek ál do -
za ta i nak kom pen zá ci ó já ról szó ló,
az Eu ró pai Unió Ta ná csá nak 2004.
áp ri lis 29-i irány el ve (2004/80/EK)
a tag ál lam ok szá má ra kö te le zõ en
elõ ír ta az ál la mi kár eny hí té si rend -
sze rek 2006. ja nu ár 1-je utá ni mû -
köd te té sét, és rög zí tet te a ha tá ron
át nyú ló kár eny hí té si ügyek ese tén
kö ve ten dõ el já rás alap ele me it. A
tag ál lam ok a kom pen zá ci ó ra vo -
nat ko zó rend sze rü ket a sa ját jo gi
ha gyo má nya ik nak és tár sa dal mi-
po li ti kai meg fon to lá sa ik nak meg -
fe le lõ en ala kít hat ják ki, azon ban
ga ran tál ni uk kell azt, hogy mi ni -
mum a szán dé kos, erõ sza kos bûn -
cse lek mé nyek ál do za tai kom pen zá -
ci ó ban ré sze sül hes se nek at tól az ál -
lam tól, amely nek te rü le tén a bûn -
cse lek ményt el le nük el kö vet ték. 
A má so dik lé pés re 2012-ben ke rült

sor, ami kor az unió az ál do za tok
se gí té sé vel, az el já rá si jo gok kal és
az ál do za tok vé del mé vel kap cso lat -

ban al ko tott mi ni mum sza bá lyo -
kat. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta -
nács 2012. ok tó ber 25-én el fo gad ta
a bûn cse lek mé nyek ál do za ta i nak
jo ga i ra, tá mo ga tá sá ra és vé del mé re
vo nat ko zó mi ni mum sza bá lyok
meg ál la pí tá sá ról és a 2001/220/IB
ta ná csi ke ret ha tá ro zat fel vál tá sá ról
szó ló 2012/29/EU irány el vet
(irány elv). Az irány elv az ál do za -
tok jo ga i val ös  sze füg gés ben kö te le -
zõ sza bá lyo zá si mi ni mu mot fo gal -
maz meg, ren de zi az ál do za tok tá -
mo ga tá sá ra, az ál do zat se gí tõ szol -
gál ta tá sok ra vo nat ko zó el vá rá so kat
(3-9. cikk), az ál do za tok bün te tõ el -
já rá si jo ga it (10-17. cikk) és az ál -
do za tok vé del mé vel kap cso la tos
mi ni mum sza bá lyo kat (18-24.
cikk). Az át ül te tés ha tár ide jé ig,
2015. no vem ber 16-ig a tag ál lam -
ok nak mó do sí ta ni kell az ál do za -
tok jo ga i ra, vé del mé re, tá mo ga tá -
sá ra vo nat ko zó nem ze ti jog anya got
és en nek ered mé nye kép pen min -
den tag ál lam ban leg alább a mi ni -
mum sza bá lyok szint jén biz to sí ta ni
kell az ál do za tok jo ga it. A tag ál -
lam ok ter mé sze te sen a ma ga sabb
szin tû vé de lem ér de ké ben ki is ter -
jeszt he tik az irány elv ben meg ha tá -
ro zott jo go kat és szol gál ta tá so kat,
azon ban er re nem kö te lez he tõ ek.
Ér de mes meg je gyez ni, hogy az
irány elv ál tal elõ írt mi ni mum sza -
bá lyok olyan jo go kat je len te nek az
Eu ró pai Unió te rü le tén élõk szá -
má ra, ame lyek a tag ál lam ok bí ró -
sá gai elõtt ér vé nye sít he tõ ek.
Az ál la mi kár eny hí tés két év ti ze -

des múlt ra te kint vis  sza Ma gya ror -
szá gon, az ez zel kap cso la tos kö te le -
zõ uni ós elõ írá sok 2006 óta kö tik
ha zán kat. Je len cikk nek nem tár -
gya az el sõ lé pés ben meg va ló sult,
az ál do za tok tá mo ga tá si rend sze -
rén be lü li kom pen zá ci ós me cha -

niz mus uni ós meg fe le lé sé nek vizs -
gá la ta. Az ál do za tok el já rá si jo ga i -
val, biz ton sá gá val és se gí té sé vel
kap cso la tos 2012. évi irány elv
azon ban még át ül te tés re vár és az
er re ren del ke zés re ál ló idõ ke ve -
sebb, mint egy év. In do kolt te hát
át te kin te ni a ha zai ál do zat se gí tés
hely ze tét az irány elv ál do za tok tá -
mo ga tá sá ra vo nat ko zó el vá rá sa i -
nak tük ré ben. 

1. Alap el vek és fo gal mak

Az irány elv ál do za tok tá mo ga tá -
sá ra vo nat ko zó el vá rá si nak is mer -
te té se elõtt a ha zai sza bá lyo zás és a
fo gal mak rö vid át te kin té sét írom
le. A bûn cse lek mé nyek ál do za ta i -
nak se gí té sé rõl és az ál la mi kár eny -
hí tés rõl szó ló 2005. évi CXXXV.
tör vényt (a to váb bi ak ban: Ást.)
2005. no vem ber 29-én fo gad ta el az
or szág gyû lés, 2006. ja nu ár 1-jén lé -
pett ha tály ba, ál la mi fel adat ként
ren dez ve az ál do za tok tá mo ga tá sát,
az ál do za tok szo ci á lis jo ga it, a ne -
kik nyúj tan dó se gít ség for má it és
az ál la mi kárenyhítést.1 Az Ást.
preambuluma és a vo nat ko zó al -
kot mány bí ró sá gi határozat2 sze -
rint az ál do za tok nak nyúj tott ál la -
mi se gít ség alap ja a mél tá nyos ság
és a tár sa dal mi szo li da ri tás, az ál la -
mot nem ter he li kö te le zett ség a sé -
rel mek or vos lá sá ra. Az ál la mi fe le -
lõs ség eb ben a rend szer ben te hát –
mind a jog al ko tó, mind az al kot -
mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint –
szo li da ri tá son ala pu ló er köl csi fe -
le lõs ség, egy faj ta „mö göt tes fe le -
lõs ség”. 
Az Ást.-ben meg ha tá ro zott fel -

ada to kat az ál la mi ál do zat se gí tõ
szol gá lat lát ja el, amely az ál do za -
tok szük ség le te i re fi gye lem mel kü -
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3 Irány elv 2. cikk (1) be kez dés a.) pont.
4 Irány elv 2. cikk (1) be kez dés b.) pont.
5 Ást. 1. § (1) bek.
6 Irány elv 3. cikk.

lön bö zõ sze mély re sza bott tá mo ga -
tá si for mák kal igyek szik a bûn cse -
lek mé nyek okoz ta hely zet ben az
ál do za tok se gít sé gé re len ni. A ma -
gyar rend szer ben a se gít ség nyúj tás
két szin tû. Ala csony kü szö bû el lá tá -
si for ma a tá jé koz ta tás, me lyet bár -
ki igény be ve het, az ál do zat se gí tõ
tá mo ga tá sok ban azon ban csak a
bün te tõ el já rás meg in du lá sa után
ré sze sül het az ál do zat. Ez utób bi ak
kö zé tar toz nak az ál do zat se gí tõ
szol gál ta tá sok (ér dek ér vé nye sí tés
elõ se gí té se, azon na li pénz ügyi se -
gély, jo gi se gít ség nyúj tás) és az ál -
la mi kár eny hí tés.
Az irány elv sze rint ál do zat az

olyan ter mé sze tes sze mély, aki
köz vet le nül bûn cse lek mény kö vet -
kez té ben sé rel met szen ve dett –
ide ért ve a fi zi kai, szel le mi, ér zel mi
sé rü lést, vagy gaz da sá gi hát rányt -,
to váb bá a köz vet le nül bûn cse lek -
mény kö vet kez té ben éle tét vesz tett
sze mély csa lád tag jai, akik e sze -
mély el ha lá lo zá sa foly tán sé rel met
szenvedtek.3 Az irány elv al kal ma -
zá sá ban csa lád tag a há zas társ, az
ál do zat tal kö zös ház tar tás ban, szi -
lárd és tar tós ala pon, el kö te le zett,
ben sõ sé ges kap cso lat ban élõ sze -
mély, az egye nes ági hoz zá tar to zó,
a test vér, és az ál do zat ál tal el tar -
tott személyek.4 A ma gyar sza bá -
lyo zás fo ga lom hasz ná la tá ban ál do -
zat a bûn cse lek mény és a tu laj don
el le ni sza bály sér tés ter mé sze tes
sze mély sér tett je, to váb bá az a ter -
mé sze tes sze mély, aki az em lí tett
jog el le nes cse lek mé nyek köz vet len
kö vet kez mé nye ként sé rel met, így
kü lö nö sen tes ti vagy lel ki sé rü lést,
ér zel mi meg ráz kód ta tást, il let ve
va gyo ni kárt szen ve dett el.5 Mind
az irány elv, mint az Ást. szem -
pont já ból ál do za tok te hát a jog el le -
nes cse lek mé nyek köz vet len kö -
vet kez mé nye ként sé rel met szen ve -
dett ter mé sze tes sze mé lyek. Az
Ást. in do ko lá sa sze rint a köz vet len
kö vet kez mény a sér tet ten kí vül
más sze mély nél ak kor ál la pít ha tó

meg, ha sé rel me a bûn cse lek mén -
 nyel szo ros tér be li és idõ be li ös  sze -
füg gés ben, és ok-oko za ti vi szony -
ban kö vet ke zett be. Nem kü lön bö -
zik az irány elv és a ha zai sza bá lyo -
zás ab ban sem, hogy a sé rel mek
kö ré ben a tes ti és va gyo ni ká ro kon
kí vül a lel ki, ér zel mi kö vet kez mé -
nyek is sé re lem ként ér té ke len dõ -
ek.
Az irány elv sze rint egy adott sze -

mély ak kor is ál do zat nak mi nõ sül,
ha az ál ta la el szen ve dett bûn cse -
lek mény el kö ve tõ jét nem azo no sí -
tot ták, nem emel tek vá dat el le ne,
vagy nem ítél ték el. Eh hez iga zod -
va az Ást. alap ján az ál do zat se gí tõ
tá mo ga tá sok az ál do za tot ak kor is
meg il le tik, ha a bün te tõ el já rás le -
foly ta tá sá ra va la mely bün tet he tõ -
sé get ki zá ró, vagy bün tet he tõ sé get
meg szün te tõ ok mi att nem ke rül
sor. Így te hát mind az irány elv,
mind a ha zai sza bá lyo zás az ál do -
za ti stá tusz hoz csak a bün te tõ
anya gi jog ba üt kö zõ cse lek mé nyek
for ma i lag tény ál lás sze rû meg va ló -
su lá sát kö ve te li meg, a bün te tõ el já -
rás le foly ta tá sát nem.
A te rü le ti és a sze mé lyi ha tályt ér -

tel mez ve az irány elv az unió te rü -
le tén el kö ve tett bûn cse lek mé nyek -
re, va la mint az unió te rü le tén fo lyó
bün te tõ el já rás ok ra al kal ma zan dó.
Az ál do za tot azo nos jo gok il le tik
meg, füg get le nül at tól, hogy az Eu -
ró pai Unió te rü le tén be lül hol kö -
vet ték el a bûn cse lek ményt, hol él
az ál do zat, mi lyen jog cí men tar tóz -
ko dik ott és mi lyen ál lam pol gár sá -
gú. Az Ást. en nek meg fe le lõ en az
Eu ró pai Unió bár mely tag ál la má -
nak ál lam pol gá ra, il let ve az Eu ró -
pai Uni ó ban jog sze rû en tar tóz ko -
dók szá má ra a Ma gyar or szág te rü -
le tén el kö ve tett bûn cse lek mé nyek
kö ré ben te szi le he tõ vé az ál do zat -
se gí tõ tá mo ga tá so kat. Két eset ben
a nem Ma gya ror szá gon el kö ve tett
bûn cse lek mé nyek ál do za tai szá -
má ra is adot tak a tá mo ga tá sok, il -
let ve azok egyes ele mei. Az egyik

eset az, ami kor a Ma gya ror szá gon
élet vi tel sze rû en élõ ma gyar ál lam -
pol gár jog sze rû kül föl di tar tóz ko -
dá sa alatt vá lik szán dé kos, sze mély
el le ni erõ sza kos bûn cse lek mény
ál do za tá vá, az Ást. sze rin ti szol gál -
ta tá sok (ér dek ér vé nye sí tés elõ se gí -
té se, azon na li pénz ügyi se gély, jo gi
se gít ség nyúj tás, vé dett szál lás hely)
igény be vé te lé re vá lik jo go sult tá. A
má sik eset a kár eny hí tés tá mo ga tó
ha tó sá gi el já rá sá ra vo nat ko zik. Ab -
ban az eset ben, ha a Ma gya ror szá -
gon szo ká sos tar tóz ko dá si hel  lyel
ren del ke zõ sze mély az Eu ró pai
Unió más tag ál la má ban vált szán -
dé kos, sze mély el le ni erõ sza kos
bûn cse lek mény ál do za tá vá, Ma -
gya ror szá gon az Ást. sza bá lyoz ta
tá mo ga tá si el já rás igény be vé te lé re
jo go sult. A tá mo ga tá si el já rás alap -
ele me it az uni ós jog rög zí ti: a tá -
mo ga tó ha tó ság nak se gít sé get kell
nyúj ta nia a kár eny hí té si ké re lem
ki töl té sé hez, a szük sé ges do ku -
men tu mok be szer zé sé hez és a ké -
rel met to váb bí ta nia kell a bûn cse -
lek mény el kö ve té si he lyé nek meg -
fe le lõ tag ál lam ban mû kö dõ dön tõ
ha tó ság nak. Ez utób bi ren del ke zés
te hát a ha tá ron át nyú ló ügyek aka -
dá lyok nél kü li in té zé sé re vo nat ko -
zó uni ós kö te le zett ség nek fe lel
meg.
Ál lás pon tom sze rint az alap el vek

és fo gal mak szem pont já ból a ma -
gyar sza bá lyo zás és az ál do zat se gí -
tés rend sze re már most meg fe lel az
uni ós el vá rá sok nak, az át ül te tés so -
rán ez zel kap cso lat ban jog al ko tá si
fel adat nem me rül fel. 

2. Ál do zat se gí tõ szol gál ta tá sok

Az ál do zat se gí tés sel, a tá mo ga -
tás sal kap cso la tos jo gok kö zött az
irány elv el sõ ként a meg ér tés hez és a
meg ér te tés hez va ló jo got említi.6 En -
nek lé nye ge sze rint a tag ál lam ok -
nak ga ran tál ni kell azt, hogy az ál -
do zat tal foly ta tott kom mu ni ká ció
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7 Az alap ve tõ jo gok biz to sá nak AJBH 7599/2012. szá mú je len té se. 
8 Irány elv 4. cikk.
9 Ást. 9. §.
10 A bün te té sek, az in téz ke dé sek, egyes kény szer in téz ke dé sek és a sza bály sér té si el zá rás vég re haj tá sá ról szó ló 2013. évi CCXL. tör vény 13. §
11 Irány elv 5. és 7. cikk.
12 Irány elv 9. cikk.

egy sze rû és kö zért he tõ nyel ven, az
ál do za tok sze mé lyes jel lem zõ it –
be le ért ve fo gya té kos sá got is – fi -
gye lem be vé ve va ló sul jon meg. Ál -
lás pon tom sze rint a ma gyar ál do -
zat se gí tés rend sze ré nek gya kor la ta
ez zel kap cso lat ban több pon ton
sem ki elé gí tõ. Az alap ve tõ jo gok
biz to sa 2012-ben át fo gó vizs gá la tot
vég zett az ma gyar ál do zat se gí tõ
szol gá lat te vé keny sé gé rõl, amely -
ben meg ál la pí tot ta, hogy az ál do -
zat se gí tés ala csony is mert sé gé ben
köz re ját szik az in for má ció át adás
ke vés sé ha té kony, a tra u má hoz és a
sze mé lyes jel lem zõk höz nem il -
lesz ke dõ, nem egyé ni e sí tett for má -
ja. „A gya kor la ti ta pasz ta la tok sze -
rint en nek oka le het az, hogy a
rend õr ség va ló ban nem nyúj tott
tá jé koz ta tást, de az is, hogy az ál -
do zat hi á ba ír ja alá – több más fi -
gyel mez te tés sel, fi gye lem fel hí vás -
sal együtt – a fel je len té si jegy zõ -
könyv ben, hogy meg kap ta a tá jé -
koz ta tást, an nak rész le tes, szó be li,
az adott hely zet hez il lesz ke dõ for -
má ja nél kül nem le het ha té kony az
információátadás.“7 Itt kell meg -
em lí te ni az unió azon el vá rá sát is,
amely sze rint az ál do zat szá má ra
le he tõ vé kell ten ni, hogy egy ál ta la
vá lasz tott sze mély el kí sér je a ha tó -
ság gal va ló el sõ kap cso lat fel vé tel -
re. A ma gyar ál do zat se gí tés rend -
sze ré ben er re vo nat ko zó – akár ön -
kén tes ala pú – szol gál ta tás nincs,
ugyan ak kor a bün te tõ el já rás el is -
me ri a se gí tõ rész vé tel ének le he tõ -
sé gét. Ta pasz ta la ta im sze rint azon -
ban er rõl sem a szol gá lat, sem a
rend õr ség nem tá jé koz tat ja az ál -
do za tot és en nek ered mé nye kép -
pen az ál do za tok nem él nek a se gí -
tõ sze mé lyes je len lét ének le he tõ sé -
gé vel. 
Az ál do za tok tá jé koz ta tás hoz va ló
jo ga a tá mo ga tá si rend szer egyik
pil lé re. Az unió el vár ja, hogy az ál -
do za tok az el sõ kap cso lat fel vé tel -

kor meg fe le lõ tá jé koz ta tás ban ré -
sze süljenek8 az igény be ve he tõ tá -
mo ga tás faj tá já ról, ar ról, hogy azt
ki tõl kér he tik, a fel je len tés sel kap -
cso la tos el já rás ról, to váb bá a vé de -
lem ben va ló ré sze sü lés mód já ról és
fel tét ele i rõl. A tá jé koz ta tás nak ki
kell ter jed nie a jo gi ta nács adás ra és
a kár eny hí tés le he tõ sé gé re, a tol -
má cso lá si és for dí tá si kér dé sek re.
Ha az ál do zat tar tóz ko dá si he lye a
bûn cse lek mény el kö ve té si he lye
sze rin ti tag ál lam tól el té rõ tag ál -
lam ban van, ak kor az er re vo nat -
ko zó kü lön le ges sza bá lyo kat is
érin te nie kell a tá jé koz ta tás nak. A
tá jé koz ta tás ki ter jed a pa nasz té tel
és az üg  gyel kap cso la tos kom mu -
ni ká ció le he tõ sé ge i re, to váb bá a
hely re ál lí tó igaz ság szol gál ta tás és a
költ ség té rí tés mód já ra is. A ha zai
sza bá lyo zás – né hány ki vé tel tõl el -
te kint ve – nagy já ból szin tén eb ben
a kör ben ad ja meg a tá jé koz ta tá si
kö te le zett ség tartalmát.9 Az Ást.
sze rin ti tá jé koz ta tás nak nem exp li -
cit ré sze a vé de lem ben va ló ré sze -
sü lés le he tõ sé gé rõl, a hely re ál lí tó
igaz ság szol gál ta tás ról és a költ ség -
té rí tés mód já ról szó ló tá jé koz ta tás.
Ezek a bün te tõ el já rá si jo gok ról
szó ló tá jé koz ta tás ré sze ként ér tel -
mez ve még is szó ba ke rül het nek,
azon ban ta pasz ta la ta im sze rint
pél dá ul a hely re ál lí tó igaz ság szol -
gál ta tás ról és a költ ség té rí tés mód -
já ról szó ló tá jé koz ta tás ra a gya kor -
lat ban igen rit kán ke rült sor. A tá -
jé koz ta tás hoz va ló jog egyik spe ci -
á lis, és az irány elv ben kü lön sza bá -
lyo zott ese te a bün te tõ el já rás sal, az
üg  gyel kap cso la tos tá jé koz ta tás hoz
va ló jog. En nek ré sze ként az ál do -
zat nak jo ga van a fel je len tést el uta -
sí tó, vagy az el já rást meg szün te tõ
ha tá ro zat ról, a tár gya lás he lyé rõl és
ide jé rõl, az el kö ve tõ vel szem be ni
vád ter mé sze té rõl, a jog erõs bí ró sá -
gi íté let rõl, a bün te tõ el já rás ál lá sá -
ról, va la mint a ter helt sza ba don

bo csá tá sá ról, vagy szö ké sé rõl in -
for má ci ót kap ni. Ez utób bi val kap -
cso lat ban meg kell je gyez ni azt,
hogy a ko ráb bi sza bá lyo zás sze rint
a ter helt sza ba don bo csá tá sá ról,
szö ké sé rõl csak a ne mi élet sza bad -
sá ga és a ne mi er kölcs el le ni bûn -
cse lek mé nyek sér tett je it és ki zá ró -
lag ké rel mük re kel lett tá jé koz tat -
ni. A 2015. ja nu ár 1-je után élet be
lé põ új sza bá lyo zás sze rint ez a ké -
re lem re tör té nõ tá jé koz ta tás ki ter -
jed az élet, a tes ti ép ség és az egész -
ség el le ni szán dé kos, öt évi vagy azt
meg ha la dó sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ bûn cse lek mé nyek sér -
tett je i re is.10 A meg ér tés hez, a
meg ér te tés hez és a tá jé koz ta tás hoz
va ló jog gal ös  sze füg gés ben te hát
alap ve tõ en nem a sza bá lyo zás ban,
ha nem a gya kor lat ban van szük ség
az irány elv el vá rá si hoz, an nak szel -
le mi sé gé hez va ló iga zo dás ra.
Az ál do zat nak az irány elv sze rint

jo ga van a tol má cso lás hoz és for dí tás -
hoz, to váb bá ah hoz is, hogy a fel je -
len tés meg té te le kor a fel je len tés rõl
írá sos iga zo lást kapjon.11 Ez a két
ál do za ti jog mind a ha zai sza bá lyo -
zás ban, mind a ha zai gya kor lat ban
már ma is tel je sül.
Az ál do za tok tá mo ga tá sá ban az

irány elv mi ni má li san a kö vet ke zõ
szol gál ta tá sok meg szer ve zé sét vár ja
el kö te le zõ en a tagállamoktól.12 Az
ál do zat se gí tõ szol gá la tok nak biz to -
sí ta ni kell az ál do za tok jo ga i nak
gya kor lá sá val kap cso la tos in for -
má ci ó kat és a tá mo ga tást – ide ért -
ve töb bek kö zött a bün te tõ el já rás ra
vo nat ko zó tá jé koz ta tást is –, to váb -
bá a hely ben mû kö dõ re le váns se -
gí tõ szak szol gá lat ok ról va ló tá jé -
koz ta tást, az azok hoz va ló köz vet -
len irá nyí tást. A szol gá la tok ér zel -
mi és – ha ren del ke zés re áll – pszi -
cho ló gi ai se gít ség nyúj tás kell,
hogy nyújt sa nak az ál do za tok nak.
A szol gál ta tá sok kö ré be tar to zik
még a bûn cse lek mény mi att fel me -



13 Ást. 24. §.
14 AJBH 7599/2012 
15 Irány elv 9. cikk (3) be kez dés.

rült pénz ügyi és gya kor la ti kér dé -
sek re vo nat ko zó ta nács adás és a
má sod la gos, vagy is mé telt ál do zat -
tá vá lás, a meg fé lem lí tés, va la mint
a meg tor lás ve szé lyé vel, il let ve
ezek meg elõ zé sé vel kap cso la tos ta -
nács adás. Az irány elv sze rint a kö -
te le zõ en biz to sí tan dó szol gál ta tá -
sok nagy részt te hát tá jé koz ta tás,
ta nács adás jel le gû ek. A ma gyar tá -
mo ga tá si rend szer ben ezek nek el -
sõ sor ban a tá jé koz ta tás, az ér dek ér -
vé nye sí tés elõ se gí té se és a jo gi se -
gít ség nyúj tás fe lel nek meg, ame -
lyek ke re té ben az irány elv ben fel -
so rolt ös  szes kér dés ben in for má ci -
ót, ta ná csot kap hat nak az áldoza-
tok.13 Gya kor la ti és ak tív tá mo ga -
tás ra az ér dek ér vé nye sí tés elõ se gí -
té se és a jo gi se gít ség nyúj tás ad le -
he tõ sé get, ame lyek ke re té ben az
ál do zat meg kap ja a sé re lem ren de -
zé sé hez szük sé ges jo gi ta ná csot és a
konk rét se gít sé get. Az ál do za tok
te hát nem csak fel vi lá go sí tást kap -
nak az igény be ve he tõ se gít ség rõl,
ezek fel tét ele i rõl, ha nem az ál do -
zat se gí tõ szol gá lat nak gon dos kod -
nia kell ar ról is, hogy az ál do zat
eze ket a se gít sé ge ket a le he tõ leg -
rö vi debb idõn be lül igény be tud ja
ven ni. 
A ma gyar tá mo ga tá si rend szer -

bõl az irány elv ál tal elõ írt szol gál -
ta tá sok kö zül az ér zel mi és a le he tõ -
ség sze rin ti pszi cho ló gi ai se gít ség -
nyúj tás hi ány zik. Az irány elv 9. cik -
ke sze rint az ál do zat se gí tõ szol gá -
la tok mi ni má li san biz to sít ják az
ér zel mi és – ha ren del ke zés re áll –
pszi cho ló gi ai se gít ség nyúj tást. Az
ál do zat se gí tõ szol gá lat az Ást. ad ta
le he tõ sé ge ken be lül ma rad va akár
a tá jé koz ta tás, akár az ér dek ér vé -
nye sí tés elõ se gí té se szol gál ta tás ke -
re té ben tud na ér zel mi és pszi cho -
ló gi ai se gít sé get nyúj ta ni, azon ban
er re szak kép zett mun ka tár sak,
pszi cho ló gu sok hi ány ban je len leg
nincs le he tõ sé ge. A már em lí tett
ombudsmani je len tés meg ál la pí -
tot ta, hogy az ál do zat se gí tõ szol gá -

lat nál „pszi cho ló gi ai el lá tás nem,
vagy csak né hány me gyé ben és
csak át me ne ti leg/kor lá to zot tan ér -
he tõ el. A pszi cho ló gi ai el lá tás
szük sé ges sé ge ese tén az ál do za tot a
szo ci á lis vagy az egész ség ügyi el lá -
tó rend szer pszi cho ló gu sa i hoz irá -
nyítják”.14 Az ál do zat se gí tõ szol gá -
lat sze mé lyes tá mo ga tást sem nyújt
az el já rá si cse lek mé nyek so rán és a
ki emel ke dõ en sú lyos bûn cse lek -
mé nyek után azon na li, hely szí nen
nyúj tott pszi cho ló gi ai se gít ség
szin tén nem ré sze a ma gyar tá mo -
ga tá si rend szer nek. Egy kí sér le ti
pro jekt ke re té ben sor ke rült olyan
or szá gos pszi cho ló gus-há ló zat ki -
ala kí tá sá ra, amely akár az ál do zat -
se gí tõ szol gá lat mun ká já ba is be -
kap cso lód hat, akár a rend õr ség gel
együtt mû köd ve már a bûn cse lek -
mény hely szí nén el lát hat ja az ál do -
za tot. A há ló zat azon ban, a ki kép -
zést kö ve tõ en anya gi for rá sok és
ál la mi tá mo ga tás hi á nyá ban nem
tud ta el lát ni a fel ada tát. 
Az irány elv sze rint a tag ál lam ok -

nak az ál ta lá nos ál do zat se gí tõ szol -
gá la to kon túl vagy azok szer ves ré -
sze ként se gí tõ szak szol gá la to kat
kell lét re hoz ni, ame lyek me ne dék -
ott ho no kat vagy egyéb meg fe le lõ
ide ig le nes el he lye zést biz to sí ta nak
azon ál do za tok szá má ra, akik nek a
má sod la gos és is mé telt ál do zat tá
vá lás, a meg fé lem lí tés, va la mint a
meg tor lás köz vet len ve szé lye mi att
biz ton sá gos hely re van szüksé -
gük.15 A ha zai ál do zat se gí tõ szol gá -
lat tá jé koz ta tást nyújt az is mé telt
ál do zat tá vá lás el ke rü lé sé nek le he -
tõ sé ge i rõl, en nek ke re té ben bûn -
meg elõ zé si ta ná csok kal lát ja el az
ál do za tot. Ezen túl me nõ en a szol -
gá lat az ál do za tok biz ton sá gá hoz, a
meg fé lem lí tés és a meg tor lás meg -
aka dá lyo zá sá hoz – esz kö zök hi á -
nyá ban – nem tud hoz zá já rul ni. Ha
a csa lá don be lü li erõ szak ál do za tá -
nak sze mé lyes biz ton sá ga nem ga -
ran tált, el sõ sor ban az Or szá gos
Krí zis ke ze lõ és In for má ci ós Te le -

fon szol gá lat se gít sé gé vel le het sé ges
a vé dett szál lás he lyet biz to sí tá sa.
Az irány elv sze rint a szak szol gá -

lat ok cél zott és in teg rált se gít sé get
– töb bek kö zött tra u ma ke ze lést –
nyúj ta nak a sa já tos szük ség le tek -
kel ren del ke zõ ál do za tok, ne ve ze -
te sen a sze xu á lis erõ szak, a ne mi
ala pú erõ szak és a hoz zá tar to zók
kö zöt ti erõ szak ál do za tai szá má ra.
A ha zai ál la mi ál do zat se gí tés rend -
sze re nél kü lö zi a szak szol gá la to kat
és a sa já tos szük ség le tek kel ren del -
ke zõ ál do za ti cso por tok tá mo ga tá -
sá ra vo nat ko zó an nem ren del ke zik
pro to kol lal. A gya kor lat ban a ci vil
szfé ra ál do zat se gí tõ szer ve ze tei
mû köd nek szak szol gá lat ok ként és
nyúj ta nak in teg rált se gít sé get az
em lí tett ál do za tok szá má ra. Ezek a
ci vil szer ve ze tek azon ban – ki szá -
mít ha tó pá lyá za ti rend sze rek hi á -
nyá ban – rend kí vül bi zony ta lan és
ne héz fi nan szí ro zá si kö rül mé nyek
kö zött mû köd nek.
Az irány elv sze rint min den ál do -

zat té rí tés men te sen jut hat hoz zá az
ál do zat se gí tõ szol gál ta tá sok hoz. A
tá mo ga tá sok az uni ós el vá rá sok
sze rint a bün te tõ el já rás elõtt, a bün te -
tõ el já rás ide je alatt és azt kö ve tõ en is
meg il le tik az ál do za tot, mind ez azt
biz to sít ja, hogy azok az ál do za tok
is igény be ve he tik az ál do zat se gí tõ
szol gál ta tá so kat, akik nem kí ván -
nak rend õr sé gi fel je len tést ten ni.
Ezek nek az el vá rás nak a ma gyar
ál do zat se gí tés rend sze re nagy részt
meg fe lel. Az ál do za tok nak egy, az
unió ál tal mi ni má li san el várt szol -
gál ta tá sért sem kell dí jat fi zet ni. A
ma gyar tá mo ga tá si rend szer ben a
leg alap ve tõbb tá mo ga tá si for má -
hoz, a tá jé koz ta tás hoz az ál do za tok
a bün te tõ el já rás elõtt, köz ben és
azt kö ve tõ en is, min den fel té tel
nél kül hoz zá jut hat nak. Az irány -
elv ál tal mi ni má li san el várt tá mo -
ga tá si ele mek nagy ré szét a ma gyar
tá jé koz ta tás, mint se gít ség nyúj tás
le fe di, ezek kö ré ben te hát ér vé nye -
sül az el vá rás, hogy a szol gál ta tá -
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16 Irány elv 12. cikk.
17 Irány elv 13. cikk.
18 Irány elv 16. cikk.

sok bár mi kor és fel té tel nél kül
igény be ve he tõ ek. Az irány elv sze -
rin ti ér zel mi és pszi cho ló gi ai se gít -
ség nyúj tás, to váb bá az ál do za tok
jo ga i nak gya kor lá sá val kap cso la tos
tá mo ga tás azon ban a ma gyar fo ga -
lom rend szer ben már az ér dek ér vé -
nye sí tés elõ se gí té se ré szét ké pe zi,
ame lye ket az ál do zat csak a bün te -
tõ el já rás meg in du lá sa után ve het
igény be. Amen  nyi ben te hát az
irány elv imp le men tá lá sa kap csán
az ér zel mi és pszi cho ló gi ai se gít -
ség nyúj tás be ve ze té sé re sor ke rül,
szük sé ges lesz an nak át ér té ke lé se
is, hogy ezt és az ér dek ér vé nye sí tés
elõ se gí té se szol gál ta tást ér de mes-e
to vább ra is a fel je len tés tõl füg gõ vé
ten ni.
Az irány elv sze rint az ál do zat se -

gí tõ szol gá la to kat mû köd tet he tik
ál la mi vagy ma gán szer ve ze tek, és
szer ve zõd het nek szak mai vagy ön -
kén tes ala pon is. Az unió te hát
pusz tán azt vár ja el a tag ál lam ok tól,
hogy va la mely mó don biz to sít sák
az ál do zat se gí tõ szol gál ta tá sok lé -
tét, mû kö dé sét. Ezek for má ja, meg -
szer ve zé se már az adott tag ál lam jo -
gi ha gyo má nya i tól, le he tõ sé ge i tõl,
ki ala kult in téz mény rend sze ré tõl
függ. Az imp le men tá lás so rán nem
sza bad azon ban ar ról el fe led kez ni,
hogy ná lunk az ál la mi rend szer bõl
hi ány zó szol gál ta tá sok egy ré szét
ci vil szer ve ze tek biz to sít ják, ha
nem is or szá gos le fe dett ség gel, de
nagy szak mai ta pasz ta lat tal. 

3. Bün te tõ el já rá si jo gok

Az ál do za tok bün te tõ el já rá si jo -
gai kö zül a vizs gált té ma, az ál do -
za tok tá mo ga tá sa szem pont já ból
hár mat kell ki emel ni. A hely re ál lí tó
igaz ság szol gál ta tás hoz va ló jog gal
kap cso lat ban az irány elv olyan
alap el ve ket rög zít, ame lyek nek a
ma gyar bün te tõ el já rá si tör vény be
fog lalt sza bá lyo zás tel jes mér ték -
ben megfelel.16 A hely re ál lí tó igaz -

ság szol gál ta tá si esz kö zök ki zá ró lag
az ál do zat ér de ké ben, a biz ton sá gi
szem pont ok ra is fi gye lem mel, az
ál do zat sza bad és – tel jes kö rû, pár -
tat lan – tá jé koz ta tá son ala pu ló be -
le egye zé se alap ján al kal maz ha tó ak,
ak kor, ha az el kö ve tõ be is mer te az
alap ve tõ tény ál lás sze rin ti bûn cse -
lek ményt. A hely re ál lí tó igaz ság -
szol gál ta tá si el já rá sok ban foly ta -
tott nem nyil vá nos meg be szé lé sek
tit ko sak és a meg ál la po dást, amely
fi gye lem be ve he tõ bár mely to váb -
bi bün te tõ el já rás ban, csak ön kén -
te sen le het el ér ni. 
A jo gi se gít ség nyúj tás hoz va ló jog17

biz to sí tá sa azon ban a jog al ko tás
szá má ra már fel ada tok kal jár. A
ha zai sza bá lyo zás ban az ál do za tok
jo gi se gí té sé nek két for má ja lé te -
zik, ne ve ze te sen a pe ren kí vü li tá -
mo ga tás és a párt fo gó ügy vé di kép -
vi se let. Az el sõ tu laj don kép pen a
bûn cse lek mén  nyel oko zott kár,
jog- vagy ér dek sé re lem el há rí tá sá -
hoz szük sé ges jo gi ta nács adást
vagy be ad vány (ke re set, ké re lem,
fel je len tés, vád in dít vány stb. a sér -
tett, ma gán vád ló, pót ma gán vád ló
ré szé re) szer kesz té sét je len ti. Az
ügy vé di mun ka dí jat az ál do zat he -
lyett az ál lam fi ze ti vagy elõ le ge zi
meg. Eh hez ké pest a párt fo gó ügy -
vé di kép vi se let egész más tar tal mú
tá mo ga tá si for ma, en nek ke re té -
ben a bün te tõ el já rás bí rói sza ka -
szá ban ügy véd kép vi se li az ál do zat
ér de ke it. Nagy hi á nyos sá ga a je -
len le gi tá mo ga tá si rend szer nek az,
hogy a nyo mo za ti sza kasz ban az ál -
do za tok szá má ra csak a pe ren kí -
vü li se gít ség nyúj tás biz to sí tott, az
ál lam ál tal meg elõ le ge zett, vagy in -
gye ne sen biz to sí tott párt fo gó ügy -
vé di kép vi se let igény be vé te lé re
nincs jo gi le he tõ ség. Ál lás pon tom
sze rint ak kor, ha a jog al ko tó az
irány elv szel le mé ben bõ ví ti az ál -
do za tok jo ga it, ak kor a bün te tõ el -
já rás nyo mo za ti sza ka szá ban, –
ami kor a sér tett nek szá mos kö te le -
zett sé get kell tel je sí te ni ük, és szá -

mos jo guk van, ame lyek se gít sé gé -
vel ak tív ré sze sé vé vál hat nak az el -
já rás nak, – el en ged he tet len len ne a
párt fo gó ügy vé di kép vi se let biz to -
sí tá sa. 
Vé gül itt kell meg em lí te ni, hogy

az irány elv ki eme li an nak fon tos sá -
gát, hogy az el kö ve tõ ál tal nyúj tan dó
kár té rí tés rõl a bün te tõ el já rás ke re té ben
szü les sen meg a döntés.18 Az irány -
elv sze rint a tag ál lam ok nak biz to sí -
ta ni kell azt, hogy az ál do za tok ér -
vényt sze rez hes se nek azon jo guk -
nak, hogy a bün te tõ el já rás ban és -
 sze rû ha tár idõn be lül ha tá ro zat
szü les sen az el kö ve tõ ál tal az ál do -
zat ré szé re nyúj tan dó kár té rí tés
tár gyá ban is. Az ál do zat nak a bûn -
cse lek mén  nyel ok-oko za ti ös  sze -
füg gés ben ál ló vesz te sé ge i ért, a be -
kö vet ke zett ká rá ért ter mé sze te sen
az el kö ve tõ fe lel. A bûn cse lek mény
el kö ve tõ jé nek bün te tõ jo gi fe le lõs -
ség re vo ná sa az ál lam bün te tõ ha -
tal má ból fa ka dó al kot má nyos kö te -
le zett sé ge, amely nek rend je a bün -
te tõ el já rás. A ter helt eb ben az el já -
rás ban kö te le zõ jel leg gel vesz részt,
min den más – kár té rí tés re irá nyu ló
– el já rás le foly ta tá sa a sér tett dön té -
sén, aka ra tán, il let ve a sér tett és az
el kö ve tõ ön kén tes be le egye zé sén
mú lik. Így te hát a bûn cse lek ményt
kö ve tõ en – az ered mé nyes nyo mo -
zás ese te i ben – az egyet len biz tos
ese mény a bün te tõ el já rás, amely -
ben a pol gá ri tí pu sú kár té rí té si fe -
le lõs ség meg ál la pí tá sá ra az ad hé zi -
ós el já rás ban van le he tõ ség. Az ad -
hé zi ós el já rás a sér tett ér de ke it
szol gál ja, hi szen ilyen mó don csak
egy el já rás ban kell részt ven nie és
ha ma rabb szü let het meg a kár té rí -
té si kö te le zett sé get ki mon dó íté let.
A ha tá lyos ma gyar sza bá lyo zás sze -
rint a bí ró nem kö te les a pol gá ri jo -
gi igény rõl dön te ni, azt rész ben
vagy egész ben egyéb tör vé nyes út ra
is utal hat ja. Gya kor la ti kor lát ja
még a ter helt ál ta li kár té rí tés nek a
ter helt tel je sí tõ ké pes sé ge is. Az
irány elv át ül te té se jog al ko tá si fel -



19 Irány elv 22. cikk.
20 A bûn cse lek mé nyek ál do za ta i nak jo ga i ra, tá mo ga tá sá ra és vé del mé re vo nat ko zó mi ni mum sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról és a 2001/220/IB

ta ná csi ke ret ha tá ro zat fel vál tá sá ról szó ló 2012/29/EU irány elv (9) preambulum-bekezdése. 
21 40/1993. (VI. 30.) AB-hatá ro zat

ada tot ezen a té ren nem ró az ál -
lam ra, azon ban a gya kor lat vál toz -
ta tá sa, a pol gá ri jo gi igény rõl va ló
ér de mi dön té sek gya ko rib bá té te le
igen csak kí vá na tos len ne. 

4. Ál do za tok vé de lem hez va ló jo ga,
spe ci fi kus szük ség le tek kel ren del ke zõ
ál do za tok jo gai

Az irány elv a vé de lem hez va ló jog
kö ré ben a má sod la gos és is mé telt
ál do zat tá vá lás sal, a meg fé lem lí tés -
sel, va la mint a meg tor lás sal szem -
be ni vé de lem szük sé ges sé gét fej ti
ki. Ide tar to zik az ér zel mi és pszi -
chés ká ro so dás sal szem be ni vé de -
lem, az ál do za tok mél tó sá gá nak
meg óvá sa a ki hall ga tá sok és val lo -
más té tel so rán, to váb bá a fi zi kai vé -
de lem biz to sí tá sa. An nak ér de ké -
ben, hogy az ál do zat el ke rül hes se az
el kö ve tõ vel va ló kap cso la tot, az új
bí ró sá gi épü le tek ben biz to sí ta ni
kell, hogy az ál do za tok el kü lö ní tett
he lyi sé gek ben vá ra koz has sa nak. A
nyo mo zás so rán a ki hall ga tás ra és
az or vo si vizs gá lat ra ké se de lem nél -
kül sort kell ke rí te ni, mi ni má lis ra
kell kor lá toz ni ezek szá mát, és le he -
tõ vé kell ten ni, hogy az ál do za tot el -
kí sér hes se jo gi kép vi se lõ je és egy ál -
ta la vá lasz tott tá mo ga tó sze mély.
Az irány elv egyik leg fon to sabb és

im már kö te le zõ el vá rá sa az ál do za -
tok egyé ni ér té ke lé se spe ci fi kus vé del mi
szük ség le te ik meg ha tá ro zá sa
érdekében.19 Az irány elv sze rint
egyé ni ér té ke lést kell ké szí te ni az
ál do za tok ról azért, hogy meg ál la -
pít ha tó le gyen, ren del kez nek-e spe -
ci fi kus vé del mi szük ség le tek kel, a
má sod la gos vagy is mé telt ál do zat tá
vá lás, a meg fé lem lí tés és a meg tor -
lás kü lö nös koc ká za ta szem pont já -
ból ve szé lyez te tet tek-e. A spe ci fi -
kus vé del mi szük ség le tek meg ha tá -
ro zá sa kor irány adó ak az ál do za tok
sze mé lyes jel lem zõi, a bûn cse lek -
mény tí pu sa és kö rül mé nyei, a
gyer mek kor és az el kö ve tõ vel va ló

kap cso lat. Spe ci fi kus vé de lem ben
ré sze sí ten dõ ek a ter ro riz mus, a
szer ve zett bû nö zés, az em ber ke res -
ke de lem, a ne mi ala pú erõ szak, a
hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak, a
sze xu á lis erõ szak vagy a sze xu á lis
ki zsák má nyo lás és a gyû lö let-bûn -
cse lek mé nyek ál do za tai, va la mint a
fo gya té kos ság gal élõ ál do za tok.
A ha zai ál do zat se gí tõ szol gá lat,

to váb bá az ál do za tok kal kap cso lat -
ba ke rü lõ ha tó sá gok, bí ró sá gok
gya kor la tá ból ez az elem tel jes
mér ték ben hi ány zik. Egy-egy ál -
do za ti cso port tal kap cso lat ban ta -
lá lunk ugyan né hány bel sõ sza bá -
lyo zást (pél dá ul ORFK uta sí tást a
gyer mek ál do za tok kal kap cso lat -
ban), azon ban ezen a té ren az
irány elv el vá rá sa át fo gó jel le gû.
Az egyé ni ér té ke lést ál lás pon tom

sze rint min den ál do zat te kin te té -
ben el kell vé gez ni. Ha en nek vég -
ered mé nye sze rint az ál do zat a spe -
ci fi kus vé del mi szük ség le tek kel
ren del ke zõ ál do za tok kö zé tar to -
zik, ak kor ese té ben a bün te tõ el já -
rás so rán kü lön le ges vé del mi in -
téz ke dé se ket kell al kal maz ni. Ilye -
nek pél dá ul a spe ci á li san ki ala kí -
tott he lyi sé gek ben tör té nõ ki hall -
ga tás er re ki kép zett (azo nos ne mû)
szak em ber ve ze té sé vel, az ál do zat
és az el kö ve tõ kö zöt ti vi zu á lis kap -
cso lat el ke rü lé se, vagy a tár gya lás -
ról a nyil vá nos ság ki zá rá sa. Az
unió ezen el vá rá sa te hát jog al ko tá -
si kö te le zett ség gel, to váb bá a bel sõ
sza bá lyok és pro to kol lok ki ala kí tá -
sá nak kö te le zett sé gé vel jár. Sok te -
kin tet ben szük sé ges a gya kor lat
vál toz ta tá sa és ál lás pon tom sze rint
a tech ni kai fel té te lek ki ala kí tá sá -
val is szá mol ni kell. 

5. Ös  sze fog la lás

Az irány elv preambulum-bekezdé-
sei plasz ti ku san in do kol ják az ál do -
za tok jo gai ki ter jesz té sé nek szük sé -
ges sé gét és a ki ter jesz tés irá nya it.

Az unió ál tal az irány elv ben dek la -
rált bûn cse lek mény-meg ha tá ro zás
sze rint a „bûn cse lek mény a tár sa -
da lom el len el kö ve tett rossz, va la -
mint az ál do za tok egyé ni jo ga i nak
meg sér té se is egyben”.20 Mind ez
azért fon tos, mert a bûn cse lek -
mény rõl és an nak kö vet kez mé nye -
i rõl va ló gon dol ko dás meg ha tá roz -
za a kö vet kez mé nyek ren de zé se so -
rán vál lalt pre fe ren ci á kat is.
A bûn cse lek mény okoz ta sé rel -

mek ren de zé se két szin ten le het sé -
ges: Egy részt a bün te tõ el já rás so -
rán, más részt az ez zel pár hu za mo -
san, vagy ezt kö ve tõ en zaj ló tá mo -
ga tó és vé del mi el já rá sá ban. A jog -
ál lam ban a bün te tõ ha ta lom al kot -
má nyo san kor lá to zott mo no pó li u -
ma az ál la mot il le ti, „eb ben a bün -
te tõ jo gi rend szer ben a bûn cse lek -
mé nyek a tár sa da lom jo gi rend jé -
nek sé rel me ként sze re pel nek és a
bün te tés jo gát az ál lam gyakorol-
ja.”21 A bûn cse lek mé nyek kö vet -
kez mé nye ként, az ál la mi bün te tõ
ha ta lom mo no pó li u má nak meg va -
ló su lá sá ban ke rül sor a bün te tõ el já -
rás le foly ta tá sá ra. Ez egyút tal or vo -
sol ni hi va tott a bûn cse lek mény
okoz ta sé rel me ket is. An nak el is -
me ré se mel lett, hogy a bûn cse lek -
mé nyek a sér tet tek nek va ló já ban
ma gán sé rel met is okoz nak, az ál -
lam alap ve tõ en nem en ge di át a
bün te tõ igény ér vé nye sí té sét az ál -
do za tok nak. Az el já rá si sza bá lyok
rög zí tik azt, hogy a sér tett nek mi -
lyen sze re pe van a bün te tõ el já rás -
ban, mely el já rá si le he tõ sé gek áll -
nak ren del ke zé sé re ab ból a cél ból,
hogy a konf lik tus hely zet, a bûn cse -
lek mény okoz ta sé rel mek or vos lá -
sá ban részt ve gyen. Amen  nyi ben
az irány elv preambulumában meg -
fo gal ma zot ta kat ko mo lyan ves  szük
és a bûn cse lek ményt úgy szem lél -
jük, mint amely egyi de jû leg oko -
zott sé rel met a tár sa da lom nak és az
ál do za tok nak, ak kor ez ha tás sal
kell, hogy le gyen a bûn cse lek mény
okoz ta ká ros kö vet kez mé nyek ren -
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de zé sé nek fo lya ma tá ra is. Meg kell
je len nie a bün te tõ el já rá si jo gok -
ban. En nek meg fe le lõ en a bün te tõ -
el já rás ban a ma i nál több jo go sult -
ság il le ti meg a sér tet te ket, il let ve
az ál do za to kat, pél dá ul a károk re -
pa rá lá sá ban. A ha tó sá gok nak, kü -
lö nö sen a bí ró sá gok nak szem elõtt
kell tar ta ni uk az ál do za tok em be ri
mél tó sá gát, ál do zat ként va ló el is -
me ré sük irán ti igé nyü ket.
Az irány elv bûn cse lek mény fo -

gal má val va ló azo no su lás nak nem
csak a bün te tõ el já rás ra, ha nem az
ál do za tok tá mo ga tá sá ra is van ha tá -
sa. Ha a bûn cse lek mény el is mer -
ten az ál do zat nak okoz sé rel met,
ak kor az ál do zat nak nyúj tott tá mo -
ga tás sal le het a hely ze tet re pa rál ni,
vagy leg alább ezt meg kí sé rel ni.
Ma ga az irány elv is eb ben a szel -
lem ben ter jesz ti ki az ál do za tok jo -
ga it és a tá mo ga tá si rend szer re vo -
nat ko zó mi ni mum sza bá lyo kat. A
bûn cse lek mény ká ros kö vet kez mé -
nye i nek or vos lá sa, vagy leg alább
csök ken té se a bün te tõ el já rá son túl
az ál la mi po li ti ka rang ján akár ál -
la mi, akár ci vil szer ve ze tek mû kö -
dé sé ben meg va ló sul hat. 
Az irány elv nek a ha zai jog ban

va ló át ül te té se egy részt jog al ko tá si
fel ada tot je lent, hi szen több szem -

pont ból kell a se gít ség nyúj tá si kört
bõ ví te ni, más részt né hány te rü le -
ten na gyon kí vá na tos a gya kor lat
vál toz ta tá sa is. A leg sür ge tõbb fel -
ada tok az ér zel mi és pszi cho ló gi ai se -
gít ség nyúj tás meg te rem té se, az ál do -
za ti jo gok gya kor lá sá val kap cso la tos
tá mo ga tás fel je len tés tõl füg get len né té -
te le, a jo gi se gít ség nyúj tás nyo mo za -
ti szak ra tör té nõ ki bõ ví té se, a szak -
szol gá lat ok lét re ho zá sa és a spe ci fi -
kus vé del mi szük ség le tek kel ren -
del ke zõ ál do za tok azo no sí tá si rend -
sze ré nek ki dol go zá sa, vé del mük ga -
ran tá lá sa. 
A Nem ze ti Bûn meg elõ zé si Stra té gi -
á ról szó ló 1744/2013. (X. 17.) Korm.
ha tá ro zat (stra té gia) tíz éves idõ -
szak ra (2013–2023) vo nat ko zó an
ha tá roz za meg a kriminálpolitikai
cé lo kat, köz tük az ál do zat tá vált
sze mé lyek se gí té sé vel és a bû nö zés
okoz ta károk ke ze lé sé vel kap cso la -
tos ter ve ket. A stra té gia cé lul tûz te
ki a má sod la gos ál do zat tá vá lás
meg elõ zé se ér de ké ben az ál do za -
tok kal kap cso lat ba ke rü lõ ál la mi és
ön kor mány za ti szer ve ze tek nél a
pro to kol lok ki dol go zá sát és a szak -
em be rek kép zé sét. A stra té gia meg -
 fo gal maz ta, hogy az ál do zat se gí tõ
szol gál ta tá sok szé le sí té se kö ré ben
el en ged he tet len a ha té ko nyabb

rend õr ség ál tal nyúj tott tá jé koz ta -
tás, to váb bá az ér zel mi tá mo ga tás
ér de ké ben olyan ön kén te sek be vo -
ná sa, akik a bün te tõ el já rás alatt az
er re rá szo ru ló sér tet tet, ta nút az el -
já rá si cse lek mé nyek re el kí sér he -
tik. A pszi cho ló gi ai se gít ség nyúj -
tás meg te rem té se, a krí zis el lá tás
be ve ze té sé nek vizs gá la ta és a 24
órás te le fo nos disz pé cser szol gá lat
fenn tar tá sa szin tén a stra té gia cél -
jai közt sze re pel. Ezek a cé lok össz -
hang ban van nak az irány elv el vá -
rá sa i val. 
Nem sza bad el fe led kez ni a konk -

rét jog al ko tá si fel ada to kon túl mu -
ta tó, a szem lé let mód és a gya kor lat
vál toz ta tá sá val tel je sít he tõ el vá rá -
sok ról sem. Mind a meg ér tés hez
va ló jog, mind a má sod la gos vik-
timizáció el ke rü lé se és az ál do za -
tok em be ri mél tó sá gá nak tisz te let -
ben tar tá sa olyan uni ós kö ve tel mé -
nyek, ame lyek pusz tán jog al ko tás -
sal nem tel je sít he tõ ek. Nem csak
az ál do za to kat se gí tõ ci vil és ál la mi
szer ve ze tek szak em be rei, ha nem
min den, az ál do za tok kal kap cso -
lat ba ke rü lõ ha tó ság, bí ró ság és
egyéb in téz mény mun ka tár sai szá -
má ra szük ség van a rend sze res
kép zés re, a szak tu dás mel lett a
meg fe le lõ em pá tia ki ala kí tá sá ra.



1 Personen- und Gesellschaftsrecht (1926, PGR). Ld. to váb bá Gesetz über das Treuunternehmen (10. April 1928).
2 Francesco A Schurr: Trusts in the Principality of Liech ten stein and Similar Jurisdictions. Aspects of Wealth Protection, Beneficiaries’

Rights and International Law. Schriften des Zentrums für liechtensteinisches Recht (ZLR) and der Universität Zü rich. DikeVerlag
Zürich/St. Gallen, NomosVerlag Ba den-Ba den, facultas.wuv Verlag Wi en, 2014. 236 p.

3 Francesco A. Schurr a Liech ten stei ni Egye tem (Vaduz) Chair of Company, Foundation and Trust Law pro fes  szo ra. Ta nul má nyá nak
ere de ti cí me: A Comparative Introduction to theTrusts in the Principality of Liech ten stein.

4 A Personen- und Gesellschaftsrecht 1926, art. 897–932. sza bá lyoz ta a trustot.
5 The Hague Convention on the Law Applicable to Trusts and on their recognition of 1 July 1985.

SÁNDOR ISTVÁN
habilitált egyetemi docens

Eötvös Loránd Tudományegyetem
(Budapest)

A bi zal mi va gyon ke ze lés
Liech ten stein ben és egyes
kül föl di jog rend sze rek ben 

Az új Ptk. ha tály ba lé pé sé vel élõ
in téz mén  nyé vált a ma gyar jog ban
a bi zal mi va gyon ke ze lé si szer zõ dés.
Egy új szer zõ dés tí pus ese té ben
min dig kü lö nös fi gyel met ér de mel
an nak a kül föl di jo gi sza bá lyo zá sa
és jog gya kor la ta, mi vel an nak
ered mé nyei és ta pasz ta la tai je len -
tõ sen be fo lyá sol hat ják az adott jog -
in téz mény ma gyar al kal ma zá sát is.
Fi gye lem re mél tó a ci vil jo gi jog -
rend sze rek kö ré ben Liech ten stein,
ahol el sõ ként ve zet ték be a trust in -
téz mé nyét 1926-ban.1 Kü lö nö sen
ér de kes le het ezért a ma gyar jog al -
kal ma zók szá má ra át te kin te ni azt,
hogy mi lyen vál to zá sok, prob lé -
mák me rül nek fel egy im már tra di -
ci o ná lis trust-rezsim ese té ben. Er -
re ad ki vá ló al kal mat a Francesco A.
Schurr pro fes  szor szer kesz té sé ben
nem ré gi ben meg je lent tanul-
mánykötet.2 A mû a Liech ten stei -
ni Egye tem Tár sa sá gi, Ala pít vá nyi
és Trust Jo gi Tan szé ke ál tal éven te
meg ren de zés re ke rü lõ tu do má nyos
ülés so ro zat leg utób bi két kon fe -
ren ci á ján el hang zott elõ adá sok
szer kesz tett vál to za ta it tar tal maz -
za. A ta nul má nyo kat négy rész re
oszt va is mer het jük meg: az el sõ
rész a trust jo gá nak ál ta lá nos kér -
dé se it tár gyal ja (General Views of

Trust Law), a má so dik rész a va -
gyon meg õr zé sé vel kap cso la tos
fõbb kér dé sek re fó ku szál (Wealth
Protection), a har ma dik rész a ked-
vezményezetti jo go kat elem zi (Be -
ne ficiaries’ Rights), míg a ne gye dik
rész nem zet kö zi és ös  sze ha son lí tó
jo gi szem pon to kat vizs gál (Is sues of
International and Compa ra tive Law).

1.Az el sõ ta nul mány ban Frances -
co A. Schurr rész le te sen elem zi a
trust tör té ne ti ki ala ku lá sát Liech ten -
stein ben,3 majd a trusttal kap cso la -
tos leg fõbb kér dés kö rö ket ve szi
gór csõ alá.4 A kon ti nen tá lis eu ró -
pai jog rend sze rû ál la mok kö zül út -
tö rõ sze re pet be töl tõ Liech ten -
stein ben a trust be ve ze té se prag -
ma ti kus meg ol dás nak szá mít. A
liech ten stei ni sza bá lyo zás új don -
ság nak mi nõ sült a jó részt a né met,
majd oszt rák jo gi ala pok ra épü lõ
jog rend szer ben, mi vel a Treu hand-
hoz ké pest a va gyon ren de lõ (Treu -
geber) és a va gyon ke ze lõ (Treuhan -
dän der) kö zött nem pusz tán kö tel -
mi jo gi, ha nem in rem jog vi szonyt
is ke let kez te tett. Ez zel a trust a gaz -
da sá gi élet ben a ma gán ala pít vány
al ter na tí vá ja vált. A trust in téz mé -
nyé nek ki tel je sí té sé hez je len tõ sen
hoz zá já rult az is, hogy Liech ten -
stein 2006. áp ri lis 1-jén ha tály ba
lép tet te a Há gai Egyezményt.5
A liech ten stei ni trust jog sok kal

in kább do lo gi jo gi ele me ket mu tat
fel, sem mint kö tel mi jo gi jel le gû.
Eb bõl ere dõ en a trust (express trust,
va gyis a fe lek aka ra tá ból lét re ho -
zott trust) lé te sí té se kap csán nem
fel tét le nül szük sé ges a va gyon ren -
de lõ nek és a va gyon ke ze lõ nek
szer zõ dést köt nie, ele gen dõ a va -

gyon ilyen cé lú át ru há zá sa, azon -
ban ezt írá sos for má ban kell meg -
ten ni. A ma gyar jog al kal ma zás
szem pont já ból is lé nye ges, hogy
nyil ván tar tás ba vé te li kö te le zett -
ség re vo nat ko zó sza bá lyok is
irány adók, így a ti zen két hó nap nál
hos  szabb idõ re lé te sí tett trustot
köz hi te les nyil ván tar tás ba be kell
je gyez ni, amen  nyi ben a va gyon ke -
ze lõ liech ten stei ni la kos vagy szék -
he lyû, míg rö vi debb idõ tar tam ese -
tén ele gen dõ le tét be he lyez ni a
trustot lé te sí tõ ok ira tot. A nyil ván -
tar tás ban fel tün te tés re ke rül a
trust le írá sa, lé te sí té sé nek idõ pont -
ja, idõ tar ta ma és a va gyon ke ze lõ
ne ve, lak cí me, vagy jo gi sze mély
ese tén szék he lye.
A liech ten stei ni jog ban nincs

idõ be li kor lát ja a trustok lé te sí té sé -
nek, és le he tõ ség van ma gán cé lú
trust ala pí tá sá ra is, azon ban az nem
szol gál hat ja az ala pí tó ki zá ró la gos
ma gán ér dek ét. A cél ra ren delt trust
ese té ben a bí ró ság nak (Landgericht)
van jog kö re ar ra, hogy a va gyon ke -
ze lõt fel ügyel je a kö te le zett sé ge i -
nek be tar tá sa ér de ké ben. A va -
gyon ke ze lõ fe le lõs sé ge ha son ló an
ala kul a trust meg sze gé se ese tén,
mint az an gol sza bá lyo zás, ezen túl -
me nõ en har ma dik sze mély köz re -
mû kö dõk ese té ben is fel me rül het -
nek fe le lõs sé gi kér dé sek. 
A trust jog vi szony kö zép pont já -

ban a ked vez mé nye zett áll. A ked vez -
mé nye zett meg je lö lé se ese té ben a
va gyon ke ze lõ kö te les az õ ér de ke i -
nek meg fe le lõn ke zel ni a va gyont.
En nek sza bá lya it a trust ala pí tó ira -
ta tar tal maz za, mely nek ér tel me zé -
se so rán az örök lé si jog ban is mert, a
vég ren de le tek ér tel me zé se so rán al -
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6 (1841), Cr. & Ph. 240; 4 Beav 115.
7 A ta nul mány ere de ti cí me: Possible Uses of Liech ten stein Wealth Preservation Structures.
8 A ta nul mány ere de ti cí me: The Beginning of the End of Anonimity.
9 A ta nul mány ere de ti cí me: Wealth Preservation Trusts in Liech ten stein – Selected Aspects of Law.
10 A kül föl di választottbírósági ha tá ro za tok el is me ré sé rõl és vég re haj tá sá ról szó ló, New York ban 1958. jú ni us 10-én kelt Egyez mény, Ma -

gya ror szá gon az 1962. évi 25. tör vény ere jû ren de let hir det te ki.
11 Más né ven Mareva, vagy freezing injunction.
12 A ta nul mány ere de ti cí me: Asset Protection Trusts in Eng lish Law.

kal ma zott el vet kell fi gye lem be
ven ni (Andeutungtheorie). A ked vez -
mé nye zett csak tá jé koz ta tás ra jo go -
sult a va gyon ke ze lõ tõl, azon ban õt
nem uta sít hat ja, il let ve a Saunder v
Vautier6 sza bá lya sem ér vé nye sül,
va gyis nincs le he tõ sé ge a trust egy -
ol da lú meg szün te té sé re. A liech ten -
stei ni jog ban is le he tõ ség van trac-
ing-re, il let ve a ked vez mé nye zett a
trust ki kény sze rí té se ér de ké ben bí -
ró sá gi igényt ter jeszt het elõ. Schurr
pro fes  szor rá mu tat ar ra, hogy ös -
 szes sé gé ben a ked vez mé nye zett po -
zí ci ó ja je len tõ sen gyen gébb, mint
az an gol jog ban. Meg jegy zen dõ,
hogy eb ben je len tõs ha son ló sá got
mu tat a ma gyar sza bá lyo zás sal. 
A va gyon ke ze lõt a va gyon ren de -

lés re irá nyu ló ok irat ban kell ki je -
löl ni. Amen  nyi ben a va gyon ke ze lõ
nem vál lal ja a tiszt ség el lá tá sát,
úgy a bí ró ság jo go sult an nak ki je -
lö lé sé re. A va gyon ke ze lõ a PGR
art. 897 alap ján a va gyon ke ze lé sé -
re kö te les, amit bí ró sá gi úton is ki
le het kény sze rí te ni. Emel lett a va -
gyon ke ze lõ kö te les a tiszt sé gét úgy
be töl te ni, hogy ne ta nú sít son ver -
senyt, szük ség sze rint har ma dik
sze mé lye ket ve gyen igény be.
A va gyon ren de lõ fõ sza bály sze -

rint a trust ren de lé sét kö ve tõ en
nem bír ha tás sal a ke zelt va gyon ra,
mi vel fõ sza bály sze rint a trust nem
vis  sza von ha tó. Mi vel azon ban ez a
sza bály diszpozitív, így a va gyon -
ren de lõ nek le he tõ sé ge van ar ra,
hogy ki kös se az egy ol da lú vis  sza -
vo nás jo gát. Ez zel együtt a va gyon -
ren de lõ a trust ala pí tó ok ira tá nak
mó do sí tá sá ra sem jo go sult. A bí ró -
sá gok sze re pe a trust nyil ván tar tás -
ára és a va gyon ke ze lõ mû kö dé sé -
nek el len õr zé sé re ter jed ki.

2. Prince Michael von und zu
Liech  ten stein (a liech ten stei ni In -
dust rie- und Finanzkontor el nö ke)

ta nul má nya Liech ten stein le het sé -
ges va gyon meg õr zé si struk tú rá it te -
kin ti át.7 A szer zõ rá mu tat ar ra,
hogy a gaz da sá gi vi lág vál sá got kö -
ve tõ en a ma gán va gyon ok ra je len -
tõs ve szé lyek le sel ked nek. A va -
gyon vé del me nem csak a gaz da gok
ki vált sá ga, nem adó zá si és nem is
pénz ügyi bûn cse lek mé nyek kér dé -
se, sok kal in kább a pénz ügyi ti tok,
va gyis a sza bad ság kér dé se, ami
min den kit meg il let. A trust eh hez
nyújt meg fe le lõ esz közt az ál tal,
hogy olyan struk tú ra kialakitására
van le he tõ ség, amely ben a csa lá di
va gyon meg õriz he tõ, fel ügyel he tõ
és gyarapitható. 

3. Mandeep Lakhan ta nul má nyá -
ban az ano ni mi tás kér dés kö rét
vizsgálja.8 A lon do ni King’s Coll -
ege ku ta tó ja írá sá ban ki eme li,
hogy az át lát ha tó ság és az ano ni -
mi tás két olyan szem pont, ame lyek
nap ja ink ban egy más mel lett je -
lent kez nek. Az utób bi évek nem -
zet kö zi ten den ci á ja egy re alap ján a
transzparencia lát szik elõ tér be ke -
rül ni (pl. a Pénz ügyi Ak ció cso port
aján lá sai, FATF Recommenda -
tions). En nek ha tá sa, hogy Új-Zé -
lan don is ko moly szak mai vi tá kat
ge ne rált a trust nyil ván tar tá sá nak
be ve ze té se, ez azon ban el ve tés re
ke rült a ha gyo má nyok alap ján.

4. A mû má so dik fe je ze te a va -
gyon meg õr zé sé vel kap cso la tos kér -
dé sek kö ré cso por to sul. Stefan
Wenaweser írá sa a liech ten stei ni
jog gya kor la tot te kin ti át.9 A liech -
ten stei ni jog ha tó ság alatt lé te sí tett
trustok ese té ben ru gal mas va gyon -
ter ve zés re van le he tõ ség, akár ma -
gán cé lok ra irá nyu ló trust út ján.
Emel lett a kül föl di birósági íté le -
tek vég re haj tá sá ra csak kor lá to zott
kör ben nyí lik mód. A szer zõ rész -
le te sen elem zi a liech ten stei ni jog

alap ján létesitett trustok nem zet -
kö zi ma gán jo gi vo nat ko zá sa it, kü -
lö nös hang súlyt fek tet ve a kül föl di
választottbírósági íté le tek el is me -
ré sé vel kap cso la tos New York-i
egyez mény vonatkozásaira,10 me -
lyet Liech ten stein 2011. jú li us 7-
én ra ti fi kált és 2011. ok tó ber 5-én
lé pett ha tály ba. A sza bá lyo zás
alap ján a ked vez mé nye zet tek kö ré -
re tör té nõ uta lás ese té ben a forum
rei sitae nem áll fenn, csak úgy mint
a diszk re ci o ná lis trust vo nat ko zá -
sá ban, mi vel nem állapitható meg
az egyes le het sé ges ked vez mé nye -
zet tek rõl, hogy ré sze sül nek-e a ke -
zelt va gyon ból. Emel lett ide ig le nes
in téz ke dés re (free stand ing injunc-
tion)11 sincs le he tõ ség, mi vel ez a
liech ten stei ni biróságok ha tás kö ré -
be tar to zik, to váb bá elõ ze tes bi zo -
nyitás (pre-trial discovery) sem al  kal -
maz ha tó. Liech ten stein 2010. no -
vem ber 1-jei ha tál  lyal új választot-
tbírósági sza bá lyo kat lép te tett ha -
tály ba, ame lyek alap ve tõ en az oszt -
rák min tát, és ez ál tal az UNCI-
TRAL mo dell sza bály za tát kö ve ti,
amely szin tén a trust va gyon vé -
dett sé gét nö ve li.

5. Paul Matthews a trust út ján
tör té nõ va gyon vé de lem kér dé se it
vizs gál ja az an gol jogban.12 Már a
ró mai jog ban is is mert volt az actio
Pauliana ál tal meg va ló sí tott hi te le -
zõ vé de lem, amely alap ján a hi te le -
zõt meg ká ro sí tó adós ál tal har ma -
dik sze mély nek tör té nõ in gye nes
vagy rossz hi sze mû szer zõ vel szem -
be ni fel lé pést tet ték le he tõ vé. Eh -
hez ké pest az an gol jog ban lé nye -
ge sen tá gab ban ér tel mez ték a hi te -
le zõ vé del met, mi vel nem csak
aján dé ko zás ra ter jedt ki és nem
csak az adós fi ze tés kép te len sé ge
ese tén jött szá mí tás ba. Az an gol
jog ban is mert sham a ci vil jo gi szín -
le lés nél szin tén tá gabb fo ga lom.



13 No 1 (1995) 15 TLI 41 és No (1996) 1 OFLR 3, Cook Islands CA.
14 A ta nul mány ere de ti cí me: Asset Protection Trusts in the United States: An Update.
15 Ta nul má nyá nak cí me: Private Wealth Structuring through Fiduciary Contracts in Lu xem burg.

Bi zo nyos mér té kig ez zel áll össz -
hang ban az ún. designer legislation,
amely nek cél ja olyan jo gi kör nye -
ze tet te rem te ni, amely ben a hi te le -
zõk jog ér vé nye sí té si le he tõ sé gei
mi nél in kább kor lá to zot tak. Pl. a
Jersey-i jog ban a trusttal szem ben
csak örök lé si vagy há zas sá gi va -
gyon jo gi ala pon le het kö ve te lést
tá masz ta ni, ke res ke del mi tár gyút
nem. A Cook-szigeteken jól pél -
dáz za ezt a két South Orange Grove
eset,13 ame lyek alap ján meg ál la pít -
ha tó, hogy egy rö vid (két éves)
igény ér vé nye sí té si ha tár idõ al kal -
ma zá sa je len tõ sen csök ken ti a hi -
te le zõk le he tõ sé ge it. A va gyon vé -
de lem ilyen for má ja azon ban az
offshore or szá gok jog rend szer ének
jel lem zõ je, Ang li á ban az ilyen jel -
le gû sza bá lyo zás nem ala kult ki.

6. Karen Boxx írá sá ban az Ame ri -
kai Egye sült Ál la mok tag ál la mi sza -
bá lyo zá sa it mu tat ja be össze-
foglalóan.14 Az észak-ame ri kai sza -
bá lyo zás ál ta lá nos jel lem zõ je, hogy
le he tõ ség van a ked vez mé nye zett
hi te le zõ i vel szem ben vé del met
biz to sí ta ni a trust va gyon ra, ki vé -
ve, ha a va gyon ren de lõ egyút tal
ked vez mé nye zett is (ún. self-settled
trust). A va gyon vé del mi trustot elõ -
ször Alasz ká ban ve zet ték be, majd
má ra már ti zen négy tag ál lam sza -
bá lyo zá sa te szi le he tõ vé, míg a töb -
bi tag ál lam a tra di ci o ná lis utat kö -
ve ti. A konst ruk ció ál ta lá nos jel -
lem zõ je, hogy csak vis  sza von ha tat -
lan trust ese té ben al kal maz ha tó (ez
alól ki vé tel Oklahoma), és a va -
gyon ren de lõ (trustor) szá má ra kor -
lá to zott jog kört te gyen csak le he tõ -
vé. En nek meg fe le lõ en a va gyon -
ren de lõ csak mi ni má lis mér ték ben
ré sze sed het a ke zelt va gyon ból, de
pl. egyes ál la mok meg en ge dik,
hogy vé tó jo ga le gyen a ki fi ze té sek
te kin te té ben, vagy a va gyon ke ze lõ,
eset leg a pro tek tor sze mé lyét meg -
vál toz tas sák. Az egyes tag ál lam ok
kü lön bö zõ ha tár idõ ket ál la pí ta nak

meg a trust ren de lé sét kö ve tõ en a
va gyon ren de lõ hi te le zõi szá má ra a
trust meg tá ma dá sá ra, ami Neva dá -
ban pl. két, míg Vir gi ni á ban öt,
Utahban pe dig há rom év. A hi te le -
zõk vo nat ko zá sá ban is el té rõ fel té -
te lek alap ján cso por to sí ta nak, de
ál ta lá nos, hogy pl. a gyer mek tar -
tás dí jat szö vet sé gi elõ írás alap ján
ilyen eset ben is ér vé nye sí te ni le het
a trust va gyon nal szem ben. De la -
ware, Ha waii, Mis sou ri stb. tör -
vény ho zá sa pl. a volt fe le ség szá -
má ra te szi le he tõ vé, hogy tar tá si
kö te le zett sé get ér vé nye sít sen, míg
New Hampshire, Rhode Is land,
Utah kü lön bö zõ szer zõ dé sen kí vü -
li kár oko zá sok ér vé nye sí té sé re biz -
to sít le he tõ sé get. A trust ma xi má -
lis idõ tar ta ma vo nat ko zá sá ban is
je len tõs el té ré se ket ta pasz tal ha -
tunk, így pl. Oklahoma nem ra gasz -
ko dik a ha tá ro zat lan ide jû trust ti -
lal má hoz (a Rule against Per petuities
nem ér vé nye sül), míg Alasz ka,
Utah, Wyoming és Co lo ra do ál la -
mok ezer év ben, Delaware száz tíz -
ben (ha in gat lan is van a trust va -
gyon ban), Nevada há rom száz hat -
van öt, Tenesse pe dig há rom száz -
hat van év ben li mi tál ja a trust idõ -
tar ta mát. A ma gyar sza bá lyo zás re -
ví zi ó ja te kin te té ben is ér de mes fi -
gye lem be ven ni, hogy pl. az alasz -
kai elõ írá sok sze rint a trust lé te sí té -
sé re csak ak kor ke rül het sor, ha an -
nak idõ pont já ban a va gyon ren de lõ
fi ze tõ ké pes. A va gyon  ren de lõ pénz -
ügyi hely ze té nek vál to zá sa te hát
nincs ki ha tás sal a hi te le zõi igé -
nyek re.

7. A lu xem bur gi sza bá lyo zást Cor -
ra do Malbertia mu tat ja be írá sá -
ban.15 Az el sõ sza bá lyo zást az 1972.
de cem ber 22-én a fiduciárius ügy -
nök ség rõl el fo ga dott nagy her ceg -
sé gi ren de let je len tet te, majd ezt
kö vet te az 1983. jú li us 19-ei sza bá -
lyo zás a fiduciárius szer zõ dé sek rõl,
ami az el sõ va ló di trust-szerû jog -
sza bály nak fe lel meg Lu xem burg -

ban. Az 1988. évi mó do sí tá sok kor -
sze rû sí tet ték a sza bá lyo zást, pl. le -
he tõ vé tet ték a post mortem manda-
tum szer zõ dés sze rû sza bá lyo zá sát
is. 2003. jú li us 27-én tör vényt fo -
gad tak el a trustról, fiduciárius
szer zõ dé sek rõl és az in gat la nok ról.
A sza bá lyo zást ki egé szí ti a Há gai
Egyez mény ra ti fi ká lá sa, amely
alap ján a kül föld ön lé te sí tett trus -
tok is el is me rés re ke rül nek. 
A gya kor lat ban há rom for má ja is -

mert a fiduciárius szer zõ dé sek nek.
A fiducie-gestion, ami kor a va gyon -
ren de lõ egy pénz ügyi in téz mény -
nek ad ja át a va gyo nát ke ze lés re,
amely nek elõ nye ab ban rej lik,
hogy a ke zelt va gyon a va gyon ke -
ze lõ va gyo ná tól el kü lö nült va -
gyont ké pez, így ar ra a va gyon ke -
ze lõ hi te le zõi nem tá maszt hat nak
igényt. A fiducie-sûreté ese té ben a
va gyon ren de lõ ki fe je zet ten biz to -
sí té ki cél lal ru ház za át a va gyont a
va gyon ke ze lõ re, és ez a szer zõ dé ses
jog vi szony ál ta lá ban csak két pó lu -
sú. A fiducie-liberalité ese té ben a va -
gyon ren de lõ ál tal át ru há zott va -
gyont a va gyon ke ze lõ egy har ma -
dik sze mély ked vez mé nye zett ré -
szé re ad ja át. A lu xem bur gi jog ban
ez utób bi szer zõ dés je lent ti pi ku -
san há rom ol da lú jog vi szonyt. Ez
egy ben egy ér de kes prob lé mát vet
fel a ked vez mé nye zett hely ze tét te -
kint ve, ugyan is a va gyon ren de lõ
ha lá la ese tén a va gyon ke ze lõ – aki
csak pénz in té zet le het – a ke zelt
va gyon vo nat ko zá sá ban a bank tit -
kot csak a va gyon ren de lõ örö kö se -
i nek ad hat ja ki, a kedvezmé nye zett
részére nem. Ez azt ered mé nye zi,
hogy a ked vez mé nye zett nem sze -
rez tu do mást a ré szé re já ró va gyon -
ról és így ér te lem sze rû en fel sem
tud lép ni an nak ér vé nye sí té se ér -
de ké ben.

8. A kö tet har ma dik fe je ze te a ked -
vez mé nye zet tet meg il le tõ jo go kat te -
kin ti át. Francesco A. Schurr a liech -
ten stei ni sza bá lyo zást is mer te ti rész -
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16 Ta nul má nyá nak ere de ti cí me: Introduction and Overview of Beneficiaries’ Rights in Liech ten stein Trust Law.
17 Az õ ta nul má nyá nak cí me: Beneficiaries’ Rightsunder Eng lish Law and the Laws of Caribbean States.
18 (2003) W.L.R. 1442. Ld.ehhez a jog eset hez J. D. Davies: Integrity of Trusteeship. The Law Quarterly Review 120 (2004).
19 Sok szor azo no sít ják ezt a Red Cross trusttal, il let ve ne ve zik ezt blind trustnak vagy limping trustnak is.
20 Az õ ta nul má nyá nak ere de ti cí me: Trust Beneficiaties’ Rights to Information in the United States.
21 A quiet trust lé nye ge az, hogy a va gyon ren de lõ úgy ad ja át a va gyont a va gyon ke ze lõ nek, hogy a va gyon ke ze lõ csak ak kor kö te les tá -

jé koz tat ni a ked vez mé nye zet tet a trust lé te zé sé rõl, ami kor a ré szé re já ró jut ta tást ki kell ad ni. Eb bõl ere dõ en a ked vez mé nye zett nem
tud trust lé te zé sé rõl, így a va gyon ke ze lõ vel szem ben nem tud ja jo ga it ér vé nye sí te ni. Er re a konst ruk ci ó ra al kal maz zák a tit kos (secret)
trust ter mi no ló gi át is.

22 Az õ írá sá nak cí me: New Zealand: Accountability of Trustees, Intergenerational Trust.
23 A ta nul mány cí me: Special Issues concerning Domestic Swiss Trusts and Liech ten stein Trust Law.
24 BGE 96 II 88. Ld. eh hez Matthias Seiler: Trust und Treuhand im schweizerischen Recht unter besonderer Berücksichtigung der

Rechtsstellung des Trustees. Dissertation. Schultess Juristische Median AG, Zü rich. 44. s. kk. Mark Eichner: Die Rechtsstellung von
Treugebern und Begünstigten aus Trust und Treuhand. Unter besonderer Beücksichtigung des Haager Trust Übereinkommens und
des Aussonderungsanspruchs. Helbing Lichtenhahn Verlag, 2007. 137. s. kk. és Victor Thurner: Grundfragen des Treuhandwesens.
Wi en, 1994. 139. s. kk.

letesen.16 Schurr ar ra hív ja fel a fi -
gyel met, hogy a kedvezmé nye zet ti
jo go kat le he tõ leg mi nél szé le sebb
kör ben, alap ve tõ en kógens ren del -
ke zé sek kel szük sé ges sza bá lyoz ni.
A ked vez mé nye zett gaz da sá gi ér te -
lem ben vé ve tu laj do nos, így pl. a
PGR-nek az a diszpozitív sza bá lya,
amely sze rint a va gyon ke ze lõ a va -
gyon ren de lõ éle té ben elõ ször õt
kö te les tá jé koz tat ni, és csak az õ
ha lá lát kö ve tõ en a ked vez mé nye -
zet tet, an nak a koc ká za tát ve ti fel,
hogy egyes kül föl di or szá gok ban a
liech ten stei ni trustot nem fog ják
trustként el is mer ni. 

9. Az an gol és a ka ri bi ál la mok jo -
gát David Hayton elemzi.17 Hayton
a diszk re ci o ná lis trust vo nat ko zá -
sá ban ar ra mu tat rá, hogy a ked -
vez mé nye zet tek nek jo guk ban áll
tá jé koz ta tást kap ni a ke zelt va -
gyon ról, azon ban ez nem fel tét le -
nül ter jed ki min den re. A Schmidt
v Rosewood Trust Ltd ügy ben egy -
ér tel mû en meg ál la pí tást nyert,18
hogy elõ ször a ked vez mé nye zett -
nek kell bi zo nyí ta nia a meg fe le lõ
ér de két ah hoz, hogy a trust do ku -
men tá ci ó já ba be te kint hes sen. A
diszk re ci o ná lis trust spe ci á lis ese te
az ún. Red Cross trust, ami kor az
egyik diszkrécionális ked vez mé -
nye zett a he lyi vö rös ke reszt iro da
és a va gyon ren de lõ fel ha tal maz za a
va gyon ke ze lõt ar ra, hogy idõ rõl-
idõ re õ ha tá roz za meg a töb bi ked -
vez mé nye zett sze mé lyét. Eh hez
ha son ló az ún. black hole trust („fe -
ke te lyuk” trust),19 ami kor a va -
gyon ren de lõ pl. úgy ha tá roz za meg
a ked vez mé nye zett sze mé lyét,

hogy a száz mé te res gyors fu tás
gyõz te se a száz hu szon öt éves idõ -
tar tam le jár ta elõt ti utol só olim pi ai
já té ko kon, va la mint a va gyon ke ze -
lõ tet szé se sze rint vá laszt to váb bi
ked vez mé nye zet te ket. 

10. Stewart E. Sterk a ked vez mé -
nye zet tet meg il le tõ in for má ci ós jo go -
kat elemzi.20 Az ame ri kai Uni form
Trust Code ál ta lá nos sza bá lyai sze -
rint (sec. 813) a va gyon ke ze lõ kö te -
les va la men  nyi azo no sít ha tó ked -
vez mé nye zet tet ér te sí te ni a trust lé -
te zé sé rõl, a va gyon ren de lõ sze mé -
lyé rõl, va la mint ar ról a jo guk ról,
hogy a trust lé te sí tõ ok ira tá ból kap -
hat nak egy má so la tot. Az UTC
ezen ren del ke zé se alap ve tõ en dis-
zpozitív, amely hez kap cso ló dó an
az UTC 2004. évi mó do sí tá sa a tag -
ál lam ok szá má ra te szi le he tõ vé an -
nak el dön té sét, hogy az elõ zõ ek ben
is mer te tett tá jé koz ta tá si sza bály
kö te le zõ vagy diszpozitív le gyen.
En nek ered mé nye ként azon ban a
tag ál lam ok nak mint egy fe le le he tõ -
vé tet te, hogy a va gyon ren de lõ a va -
gyon ke ze lõ tá jé koz ta tá si kö te le -
zett sé gé re vo nat ko zó sza bá lyo kat
fe lül ír ja és ún. „quiet-trust” lét re ho -
zá sá ra ke rül jön sor.21 Ez alap ve tõ
prob lé má kat vet het fel, pl. diszk re -
ci o ná lis trust ese té ben a va gyon ke -
ze lõ mi ként ha tá roz za meg a ked -
vez mé nye zett nek já ró jut ta tás mér -
té két, ha nem gyõ zõ dik meg a ked -
vez mé nye zett anya gi hely ze té rõl.

11. A ne gye dik fe je zet nem zet kö zi
és ös  sze ha son lí tó jo gi tárgy kö rö ket
mu tat be. Tony Angelo ta nul má -
nyá ban a ge ne rá ci ós trustot és a va -

gyon ke ze lõk szá mon ké ré sét vizs-
gálja.2 A ta nul mány rész le te sen is -
mer te ti az új-zé lan di trust jog sza -
bá lyo zá sá nak ki ala ku lá sát, amely
há rom meg ha tá ro zó jog sza bály ra
épül (Trustee Act 1956, Charitable
Trusts Act 1957, Charities Act
2005). Az ál ta lá nos sza bá lyo kat
biz to sí tó 1956. évi trust tör vény -
nek egy je len tõs mó do sí tá sa volt. A
szer zõ en nek elõ ké szí té si mun ká -
la ta i nak át te kin té se mel lett be mu -
tat ja a ge ne rá ci ó kon ke resz tü li
trust sa já tos sá ga it, a va gyon ke ze lõ -
re vo nat ko zó elõ írá so kat, a dön tés -
ho za tal mû köd te té sét, a pénz ügyi
kö vet kez mé nye it, be fek te té si po li -
ti ká ját stb. 

12. Hans Rainer Künzle a sváj ci és
a liech ten stei ni trustokat ve szi gór -
csõ alá tanulmányában.23 A szer zõ
rá mu tat ar ra, hogy Svájc ban nincs
a trustnak sza bá lyo zá sa, így a klas -
 szi kus ér te lem ben vett trust sem
lé te zik. Ugyan ak kor a bí ró sá gi
gya kor lat az ún. Harrison esettõl24
kez dõ dõ en a sváj ci jog ban is mert
jog in téz mé nyek re bont ja a trustot,
és en nek meg fe le lõ en ér tel me zi
azt. A meg ha tá ro zó jog ese tek
elem zé sét kö ve tõ en az 1989. évi
sváj ci nem zet kö zi ma gán jo gi tör -
vény je len tõ sé gé re utal a szer zõ,
amely tör vény elõ ször ke ze li a
trustokat, il let ve meg ha tá ro zó je -
len tõ sé gû a Há gai Egyez mény ra ti -
fi ká lá sa 2007. jú li us 1-jei ha tál  lyal.
Ez ál tal Svájc ban bel föl di trustot
ugyan nem le het ala pí ta ni, azon -
ban, ha son ló an az olasz jog gya kor -
lat hoz, ar ra le he tõ ség nyí lik, hogy
va la mely, a trustot is me rõ kül föl di



25 Írá sá nak cí me: Liech ten stein Trusts following the Repeal of Art 905 PGR.

ál lam jo ga sze rint ke rül jön sor a
trust ala pí tá sá ra. A ked vez mé nye -
zet tet meg il le tõ jo gok kö ré bõl ki -
eme len dõ a tracing (Spurfolgerecht)
le he tõ sé ge, a tá jé koz ta tás hoz va ló
jog és az örö kö sök in for má ci ós jo -
ga. A szer zõ olyan el vi kér dé se ket
is fel vet, hogy szük sé ges-e Svájc -
nak sa ját trust jog, kell-e trust nyil -
ván tar tás stb. A liech ten stei ni sza -
bá lyo zás te kin te té ben pe dig azt ja -
va sol ja, hogy kö ze lí te ni kel le ne az
an gol szász sza bá lyok hoz, így pl. a
ked vez mé nye zet tek jo ga it erõ sí te -
ni szük sé ges.

13. A kö tet utol só írá sá ban
Schurr a liech ten stei ni sza bá lyo zás
re form ját vizsgálja.25 Az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl szó ló meg ál -
la po dás (EEA Agreement) és a Sza -
bad ke res ke del mi Tár su lás (EFTA)
sza bá lyo zá sa kö vet kez té ben a PGR
art 905 ha tá lyon kí vül he lye zés re

ke rült. A ko ráb bi sza bá lyo zás, mi -
sze rint kül föl di va gyon ke ze lõ ese -
tén egy liech ten stei ni társ-va gyon -
ke ze lõ ki je lö lé se is szük sé ges, el -
len tét ben állt az Eu ró pai Unió le -
te le pe dé si és a szol gál ta tá sok sza -
bad moz gá sá ra vo nat ko zó el ve i vel.
A mó do sí tás alap ján le he tõ ség van
ere de ti liech ten stei ni trust ala pí tá -
sá ra, amely ese té ben liech ten stei ni
va gyon ke ze lõ ke rül meg vá lasz tás -
ra, és emel lett le he tõ ség van mes -
ter sé ges trust lét re ho zá sá ra is, ami -
kor a Há gai Egyez mény alap ján a
liech ten stei ni sza bá lyok vá lasz tá -
sá val ke rül sor trust ala pí tá sá ra,
amely utób bi ese té ben azon ban a
va gyon ke ze lõ kül föl di lesz. Ez gya -
kor la ti lag egy du a lis ta rend szert
ered mé nye zett, amely azon ban
még min dig jobb, mint ha a pro -
fes  szi o ná lis va gyon ke ze lést ren del -
te vol na el a jog al ko tó, ami az an -
gol szász mo dell tõl tör té nõ tel jes

sza kí tást von ta vol na ma gá val.
Meg jegy zem, a ma gyar jog al ko tó -
nak is erõ sen át kel le ne gon dol nia,
hogy a 2014. évi XV. tör vény ne -
héz kes gya kor la ti al kal maz ha tó sá -
ga foly tán mi lyen más, több szin tû
struk tú rát kel le ne ki ala kí ta ni a bi -
zal mi va gyon ke ze lés re.
A szá mos for rás sal és szak iro dal -

mi hi vat ko zás sal el lá tott ta nul -
mány kö tet a trust és a bi zal mi va -
gyon ke ze lés nap ja ink ban je lent ke -
zõ leg ér de ke sebb prob lé má i ra hív -
ja fel a fi gyel met. Ezek a kér dé sek
a ma gyar jog gya kor lat szá má ra
sem ér dek te le nek, egyes prob lé -
mák a ma gyar jog al ko tó szá má ra is
jel zés ér té kû ek. A bi zal mi va gyon -
ke ze lés és a trust iránt ér dek lõ dõk
szá má ra nél kü löz he tet len a nem -
zet kö zi ten den ci ák fo lya ma tos fi -
gye lem mel kí sé ré se, amely hez az
is mer te tett ta nul mány kö tet is egy -
ér tel mû en se gít sé get nyújt.
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Zusammenfassung

TÍMEA DRINÓCZI: 
Legislation Based on Rational

Considerations or on the Facts and 
the Constitutional Court

In this paper the author presents the recent
developments of legisprudence regarding
rational legislation and constitutional
review of legislative processes, which does
not seem to be followed by the Hungarian
Constitutional Court. Consequently, neither
the legislative power does so. Based on these
developments and practices, the author
offers a new perspective on constitutional
review which fits better in to the European
trends but most of all: complies better with
the requirements of constitutionalism, and
especially that of the Fundamental Law of
Hungary. Before presenting this new
method, we shall first be given an overview
on the newest standpoints concerning the
tasks of a state which – in conjunction with
legislation – implies the conditions and
frameworks within which the (economic)
legislation can takes place in the 21st centu-
ry. Next – through three examples (Church
Acts, integration of mutual saving banks,
tobacco retail trade) – the author shows the
approach applied in 2014 by the Cons titu -
tional Court of Hungary in connection with
economic legislation, legislation limiting
fundamental rights as well as the methods
and arguments used or could have been used
by the Constitutional Court.

TAMÁS PRUGBERGER
–MÁRTON LEÓ ZACCARIA:

Theoretical and Practical Problems 
of the Non-competition Agreement 

in the Revised Labor Law Environment

This paper deals with some problematic
questions of the non-competition agree-
ment regulated in the Hungarian Labour
Code (Mt.) focusing on questions of its con-
tent and validity. The analysis is carried out
both at theoretical and practical level. The
authors raise the following issue: although
the present regulation does not contain
great differences compared with the regula-
tion of the previous Labour Code of 1992
but at the same time the crystallized judicial
practice is based on this latter legal situation
so the exclusion of direct application of civil
law rules should be highlighted in legal
practice as well. The authors' point of view
is based on the unique labour law-like
nature of the agreement and its special func-
tion and they emphasize the current legal
practice of the Curia of Hungary to prove
their point. During this they stress the pos-
sible contradictions between the present
regulation and the judicial practice. In this
respect they pay special attention to the
validity of the agreement, the measure of
the remuneration and the prohibited eco-
nomic activity carried out by the employee.

KRISZTINA FICSOR: 
Judicial Formalism from the 
Point of View of Legal Theory

Judicial formalism is a highly criticized
decision making strategy in legal theory and
in practice as well. However this paper
would like to emphasize that formalism can
be a justifiable reasoning strategy. For ma -
lism is not just a judicial decision making
strategy but it is a normative theory of adju-
dication: it makes normative claims on how
judges should decide legal cases and how
they should interpret the law. The author
contends that if a theory of adjudication
commits itself to a certain position concern-
ing the right judicial decision making strat-
egy it should support its standpoint by
highlighting the adequate legal theory and
political philosophy that lurks behind it.
Whether formalism is a justified judicial
strategy or not depends on the defensibility
of the theory that supports it. The aim of
this paper is to illuminate the theory of the
nature of law that underlies legal formalism
and concludes that this theory has to do
with normative positivism, legalism and the
so called autonomy thesis.

TÍMEA DRINÓCZI:
Rechtssetzung auf Grund von

Rationalismus oder Fakten und der
Verfassungsgerichtshof

Die Studie macht darauf aufmerksam, dass
es bezüglich Rationalismus und Überprü-
fung der Rechtssetzung neue Ent wick lun -
gen in der Theorie der Gesetzgebung gibt,
die weder vom Verfassungsgerichtshof noch
vom Gesetzgeber berücksichtigt werden.
Die Frage ist, wie die Ver fas sungs ge richts -
bar keit den europäischen Trends und den
ver fassungsrechtlichen Anforderungen bzw.
dem Grundgesetz besser angepasst werden
könnte. Dazu müssen zuerst die neuen
Stand punkte bezüglich der Rolle des Staa -
tes dargestellt werden, die Frage angehen,
un ter welchen Voraussetzungen und Bedin -
gun gen die Rechtssetzung (die auch die
Wirtschaft beeinflusst) im 21. Jahrhundert
er folgen soll. Es soll anhand von drei Bei -
spie len illustriert  werden (Gesetz über Kir -
chen, Genossenschaftsintegration, Tabak wa -
ren einzelhandel), wie der Verfassungs ge -
richts hof im Jahre 2014 zu den wirtschaft-
spolitischen Entscheidungen, zu der Rechts -
setzung, die zur Einschränkung der Grund -
rech te geführt hatten, stand, und welche
Me thodik bzw. welche Argumente in seinen
Entscheidungen angewandt wurden oder
hätten angewandt werden können.

TAMÁS PRUGBERGER
–MÁRTON LEÓ ZACCARIA:

Theoretische und praktische Probleme
der Wettbewerbsverbotsklausel in der
veränderten arbeitsrechtlichen

Umgebung

Die Studie beschäftigt sich mit einigen in -
halt lichen und Gültigkeitsfragen der Wett -
be werbsverbotsklausel sowohl aus theo-
retischer als auch aus praktischer Hinsicht.
Das geltende Arbeitsgesetzbuch unterschei-
det sich vom Arbeitsgesetzbuch, das im
Jahre 1992 erlassen wurde, nicht wesentlich,
aber die Ausschließung von privat recht -
lichen Normen ist als eine wichtige Ent -
wick lung zu betrachten und diese dürfte in
der Praxis auch nicht außer Acht gelassen
wer den. Die Studie geht von der Natur und
der speziellen Funktion der untersuchten
Klausel aus, und verwendet die neuesten
Ur teile der Kúria (Oberster Gerichtshof) als
Grund lage, um auf mögliche Widersprüche
zwischen der Regelung und der justiziellen
Praxis aufmerksam zu machen. Dabei wird
es der Frage der Gültigkeit, der Höhe des
Ent gelts und der Beurteilung der Zuwider -
hand lung gegen das Wettbewerbsverbot be -
son deres Augenmerk beigemessen.

KRISZTINA FICSOR:
Richterlicher Formalismus aus dem
Gesichtspunkt der Rechtsheorie

Der Formalismus als Methode der Rechts -
fin dung wird sowie in der Rechtstheorie als
auch in der Rechtspraxis heftig kritisiert.
Aber er ist nicht nur eine Methode der
Rechts findung, sondern eine normative
The orie der richterlichen Praxis, die An for -
de rungen an die Rechtsanwendung stellt.
Je de normative Theorie über die Funk tio -
nen der Rechtspraxis erfordert eine rechts -
the     o retische und eine politisch-philoso phi -
sche Begründung. Die Rechtfertigung und
die Richtigkeit des Formalismus hängen
von diesen theoretischen Begründungen ab.
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